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Ambasadorul statului Israel
40 BANI

multilateral,

Ideologia

<

prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al statului Israel în țara noastră. (Cuvîntă- 
rile rostite, în pag. a Vil-a).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit în ziua de 13 martie a.c. pe Dunstan Weston Kamana care
și-a prezentat scrisorile de acreditare ca ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Zambia în țara noastră. (Cuvîntările 
rostite, în pag. a Vil-a).

în ziua de 13 martie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit, la Consiliul de Stat, pe Taieb Sambani, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de
ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Tunisiene în țara noastră. (Cuvîntările 
rostite, în pag. a Vil-a).

• Pe s curt, din țară

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI. COMUNIST ROMAN

Anul XLII Nr. 9448 Miercuri 14 martie 1973

hărniciei târini

Mru crest

Milioanele de cooperatori, mecanizatori și specialiști din agricultură, întreaga țărănime au primit cu viu interes și satisfacție hotărîrea plenarei Comitetului Central al partidului cu privire la îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii în agricultură. Acest document de excepțională însemnătate se înscrie în contextul mai larg al preocupărilor conducerii partidului și statului nostru pentru progresul rapid și multilateral al agriculturii, pentru continua dezvoltare a bazei tehnico-materiale și perfecționarea formelor de organizare și conducere a acestei importante ramuri a economiei naționale. Sintetizînd bogata experiență do- bindită de un mare număr de cooperative agricole în aplicarea unor forme variate ale acordului global, măsurile adoptate vor constitui cu siguranță o pîrghie puternică pentru stimularea participării și mai active la muncă a țărănimii, pentru creșterea continuă a producției agricole și a nivelului de trai al lucrătorilor de pe ogoare.Una dintre sarcinile de cea mai mare însemnătate pentru progresul agriculturii este generălizarea organizării și retribuirii muncii in acord global în toate cooperativele agricole și unitățile agricole de stat. Pentru realizarea ' acestui scop este necesar ca organele și organizațiile de partid, conducerile unităților agricole să organizeze largi acțiuni pentru explicarea prevederilor hotărîrii, folosind pilda celor mai bune unități agricole, angrenind în această activitate toate cadrele de conducere și specialiștii agricoli, pe cei mai buni cooperatori și mecanizatori care pot aduce argumentul concret și convingător al faptelor, al experienței dobîndjte în diferite ferme și sectoare unde s-a - aplicat acordul global. Acum, hotăritoare pentru generalizarea acordului global este munca practică cu oamenii, cu cooperatorii și mecanizatorii.în timpul scurt care a mai rămas pînă cele vate toate problemele care condiționează aplicarea corectă și generalizarea acordului global, acordin-
la începerea lucrărilor agri- de primăvară trebuie rezol-

du-se maximum de atenție încheierii angajamentelor scrise, controlabile, între cooperativele agricole și cooperatori său formațiile de muncă alcătuite de ci înșiși. Întocmirea acestor angajamente care trebuie să precizeze, cu toată claritatea, drepturile și obligațiile reciproce, atit ale cooperativei agricole respective, cit și ale cooperatorilor și mecanizatorilor, este unul din elementele cheie, decisive in aplicarea acestei, forme de organizare și cointeresare materială. A veghea cu toată atenția asupra modului cum se întocmesc calculațiile și angajamentele, a explica fiecărui cooperator ce are de făcut și ce urmează să primească în funcție de rezultatele muncii sale sînt sarcini urgente, de cea mai mare importanță, legate de aplicarea acordului global.Precizarea clară a drepturilor și obligațiilor reciproce la angajarea producției se impune în primul rînd pentru asigurarea condițiilor necesare realizării producției, sarcină majoră permanentă a conducerii fiecărei cooperative agricole — sarcină controlabilă pe baza angajamentelor a căror îndeplinire trebuie să fie urmărită pas cu pas, pe tot parcursul ciclului de producție. In al doilea rînd, precizarea și cunoașterea lucrărilor ce trebuie executate de către fiecare formație de muncă sau cooperator în parte sînt indispensabile, . deoarece lunar membrii cooperativelor agricole vor primi 80 la sută din venitul garantat, cu condiția executării lucrărilor stabilite în luna respectivă, diferența urmînd a se acorda după realizarea producției sau veniturilor angajate în acord global.Reține cu deosebire atenția un șir de măsuri menite să sporească cointeresarea cooperatorilor’ și mecanizatorilor pentru îndeplinirea întocmai a angajamentelor asumate, pentru realizarea și depășirea producției angajate. în acest sens, un puternic stimulent il constituie creșterea venitului garantat lunar la 1 200 lei în zootehnie, 900 lei în legumicultura, viticultură și 8.00 lei în pomicultură. Este o prevedere
(Continuare în pag. a Vil-a)
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Este cunoscut ca mișcarea progresista și revoluționară din România a avut legături 
cu Marx și Engels, că Marx și Engels au acordat o atenție deosebită istoriei noastre,
luptelor sociale și nafionale ale poporului român, câ în scrierile lor s-a oglindit aceasta 
preocupare, simpatia față de felul în care poporul român a știut să lupte pentru a-și 
apăra dreptul la o viață liberă și independentă.

Mișcarea noastră revoluționară și-a bazat întotdeauna activitatea pe învățătura 
lui Marx și Engels ; tocmai datorită acestui fapt, atît mișcarea revoluționară din trecut, 
cît mai cu seamă Partidul Comunist Român au putut și au reușit să conducă cu succes 
luptele sociale și naționale din patria noastră, să ducă la victorie marile bătălii desfășurate 
de clasa muncitoare, de celelalte forțe revoluționare, de întregul nostru popor pentru 
răsturnarea asupririi burghezo-moșierești, pentru construcția socialismului.

în inimile noastre va trăi veșnic amintirea întemeietorilor celei, mai înaintate 
științe despre lume și viață, a celor care întotdeauna au 
nostru"

privit cu simpatie poporul

NICOLAE CEAUSESCU

în ziua de 13 martie a. c., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Yochanan Cohen, care și-a

Pe ansamblul Capitalei 
s-au realizat, în prima 
decadă a lunii martie, 
peste sarcinile maximale 
de nlan — după) cum comunică procent „ * muncitoDirecția municipala de statistica — 34 tone de laminate finite pline din oțel, motoare electrice cu o putere totală de 600 kW, transformatoare însumind o putere de 2 300 kVA, elemente de acumulatoare cu plumb echivalențe cu 757 kWh, 3 546 radioreceptoare, 400 televizoare și alte produse industriale.
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1883—1973 : la împlinirea, a 90 de ani de la moartea lui Karl Mar.X, opera sa este înconjurată de aura înaltului respect și prețuirea pe care omenirea muncitoare le nutrește pentru cei care, prin forța geniului și devotamentul nemărginit față de idealurile de libertate și progres, îi luminează calea spre împlinirea acestor idealuri, spre o viață mai bună;Gînditor profund și Marx șl-a consacrat întreaga viață . cauzei clasei muncitoare, pe care a slujit-o cu abnegație atit prin uriașa sa activitate teoretică, cit și prin lupta sa practică revoluționară, în conștiința ponpa- relor, numele lui Marx este asociat indisolubil, alături de cel al lui Engels, de întemeierea concepției științifice despre lume și societate — materialismul dialectic și istoric — de transformarea socialismului dintrro utopie în știință, de elaborarea comunismului științific. învățătura marxistă a dat clasei muncitoare conștiința misiunii sale istorice ea fiind cea mai înaintată și mai consecventă forță a progresului social, i-a sădit încrederea fermă în victoria luptei revoluționare, i-a arătat căile cuceririi ei, ale făuririi orînduirii noi. lipsite de orice exploatare și asuprire.De numele lui Marx sînt legate asemenea descoperiri opocale ca desci-

frarea științifică a legilor dezvoltării societății, rolul determinant al modului de producție în evoluția socială, mecanismul exploatării capitaliste, inevitabilitatea pieirii capitalismului și a înlocuirii lui cu o orînduire nouă, superioară, socialismul, rolul proletariatului — clasa socială, cea mai înaintată, consecvent revoluționară, chemată să se elibereze, pe. sine și să asigure pliberarea întregii/ societăți

avut o uriașă influență asupra evoluției mișcării muncitorești și a omenirii în ansamblul ei. Aplicată și dezvoltată în mod creator de către partidele comuniste și muncitorești, potrivit condițiilor social-poli- tice în care activează, noilor realități economico-sociale, ea s-a dovedit o armă teoretică de neînvins în lupta pentru transformarea revoluționară a societății și progresul , neîntrerupt al civilizației umane. Astăzi, ’ ' ideile comunismului, till mai sînt. „o stafie care, cutreieră Euro- cum spuneau și Engels, în Comunist,
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din exploatarea și asuprirea capitalistă — necesitatea creării partidului politic al proletariatului,, ea avangardă revoluționară a întregului popor muncitor, sarcinile fundamentale ale revoluției socialiste și construirii noii orînduiri.Marx a dat un nepieritor, exemplu de militant comunist și prin faptul că în întreaga sa viață s-au îmbinat activitatea de mare gînditor cu acțiunea practică, concretă, de organizator și conducător revoluționar plin de dinamism al luptei proletariatului. împreună cu Fr. Engels, el a întemeiat și condus prima organizație internațională a muncitorilor revoluționari din toată lumea — Internaționala I — a militat cu înaltă pasiune comunistă pentru solidaritatea internațională a celor ce pentrw răspîndirea ideilor mului și organizarea luptei riatului în întreaga lume,învățătura marxistă, dusă parte de Lenin prin analiza telor definitorii ale u.LȚ. gheze în etapa imperialismului, a
muncesc, socialis- proleta-rțiai de- elemen- societății bur-

pa“. Marx Manifestul ci o uriașă realitate materială.comunismului a devenit ideologia de stat, ideologia pe care o transpun in viață popoarele celor 14 state socialiste cuprinzînd o treime a omenirii. Ea și-a dovedit vitalitatea prin fomarea partidelor comuniste în a- proape toate țările lumii, este însușită de marile partide ale. .clasei muncitoare din țările capitaliste. își exercita influența determinantă a- supra marilor mișcări revoluționare ale contemporaneității, asupra luptei de o amploare fără precedent a forțelor politice și sociale din întreaga lume împotriva imperialismului, pentru pace, democrație, independență națională și progres social. Ideile socialismului exercită o tot mai puternică atracție asupra mișcărilor sociale, democratice, progresiste. în pofida vastei diversități a acestora, asupra noilor state independente care doresc să evite calea capitalistă și să lichideze cit mai grabnic starea de subdezvoltare, își pun amprenta, cu o intensitate crescîndă

Largă acțiune penîru a- 
tingerea unui grad înalt 
de folosire a utilajelor. Prin redistribuirea . forțelor de muncă pe utilajele care nu erau acoperite pe parcursul celor trei schimburi realizarea, prin aiitoutilare, a numeroase echipamente specializate și prelungirea cu 10 la sută a duratei de funcționare a mașinilor intre reparați;, Uzina de strunguri din Arad înregistrează astăzi in secțiile de bază un indice de folo-■ sire . a mașinilor-un-blte de 80 la Sută. Colectivul întreprinderii și-a.î propus că pe această cale să.ob-■ țină,, in acest an, o producție supe- ' rioară cu 40 la sută față de anul > trecut.

Producții record de țevi 
' SUdate — ne Informează econo-• mistui Nicolae Lacea, șeful postului ; de corespondenți ai „Seînteii" —> reușește să obțină zilnic Uzina me- ’ .talurgică din Iași. Aceasta îi dă po-• sibilitatea ca o bună parte din co- I menzile către beneficiarii interni și> externi să fie onorate cu promptitu- , dine și chiar înainte de termen. ’ Numai către beneficiarii externi, de> pildă, în cele două luni din acest ’ an au fost livrate aproape 300 tone> țevi sudate în plus față de plan și J mai repede față de data contrac-> tată. Aceste cantități au fost expe- J diate în R.P. Chineză, Finlanda, Li-> ban și Iran.

Colectivul șantierului 
Rovinari al Trustului ener- 
qomontaj București a rea-
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Mărfi, orele 7,30 : muncitorii de la U.M.M.R. Grivifa au luat lopata în mină și iată-i... Foto : S. Cristian

NINSOAREA A CONTINUAT
Se lucrează pretutindeni — nu în toate 
cazurile bine! — la degajarea arterelor 

de circulație
© RELATĂRI DE LA ACȚIUNILE DE DESZĂPEZIRE DIN CAPITALĂ SI DIN JUDE
ȚELE BUZĂU SI NEAMȚ ® RECOMANDĂRILE COMISIEI CENTRALE PENTRU APĂ
RAREA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR ® VREMEA ÎN URMĂTOARELE 24 DE ORE 

© CIRCULAȚIA RUTIERĂ, FEROVIARĂ Șl AERIANĂ
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iizat, pînă la sfîrșitul pri
mei decade a lunii martie, 
un sfert din sarcinile pla
nului anual. Atinserea «cestui t a fost posibilă întrucit muncitorii și tehnicienii șantierului amintit au intrat în iarnă bine pregătiți, asigurindu-și un front delucru corespunzător posibilităților de care dispun. Constructorii au predat obiectivele pentru montaj la termenele prevăzute în grafice, iar pe unele în avans, iar conducerea ■ unității a creat condiții ca majoritatea lucrărilor să fie repartizate executanților în acord global. De curind, colectivul amintit a asamblat cele dinții detalii ale primului cazan românesc cu o capacitate de 1 035 t abur pe oră.

Nomenclatorul de fabri
care al întreprinderilor 
de industrie locala din ju
dețul Timiș sporește anul 
acesta cu peste 100 ds 
produse noi. Intre acesiea — aflate în bună parte la in domina Cumpărătorilorse numără noi modele ,de autosîfoane, corpuri de iluminat casnic, truse de scule pentru turiști, mobilier pentru camere de zi și dormitoare, sortimente variate de panificație, patiserie, biscuiți și dulciuri, articole de marochi- nărie și altele. Au fost pregătite, de asemenea, pentru fabricația de serie, noi tipuri de aparate de încălzit eleotric din metal și teracotă. Un volum important de asimilări vizează producerea unor utilaje pentru■ modernizarea producției chiar în întreprinderile de industrie locală.

Un nou pavilion fizso- 
terapsutic la Slânic Moldova Se află în plină construcție. Are o capacitate de 5 000 proceduri pe zi și este dotat cu aparatură și instalații moderne, unde se vor putea ■ efectua proceduri de electroterapie, hidroterapie, inhalații, aerosoli ș.a. O noutate pentru stațiunea Slănic Moldova o constituie sauna și bazinele pentru chimioterapie de care va dispune noua bază de tratament, întreaga construcție va fi terminată și dată în folosință la sfirșitul a- cestui an.

(Continuare în pag. a II-a)

rotejați protecția muncii!
o
PENTRU CÂ IMENSA MAJORITATE A ACCIDENTELOR

CHEMARE ADRESATĂ FIECĂRUI SALARIAT, CELOR ÎNSĂRCINAȚI CU PROPAGANDA IN ACEST DOMENIU, 
SINT CONSECINȚA NEGLIJENȚEI Șl INDISCIPLINEI

Titlul așezat în fruntea acestor rînduri poate să pară, la prima vedere, prea patetic sau adus din condei. Dar dacă vă vom spune de la bun început că 80 Ia sută din totalul accidentelor de muncă produse in țara noastră intr-un an sînt datorate NEGLIJENȚEI CELOR ACCIDENTAȚI, indisciplinei, nerespectării normelor în vigoare, nefolosirii bogatului și modernului material de protecție pe care statul îl pune la îndemîna oamenilor muncii — și că ACEST PROCENT SE MENȚINE CONSTANT DE PESTE UN DECENIU — veți găsi justificat un '< asemenea ton și. desigur, vi-1 veți însuși.Sîntem o țară a cărei orînduire, prin însăși definiția ei. așază în prim-planul preocupărilor sale grija pentru om, protecția lui atit în procesul muncii, cit și în afară. Ne numărăm printre statele care acordă protecției muncii fonduri substanțiale, an de an sporite, an de an folosite tot mai eficient in cadrul unei acțiuni științifice, de amploare și, ca urmare, NUMĂRUL ACCIDENTELOR DE PRODUCȚIE, RAPORTAT LA IMPETUOASA DEZVOLTARE INDUSTRIALA A ȚARII, SCADE AN DE AN. Este, așa cum spuneam, rodul politicii partidului, este, totodată, reflexul edificată pe armătura trainică a omeniei. Și valorificării științifice a adevărului că, într-o

societate aflată in plin și exploziv proces de Industrializare, fiecare unitate umană încadrată in acest proces constituie, prin cuantumul de calificare, de specializare investit in ea, prin perspectivele de devenire pe care, nu fără eforturi materiale și organizatorice, 1 le pune societatea la indemină, o entitate interesind intreaga obște a tării, în această lumină, excluderea prin accidentare a unui om din producție, definitiv sau temporar, devine, dincolo de considerentele sufletești, o „ieșire din rinduri“, din rindurile unui mare front, alcătuit armonic și cu minuție și tocmai de aceea sensibil la cea mai mică defecțiune. Nu se poate sta cu mîinile în sin atunci cînd vieți omenești, integrități fizice, capacități de creație, unități ale tezaurului forței de muncă a țării sînt pierdute, în proporție de patru cincimi din totalul cazurilor, datorită ușurătății și lipsei de răspundere, inconștienței manifestate tocmai de cei pentru protecția cărora statul nu precupețește nici un efort, alocă din bugetul țării sume de domeniul miliardelor... Dar poate că ușurătate și lipsă de răspundere și inconștiență sînt cuvinte prea tari ? Să le argumentăm, dî.nd cuvîntul colegului nostru de redacție Al. Plăieșu, care, de mai mulți ani. scrit în paginile „Scînteii" despre protecția muncii.dosarul cu ultimii ani an-Al. P. : Am în față materialele dedicate în acestei probleme : reportaje, chete, analize, ' interviuri, grupaje de informații, scrisori de la cititori, îndemnuri, transferuri de experiență, multe exemple concrete.— Să ne oprim la cîteva dintre acestea.Al. P. : Voi cita la întîmplare Iată : la Apa, Satu-Mare, un ma- nipulant, crezînd că poate repara din mers o bandă-rulantă, se accidentează mortal. Chiar deasupra capului său, un mare și expresiv afiș avertizează : „Opriți mașina in timpul reviziei !“ Ar fi fost de ajuns o simplă apăsare de buton...

Tot sub panoul avertizor, un electrician din Lugoj, om cu pregătire și vechime, se electrocutează în- cercînd să branșeze, cu un clește neizolat, o lampă portativă, Prăbu- șindu-se, ii sare din salopetă cleștele izolat pe care il avea în dotare. Ar fi fost de ajuns să bage mina în buzunar... La Iași, un șofer de autobasculantă moare nu în timpul cursei, ci la... spatele mașinii, ucis de bena căreia neglijase să-i fixeze pîrghia de asigurare. Bena pe care scrie cu litere de-o șchioapă : „înainte de orice, asigurați pîrghia !“. La Drobeta Tur- nu-Severin, un Sculer își fracturează mina și piciorul căzînd printre

niște lemne,: venise beat la lucru. Tot aici, un strungar — acesta treaz, dar grăbit — folosește mina goală in locul linetei de fixare. Urmarea : 135 de zile în spital... Tot grăbit, la Șuior, un lăcătuș nesocotește tabla pe care scrie, alături de știutul craniu, „Trecerea strict oprită !“, cade pe cablul mașinii de extracție și...— Oricît de greu ne-ar veni să pronunțăm cuvintul, fiecare dintre aceste cazuri pare a ține de domeniul absurdului tragic.Al. P. : Chiar așa. Pentru că toate sînt dominate de una și a- ceeași „motivare", cu textul puțin schimbat de la caz la caz. „N-a fost

atent", „N-a ținut cont", „N-a crezut că...", „A uitat să...“, „N-a respectat instrucțiunile", „N-a folosit masca", „Nu și-a pus centura", în 80........................sînt după lize cialiști și expertiză. Să ne oprim asupra accidentului produs în noiembrie trecut la Uricani. Și aici a stat la bază tot neglijența. Mai pre-
Petre DRAGU

la sută din cazuri acestea concluziile la care ajung — ■ minuțioase cercetări, ana- tehnice, consultări de spe- martori — comisiile de Să ne produs
(Continuare în pag. a II-a)
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Mărturii ale îngemănării marxismului
Consfătuire privind
cultura porumbului EXPOZIȚIA

/

VECHI MILITANTI SOCIALIȘTI ROMÂNI DESPRE MARX
Venind în contact de timpuriu, din a doua jumătate a secolului trecut, cu lucrările fundamentale ale lui Marx, 

socialiștii români, militanta vechii noastre mișcări muncitorești le-au studiat cu asiduitate, au organizat traducerea 
și difuzarea lor, au acționat pentru larga lor popularizare.

Publicăm mai jos cîteva extrase din scrieri ale socialiștilor români, reilectînd înaltele aprecieri asupra perso
nalității și operei Iui Karl Marx, străduința de a asigura înrădăcinarea ideilor marxiste în rîndurile și în activitatea 
mișcării muncitorești din România.

teoretică creatoare
Un mare îndemn spre activitate

de a asigura înrădăcinarea ideiior marxiste în rîndurile și în activitateacitoare un moment hotă- ritor al evoluției ei ; ea însemnează momentul de cînd ea privește cu o- chii limpezi viitorul și de cînd luptă conștient pentru menirea istorică ce s are de îndeplinit.Iată ce serbează proletariatul internațional — devenit o putere uriașă în sfertul de veac care s-a scurs de la moartea lui. — prin memoria lui Marx 1 Iată de ce din toate colțurile lumii, unde se găsește măcar un om care s-a pătruns de învățăturile lui, se ridică din sufletul milioanelor de oameni un imn de slavă, de admirație și de recunoștință către acela care a prezis și îndreptat omenirea către o societate de pace și de înfrățire.Toți comuniștii ante- mergători lui, plecînd de la nedreptățile societății în care trăiau, făureau în mintea lor o societate în care relațiunile să fie astfel combinate, incit ele să înlăture aceste nedreptăți ;

„El ne-a învățat 
lucrătorilor

ca emanciparea 
se va face

prin ei ** • 9 ctînșiși"

socie- ideală, socie- comu- utopic.

Istoria e lupta

nice și atit de imens complicate trebuie să /fie cercetate, analizate, studiate.în toată complexitatea lor. însăși metoda și cercetările științifice lui Marx sînt pentru ---- v_. .. în această privință ^ieții sociale, nu putea, să ...mai! 'mare . îndemn ;acestea,

Marx a arătat drumul cel mai larg pe care merg societățile moderne, drum care le duce spre o altă formă de organizare socială..., dar se înțelege că, oricit de genial și pătrunzător ar fi fost, față de imensa cdftițălex'itât'e’*- aprevadă toate" modif’îi'ăfi- le și care fere 
ei...Seficările pe care le suferă societatea în mersul ei înainte, toate devierile, toate fenomenele noi și complexe care . apar cursul dezvoltării ei i

toate devierile pe fatal urma să le su- societatea în mersulînțelege, toate modi-

Descoperiri

Cercetările socialiștii, trebuie să facem pe baza iarăși a metodei și a cercetărilor lui Marx".
in trud-

care

v
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I și în orașele Arad, Brăila, Buzău, J C.ygir,. .fțm. yîlpga, Satu-Mare, Șu-. 1 ceava/ Tg.'i Jiu;; Drobeța. Tr. Seve- rin. . . .. r/i hz I(Agerpres) L.

și florii-soareluiLa Iași s-au încheiat lucrările consfătuirii zonale privind culturile de porumb și floarea-soarelui in Moldovă. Au participat președinți și ingineri-șefi ai cooperativelor- agricole de producție, specialiști ai întreprinderilor agricole de stat, ai stațiunilor de mecanizare și stațiunilor experimentale agricole din județele Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea, precum și cadre din învă- țămîntul agricol superior. In cursul lucrărilor s-au analizat ..."___pe baza cărora, în acest an. să se realizeze recolte superioare la hectar.Participanții la consfătuire au a- dresat o telegramă C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, prin care se exprimă adeziunea tuturor lucrătorilor de pe ogoarele Moldovei față de hotărîrea recentei Plenare a C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii în agricultură, precum și angajamentul de a depune toate eforturile pentru a realiza în 1973 producții și mai mari de porumb și floarea-soarelui.

„Arta monumentală
în U. R. S. S.“

măsurile tnTn expoziția de fotografii cu acest titlu, găzduită la Galeriile de artă „Orizont" (bd. N. Bălcescu, nr. 20), sint cuprinse o parte a celor mai de seamă realizări sovietice din domeniul artei monumentale. Imaginile fotografiate ale unor vaste, spații interioare și exterioare decorate in ultimii ani sint menite să ofere un tablou sugestiv, de ansamblu. al mișcării plastice sovietice contemporane; să se constituie pentru vizitatorul expoziției în-x tr-o manifestare reprezentativă pentru forțele artistice ale țării vecine și prietene. Desigur, așa cum subliniază și catalogul expoziției, i- maginile surprinse de obiectivul aparatului de fotografiat nu pot fi pe deplin edificatoare asupra funcții urbanlstlco- decorative a lucrărilor. întrucît numai la fața locului, privite în sinteza pe care o realizează cu spațiul real al orașului, acestea pot fi puse integral în valoare.Expoziția constituie insă pentru publicul românesc o modalitate de afirmare și confruntare a unor certe valori artistice, contribuind, o dată mai mult, la definirea u- nei arte bine delimitate în timp și spațiu. Preocupările pentru expresivitate, strădania continuă descoperi soluții, și procedee tehnice merite să cohtribuie la concretizarea ideilor ce trebuiau exprimate, au reunit eforturile artiștilor plastici din toate republicile sovietice socialiste, au reușit . să recompună, pentru noi, imaginea unei efervescente activități creatoare, deopotrivă de intense pe tot teritoriul U.R.S.S. Aceleași ’ căutări. • fun-

damentate pe o acută conștiință profesională . le-am regăsit deopotrivă in mozaicul „Omul eliberat", realizat de Talberg Boris la Sverdlovsk și in vitraliu! școlii din satul Pirciupis (R.S.S. Lituaniană) de Mor- kunas Kazis ; in picturile murale ale Institutului de orientalistică din Tașkent (R.S.S. Uzbecă) sem-
CARNET

dițiile populare cultura sovietică.Această tematică amplă a pus in fața artiștilor probleme deosebit de importante de tipul inovării mijloacelor de expresie, in funcție de spațiul arhitectonic dat, ca și ale exprimării unei anumite atitudini față de tradițiile artei de pe fiecare din aceste teritorii, a valorificării unor importante fonduri de experiență culturală și artistică. Deși suprafețele decorate sint mari și aparent simple, dificultățile în acoperirea lor au izvorît din nece- •sitatea existenței u- nui echilibru între de- corativism și ideile ce trebuiau transmise in compoziții care, utili— zind elemente figurative, să fie explicite, limpezi, să semnifice ceva din importanta, rosturile și destinația clădirii pe care o a- coperă. Rezultatele a- cestor preocupări, i- lustrate în expoziția de la Galeriile „Orizont", sînt semnificative atît din punctul de vedere al evocării unor momente de seamă ale istoriei. în monumentele memoriale, cit mai ales in reflectarea unui cadru foarte bogat de fapte, fenomene, personaje contemporane din viața economică si culturală a U.R.S.S. Elementul de durabilitate pe care acest tip de reprezentare îl implică va sugera, pentru generațiile viitoare, în Intenția realizatorilor, momentele cele mai încărcate de sens ale epocii actuale, îndeplinind funcția pedagogică și memorialistică pe care, evident, și-au dorit-o în primul rînd artiștii sovietici.

PLASTICasupra căreia ca discipoli vom reveni necontenit.Marx n-a fost numai un cugetător, ci și un luptător. El a fost inițiatorul fondării Asociației internaționale a lucrătorilor, a cărei deviză sublimă fu : „emanciparea lucrătorilor se va face prin ei. ,înșiși". Dacă posteritatea iși va aminti cu recunoștință de vreun om, a- cela va fi Karl Marx, care a contribuit, atîț la elaborarea ideii emanci- patoare a omenirii. Recunoașterea acestui adevăr 
e cel mai meritat omagiu ce-1 aducem memoriei marelui cugetător".

PRIMA SESIUNE

DE EXAMENE IA

nate de Cinghiz Ah- marov și în vitra- liul hotelului „Așha- bad" (R.S.S. ~ 'menă) proiectat de O- kaev Ghenadi ; în mozaicul Institutului politehnic din Tallin (R.S.S. Estonă) de Pildros Enn și în fresca „Cîntec despre Gruzia" (R.S.S. Gruzină) de Ignatov Nicolai. Sint doar cîteva exemple (și numărul lor ar putea fi mult amplificat) de reali-' zări remarcabile ale artei monumentale sovietice. In funcție de destinația fiecăreia, a- ceste lucrări au menirea de sesizabile simbolice, tistice, acest adecvat, rală,

Turk-
Marx n-a propus nici un sistem speculativ, el a analizat faptele și a explicat științific mersul umanității, și în special perioada actuală — capitalistă,claselor, fie a celor domnitoare burghezie, feudalitate, patriarhatul antic, fie intre cele sțăpinitoare și cele stăpînite : sclavi, servi, proletari. Interesele materiale produc lupta intre clase ; unii caută să se descarce pe alții de muncă. Condițiile materiale, adică modul producției, au determinat și vor de- . termina : felul proprietății, moravurile, instituțiile sociale, juridice, etc.Aceasta e cit se poate de scurt teoria lui Marx

intre dînsele : SECȚIILE SERALE

DE SUBINGINERI

realei
Prima sesiune de examene a studenților din secțiile serale de sub- ingineri — înființate în mari unități industriale — va începe peste cî- ‘teva zile. Pină la 31 martie,-cei peste 3 000 de cursanți — muncitori, tehnicieni și maiștri — se vor prezenta în fața cadrelor de examina-. tori pentru a face dovada cunoștințelor dobîndite la cursurile teoretice și la lucrările practice , de specialitate.In pregătirea apropiatei etape de verificare a noțiunilor însușite, studenții secțiilor respective au avut la îndemînă planuri, programe de studii, cursuri, manuale — elaborate de Ministerul Educației și In- vățămîntului, în colaborare cu ministerele economice și alte instituții centrale, în spiritul legării mai strînse a învățămintului superior de cerințele practicii industriale și ale cercetării științifice.în afara centrelor universitare cunoscute, sesiunea se va desfășura

A. ANDRIEȘ
(„Dacia Viitoare", Paris- 

Bruxelles, anul I, nr. 5 
din 15 maptie 1883).

a face coordonate mesaje ar- utilizînd în scop limbajul Pictura murală, mozaicul, vitra- liul, tapiseria sau lucrările care îmbină mai multe materiale în cadrul aceluiași panou (de exemplu, reliefuri cu mozaicuri, metal bătut, ceramica etc.) subliniază succesele, efortul creator al întregului popor, avîntul făurirea munis te, obținute nomic, social, cultural, ca și’originile ișih trate; d/uMarinaiPREUTU
■ 'Au)’■ iriți ■

construiau o artificială, să fie opusă prezente. — ' nismul lor eraMarx, analizind întreaga istorie a omenirii, formele sociale prin care ea a trecut, In general, și ultima el formă — societatea capitalistă — în special, a ajuns prin deduc>- țiune științifică la concluzia că societatea care va izvorî, prin necesitatea istorică din cea capitalistă, va . fi societatea socia-■ ■ Caracteristic. .în; această ■ privință este' că Marx,’in deosebire de comuniștii anteriori lui, nici nu descrie o societate comunistă în întregimea ei, așa cum va funcționa peste secole. Nu face aceasta, înțîi pentru că el n-o făurește în mintea lui, nici nu încearcă să așa ceva ; ea fiind dusul unei evoluții rice, el nu putea prevedea decît în trăsături generale această evoluție. Al doilea, pentru că nici nu era nevoie să facă a- ceasta ; el nu trebuie să convingă pe oamenii săi de dreptatea acestei societăți, pentru a-i cîștiga de partea lui, căci ea se va realiza prin înseși forțele evoluției".

alenoiceî ’.........’lista.' 'dar noi, le
C. Dobrogeanu- 
GHEREA

(Prefață la „Bazele so- 
cial-democrației“, Bucu
rești 1911).

au revoluționat
lumea„EI a fost acela l-a dat forma nită clasei muncitoare și 

a indreptat-o pe drumul socialismului. Și pină la dînsul exista mișcare muncitorească în Europa. Dar această mișcare era îmbucătățită, neunitară, cu idealul restrîns al reformelor imediate. Muncitorimea nu ducea decît lupta economică independentă ; în mișcarea poli-

care defi- tică însă ea forma totdeauna a patra roată la carul, burgheziei. El a fost acela care, cel dinții, a u- nificat mișcarea economică a proletariatului cu mișcarea sa politică independentă, singura care poate să-1 ducă la domnia politică și deci la înființarea statului socialist.Viața lui Marx însemnează pentru clasa mun-

(Urmare din pag. I)asupra întregului mers al vieții internaționale. Tot mai mult comunismul se impune ca unica 
a dezvoltării spre care iși și încrederea popoarele, lumii, dornice rească un viitor mai bun.Pentru noi, pentru Partidul Comunist Român, pentru oamenii muncii din țara noastră este un motiv de mindrie și satisfacție faptul că mișcarea muncitorească din România și-a Însușit ideile marxismului, ale socialismului științific, incă de Ia începuturile ei. .Așa cum se știe, chiar în perioada în care Marx și Engels se aflau în fruntea mișcării proletare internaționale, clasa muncitoare din România — deși restrînsă numericeș- te ca urmare a înapoierii economice generate de menținerea unor puternice rămășițe feudale, de dependența străină — se afirma tot mai hotărit, mai combativ, ca forța capabilă să promoveze și să lupte consecvent pentru înfăptuirea țelurilor progresului social.Vechimea seculară a mișcării noastre muncitorești, profunzimea istorică a primelor rădăcini ale acestei mișcări ■— care avea să crească apoi necontenit, devenind, asemeni unui stejar puternic, Partidul Comunist Român de astăzi — este atestată de existența cercurilor socialiste pre- marxiste din România. Cercurile socialiste, militanții revoluționari au întreținut de .timpuriu legături cu mișcarea muncitorească și comunistă internațională, cu Marx și Engels, au asigurat traducerea și difuzarea operelor de bază ale marxismului la scurt timp după apariția' acestora, s-au străduit, cu succes, să înrădăcineze tot mai adine ideile marxiste in rîndurile din România.Faptul că muncitorești îngemănat cu xiste a jucat

istorice îndreaptă masele
perspectivă a omenirii, speranțele muncitoare, să-și fău-

mișcării muncitoreștiînceputurile mișcării din țara noastră s-au apariția ideilor mar- un rol decisiv în că-

Ce înseamnă a fi internaționalist ?Carol Marx, primul a- postol al social-democra- ției, a zis cuvintele : „Muncitori din lumea întreagă, uniți-vă !“. Și noi sintem mîndri, cînd - putem zice că am ascultat sfatul lui Marx și ne u- nim cu muncitorii din lumea întreagă, ca să cîști- găm iară drepturile răpite de la noi. Da, noi cu mîndrie ne numim * internaționaliști. . yg . :jiEste numai „ceva firesc,- că dușmanii social-dfemo- crației iau in nume de rău că sintem internaționaliști, zicînd că nu se cade să-ți lași națiunea legea strămoșească, acestea îs vorbe goale, care numai pe niște oameni slabi îi pot reținea de la socialism.

de a

■'?
A

Om cu minte va înțelege că poți fi internaționalist și pe lingă aceea că cinstești și legea strămoșească. Pentru că ce inseamnă a fi internațio- • nalist ? Dușmanii noștri zic că „internaționalist" înseamnă a-ți lăsa națiunea, ca să te legi de altă nație. Nu-i drept ! Să fii internaționalist înseamnă să.nu urăști pe frații ?tăi; de'-'ajtă nație și ere- ; dlilță, el -'să trăieș ti • eu « ei ■■ 'în pace și cu ei să'te unești întru toate. Asta-i internaționali smul. t r f.'

Irimle BLĂJAN
(„Adevărul'' (Glasul po

porului) Budapesta, anul 
I, nr. 4, din 6 Septembrie 
1903).facă pro- isto-

Constantin Ottcl
CĂLIN(„Karl Marx, schiță 

biografică", Biblioteca 
• „Viitorul social" nr. 4, 

1908 — lași).

lirea și orientarea ei teoretică și politică, a contribuit la închegarea in 1893 a primului partid politic al proletariatului român — Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România. In curînd clasa, noastră muncitoare, partidul, poporul întreg vor sărbători împlinirea a 80 de ani de la acest eveniment, de Ia crearea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România, ca organizație călăuzită de principiile socialismului științific — fapt apreciat la timpul său de însuși Engels, Aceasta va fi o sărbătoare a forței și continuității mișcării noastre muncitorești — una din cele mai vechi mișcări din lume a proletariatului organizat politic — a consecvenței ei revoluționare, a glorioaselor ei tradiții, continuate neabătut și ridicate pe o treaptă superioară de Partidul Comunist Român, sub al cărui steag și-au găsit împlinire cele mai înalte idealuri socialiste ale clasei muncitoare, ale tuturor celor ce muncesc din patria noastră.Fidelitatea față de marxism, față de miezul său mereu viu, creator si-a pus amprenta asupra dezvoltării ulterioare a mișcării muncitorești și socialiste din țara noastră. Crearea în 1921 a Partidului Comunist Român a marcat ridicarea pe o treaptă calitativ superioară a acestui proces, ce. și-a găsit apoi desăvârșirea' prin realizarea, acum un sfert, de veac, a unității politice și organizatorice a clasei muncitoare și făurirea.. partidului ei unic revoluționar — Partidul Comunist Român.Pentru Partidul Comunist Român, ideile comunismului științific, tezele fundamentale ale marxismului au constituit, călăuza fermă a întregii sale activități. Pe măsura maturizării sale, partidul și-a sporit capacitatea de a le aplica potrivit condițiilor istorice ale României, în aceasta izvorul succesele pe care clasa muncitoare, poporul român le-au obținut in lupta revoluționară, pentru eliberarea națională și socială. în opera de înălțare a patriei socialiste, a României independente, înfloritoare.

eficient, concrete avîndu-și

maselor în societății co- realizările pe plan eco-

Savantei, propagandistul, 
luptătorul revoluționarKarl Marx nu s-a mărginit să fie un savant pentru care știința e o desfătare numai pentru cîțiva aleși. Știința, pentru el, nu era vrednică de a pasiona inteligența omenească decît dacă iși lua ca scop fericirea o- menirii, dacă ieșea din laborator și din cabinetele de studii pentru a se transforma în aplicațiuni practice și a se răspîndi în mulțime. Marx, acest om cu o cultură enciclopedică, a fost în același

timp unul din cei mai mari propagandiști ai secolului.îl alungă tală și îl în țară ; deni pe soarta, luă parte la mișcare.
Luptele politice din țara lui na- goniră din țară dar, pretutin- unde îl purta

I. N. ARMAȘU
(„Karl Marx — Articol 

comemorativ" — „Româ
nia muncitoare" anul 11, 
seria II, nr. 52 din 25 fe
bruarie 1907).

J

PROTEJAȚI PROTECȚIA MUNCII!
(Urmare din pag. I)

In spiritul în care înșiși întemeietorii marxismului au conceput teoria revoluționară, partidul nostru consideră această teorie nu ca o culegere de canoane osificate, ci ca o știință vie, care se îmbogățește necontenit pe baza asimilării și sintetizării a tot ce este nou în practica socială și în cunoașterea universală. Concepția partidului nostru in această privință și-a găsit o exprimare clară în cuvintele tovarășului Nicolae,Ceaușescu, care sublinia că legea dezvoltării comunismului științific, a concepției despre lume a proletariatului „a fost și răinîne împrospătarea neîncetată a esenței sale din izvorul gîn- dirii și cunoașterii universale, din • cuceririle tuturor științelor, din experiența socială inepuizabilă și în continuă amplificare a societății o- menești. Aceasta cere o receptivitate maximă față de tot ce este nou și progresist în lume, sintetizarea roadelor întregii cunoașteri, găsirea răspunsului la problemele pe care viata Ie ridică neîncetat in fața oamenilor, pe care le pune evoluția în perspectivă a societății. Numai în felul aejes- ia filozofia clasei muncitoare va putea să acționeze în sensul afirmat de Marx — de a nu se' rezuma Ia a explica lumea, ci de a contribui Ia transformarea ei".Cu deosebire s-a afirmat spiritul creator, propriu activității partidului nostru in perioada ultimilor ani, marcată de Congresele al IX-lea și al X-lea, de cele două Conferințe Naționale ale P.C.R. S-a înfăptuit în x această perioadă o operă teoretică vastă, in cadrul căreia au fost supuse unei investigări aprofundate, multilaterale, principalele probleme ale activității interne și internaționale, înlă- turindu-se teze și aprecieri perimate, depășite de viață, elaborîndu-se soluții ndi, adecvate noilor cerințe ale dezvoltării sociale, care . au deschis largi orizonturi și au gerierat îmbunătățiri în toate domeniile construcției socialiste,In același timp, partidul a desfășurat in toți acești ani o uriașă și neobosită activitate practică înnoitoare, de un excepțional dinamism, concre-

tizată în aplicarea unui întreg ansamblu de măsuri vizind creșterea în ritm accelerat a forțelor de producție, perfecționarea relațiilor de producție și adîncirea democrației socialiste, îmbunătățirea, continuă a structurilor și formelor de conducere a vieții economice și sociale, ridicarea nivelului de conștiință al maselor,' înrădăcinarea și generalizarea in întreaga societate a normelor eticii și echității socialiste — toate aceste măsuri avindu-și temelia indestructibilă în adevărurile fundamentale ale comunismului științific, raportate la condițiile specifice României, la cerințele dezvoltării țării " etapă.în spiritul vibrantei lui Marx și Engels la internaționalistă, acordă o neslăbită legăturilor frățești cu toate partidele comuniste și muncitorești,' militează neobosit pentru întărirea unității mișcării comupiste internaționale pe baza, normelor marxist-leniniste ale relațiilor dintre partide, dezvoltă contactele cu celelalte forțe democratice^ progresiste. Partidul Comunist Român educă la oamenii muncii conștiința că realizările obținute în dezvoltarea României socialiste constituie o contribuție la întărirea sistemului mondial socialist, a tuturor forțelor antiimperialiste.Experiența arată că în investigarea aprofundată a realităților, in permanentă confruntare a teoriei cu practica, în abordarea cu Curaj a problemelor noi și desprinderea tuturor concluziilor care se impun rezidă cheia succeselor istorice repurtate de poporul român sub conducerea avangărzii sale — Partidul Comunist Român — stă chezășia înfăptuirii mărețului obiectiv al întregii noastre națiuni — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pă- mîntul României. A proceda în acest fel înseamnă a acționa în deplină fidelitate față de însăși' esența concepției materialismului dialectic și istoric, așa cum au conceput-o marii ei întemeietori, Marx și Engels.

în actualachemări a solidaritate partidul nostru atenție întăririi

cis, incălcarea flagrantă a disciplinei de protecția muncii.1 Iată : pregătindu-mă pentru discuția de față, am avut, printre altele, și o convorbire cu tovarășul ing. Marian Angelescu, șeful inspecției de stat pentru protecția muncii, președintele comisiei tehnice și membru al comisiei guvernamentale pentru anchetarea cazului de la Uricani.Am avut la indemină materialele amplei investigații — două volume de mărimea tomurilor enciclopediei — și am constatat că, pe fondul unor neglijențe crase manitestate de conducerea minei (neaplicarea măsurilor impuse de specialiștii protecției, nefolosirea materialului tehnic pus la dispoziția minei), cauza esențială, cauza imediată, cea care a făcut posibilă întilnirea seînteii electrice eu grizu-ul a constat în faptul că doi oameni — șeful de brigadă și maistrul electrician — nu îndepliniseră obligația de a avea asupra lor meta- nometrele, aparate sensibile, • ultramoderne, care semnalează instantaneu, nu numai optic, ci și acustic, apariția unei concentrații primejdioase de gaz metan. Și aceste aparate nici măcar nu sint grele, le agăți pe umăr ca pe tranzistoare. Ei însă, din comoditate, le lăsaseră la lămpărie. Și încă ceva : chiar și după declanșarea exploziei pierderile de vieți ar ti fost mai mici dacă n-ar fi intervenit rodul nefast al altei neglijențe : nesocotirea colectivă a obligației ca măștile de autosalvare cu care sint dotați toți minerii Uricanilor să fie păstrate in imediata apropiere a locului de muncă. Măști moderne...#— Ai pronunțat cuvintul modern. Să fie oare acest statornic „80 la sută" rodul inerent al faptului că civilizația românească devine o civilizație industrială intr-un ritm rapid și...AL. P. : Știu ce vrei să spui. Dar ipoteza e veche. Să facem puțin istoria problemei, lată : la începutul deceniului trecut aveam o rată foarte ridicată a accidentelor de muncă. Existau chiar și teorii am justificării situației. Se sphnea că dezvoltarea noastră fiind rapidă și numărul celor ce muncesc crestând mereu (mai ales cu eșaloane de oameni veniți de la țară, nefamiliarizați cu industria) este firesc să crească și procentul accidentelor. Bineînțeles, partidul și statul nostru n-au putut fi de acord cu această teorie anacronică, neștiințifică. Au fost aspru criticați cei care nu luau măsurile cuvenite, a fost substanțial îmbunătățit, modernizat, cadrul legal și organizatoric al protecției muncii, presa, ca exponent al opiniei publice, a luat problema în mai atentă observație și - rezultatele bune n-au în- tîrziat : din 1960 pină în 11)70 numărul accidentelor scade în permanență. Și ca indice de frecvență și ca gravitate. E drept, in ultimii doi ani scăderea este ceva mai lentă, dar indicii atinși ne situează la nivelul acelor țări cu economie dezvoltată

care au o frecvență redusă a accidentelor de muncă.— Și totuși, care este cauza „fatidicului 80 la sută" ?AL. P. : Ea rezidă, oricit ar părea de necrezut, în lipsa de perfecționare a unui element așa-zis colateral, auxiliar, dar care — faptele o atestă — este de importanță primordială : propaganda protecției muncii. Să mă explic : după cum se știe, an de an, cheltuielile statului pentru protecția muncii cresc, în medie, cu mai mult de o sută de milioane de lei, ajun- gindu-se în prezent la peste două miliarde. E o sumă, nu ? Pe ce se cheltuiesc acești bani ? După cum e firesc, pe de o parte, pe diferite instalații, apărători, electrosecuritate, înlăturări de noxe. pe alimentație specifică, pe îmbrăcăminte de protecție și îmbrăcăminte de lucru, iar pe de alta — subliniază, te rog — pe acțiuni de propagandă. Adică pentru toate acțiunile (conferințe, elemente artistic-agitatorice, audiovizuale, specializări de cadre, mijloace de mas-media etc.) menite să-i convingă pe oameni să folosească intens și cum se cuvine mijloacele materiale de protecția muncii care le sint puse generos Ia indemină.— Și ? Sînt cumva alocate sume prea mici propagandei ?AL. P. : Nicidecum. Socotește cit reprezintă 3—4 la sută din două miliarde anual ! Din păcate — și aici stă cheia problemei — finalizarea acțiunilor pentru care se cheltuiesc acești bani este cu totul necorespunzătoare. Exemple ? Iată unul : se produc sau se achiziționează anual zeci, sute de filme de protecția muncii. Sînt ele difuzate într-o rețea organizată căreia să nu-i scape nici un loc de muncă ? Nu. Unele pelicule sînt prezentate la zile mari In fața cadrelor inginerești, altele la cite un instructaj de angajare în cîteva din marile uzine. Și cam atît. Cui folosește efortul material investit de stat, dacă întregi categorii de muncitori — din construcții, din întreprinderile consiliilor populare, din I.A.S. și I.M.A., din agricultură, din multe întreprinderi republicane —nu văd cu anii un film de protecția muncii ?— Totuși, oricit de bine făcut, orl- cît de des proiectat, un film rămine un film.AL. P. : Desigur, nu este vorba numai de filme. Dar nesocotirea importanței efectului propagandistic al peliculei — ca și al afișelor părăsite în maldăre prin birouri, ca șl al diapozitivelor aruncate prin sertare — ilustrează o mentalitate, oferă o deschidere de privire către cauza unor lipsuri mult mai importante, ținînd tot1 de ceea ce, cu un termen larg, numim propagandă. Este vorba de. modul iresponsabil în care, în multe cazuri, sint făcute instructajele do protecția muncii — atît la angajare, cît și cele periodice, la locul de muncă. Toate anchetele întreprinse — și nu numai de „Scînteia" — descoperă neglijențe peste neglijențe : fișe de instructaj nesemnate sau semnate în alb, instructaje făcute într-o jumătate de oră, acolo unde legea prevede

o zi întreagă, instructaje inadecvate (de pildă, unor tractoriști — am scris despre asta — li s-au predat elemente de protecție a... navigatorilor aerieni).— Deci, un instructaj... in aer. Dar lăsind gluma la o parte...AL. P. :... Voi spune că este necesară o schimbare de viziune asupra problemei. Tot sistemul nostru de protecția muncii trebuie să-și axeze preocupările tocmai in direcția- nesocotită pină acum. Adică pe : 1. activitatea de prevenire și 2. organizarea acestei preveniri.— Asta implică nu doar teoretizarea problemei, ci și revizuiri organizatorice.grL. P. ; Dispunem în prezent de' trei rețele paralele de protecția muncii. PRIMA : Inspecția de stat pentru protecția muncii și inspectoratele ei teritoriale județene, care în [5rincipal anchetează accidentele, fac inspecții, constatări, dispun măsuri, aplică sancțiuni. A DOUA : Compartimentele auxiliare pentru protecția muncii, existente în peste 1 400 de mari întreprinderi, compartimente chemate să semnaleze problemele nerezolvate din unitățile respective, să contribuie la soluționarea lor. (Este rețeaua de specialiști despre care spuneam, cu multă vreme in urmă, intr-un articol, că „răspund pentru toate... dar nu se știe sigur pentru ce"... Desigur, sînt aici și oameni inimoși care fac treabă bună, se zbat, dar sînt și mulți dintre cei care socotesc munca la aceste servicii o sinecură oficializată). Tn sfîrșit, A TREIA REȚEA, cea mai numeroasă, este cea alcătuită din Inspectorii obștești ai sindicatelor : cite unul în fiecare din zecile de mii de . grupe sindicale din țară. Ce se întîmplă cu aceștia ? Nefiind instruiți în mod special, nefiind atrași Ia activitatea efectivă de combatere a accidentelor, de înlăturare a cauzelor care le generează — neexistînd, deci, in concepția generală asupra acestui domeniu conștiința însemnătății muncii propagandistic-educative — ei ființează ca atare doar în scriD- te. Nu este vina lor, ci a celorlalte două rețele, a căror colaborare este deficitară și carte nu folosesc — nici măcar minimal — acest cel mai larg activ posibil. Este cea mai elocventă dovadă a subestimării posibilităților celor mai eficiente, este rodul — trebuie spus răspicat — birocratizării compartimentelor auxiliare, care abdică de la datoria lor de a preveni eficient accidentele, adică nu în general, în scripte, ci acolo unde ele se produc îndeobște : în secții, in hale, Ia locurile de muncă.— în încheiere, întrebarea inevitabilă : ce propui ?AL. P.-: O neihtîrziată „punere de acord" a celor trei factori, la nivelul forurilor centrale, în vederea unor acțiuni eficiente, care să se răsfrîngă imediat asupra activității de protecție de la locurile de muncă.— Și, desigur, lansarea chemării din fruntea acestor rînduri : PROTEJAȚI PROTECȚIA MUNCII I Vom reveni.
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Munca și timpul de
a! directorului

„Este necesar să se creeze condițiile corespunzătoare 
ca personalul de conducere și specialitate să se poată 
consacra în întregime activității de concepție, de control 
și îndrumare, perfecționînd stilul de muncă, eliminînd cu 
hotărîre ședințele de prisos care consumă timp și absorb 
energie în discuții interminabile, de multe ori sterile, lip
site de orice urmare, în dauna muncii concrete, rezolvării 
practice a problemelor impuse de viață, de buna desfă
șurare a producției". >

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la încheierea Plenarei C.C.
al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c.)în contextul acestor prețioase indicații ale secretarului general al partidului, directorii de întreprindere sînt primii dintre factorii de conducere care au datoria de a se consacra muncii de concepție, dc control și îndrumare, îri așa fel incit activitatea practică,' productivă să se desfășoare cît mai bine, în scopul realizării planului la parametrii maximali, creșterii eficientei economice.— Asemenea cadre, asemeneat directori există în multe dintre unitățile industriale — aprecia prof, univ. dr. CONSTANTIN PINTILIE, cunoscut specialist în probleme de conducere. Fiind vioara întîi a orga- nului de conducere colectivă, toate privirile sînt îndreptate spre director, sute și mii de ochi îl urmăresc. De aceea, trebuie să constituie un e- xemplu pentru colaboratorii săi. Cum este și firesc, directorul trebuie să iasă din cercul specializării sale — de inginer, economist ș.a. — să fie bine ancorat în viața întreprinderii, să se integreze în activitatea colectivului pe care-1 coordonează, realizind unitatea de voință și acțiune pentru atingerea scopului fundamental : realizarea planului și a angajamentelor, in condițiile unei înalte eficiente economice. Astfel, munca de Conducere devine zi de zi o activitate cu profund caracter științific, o activitate politică, de natură să împletească armonios cunoștințele tehnice, economice, psihologice, juridice ș.a.— Vă supunem atenției un test făcut în 10 -u’nitățL litfcfustrialc din Capitală. La întrebările noastre am Solicitat răspuns directorilor de Ia Uzina „•Policolo’r", Fabrica de medicamente, Centrala industrială a sticlei și ceramicii fine, uzina de utilaj chimic „Grivița roșie", uzina de țevi „Republica", uzina mecanică de material rulant „Grivița roșie", uzina „Steaua roșie", „Filatura romă-', nească de bumbac", Uzina „Semănă-, toarea" și întreprinderea textilă . „Dacia". Iată ce a rezultat1. Care este lucrarea din domeniul științei conducerii care v-a reținut atenția in ultimul timp ?• Au fost indicate lucrările : „Metoda condu’cerii prin conturi", „33 de principii de conducere". |,Programarea și planificarea pe termen lung a activității de conducere", „Echipa de conducere în unitățile economice", „Structura organizatorică a întreprinderilor".2. Cît din timpul dumneavoastră de lucru acordați :a) activității curente 7® între 56—60 la• între 60—70 lab) problemelor de® între 10—20 la• între 20—30 la3. Cît din timpul unei zile ii consumați în ședințe, pentru rezolvarea corespondenței, în discuțiile cu organele de control sau de altă natură ?® pînă la 1 oră — .• între 1—3 ore — 8• peste 3 ore- — 1

4. Cînd cunoașteți rezultatele activității de producție și cele financiare ?• Atît rezultatele privind producția, cit și cele financiare se cunosc zilnic — 2 răspunsuri.• Rezultatele privind producția se cunosc zilnic, iar rezultatele ciare la 7 sau 10 zile — 7 suri.5. Indicați 5—6 persoane funcțiile lor) care fac parte colaboratorii dv. cei mai apropiați.• 3 răspunsuri indică directorii pe specialități și șefii principalelor servicii.

finan- răspun-(numai dintre

folosind la maximum calitățile colaboratorilor săi, un director poate conduce eficient. .— Din. testul prezentat, ca și din discuțiile purtate cu .o parte dintre cei chestionați, a reieșit că directorii sînt preocupați să cunoască cît mai mult din literatura de . specialitate. Pe Iîngă această sursă de informare, cadrele de conducere beneficiază de cursurile de reciclare. Și, totuși, în practică se observă o anumită încetineală. în promovarea ideilor și metodelor de conducere moderne. Cum explicați acest fapt ?— Desigur, lucrările indicate ca fiind studiate "'de către cei care au răspuns la test sînt interesante și conțin idei valoroase din ■ domeniul științei conducerii. Utile sînt și cursurile de reciclare. Vorbesc de o utilitate potențială. Esențial mi se pare însă nu numai cît se citește și cît se învață din tehnica conducerii, ci cit rămîne, cît se valorifică, de cît beneficiază efectiv colectivul, întreprinderea. Or, din păcate, în numeroase cazuri însușirea a tot ce e nou în conducere rămîne un scop în sine, o delectare de divertisment, în acest mod își face loc, lesne, empirismul în conducere. Din păcate, din lectura directorilor chestionați în test lipsesc tocmai acele lucrări care vizează perfecționarea metodelor de conducere curentă, operativă —

munca

economico-sociale
MAI MULTĂ PRECIZIE

IN STABILIREA ATRIBUȚIILOR
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LA TESTUL NOSTRU:

Răspunsurile a 10 directori...
...comentate de un specialist

sută — 8 sută. — 1 perspectivă : sută — 7 sută — 2

• 3 răspunsuri includ alături de cadrele tehnico-administrative pe secretarul organizației de partid.• 3 răspunsuri indică cadre t-eh- nico-administrative la nivelul întreprinderii — ingineri șefi pe proble-s. .me, contabilul șef,.- rSServiciulj. personal.— Spuneați că la test au participat 10 directori, Or, însumate, răspunsurile primite la fiecare întrebare sînt, invariabil, numai 9 la număr.— Așa este. Unul din directori — este vorba de E. Caracașian, de la întreprinderea textilă „Dacia" — nu a putut găsi într-o săptămină timpul necesar pentru formularea răspunsurilor. „Nu-mi văd capul de treburi, apelați în altă parte". Ca atare, am renunțat...— Da, întilnim încă mulți direc- . tori „ocupați pînă peste cap" — cum se spune, Un conducător care „nu-și vede capul de treburi" dovedește că nu știe să-și apropie și nici să-și folosească colaboratorii. Așa cum sublinia totfară.șul Nicolae Ceaușescu în expunerea la deschiderea Colocviului privind problemele științei conducerii societății, din martie 1972, pentru a conduce cu rezultate cît mai bune sînt necesare repartizarea corespunzătoare a cadrelor, precizarea clară a îndatoririlor, drepturilor și răspunderilor acestora pe toate treptele organizatorice. în acest cadru, mînuirea cu pricepere a principiului delegării de autoritate creează condiții optime pregătirii cadrelor pentru noul mod de conducere, exprimat de existența comitetului oamenilor muncii — conducerea prin echipă — unde toți membrii acestuia devin colaboratori, fiecare dintre ei îndeplinind nu numai răspunderile ce derivă firesc de la locul de muncă pe care îl au, dar și din cele ce revin întregului colectiv. Numai așa,

ca metoda normativă, metoda direct costing, a analizei valorice •— care permit conducătorului de întreprindere stăpinirea costurilor, planificarea și urmărirea operativă a productivității muncii ș.a. Or, nu se poate ca îri întreprinderi cu o zestre tehnică modernă, cum’ sînt - ale noastre, să nu se practice o conducere cu' adevărat științifică. Iar dacă astăzi mai întilnim în unele din unitățile chestionate stocuri supranormative, dacă apar goluri de producție, dacă se încalcă disciplină contractuală, dacă dotarea tehnică nu este utilizată la parametrii maximi — toate acestea se datorează, în bună măsură, lipsei unei perspective clare în activitatea de conducere. Ce arată testul ? Doar 10—20 la sută din activitatea directorului este, consacrată problemelor de perspectivă. Complexitatea fenomenelor economice dintr-o întreprindere determină obiectiv luarea deciziilor în termenii viitorului — afirmă specialiștii. Conducerea eficientă nu presupune reproducerea rutinieră a unor practici, îndeletniciri, planuri ș.a., ci o clarviziune activă asupra zilei de mîinc. Sînt numeroase exemple care atestă că asimilarea unor produse noi, a unor tehnologii avansate trebuie să se facă — pe planul concepției — cu cîțiva ani înainte ca acestea să fie reclamate în mod obiectiv. Precizarea țelurilor unității economice pe termen lung, strategiile de atingere a lor constituie cadrul conceptului de conducere

I

Aiud, întreprinderea de pie.abricale. Se execuiă o uriașă grindă de beton, 
destinată construcției unui pod de cale ferată

ÎNTREPRINDEREA TEXTILĂ „DUNĂREANĂ" DIN GIURGIU are de realizat în acest an o producție fizică de zeci, de milioane mp țesături crude, . din care 38,1 milioane mp țesături finisate. în luna ianuarie a.c., colectivul acestei unități industriale a înregistrat’ însă, o rămînere în urmă fată de plan de 7,5 milioane lei. O atare stare de lucruri s-a perpetuat și în luna februarie, ceea ce a constituit „semnalul de alarmă" pentru a ’ se întreprinde o seamă de acțiuni menite să aducă activitatea fabricii pe făgașul normal..Ca atare, nu de mult Ia „Dunăreană" a avut loc — după cum ne informează corespondentul nostru pentru județul Ilfov, FLOREA CEAUȘESCU — ședința lărgită a secretariatului Comitetului județean Ilfov al P.C.R., condusă . de tovarășul Gheorghe Necula, prim- sepretar ai comitetului județean de partid. O- biectivul analizat ? Elaborarea unor măsuri menite să înlăture operativ dificultățile tehnice, tehnologice și organizatorico care împiedică Întreprinderea să-și zeze planul la și la parametrii mali. Au luat parte ministrul industriei ușoare,. tovarășul Ion Crăciun, adjuncții săi. reprezentanții centralei de resort, ai ’___ 1____1'.,.de utilaje și piese de schimb. ai constructorilor, secretarii comitetului județean și ai comitetului municipal de partid Giurgiu, deCe seașa

reali- . termen maxi-
furnizorilor

activul bază al țesătoriei.va întreprinde, cum S-a stabilit cu

previzională, problemă vitală pentru folosirea cu randamente înalte a resurselor tehnice, de producție, financiare, umane ș.a. Iată de ce consider total necorespunzător și insuficient timpul afectat de către directorii chestionați problemelor de perspectivă.— Cum apreciați răspunsurile primite la ultima întrebare a testului nostru ?—. Esențial este ca acești colaboratori să fie cei mai autorizați, cei mai competenți și cei mai buni cunoscători ai colectivului. Pornind de la aceste cîteva precizări și avînd in vedere faptul că a conduce o întreprindere este nu numai un act economic, tehnic sau organizatoric, ci . și politic, in primul rînd, un act politic, surprinde că doar 3 răspunsuri indică printre colaboratorii apropiați pe secretarul de partid. Nici unul din răspunsuri nu indică printre colaboratorii apropiați un muncitor. Consider că mai mult, mai insistent ca pînă acum trebuie să se desfășoare o susținută muncă politică în rindul conducătorilor de întreprinderi, să se promoveze cu hotărîre în actul deciziei cuvîntul organizațiilor de partid și'sindicale, al muncitorului de Ia mașină, acea înțelepciune colectivă muncitorească.— în discuția noastră ați folosit de cîteva. ori termenul .: „eficiență a muncii de conducere". Cum credeți că se poate aprecia ca eficientă munca unui conducător de întreprindere ?— La recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-au trasat cu toată claritatea cîteva direcții ce trebuie urmate pentru realizarea unei înalte eficien- țe în munca de conducere. Știința conducerii a stabilit mai multe modalități de a analiza eficiența muncii de conducere. Una imediată, pe baza datelor de plan. Din moment ce întreprinderea și-a realizat sau chiar depășit sarcinile, reiese că munca directorului nu s-a irosit în gol. O alta constă în aprecierea muncii de conducere prin prisma utilizatorului final al producției livrate, deoarece scopul activității de producție este nu numai realizarea unor parametri de plan, ci asigurarea desfacerii, potrivit cerințelor exprese ale economiei, ale exportului și fondului pieței. A treia modalitate privește modul în care se pregătesc cadrele, se desfășoară • cercetarea și se realizează proiectele de investiții — deoarece un bun director trebuie să aibă mereu privirea ațintită spre viitor. Deci, munca de conducere este eficientă, se verifică a fi eficientă nu prin ședințe, discuții, mi prin tomurile dc hîrtii, prin analize și sinteze birocratice. Faptul că directorii chestionați au declarat că consumă între 1—3 ore pe zi pentru asemenea chestiuni, mi se pare a fi exagerat. Așa cum s-a stabilit la recenta plenară, trebuie eliminate cu hotărîre toate ședințele de prisos care consumă timp și absorb energie. Mai ..ales că în multe din aceste ședințe se discută probleme ale activității curente, care se soluționează, în producție, la fața locului.— Așteptăm, tovarășe profesor, o- ■piniile directorilor din cele 10 întreprinderi bucureștene...— In mod sigur, vor fi interesante. Aveți'ceva împotrivă dacă îi vom întilnt la o discuție în jurul unei „mese rotunde" organizate de ziarul „Scînteia" ?;-l Nu 1 ’chiar prin bateri.

r

îi invităm cu plăcere, publicarea acestei dez-
Viorel SĂLĂGEAN 
Adrian POPESCU

prilejul analizei, pentru . că . activitatea texțiliștl- lor .din. Giurgiu să se înscrie cît mai repede pe drumul îndeplinirii e- xemplare a planului 7CONDUCEREA CENTRALEI INDUSTRIEI BUMBACULUI DINBUCUREȘTI va pregăti condițiile necesare în ve-

Proiectul de lege privind .înființarea și funcționarea Consiliului pentru problemele organizării economico-sociale reflectă grija conducerii departid și de stat, pentru crearea unui cadru organizatoric și legislativ optim care să asigure promovarea consecventă a formelor și metodelor științifice de organizare și conducere a tuturor domeniilor de activitate, în raport cu nivelul și cerințele dezvoltării economico-sociale a țării. A- preciind conținutul proiectului de lege și subscriind la prevederile lui, aș dori ca in cadrul dezbaterilor consacrate cestei probleme să cîtev-a sugestii.Pornind de la faptul că economi co- sub ra- proble- condu- orga- a

producție, normarea scopul Iede a se
a- fac

organizarea socială cuprinde, port structural, mele organizării cerii, problemele nizării producției și muncii și problemele organizării activităților cu caracter social-cultural, apreciez că în proiectul de lege, în cadrul primelor trei capitole referitoare la „Dispoziții generale", „Atribuții" și „Organizare și funcționare" trebuie să se facă referiri în mod precis și a- proximativ egal la aceste elemente. Fac această sugestie întrucît, în cuprinsul proiectului de lege exiștft;;B.eițeriri. concre- . te -aproape numai la or- b gănizafear-conducerii, celelalte părți fiind reflectate foarte palid sub denumirea generică de activitate economică. Propun, deci, ca în cazul în care scopul acestei este acela formele și țifice de conducere meniilor(așa cum se arată, de altfel, în privința organizării producției și a muncii în unitățile economice) și raționalizarea activității unităților so- cial-culiurale să fie mai pregnant subliniate (prin adăugiri la articolele celor trei capitole).La capitolul II „Atribuții", sfera competențelor trebuie mal precis definită. Atribuțiile ar trebui să se refere in a- cest caz la domeniile principale ale organizării economico-sociale și nu numai la aspectele organizării și perfecționării

conducerii care ocupă în cele 14 articole cea mai mare parte. Nu se arată care sînt atribuțiile referitoare la organizarea producției de bază după metode moderne, privind pregătirea fabricației, organizarea secțiilor auxiliare și de servire (pe linia organizării reparațiilor, a sculăriilor, a transportului intern, a depozitării ș. a., privind folosirea mai bună a capacităților de organizarea și muncii). Dacă giuitorului estereferi numai la problemele organizării conducerii, atunci trebuie schimbată denumirea legii in . Lege privind înființarea și funcționarea Consiliului pentru problemele organizării conducerii economico-sociale.Poate că, dată fiind complexitatea problemelor de organizare, ar fi util ca să se creeze mai mulle comisii de specialitate (art. 19 cap. III) pe domeniile principale ale organizării, de pildă, comisia privind organizarea conducerii aptivității so- cial-economice, comisia I

privind organizarea producției și a muncii in unitățile economice, comisia privind organizarea activităților social-cultu- rale ș. a. Fiind vorba de modul de organizare și funcționare, ar trebui să se arate prin ce organe se urmăresc problemele comisiilor pe ramuri economice, care sînt verigile organizatorice ale consiliului pe diferitele județe, atribuțiile acestora.în conținutul proiectului de lege, nu șe fac referiri Ia modul de organizare a cercetării științifice pe problemele organizării economico-sociale. Propun in acest scop să se creeze un Institut de cercetări pentru mele organizării mico-sociale pe Academia de Studii Eco- București, laboratoare care să potențialul științific al cadrelor didactice în acest domeniu, precum /și alți specialiști, ca o expresie concretă a integrării învățămîntului cu cercetarea și producția și care să funcționeze iîngă acest consiliu.
Prof. unîv. îng.
Consf.anîin 
BARBULESCU 
prorector al Academiei 
de Studii Economice

nomice din sau cel puțin de cercetare concentreze

SUGESTII
ÎMBUNĂTĂȚIREA

UNOR ARTICOLE

proble- ccono- lingă

P«

PENTRU
REDACTĂRII

Șl PARAGRAFE

legi de a promova metodele știin- organizare și a tuturor do- de activitate

L.o,Fiind 'un "Organ subor- ■ ce se desfășoară în statul donat Comitetului Central al partidului, Consiliului de Stat , și Consiliului de Miniștri, Consiliul pentru problemele . organizării economico-sociale nu va putea elabora directive pentru perfecționarea activității Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, după cum rezultă din actuala redactare a alin. II al art. 2. De a- ceea, propun ca textul la care ne-am referit să fie redactat în următoarea formulare „...pentru perfecționarea activității ministerelor și a celorlalte organe centrale ale administrației de stat, a organelor locale ale puterii și ale administrației de stat a unităților economice și a instituțiilor so- cial-culturale". De asemenea, pe linia asigurării unității de concepție a formelor și metodelor de conducere a întregii activități economico-sociale

nostru, consider că ar trebui introdus un text care să prevadă că consiliul poate face recomandări — în cadrul atribuțiilor prevăzute de art. 7—9 — organizațiilor- centrale cooperatiste și celorlalte organizații obștești care desfășoară o activitate economico-socială.Din atribuțiile pe care le are, potrivit proiectului de lege, rezultă că Consiliul pentru problemele organizării economico-sociale, în unele cazuri, ia măsuri și aprobă (art. 6 și 7), iar in altele elaborează propuneri sau avizează (art. 9 și 10) ceea ce duce Ia concluzia că consiliul este atît un organ deliberativ, cît și un organ consultativ. Pentru a exista o concordanță între atribuțiile consiliului cuprinse în cap. II al textului de lege și art. 15, propun reformularea a- cestui articol in acest sens.
a altor utilaje și instalații, asigurînd pentru efectuarea acestor lucrări un număr sporit de cadre de specialitate. Se va mări numărul muncitoarelor cu înaltă calificare în lucrări de năvădit și în cadrul compartimentului controlului de calitate, spriji- nindu-se întreprinderea să-și formeze cadre pro-

cerea ministerului va interveni pentru rezolvarea operativă a acestora.REPREZENTANȚII ȚE- SĂTORIEI au formulat multe solicitări de sprijin din afară, dar nu au înfățișat cu claritate acele acțiuni și inițiative proprii, pentru a aduce crurile pe făgașul lor nor-

și utilaje, dacă toate a- cestea nu vor fi dublate de eforturile conducerii țesătoriei de a patrona realmente școli din și din comunele din ca izvoare de cadre tru întreprindere, junsurile vor stărlii,fluctuația forței de muncă se va menține la cote ridicate în detrimentul
oraș jur, pen- nea- iarlu-

De ce depinde redresarea grabnică
a întreprinderii „Dimăreana62

O ANALIZĂ TEMEINICĂ LA FATA LOCULUI, UN PROGRAM DE ACȚIUNE CUPRINZĂ
TOR PENTRU ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE REALIZARE A PLANULUI LA PARA

METRII MAXIMALI

derea creșterii producției și a productivității muncii,, prin punerea în stare de funcționare automată a tuturor războaielor ; in acest scop, centrala va trimite cadre de specialitate și va determina, apoi, conducerea întreprinderii să organizeze un control sistematic în. țesătorie, in scopul prevenirii defecțiunilor la războaie. Va urgenta lucrările de reglare și reparare a mașinilor de canctat, paralel cu intensificarea ritmului operațiunilor de montare

pru, cu o buna pregătire tehnico-profesională.CONDUCEREA MINISTERULUI INDUSTRIEI UȘOARE va asigura furnizarea urgentă a pieselor de schimb și va dispune jonducerii institutului de proiectare de specialitate să rămînă in fabrică pînă se rezolvă toate problemele tehnice și tehnologice ce s-au ivii în procesul de producție. în legătură cu uncie remedieri mai dificile, necesare la o oarte din utilaje, condu-

mal. Desigur, ajutorul din partea centralei și ministerului de resort are un rol important in rezolvarea unor probleme ce depășesc posibilitățile locale. Vor fi aduse piesele de schimb, vor fi reparate războaiele, vor fi recrutați maiștrii și ajutorii de maiștri strict necesari, se vor asigura și condițiile de ordin social : dar dacă în țesătorie nu se vor întrona ordinea, disciplina, atitudinea înaintată față de muncă, răspunderea față de mașini

bunei exploatări, a „zestrei tehnice" a întreprinderii.SECRETARIATUL COMITETULUI MUNICIPAL DE PARTID va a- corda sprijin comitetului de. partid din întreprindere, in vederea educării tînărului colectiv în spiritul disciplinei industriale muncitorești, al grijii maxime față de utilajele cu care lucrează, înlăturării deficiențelor tehni- co-organizatorice din u-
h

■ Cît ..privește . organizarea . consiliului este de semnalat o neconcordanță între prevederile art. 17 alin, ultim ; art. 18 și art. 19 alin. I. Astfel, în timp ce în primul text se folosește expresia dă „secretariat permanent", în cel de-al doilea,. apare aceea de „secretariat tehnic", iar în cel de-al treilea se folosește eXpresia de „secretariat". Pentru a nu se înțelege că în cadrul consiliului funcționează două sau chiar trei secretariate, propun ca in cele trei texte, la care ne-am referit. să se folosească a- ceeași expresie, și anume aceea de „secretariat tehnic". Tot cii‘privire la organizarea consiliului cred că art. 21 ar trebui refor- mulat, deoarece din întreg cuprinsul proiectului dc lege nu rezultă că Consiliul pentru problemele economico-sociale are unități subordonate, altele dccît Institutul Central pentru Sisteme de Conducere cu Mijloace de Automatizare cu centrele teritoriale de calcul electronic. Pentru a se evita orice confuzie, propun ca partea finală a art. 21 să fie redactată astfel : ..... precum și. a Institutului Central pentru Sisteme de Conducere cu Mijloace dc Automatizare și ale unităților subordonate acestuia...".
Dv. Vaînntln I. 
PRISACARU

★Consider necesară înființarea a incă două comisii și anume : Comisia pentru ^pregătirea, formarea și perfecționarea cadrelor și Comisia pentru salarizare și perfecționarea sistemului de salarizare.La art., 17, privind organizarea si funcționarea consiliului cred că mai este nevoie de un al doilea vicepreședinte, care să coordoneze perfecționarea organizării economico-sociale a cooperativelor agricole de producție. Fac-această propunere, întrucît în acest sector de activitate lucrează peste 40 la sută din populația aptă pentru muncă a țării, iar în prezent acesta este încă a- fectat de unele dificultăți privind organizarea economico-soci-ală.
Ioan S. STAN 
inspector principal 
la sucursala Suceava
in
la ____
a Băncii 
pentru agricultură 
și industria 
alimentară

/

nele sectoare ale țesătoriei.Tînărul colectiv al „Dunărenii", aprecia în încheierea analizei primul secretar al comitetului județean de partid, trebuie să știe că odată planul elaborat, realizarea acestuia devine o obligație fundamentală, scopul major al întregii activități. Se cunosc perturbările produse în mecanismul economic atunci cînd o întreprindere nu-și realizează în întregime sarcinile fizice, la sortimentele prevăzute în plap. Soluțiile la care s-a ajuns•in timpul dezbaterilor sînt de natură să asigure redresarea grabnică a situa- - ției din această unitate a industriei ușoare, punîn- du-se accentul pe asigurarea cadrului tehnic și tehnologic prescris în proiecte, pe organizarea științifică a producției și a muncii in toate compartimentele întreprinderii. Interesează în acelașigrad . activitatea politică ce se desfășoară aici, pentru ca aceasta să slujească maturizării colectivului, integrării neîntirziate a acestuia într-o muncă rodnică, eficace, pe măsura eforturilor statului pentru construirea și dotarea tehnică superioară a unității din Giurgiu.Acesta este programul de acțiune stabilit recent, în așa fel incit mașinile și utilajele țesătoriei „Dunăreană", întregul potențial productiv de care dispune să fie folosite cu rezultate maxime pentru economie. Revirimentul se va produce atunci cînd planul va fi realizat ritmic și integral, cind mărfurile vor fi de bună calitate ș.a. Urăm colectivului întreprinderii să înregistreze cît mai repede a- cest reviriment 1
J
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Finalizați puse la pțțncf cu eficiența verificată

130 DE TEME - 
ȘTIINȚIFICE 

oferite producției
CARE ESTE DESTINUL VALORIFICĂRII LOR ?

PLENARA C. C. AL P. C. R. DIN FEBRUARIE - MARTIE 1973: „Cercetarea științifică trebuie

să-și aducă o contribuție sporită la rezolvarea problemelor de care depind îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen, introducerea rapidă în producție a progresului tehnic, la perfecționarea continuă

J
a tehnologiilor și modernizarea producției, valorificarea superioară a resurselor materiale"

(DIN REZOLUȚIA PLENAREI)

După cum «e știe, Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie a.c. a acordat o deosebită atenție creșterii aportului științei 
la accelerarea dezvoltării economiei naționale, utilizării eficiente a potențialului nostru științific, integrării tot mai strînse a cercetării cu pro
ducția. în legătură cu aceste probleme, în „SCÎNTEIA" nr. 9 427, DIN 21 FEBRUARIE A.C., A APĂRUT O PAGINA SPECIALĂ CARE TRATA 
— DIN UNGHIUL DE VEDERE AL CERCETĂRII — PROBLEME ALE VALORIFICĂRII IN PRODUCȚIE A CELOR 130 DE TEME ȘTIINȚIFICE ÎN
CHEIATE, NOMINALIZATE ÎN PLANUL PE ACEST AN.

- - - - - - - - - - - - - - In pagina de azi ffl Ml FK1WI PMNCTfi - - - - - - - - - - - - - - - - -
Testarea psihologică a mecanicilor de locomotivă Diesel electrică se 
efectuează la Institutul de studii și cercetări pentru transporturi din 

București, cu ajutorul unei aparaturi originale, realizate în institut

TNDIJSTBWMATERIAL^^

Esențialul: asigurarea 
condițiilor practice de asimilare

— Sectorului industriei materialelor de construcții ii revine, în acest an, potrivit prevederilor planului de stat, sarcina să valorifice 4 soluții e- laborate anterior de cercetarea științifică — ne-a . spus, la începutul convorbirii, noastre, ing„. ARALD 
BERfSHIANU, jdirector^in,.. Ministerul Ecopoțniei Forestiere și Materialelor de Construcții. Pentru toate a- ceste cercetări au fost create premise sigure de aplicare in producție, la termenele stabilite in planul nominalizat. Astfel, la Fabrica de ciment din Fieni, amenajarea instalațiilor necesare fabricării de cimenturi cu întărire rapidă, dp mărci superioare, se apropie de punctul final. Deși valorificarea soluției respective se va face în semestrul II, totuși, primele efecte economice se vor face simțite chiar în cursul acestui an : cheltuielilemateriale de producție vor fi diminuate cu 200 000 lei. începînd din 1974, economiile la acest capitol șe vor ridica, anual, la 2 milioane lei in sectorul de construcții montaj. Asemănător, producția fibrelor de sticlă pentru armarea polimerilor va începe în luna iulie a.c., odată cu punerea in funcțiune a noii lucrări de investiții, aflată într-un stadiu avansat de

INDUSTRIA CONSTRUCTOARE; DEȘMAȘINI-IINELTE* 
SI ELECTROTEHNICĂ .

Misiunea cercetătorului 
se încheie cu aplicarea 

soluției in producție
Discutăm cu ing. Aristide Predoiu, director general în Ministerul Industriei Constructoare de Mașini- Unelte și Electrotehnicii (M.l.C.M.U.E.), care ne-a relatat :— De Ia început, vreau 

să menționez faptul că, în acest an, soluțiile elaborate de cercetare, în curs de valorificare, au asigurate condiții de materializare mult superioare față de a- nii anteriori. Și aceasta, întrucît ne străduim să a- sigurăm traducerea in viață 
a indicației conducerii de partid și de stat de a se dimensiona judicios numărul temelor de cerceta
re și valorificare, in vederea unei repartizări mal rationale a eforturilor legate de rezolvarea anumitor probleme majore ale economiei naționale. Ca a- tare, ministerului nostru ii revine sarcina de a valorifica 9 teme. Iată cîteva dintre acestea. La uzina „Balanța" din Sibiu vor intra în fabricație, începînd din semestrul II, diferite tipuri de aparate pneumo- statice și hidrostatice destinate echipării mașinilor- unelte și altor utilaje, care în final vor asigura o reducere a importului cu circa 5 milioane lei valută. De a- semenea, la nivelul acestui 
aa estimăm obținerea unor 

realizare. La nivelul anului curent; economiile din reducerea importului — in cazul acestui produs — vor depăși un milion lei-valută, iar sporul de producție scontat va fi de peste fi milioane lei. Și celelalte două teme de cercetare, aflate în pragul aplicării — și anume, îmbunătățirea tehnologiei de fabricație a geamurilor trase, ca și utilizarea cenușilor de termocentrală la fabricarea cimenturilor, se află în atenția noastră. In estimarea efectelor economice menționate ținem seama de măsurile luate, în ultima vreme, pentru întărirea colaborării și, mai ales, a răspunderii față de sarcina de valorificare a soluțiilor finalizate din planul de stat, pe întreaga filieră : cercetare — minister — u- nități beneficiare.
— tn principiu, merită 

remarcate aceste măsuri, 
dacă finem seama de fap
tul că anul trecut nu toate 
temele planificate au fost 
valorificate in producție. 
Care' este soarta soluțiilor 
neaplicate și ce se între
prinde, concret, pentru li
chidarea cit mai repede cu 
putință a restanțelor ?— Multe din soluțiile restante se află în curs de aplicare. In acest an, ministerul nostru urmărește 

economii de circa 4 milioane lei, în urma intrării în producție la I.O.R. a u- nor noi aparate optico-me- canice, realizate de cercetătorii noștri. Creșteri importante de producție — în 1973 de peste 1 milion lei, iar în anii următori, de peste 4 milioane lei — se vor înregistra și prin realizarea unor componente electronice active (tranzistoare cu siliciu, tiristoare, circuite integrate). Echipamentele standard de măsură și afișare numerică a cotei pentru mașini-unelte cu comandă program, intrate în producție la F.E.A., asigură Un spor anual de producție de 2,5 milioane lei, iar la conductoarele cu rezistență distribuită pentru deparazitarea sistemelor de aprindero auto se estimează o eficiență de un milion lei, începînd din acest an.
— Aceste aprecieri opti

miste nu pot compensa, to
tuși, o serie de deficiențe 
legate de valorificarea unor 
cercetări. După cite știm, 
osciloscopul universal nu a 
intrat in producție anul 
trecut, iar fabricarea a 33 
de prototipuri de aparatură 
electronică (realizată la
I.C.E.)  este rămasă in urmă 
de cițiva ani. Ce cauze au 

direct și în permanență modul în care fiecare beneficiar al cercetării își definitivează grabnic condițiile dc asimilare a temelor încheiate. Este cazul întreprinderii de materiale izolatoare — Berceni. Cînd s-a văzut că întreprinderea din Bercepi ajȚenj.mțpt Ja realizarea- lucrărilor de ,'anie.na- jnrd' cerute, de- producerea plăcilor rigide bituminoase tip șindrilă pe diverse suporturi, motivînd lipsa comenzilor din partea beneficiarilor pentru acest produs, MEFMC a intervenit neintîrziat. Cum să fie căutat și cerut un produs nou care nu este făcut cunoscut ? Ca atare, s-a impus unității în cauză, ca și celorlalte aflate în aceeași situație, să ia grabnic măsuri pentru popularizarea noilor produse și tehnologii, în vederea utilizării lor și generalizării în practică.
— Ministerul nu are nici 

o răspundere pentru o se
rie de restanțe ? De pildă, 
tot anul trecut, datorită 
necorelării planului de va
lorificare cu prevederile 
planului de investiții, a 
fost amânată introducerea 
in producție a unor teme 
de cercetare. Cum acționați 
pentru a preveni o aseme
nea situație în acest an ?

generat asemenea situații 
și ce măsuri au fost luate 
pentru înlăturarea lor ?— Ministerul a analizat, împreună cu organele de resort, cauzele acestor restanțe, inițiind acțiuni pentru recuperarea lor. Aparatura electronică, urmă să intre în fabricație la F.E.M.I. — chiar de la înființarea ei — de altfel, prima unitate productivă de acest gen din țară destinată producerii de aparatură electronică și de ra- diocomunicații. în faza inițială, F.E.M.I. nu a putut insă asigura asimilarea, u- nui număr mare și foarte diversificat de produse.

— Este vorba, deci, de o 
necorelare a planului teh
nic (al întreprinderii) cu 
planul de valorificare a 
cercetării...— Așa este — și aceasta, din cauza lipsei de specialiști profilați, ca și a decalajului mare care, după cum se știe, există între data solicitării și primirea unor produse și piese din import necesare procesului de producție. Practic vorbind, de la completarea fișelor tehnice de import, pînâ la sosirea produselor cerute -trec aproa
pe doi ani.

— Stărilor de lucruri de acest gen le acordăm o a- tenție deosebită. Bunăoară, prin darea în exploatare a unei noi capacități de producție la Centrala industrială de geamuri și materiale izolatoare din Buzău, urmau să fie valorificate cercetările privind producerea de materiale izolatoare din folii de aluminiu' căptușite cu mastic bitu- minos. Dar termenul de realizare a investiției a fost decalat. în scopul eliminării efectelor negative ale acestei întîrzieri s-a stabilit împreună cu centrala respectivă un plan de măsuri care vizează scurtarea perioadei de atingere a parametrilor proiectați la aceste capacități, in așa fel incit să fie recuperat des' cala.lul în 'privința intrărjj J ■■'in funcțiune ă-ădestora. So- 'licităm o mai mare receptivitate din partea altor ministere la crearea premiselor fructificării rezultatelor unor cercetări. Pentru fabricarea unor țnate- riale de construcții, cercetătorii noștri folosesc ca adaosuri deșeurile rezultate din activitatea anumitor u- nități chimice, și metalurgice. Nu întotdeauna le putem obține la timp pentru desfășurarea cercetării, cum este cazul fosfogipsu- lui, din cauză că studiul tehnico-eoonomic al stației de preparare a fosfogipsu- lui este în întirziere. Dacă MEFMC se străduiește să prevadă astfel de situații, să asigure ritmicitatea aplicării noilor soluții și recuperarea restanțelor, trebuie ca și alte ministere să ne sprijine, pentru a accelera în acest an ritmul valorificării temelor încheiate in producție.
— Totuși, ministerul ar 

fi putut determina produc
ția să fie mai receptivă la 
aceste noutăți, cu atit mai 
mult cu cit o serie din pro
dusele la care ne referim 
sint solicitate și la export.— Ministerul se preocupă in prezent să aducă „Ia zi" aplicarea tuturor temelor încheiate și în general să le asigure o valorificare de maximă eficiență. Ca primă măsură, M.l.C.M.U.E. a introdus în planul de producție temele finalizate prin prototip. Ca urmare, planul tehnic al F.E.M.I. pe anul 1973 prevede punerea în fabricație a peste 30 produse 

Institutul de studii și proiectări pentru gospodărirea apelor. Laborantul Roman Lucian 
analizează probe de apă cu ajutorul spectrofotometrului cu absorbție atomică

(dintre care circa două treimi provin de la I.C.E.). O altă măsură luată la nivelul ministerului, pentru a- sigurarea valorificării temelor cercetate pînă acum, constă în impulsionarea intrării în producție a unor noi capacități.— Bine, dar ce se întâm
plă cu soluțiile respective, 
pînă la intrarea in funcțiu
ne a noilor linii și capaci
tăți ?— Vom căuta să creăm condiții de valorificare rapidă a acestora, prin aplicarea lor in uzine cu profil apropiat și chiar Ia nivelul institutelor — și a- nuroe, pe calea5 realizării prin microproducție a liner aparate ,<|ș mică serie., , A'ce&ta'. va permite o va-

Promisiunea din laborator 
să concorde cu realitatea 

din industrie
De- la unele institute de cercetare științifică am a- flat că la Centrala de minereuri nemetalifere Deva, aplicarea unei noi tehnologii de reducere a conținutului de fier cu circa 4 puncte în concentratele colective de zinc și plumb, provenite de la flot.ația minereurilor unor zăcăminte, va permite realizarea de economii substanțiale — regăsite in ramura metalurgiei, unde va creș- . te randamentul la extrac-' ția metalelor ; că introducerea în producție a unor tehnologii de fabricare a noi tipuri de porțelan la noua Fabrică de porțelan de la Alba Iulia, va contribui la obținerea unui spor de producție de 60 milioane lei ; în fine, că la Combinatul de materiale de construcții din Tg. Jiu, modificarea liniilor tehnologice de fabricare a cimentului prin procedeul Humboldt va duce la sporirea cu 20 la sută a capacității de producție a acestora; Sînt trei teme de cercetare, cuprinse în planurile de stat sau departamentale, ale căror rezultate urmează să se aplice în

lorificare mai operativă a unor soluții, dedi scurtarea termenelor in relația cercetare-produeție si obținerea unui preț de cost care asigură beneficii mai , mari,, concomitent cu ri- v dicarea calității produsului de serie mică. Astfel de produse au început a fi solicitate și la export pentru însușirile lor superioare. De altfel, I.C.E. va realiza anul acesta, prin microproducfie, ferite și aparatură electronică de măsură, iar I.C.P.E. — contacte electrice si ceramică specială pentru înaltă frecvență. Cit privește asigurarea unei bune părți din aparatura industrială de comandă și control din sistemul nou electronic de ,.. reglare automată, aceasta.se face ; atit în cadrul H 9 Bsu...' ■ .... '

producție în acest an. Din, punctul de vedere al întreprinderilor în care urmează să se aplice aceste cercetări, se ridică însă cîteva întrebări :1. Prin ce nivel calitativ se caracterizează soluțiile tehnice oferite de cercetare în cazurile respective ?2. Care este gradul de finisare-pregătire a celor trei teme de cercetare, in scopul aplicării lor in producție ?3. Cum se desfășoară colaborarea între cercetare și producție pentru ca, prin valorificarea rezultatelor celor trei teme, să se obțină efectele maxime scontate ?Am adresat aceste întrebări unor factori de răspundere din . unitățile productive amintite, care ne-au spus :
RAUL COSTEA, director tehnic al Centralei minereurilor nemetalifere Deva : „Am aplicat — în faza pilot — noile tehnologii la sectorul Muneclul Mic. Ca urmare, am obținut concentrate de mai bună calitate, <lar au crescut pierderile de metal in steril ; sporește și prețul 

I.P.A., cit și in laboratoarele . F.E.A. din Capitală.
— După cum se știe, 

M.l.C.M.U.E. a avut un 
plan și în anul trecut. ■ Ce 
argumente există că nu 
vor apărea alte restanțe la 
sfârșitul acestui an ?— Am expus, în special, măsurile luate la nivelul ministerului. Nu putem privi însă unilateral efortul de valorificare. Unitățile de cercetare au datoria dc a face și ele mai mult in această direcție. Nu numai că sînt obligate prin lege să acorde asistență tehnică fabricilor, dar institutele trebuie să considere valorificarea produselor și tehnologiilor elaborate de eie și ca o sarcină materială și morali, dc prim ordin, intrucit ccr-L« 

de cost cu 0,33 lei/tona de minereu prelucrat. Ne-am oprit in această fază, deoarece dacă aplicam tehnologia respectivă la scară industrială la Muncclul Mic se diminua producția anuală a acestui sector cu 100 tone plumb și 85 tone zinc, iar cheltuielile de producție ar fi crescut cu aproape 300 000 lei anual, într-o formă modificată am utilizat noua tehnologie la Exploatarea' minieră Zlatna, dar rezultatele tot nu au fost pe măsura așteptărilor — conținutul de fier al concentratului colectiv scăzînd doar cu două puncte, iar prețul de cost cresc!nd , substanțial, într-un cuvînt, ceea cc s-a obținut prin aplicarea noilor tehnologii la scară industrială nu confirmă rezultatele consemnate în faza de laborator și pilot".SILVESTRU MOLDOVAN, directorul. Fabricii de porțelan din Alba Tulia : „Adevărul este că la noi în întreprindere nu se pune problema aplicării in producție, în acest an, a rezultatelor temei de cercetare de care vorbiți. Și iată de ce : în vara anului trecut, în fabrica noastră s-ău' făcut — de către specialiști din Institutul de cercetări sticlă și ceramică fină de la Cluj — probe privind realizarea unor noi tipuri de porțelan folosind tehnologii originale, romanești. Rezultatele au fost insă neconcludente. Cercetătorii din Cluj au plecat și nu au mai venit — și, de atunci, noi, cei de la Fabrica de porțelan din Alba Iulia, nu mai știm nimic dc cercetarea respectivă. S-o mai aplica in producție, nu s-o mai a- plica, și dacă da — cînd, nu știm"...ION MIJA, directorul tehnic al Combinatului de materiale de construcții din Tg. Jiu : „Proiectele tie execuție, realizate de întreprinderea de aprovizionare cu utilaj și piese de schimb din Capitală, ale utilajelor necesare modificării liniilor tehnologice dc fabricare a cimentului — prin care, de fapt, se valorifica cercetarea întreprinsă de Institutul de cercetări pentru materiale dc construcții din București — au fost necorespunzătoare și respinse. în ultimă instanță, utilajele respective s-au importat. Deci, o idee tehnică românească a fost valorifica
tă, dar cu instalații străine, 

cetarea se consideră încheiată doar după intrarea in producție a rezultatelor și obținerea ofertelor scontate pentru economie.Totodată, se va urmări ca pe parcursul elaborării in institute și centre de cercetare a unor produse sau tehnologii să existe o angajare și o participare și din partea fabricilor, pentru ca atunci cînd se vor trece în producție soluțiile constructive să fie cit mai mult posibil implantate în climatul tehnologic corespunzător, iar dacă aceste condiții n-ar exista, să poată fi pregătite din timn, prin activitatea de autouti- lare a unităților productive.
Convorbiri consemnate de

' El^na MANTU

din import. Nu am abandonat insă gîndul de a aplica— la celelalte instalații ale fabricii de ciment — soluția respectivă, folosind utilaje românești. Dar a- ceasta se va petrece abia în anul 1974, acțiunea fiind condiționată de :
e terminarea de către întreprinderea de aprovizionare cu utilaj și piese de schimb din Capitală — pînă la termenul stabilit (30 aprilie a.c.) a proiectelor de execuție a utilajelor și instalațiilor necesare (proiecte bune, însă !)
o contractarea realizării utilajelor în speță — de către unități din țară, cu termene de livrare corespunzătoare". 'Ce concluzii se desprind din cele de mai sus ?. Mai întîi, că între planurile de valorificare în producție a rezultatelor cercetării științifice și situațiile concrete din întreprinderi — cel puțin în cele investigate — există necorelări, cîteoda- tă. chiar flagrante. La Fabrica de porțelan din Alba Iulia se scontează producții suplimentare, de zeci de milioane lei, dar cercetarea prin care se va ajunge la aceste milioane de lei nu este nici măcar finalizată. Sau, mai direct spus — nu oferă încă soluțiile așteptate. La Combinatul de la Tg. Jiu, eficiența scontată -este realizabilă, dar cu ce utilaje ? Cine să le realizeze ? Și cînd ? — iată întrebări a- flate, deocamdată, în suspensie. Cit privește tema de cercetare ce trebuie a- plicată la Centrala minereurilor nemetalifere din Deva, se pare că s-a uitat scopul principal al oricărei cercetări științifice : creșterea eficienței economice a producției.Apoi se observă tendința unor specialiști și factori de răspundere din unitățile de cercetare dn a-.și considera misiunea îndeplinită odată cu terminarea unei cercetări științifice. De aici, insuficienta colaborare — în continuarea cercetării — a cercetătorilor și producătorilor— cu proiectanții de utilaje tehnologice (exemplu : situația înregistrată la combinatul de la Tg. Jiu), „ruptura" qvasitolală între institutul de cercetare și întreprinderile industriale (cazul Fabricii de porțelan din Alba Iulia). Trebuie șpus că aceste neajunsuri, în ceea ce privește valorificarea rezultatelor cercetării științifice, nu datează dc ieri— de alaltăieri. Tocmai de aceea se impun măsuri hotărîte în acest domeniu, stabilindu-se responsabilități precise și neuitîndu- se nici un moment că cercetarea se realizează în ‘u- stitute de specialitate, dar se finalizează în ÎNTREPRINDERE, acolo unde se hotărăște soarta producției materiale.

Dan MATEESCU 
Dan CONSTANTIN 
ți corespondenții „Scinteii’

ATENȚIE, 

CERCETARE: 

Recepționați 

sugestii utile !

• Cercetarea științi
fică de specialitate tre
buie să susțină mai 
mult sectoarele produc
tive în refacerea unor 
handicapuri. De pild5>în domeniul nostru de activitate se impune un mai substantial a- port al cercetării în Înnoirea și diversificarea scul&Ior. Concret, Centrul de cercetări și proiectări pentru mecanică fină și scule din Capitală, care are și o filială la Fabrica de scule din Rișnov, ar putea să aibă în vedere, concomitent cu sprijinirea preocupărilor actuale ale producției de profil, abordarea unor aspecte strict indispensabile pentru perspectiva imediată, între care utilizarea mai largă în acest sector a elementelor tipizate. .

® Catedrele de profil 
de la institutele politeh
nice din țară ar trebui 
să se apropie mai mult, 
în cadrul tematicii a- 
bordate, de nevoile rea
le ale producției. Cu atit mai mult, cu cit într-un viitor nu prea îndepărtat vor fi date în folosință noi obiective în această ramură (la Focșani — o întreprindere de scule și dispozitive,, la Bîrlad — de A.M.C.). Dată fiind această specializare, poate că nu ar fi rău ca și în cadrul catedrelor de tehnologia construcțiilor de mașini și mecanică fină, din diferitele centre tehnico-științi- fice .ale țării,. să se producă o oarecare profilare, corespunzătoare cerințelor producției.Valeria MATACHE, inginer- șef Ia Uzina de mecanică fină din București.

© Este necesar un a- 
port sporit ai cercetării 
de profil pe linia rezol
vării unor cerințe cu
rente, majore, ale sectoa- retori de producere,-transport și utilizare a energiei electrice. Astfel, recentele consfătuiri zonale organizate de C.I.P.E.E.T, și C.I.T., D.E.E. în legătură cu sarcinile creșterii siguranței în funcționare și eliminării avariilor. la aparatajele de acest gen au pus in evidență o serie de piste importante de contribuție superioară a cercetării tehnico- științifice de specialitate. Acestea se referă, in principal, la modernizarea agregatelor șl schemelor tehnologice ale instalațiilor energetice, avînd ca scop final creșterea gradului de siguranță și a economicității a- cestora ; asimilarea, prin întreprinderile de specialitate (I.R.M.E. și „Energoreparâții") a aparatajului specific ce nu este asigurat de producția indigenă și a altor elemente care să permită aplicarea modernizărilor preconizate, in vederea eliminării importurilor ; realizarea de aparataje complexe (truse) și adaptarea celor existente la necesitățile privind unele măsurători (pe linie PRAM-AMC, pe linie economică ș.a.). De menționat că cele mai multe din aceste direcții implică aspecte care, încă de pe acum, fac obiectul unor teme din planul de stat de cercetare și valorificare din acest an.Specialiști din Ministerul E- nergiei Electrice.

® Realizarea unei 
legături mai strînse, 
mai directe, între colec
tivele de cercetători șl 
ceie de beneficiari ai 
cercetării în acele întreprinderi care au rolul, in cadrul diverselor ramuri și centrale industriale, de „pnltăți-pivot" în promovarea noutăților tehnico- ștlintifice. Pornind de ia experiența întreprinderii in care lucrez, lată cîteva din multiplele avantaje ce se pot obține, mai ales în domeniul scurtării termenelor de finalizare a soluțiilor științifice noi, inclusiv cele din programul de valorificări din acest an : concomitent cu reducerea duratelor de cercetare, se pot crea din timp premise pentru preluarea și aplicarea operativă a soluțiilor la nivelul producției ; de asemenea, ținindu-se mai mult seama de condițiile tehnice și tehnologice existente la beneficiar, se asigură din vreme condiții optime pentru valorificarea practică a noilor soluții, odată depășite fazele de experimentare. Asemenea sugestii se adresează forurilor de coordonare a acestor activități — la nivel de C.N.Ș.T., minister, departament, centrală și chiar la nivel de întreprindere.Jean POMÎRLEANU, inginer- șef la întreprinderea pentru raționalizarea și modernizarea instalațiilor energetice (I.R.M.E.).
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în dezbatere
PROIECTUL 
DE NORME 
Cînd propriile neajunsuri 

sînt trecute in contul altora...
Maistrul principal Vasile Radu, din secția de filatură a fabricii de stofe „Argeșana" din Pitești, relata :— Intr-o zi am atras atenția unui muncitor-filator pentru moduk necorespunzător in care-și făcuse munca. Știți ce „argument" a adus? A zis : „Intrebați-1 pe cutare, că nici el n-a făcut mai bine". Și a spus-o cu aerul de parcă altul ar fi fost de fapt răspunzător pentru modul defectuos în care lucrase el. Asemenea justificări se mai aud cîteodată prin secția sau prin uzina noastră. Fiindcă, din păcate, mai sînt oameni pentru care faptul că și alții vădesc neajunsurile de care se fac ei înșiși vinovați constituie un motiv de autoliniștire, de îm

păcare cu sine. Dar, așa cum se subliniază în articolul 29 al proiectului de norme, respingind auto- mulțumirea, fiecare este chemat să depună eforturi pentru perfecționarea continuă a muncii, a relațiilor sociale, pentru progresul neîncetat al societății noastre socialiste. „Cheia" eficienței acestor eforturi constă nu în a căuta paiul din ochiul altuia și a nu te sinchisi de birna din ochiul tău. Dimpotrivă. De aceea consider necesar ca articolul la care m-am referit înainte să precizeze faptul, că spiritul critic și autocritic — care trebuie să caracterizeze pe fiecare membru de partid — să se întemeieze totdeauna pe un înalt simț de răspundere personală.
Cine sînt 

„prietenii noului angajat"?
Combinatul de industrializare a lemnului din Pitești. Tovarășul Florea Ivan, secretarul comitetului de partid, ne povestește următoa- î rea întîmplare : , , . ițj — Parcă era' 'un ‘ W^ut'?'nu'’tre4 •’cbau două-trer ăîft£ 'cS fiOii’''nOȘtri? angajați de la „rampa verde" (depozitul de cherestea) — mai ales tineri din mediul rural — dădeau bir cu fugiții. Am început să urmărim- ce se întîmplă. Constatarea ? Fără nici o pregătire prealabilă, cele mai grele lucrări erau încredințate noilor angajați, ca un fel de „tribut" pe care tînărul trebuia să-l' plătească celor cu vechime în mun-’ că. Este ușor de înțeles că o asemenea primire, lipsită de grija pentru integrarea firească în muncă, numai încurajatoare nu putea fi

pentru noul venit. Or, îndatorirea fiecărui comunist este, așa cum se subliniază în articolul 28 din proiectul de norme, de a se ocupa îndeaproape de pregătirea tineretului pentru muncă șî viață? ' J 1 *— Cum ați procedat ?— Cei mai buni comuniști din sector au înțeles asta și s-au orga-, nizat într-un „colectiv al prietenilor noului angajat", colectiv avînd obligația expresă de a se îngriji de primirea fiecărui om nou, de acomodarea lui la locul de muncă, de discutarea atentă a perspectivelor de calificare și de salarizare etc. Rezultatul : fluctuația forței de muncă a scăzut aîci la zero. Mai mult, cei de la faimoasa „rampă verde" au devenit între timp unul dintre colectivele noastre fruntașe.
„Modest, simplu, să combată

îngîmfarea..."
— Cu unii oameni, din fericire puțini — ne spunea tovarășul Vasile Cojocaru, secretar al Comitetului municipal de partid Galați — se petrece o metamorfoză destul de ciudată : cum sînt numiți în anumite funcții sau primesc anumite titluri nu le mai poți ajunge cu prăjina la nas din cauza îngîmfării pe care o manifestă față de cei din jur. Aș putea să aduc o serie de exemple. Dar nu acesta mi se pare a fi lucrul cel mai important. Problema care se ridică, după părerea mea, este următoarea : cum înțelege fiecare dintre noi să răspundă încrederii pe care i-a acordat-o colectivitatea ? Pentru că, la

drept vorbind, a fi învestit eu o muncă de răspundere nu înseamnă altceva decît a fi investit cu încrederea oamenilor care te-au propus. Bineînțeles, încrederea se cere răsplătită. Cum ? Muncind înzecit, cu pasiune și perseverență, pentru oameni, in spiritul înaltelor npastre principii etice. Iată de ce consider binevenită precizarea din articolul 34 al proiectului de norme, potrivit căreia „indiferent de poziția pe care o ocupă în societate, comunistul trebuie să fie modest, simplu, să combată îngîmfarea, aroganța, disprețul față de semeni".
Ion POPA

Munca înseamnă în România socialistă o opțiune fundamentală, valoarea care susține energia morală a tuturor membrilor societății. Eroismul înseamnă astăzi devotament pentru îndeplinirea înainte de termen a planului și realizarea sarcinilor colectivului. Realitate consemnată de data aceasta fotografic : muncitoarea fruntașă Maria Lixandru și eleva Mariana Minea de la filatura „Dacia" din Capitală urmăresc buna desfășurare a procesului tehnologic (foto 1). Muncitoarea fruntașă Florica Muscalu (foto 2) din secția preparație țesătorie este atentă, secundă cu secundă, la calitatea firelor din mașina de urzitFoto : S. Cristian
Aici, teleimprimatorul oțelăriei gălățene.Bate continuu. Ca la o agenție de știri care nu te lasă să răsufli 24 de ore din 24. Timpul e marcat strict.Dincoace, la cîțiva pași, convertizoarele. Răspîndind dogoare pe platoul de metal. Vuind fără răgaz.Știam că oțelarii gălățeni au cîștigat 6 minute la fiecare șarjă. Că la fiecare 8 șarje se elaborează, cu această zestre adunată harnic, una în plus.— Care a fost minutul cel mai greu ?Ptim-oțelărul Alexandru Stoica, Erou al Muncii Socialiste, se uită la inginerul Kraft. Acesta din urmă la inginerul Dan Diilamă. 'Să^puRM’ Dan Dulămă?' ';i— Incorecț acest „a fost". Este în continuare.— Adică ?— Oțelarii prepară in fiece minut șarja. Deci, fiece minut...Acolo, în cabina cu aparate electronice, automate, teleimprimatoarele bat 24 de ore din 24. Ordonă, corectează, măsoară valoarea secundelor. Aici, sinteză a argumentelor mitraliate pe bandă, un grafic făcut de mina omului. (Ciudată plăcere de întoarcere la uneltele „clasice" 1). Pe cearșaful imens cu rubrici și rubricuțe se zăresc ici, colo, puncte roșii.— Simbolurile noastre . pentru timpul unei șarje. Ui tați : aici macaraua a stat 2 Minute. Dincoace, manevrele C.F.U. atîtea minute...Inginerul Kraft strings laolaltă simbolurile convenționale.—- 45 de minute, în medie, o șarjă, e o performanță. idealul e să închidem toate supapele, mai adăugă Dan Dulamă privind imensul grafic.— Cînd numeri toate rubricile și rubricuțele astea, mai că te duce gîndul la...— ...birocrație ?— Exact.Alexandru Stoica pare pur și simplu lezat de acest diagnostic aici, în lumea unei- atît de strînse competiții pentru fiecare fracțiune de clipă.

— Asta-i cartea de vizită a oțelarului.In cabinele de lîngă con- vertizoare teleimprimatoarele bat neobosite. Simbolurile așternute pe bandă exprimă limpede, pentru cine știe să citească, relația directă om-oțel. In această ' cursă contra timp, greu îi mai vine cuiva, din afară, să se. mai gîndească la frumusețea . în sine a clipei de șarjare. Totul e iimp, ritm, rigoare.— Șarja „scurtă" a fost

De fapt au socotit cei trei comuniști : orim-topi- torul Stoica și inginerii Kraft și Dulamă. Minutele fiecărui om de pe platou. Prețioasele minute pe drumul devenirii oțelului. Durata, fiecărei șarje. Economia fiecărei clipe pentru a fi transformată in durată.Deci :— Unde era „halta" cea mai mare de-a ltmgul unei Singure șarje ? La insufla- rea cu oxigen. Aici se consumau 18—22 minute.

izbutită In urmă cu doi ani, rememorează inginerul. Era — și de altfel este — un record. Un record izolat, meritat, e drept, nu însă un timp obișnuit de lucru. Nu timpul obișnuit la care ținteau...1972 oțelarii gălățeni l-au vrut anul de încercare pentru a ajunge la nivelul capacității proiectate a convertizoarelor.în decembrie se trecea peste „ștachetă". De la 51 de minute — timp proiectat de elaborare a șarjei în convertizor — se ajunge la 45 de minute. Ince- pînd din decembrie, teleimprimatoarele au dat un constant timp mediu de șarjare : 45 de minute 1— De unde ați luat cele 
8 minute-economie ?— Să socotim.

Se putea oare intensifica arderea ? Aparent, era o problemă ce țintea de tehnică...— Numai ?Nu, categoric. Grăbirea acestui proces cerea experiență. Siguranță. Pricepere și pasiune. Cele 3—4 minute cîștigate' în medie la insuflarea cu oxigen — în acest superb lanț de aur al celor 6 minute — s-au datorat în exclusivitate conștiinței înaintate a întregului colectiv. Ritmul tehnic de ceasornic a fost un ritm uman de punere în valoare a capacităților morale și profesionale.— Arderea mai intensă uza însă mai repede gura convertizorului. Nu, drumul spre cele 6 minute n-a fost și încă nu este lin.

— Și atunci ?. — N-am avut liniște pînă n-am aflat lancea potrivită. Dar drumul acesta spre cele 6 minute e mult mai lung și a fost pietruit de mulți.— In mulțimea asta, totuși...v Inginerul Dan Dulamă suride :— Nu vă grăbiți. Să-i luăm mai intîi pe tovarășii noștri de la blocurile dolo- mitice...La cite șarje trebuie să reziste un cuptor de „campanie" ? (Mai exact, pînă i se face o nouă „toaletă"). La circa 200. „Mobilizare" generală la blocuri dolomi- tice : numărul șarjelor este ridicat pină aproape de 300.,.— Mobilizare și la turnă-, liști. Dați-ne, fraților1; fbh-1 ta cu mai puțin sulf 1— V-au înțeles ?— Furnaliștii și oțelarii se înțeleg totdeauna.Pe Alexandru Stoica l-am surprins destul de rar surîzînd. Și de data a- ceasta afirma cu cel mai serios ton.Socotim, în continuare, pe canavaua secundelor atit de riguros contabilizate de teleimprimatoare — la fiecare șarjă de oțel, Socotim timpul economisit de „artileria grea — așa sînt. numiți aici lăcătușii și electricienii de intervenții, cazangiii de la recuperatoare și desprăfuire — timpul celor de la turnare, al macaragiilor, al celor de la transporturi.întrebăm :— în acest lung lanț uman pentru cele 6 minute de oțel, unde mai e oțela- rul ?— în toate, ni se răspunde. Teleimprimatoarele au contabilizat și acest răspuns : „la zi", oțelarii gălățeni sînt cu peste 17 000 tone peste plan. Angajamentul pină la sfirșitul anului ? 50 000 tone peste plan.Tone smulse, la temperatura inaltă a conștiinței muncitorești, odată cu obstacolele în calea celor 6 minute...
Iile TANASACHE

O VIAȚA
DE OMLa Politehnica din București, Intr-un corp mai retras de clădire, in apropierea bibliotecii, se află o lume a tăcerii, miraculoasă și severă, guvernată de legi fizico- matematice și imaginată parcă de fantezia și gustul unui mare artist. Este vorba de colecția-muzeu a profesorului N. Petrulian. cuprin- zînd cîteva mii de eșantioane provenite din cercetările întreprinse în aproape toate zăcămintele metalifere din România. Un tezaur de frumuseți Inestimabile, cristale colorate si compuse în figuri stranii, ace lungi de piatră, geode masive, locuri goale din scoarță, ai căror pereți sînt tapisați cu minerale formate în grupuri expresive. Zgomotele de afară pătrund greu aici, iar studenții și cercetătorii se învăluie în maiestatea și încetineala proceselor geologice, cultivă seriozitatea firii și integritatea caracterului, asa cum le-au văzut timp de decenii la profesorul lor.înconjurat de cărți și de manuscrise; avînd întotdeauna pe masa de lucru pietre multicolore, cristale vineții, roșietice sau transparente șl un felinar de miner în chip de scrumieră, profesorul Nicolae Petrulian ridică a- supra vizitatorului o privire binevoitoare. primind pe ' toată lumea cu amabilitate și cu o deloc ostentativă modestie. Este un om cu senectute frumoasă și activă, cu timpul împărțit1 între lucrări, consultații cu studenții, activitatea la Comisia superioară de diplome, cercetările’ de la- bdratdr si pregătirea pentrii tipar a Cursului de zăcăminte minerale utile, o lucrare importantă, conținînd „indicații asupra problemelor ce se pun continuu specialiștilor noștri geologi, în scopul descoperirii a noi surse de materii prime minerale pentru economia națională in continuă dezvoltare". Am aflat imediat secretul activității prodigioase a profesorului geolog. întreaga sa viață a fost călăuzită de o deviză exemplară : „Muncă și disciplină", despre care adaugă cu mîndrie : „Este deviza comunistului".Colecția actuală s-a născut în urma fascinației exercitate de .minereuri asupra tînărului care efectua un stagiu de practică, în zăcămintele aurifere din regiunea Brad. Se pregătea să devină inginer, dar cele văzute sub pămînt l-au impresionat atit de tare, incit și-a schimbat specializarea și a devenit geolog, desăvîrșindu-și pregătirea in străinătate, unde a obținut titlul de doctor în științe și a cunoscut primii socialiști, în mediile universitare din Elveția, fiind atras de doctrinele lor generoase. La sfîrșitul practicii, de la Brad. în 1927, a primit un mic premiu pentru diligenta arătată în cele cîteva săptămini petrecute împreună cu minerii : un fluture de aur asociat cu cuarț, constituind primul eșantion al viitoarei colecții. „M-am dedicat învățămintu- lui. îmi spune cu glasul său rar profesorul Petrulian. Am întrevăzut de atunci care trebuie să fie scopul

,.MUNCĂ Șl DISCIPLINĂ
— ACEASTA ESTE 

DEVIZA COMUNISTULUI
Șl ÎNDREPTARUL

MEU MORAL"

universității : stabilirea unei legături trainice între pregătirea teoretică și cea practică. In zadar vei preda un curs de geologie, fără a prezenta material demonstrativ, provenit din zăcămintele românești". An de an, colecția s-a îmbogățit cu prețul unui efort indescriptibil. Eșantioanele erau transportate cu trenul, în geamantan, învelite în vată, pentru a păstra intacte caracteristicile fizice. Ele constituiau expresia devotamentului personal al profesorului Petrulian, al dragostei sale pentru știința și învățămintul românesc. Nu le cerea nimeni, nici un șef de catedră nu le trecuse în vreun plan și n-a primit stipendii din partea nimănui. Abia în 1936, un rector luminat, N. Vasilescu-Carpen, și-a dat seama de valoarea colecției și i-a rezervat locul actual, într-un corp de clădire care tocmai se construia, iar apoi a comandat dulapurile speciale, construite în urma indicațiilor profesorului Petrulian.In cadrul Politehnicii bucureștene, geologul N. Petrulian S-a format și a trecut prin toate gradele didactice, pînă la profesor. A fost decan, prorector și apoi reotor. Intre 1946 și 1948. A organizat Institutul de geologie și tehnică minieră. Institutul de mine din București și Institutul de petrol, gaze și geologie, unde a fost, de asemenea, rector timp de șase ani. „Cele mai m'ari bucurii mi le-a dat învățămintul. Am avut aici o dublă satisfacție, aceea de a trăi în mijlocul tineretului, la formarea căruia am contribuit, și de a mă instrui continuu eu însumi, prin cercetările cu caracter teoretic și practic pe care le-am întreprins". O ușoară umbră de melancolie trece pe fața profesorului Petrulian. Nu se împacă deloc cu restrîngerea activității. impusă de .vîrstă. „N-a fost zi să nu fiu în mijlocul studenților. Ii cunoșteam pe cei mai buni și mai mulți dintre ei. Știți, eram obișnuit cu numărul mare de acasă, unde am fost. mulți copii, într-un sat din Oltenia. Am crescut greu, confruntat cu greutăți materiale. Mi-a fost drag să ajut pe alții, să remarc elementele valoroase și să-i îndrept pe cei ce se rătăceau. M-am retras acum in cercetări, in mijlocul colecției pentru care am muncit o viață, dar nu pot să mă despart de studenți. Particip la viața lor ca și pînă a- cum". Nici nu s-ar putea închipui, de altfel, un loc mai prielnic pentru studiu și meditație, decît laboratorul și colecția profesorului Petrulian. Caracterul și valoarea eșantioanelor ii dau o valoare unică. Am văzut în vitrine mostre de aur in cristale și frunzulițe, de la Roșia Montană, splendori create în tipar natural, avînd înscrise în filigranul lor o amintire de viață vegetală. Galena sumbră se învecinează cu o bari- tină cu incluziuni de hematit de Ia Baia Sprie, niște cristale transpa-Se întîmplă uneori ca, atunci cînd un tînăr este prins săvîrșind cine știe ce faptă antisocială, părintele lui să-l apostrofeze pe tonul cel mai sincer revoltat cu putință :— La cine ai văzut o a- semenea comportare ? La mine ? La mama ta ? La profesorii tăi ? La tovarășii tăi de muncă ? Nu vezi că în jurul tău toți muncesc sîrguincios și cinstit ?Ca și cum ar fi suficient să vadă 1 Ca și cum n-ar trebui, în plus, să și înțeleagă I Ei bine, cum îi ajutăm pe tineri nu numai să contemple modelul înaintat, dar să și priceapă substanța Iui morală, să se pătrundă de înalta lui valoare socială și umană ? — iată o întrebare în care rezidă cheia vastei acțiuni pedagogice pe care o exercită. colectivele de oameni ai muncii — și. în primul rînd, comuniștii —a- supra adolescenților și tinerilor. '...T. A., dulgher-schelar la o întreprindere de construcții din Capitală, in vîrstă de 24 de ani. a să- vîrșit o faptă reprobabilă: a furat dintr-un mare magazin un obiect de îmbrăcăminte. Prins în flagrant delict, a fost judecat cu procedură de urgență, fiind condamnat la șapte luni închisoare. Luînd însă în considerare că tînărul nu avea antecedente penale, justiția a hotărit să-1 condamne cu suspendarea pedepsei.Ne aflăm față în față eu șeful lui de echipă, un

muncitor vîrstnic, vechi comunist, prețuit în întreprindere pentru priceperea și experiența lui profesională, dobîndite în aproape un sfert de secol de muncă pe șantierele de construcții. Este surprins să afle — de la noi — de condamnarea suferită de T. A., care muncește de

ce-i drept, cam mină spartă — îi împrumutam , din buzunarul meu pînă la salariu...Și apoi unde a văzut el asemenea apucături ? Că în echipa noastră sînt doar oameni harnici și de o cinste ireproșabilă. De unde pînă unde la el năravul ăsta 7

— Părerea unanimă — își exprimă punctul de ve-. dere tovarășul Constantin Petcu, locțiitor al secretarului Comitetului de partid de Ia C.I.L.-Pipera — este că societatea noastră își e- ducă membrii prin • însuși climatul de îtțaltă moralitate pe care l-a instaurat în relațiile dintre oameni.

vinovați de felurite încălcări ale legii sau abateri . de la principiile și normele moralei noastre. Despre unul dintre ei. Gh. M., am stat de vorbă cu Constantin Stanciu, secretarul organizației U.T.C. din secția de înnobilare.— Eu personal — și cred că și ceilalți comuniști

ca „alibi" 1 Nu e simptomatic 1 N.R.).— Un certificat de bună purtare, deci. Și ce-ați făcut ? I l-ați dat ?— De ce să nu i-1 dăm ? Că doar în colectiv el se purta bine, ba chiar se o- cupa și de educarea (?!?) altor tineri...Prin urmare, cei ce a-

Forța exemplului înaintat să acționeze 
din plin in viața fiecărui colectiv!

doi ani în cadrul echipei sale : pînă acum el știa doar că tînărul fusese sre- ținut cîteva zile de miliție pentru nu se știe ce scandal isqat la o beție (T, A. se rușinase — tîr- ziu, ce-i drept — de povestea cu furtul și inventase istoria, după el mai „onorabilă", cu scandalul). Locul surprizei îl ia însă, după o vreme, indignarea :— Dâc-ai ști, tovarășe, cum m-am ocupat de e- ducarea lui ! Cind<rămînea in pană de bani — că e,

L-am întrebat dacă au întreprins ceva — el și ceilalți din echipă — pentru a-i face pe tineri să ' înțeleagă temeinic importanța pe care o au pentru fiecare cetățean normele etice ale colectivității noastre. Răspunsul a fost cam vag, plutea în abstract : era vădit că nimeni nu-și pusese cu seriozitate această problemă, că, la drept vorbind, comuniștii din echipă se bizuiseră mai mult pe înrîurirea mecanică, spontană a exemplului pozitiv.

Nimic mai adevărat și totuși în realitatea cotidiană observăm că lucrurile nu se petrec chiar atit de simplu, ca un proces linear, automat, ci mult mai complex, cu mult mai multe ■ „surprize" educative. Dar oare sînt cii adevărat surprize ?...într-un articol din ultiimul număr al foii volante a combinatului sînt vizați un șir de membri ai colectivului — printre care, din păcate, nu puțini tineri — care s-au făcut

din secție — am aflat de fapta sâvîrșită de Gh, M. numai după ce s-a scris despre ea în foaia volantă— afirmă tovarășul Stanciu. E drept — adaugă el— că Gh. M. a venit o dată la mine să-mi ceară o hîrtie prin care noi. biroul U.T.C., să atestăm că e un muncitor bun și cinstit. Zicea că are nevoie la miliție, unde, ne spunea el, e anchetat pentru un scandal comis într-un local public. (Iar ’ scandalul luat

veau menirea directă, îndatorirea firească de a se ocupa de educarea lui Gh. M, nici nu și-au pus măcar întrebarea : ce se ascunde în spatele „scandalului" invocat de tînăr, oare nu e vorba • de. ceva, mai, grav ? Și, la urma urmei, chiar provocarea unui scandal într,-uh local public poate fi oare cu atî- ta ușurință „trecută cu vederea", nu e oare de natură să pună pe gînduri, să stimuleze inițierea unor acțiuni mai susținute fi mai

eficiente pentru trezirea la realitate a tînărului care a călcat strimb ?Firește, asemenea cazuri constituie excepții intr-un colectiv puternic și bine sudat cum este cel de la C.I.L.-Pipera. Aici se desfășoară, la marea majoritate a locurilor de muncă, o acțiune educativă concretă cu efecte nu o dată spectaculoase. Mi s-a povestit, bunăoară, despre un tînăr, Mihai Nichifor, strungar la atelierul mecanic central, care venise în colectiv cit anumite apucături de indisciplină, de ignorare a unor reguli elementare de comportare, ce stirniseră îngrijorarea celor din jur. Dar o îngrijorare activă, care s-a tradus nu prin clătinări din cap sau prin inșirarea de precepte moralizatoare, ci prin luarea efectivă în „custodie" morală a tînărului de către un comunist vîrstnic, cu o vastă experiență și cu mare autoritate în colectiv, strungarul Ion Scorci. Nu vom descrie pe larg toate sinuozitățile drumului parcurs de M. N. sub oblăduirea mentorului : său spiritual, dar cert este că, la capătul unei acțiuni educative răbdătoare, pline de tact- și înțelegere, Ion Scorei a izbutit să-i insufle tînărului conștiința răspunderii sale de membru al unui colectiv muncitoresc, să facă din el nu numai un muncitor de bază al atelierului, dar și unul dintre cei mai activi uteciști.

Concluzie firească : Mihai Nichifor a fost ales de către tinerii din jurul său secretarul organizației U.T.C. a atelierului meoanic central.Reiese cu limpezime din toate situațiile relatate — ca și din multe altele pe care ni le-a relevat pre- 'zenta investigație — că modelul înaintat, climatul etic impregnat de valorile moralei noastre nu acționează niciodată de la sine, că ele au efect în viață doar în măsura în care sînt însuflețite printr-o muncă educativă intensă, operativă. care să ducă la statornicirea unui etalon comportamental, decurgînd din principiile și idealurile partidului nostru. Nu e de a- ju-ns ca într-un colectiv să existe modele înaintate — în fiecare colectiv le în- tilnim, âceașta e o caracteristică definitorie a vieții noastre — și nici măcar să le prezentăm rezumativ : „Să facem ca X !“. Exemplul pozitiv pe care îl ■ reprezintă acțiunile șau comportările lui X își do- bindește întregul sens șî adevărata inrîurire educativă dacă declanșează un proces de gîndire mai complex, bazat pe convingerea personală.Acționînd în felul acesta, comuniștii și. prin' ei, opinia publică a colectivului își îndeplinesc cu eficiență rolul educativ, urmărind confruntarea permanentă a comportamentelor individuale cu normele societății noastre.
Victor BIRLĂDEANU

rente in care a crescut un roșu capabil să stîrnească invidia oricărui pictor. Se află aici lucruri rare, cum sînt cristalele pe pirotină sau de stibină de Herja. O stibină în agregate de cristale, de la Baia Sprie, seamănă cu o sculptură ultra modernă, cu fire subțiri și ace, după cum o stibină în agregate radiare devine pentru mine un arici de piatră. Alături erau calcite masive, tot de la Herja.Există o anumită considerare a profesiunii didactice în chip de sacrificiu suprem, impunînd abnegație și simț altruist. Dascălul este un apostol, un om care trăiește pentru ceilalți. Acestea au constituit trăsăturile de o viață ale profesorului Petrulian, care se pot vedea și azi în pasiunea cu care continuă acum, la o virstă venerabilă, preocupările didactice și științifice, fiind mereu alături de studenții săi, în plină activitate, participînd la lucrări și la toate evenimentele lor. Deși pensionar, nu s-a rupt de Politehnică, rămînînd o pildă vie de umanitate socialistă și de patriotism. Am urmărit ochii studenților, participant la un seminar, în clipa cînd a intrat profesorul. îl priveau cu respect și cu o neascunsă mîndrie. Erau cu toții elevii, săi, iar a spune că ai fost în laboratorul profesorului Petrulian nu înseamnă numai un certificat de autoritate științifică, ci și morală.
Aurel Drago? MUNTEANU
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NINSOAREA A CONTINUAT

i

Și în sectorul 8 al Capitalei cetățenii au ieșit să-și curețe zăpada din 
fața caselor...

Se lucrează pretutindeni - nu în toate cazurile
bine!-la degajarea arterelor de circulație

sâ M CUREȚE
peîntr-una din serile trecute, orașului Roman erau ,________ 140 de autovehicule,proprietate de stat. în loc să le lase în garaj, conducătorii auto preferaseră să le parcheze a- casă. După „o încălzire" zdravănă cu’ alcool, 30 dintre aceștia se pregăteau... să plece in cursă. Un exemplu : șoferul V. Vrabie (de la întreprinderea de construcții forestiere Piatra Neamț), care abia se'mai ținea pe picioare, avea de .transportat un grup de muncitori ! De menționat că multe, din cele .140 de mașini prezentau grave defecțiuni tehnice.. Firește, toți cei găsiți cu mașinile șub ferestre au fost sancționați. Pentru ■ că 

un asemenea lux se plătește I

străzile parcate
1 — Ce urmări ar putea avea ninsoarea abundentă, venită atît de tirziu in această iarnă, și cum ar putea fi ele evitate ?Secretarul Comisiei centrale pentru apărarea împotriva inundațiilor, dr. ing. Mircea Podani, ne informează :

Prea multe 
țigăriIn portul Constanța a acostat 

o navă sub pavilion străin. S-aU. 
întocmit formalitățile cuvenite 
și organele de resort au început 
obișnuitul control vamal. Cu a- 
cest prilej au fost descoperit?
... ... ..... cum de țigări

„Chesterfield" și 
valoare de aproxi- 
de lei. Toate nede-

cîteva sute 
..Pall Mali", 
„Oscar", in 
mativ 15 000 
clarate de posesorii lor. Și cum, 
evident, aceștia '— fumători sau 
nefumători — nu le puteau con
suma in scurtul răgaz de ședere 
in port, țigările respective des
tinate contrabandei au fost con
fiscate. Totodată, posesorii lor. 
au primit amenzi legale.

Imprudență 
tragică

tntr-o după-amiază, V. T., 
inginer electronist la fabrica de 

I medicamente „Terapia" din 
j Cluj, s-a apucat să facă o .mică 

reparație la televizorul său de a- 
I casă, iiitind insă aparatul in pri

ză. La un moment dat, din gre- 
i șeală, a atins un circuit cu ten

siune foarte ridicată. In ciuda 
I ajutorului acordat de părinți, 
I tinărul V. T. iții a mai putut fi 
' salvat.

/i

O lovitură
8 K. OSI»Nu rene, tin, Csaba din comuna cu Pali _______ .moș, din comuna Turia, și Csovak Elek din Tg. Secuiesc, au împușcat un mistreț. L-au împărțit în opt și fiecare s-a întors acasă cu tolba plină. Citeva zile mai tîrziu au fost chemați la filiala județeană A.J.V.P.S. Co- vasna. Dintr-o singură întrebare, toți opt au rămas fără permise de vinătoare și fără arme. îm- pușcaseră mistrețul fără autorizație de vinătoare 1

Fe-demjilt, vînătorii KissDobri Karoly. Deak Mar- Vilmos, Ban Janos, Cerriat, împreună Francisc, Lukacs Vil-

. Acțiunea pentru deszăpezirea arterelor de circulație, a tuturor străzilor Capitalei a continuat intens in cursul zilei de ieri și al nopții trecute.' Forțe masive sînt mobilizate pentru a înlătura urmările ninsorii abundente. ’ Din capul locului, am vrea însă să ridicăm următoarea problemă : oricite eforturi ar depune'municipalitatea, oricâte mijloace mecanice ar avea Ia îndemină. fără participarea masivă a cetățenilor nu pot fi obținute rezultatele dorite !Dacă mulți locuitori ai Capitalei înțeleg să se achite conștiincios de această îndatorire cetățenească, sînt încă, destui'de .mulți care așteaptă ca alții să'le curețe ’ trotuarele, să degajeze zăpada din fața casei, să îndepărteze troidnole de pe acoperiș, în' făta unor . astfel de atitudini, te întrebi 'nedumerit : nu cumva acești cetățeni ar dori" ca I.C.A.B.-ul să le dea cu pțătU’ra’.și în casă ?Dar, să ne referim la citeva fapte concreteîn scurtul raid întreprins ieri, în mai multe cartiere ale Capitalei, am constatat următoarele : în cartierul Balta Albă,, ne străzile Dudești. Ner- va Traian. Ștefan cel Mare, Splaiul Unirii, trotuarele, căile de acces spre blocuri și rigolele nu erau curățate, în dreptul blocurilor B 18, P 1. P 2, P 3, (de pe B-dul Leohtin Să'.ăjan), la blocurile din zona Barajul Dunării. Ia. Imobilele- de pe Splaiul Unirii nr. 103. 105, 141, 151 și altele nici, un cetățean n-a dat măcar o lopată cii zăpadă.. Nici măcar în fața scărilor lor db. ieșire; acești locatari, re- petenti la capitolul datoriilor cetățenești,- n-au acționat pentru degajarea gheții care îi pune în pericol în primul rînd pe ei. Ca să nu mai adăugăm și faptul că asociațiile de locatari' nu s-âu preocupat peste tot de asigurarea sării atît de nerțt sară, în asemenea împrejurări. Un exemplu : asociația nr. 1 Titan: r°- nrezer-tînd 53 blocuri, cu peste 14 0n0 locatari, și-a nrbmra.t centru iarnă doar,- 1 s?c sare’ O de sare costă 8 bani !>■în' fața unor astfel de neajunsuri, î-n fața acestor derogări de . la. datoriile. cetățenești, .nu putem .decit. -să ent-em, în numele opiniei? ..publice : să se aplice riguros decizia Comitetului executiv al Consiliului popular municipal, care sancționează ne cetățenii ce nu-si curăță zănada din fata casei, de pe balcoane, de pe trotuare ctc.Tot în această "ordine de ’dei. am mai vrea să înfățișăm cititorilor no«- tri o atitudine reprobabilă : numeroși pbsesoH de autoturisme — care nu s-au sHit »ă curețe cu măturică zăpada de sub masinuțele lor dar n-an ridicat un bulgăre de pe trotuarul din fața casei — au, „uRet" automobilele pe partea carosabilă. îrrmie- dicînd degajarea '■ străzilor de către tractoarele. cu pluguri. De pildă, ne străzile Livin’ Rebreânu, Leohtin Să- lăjan și Ștefan cel1 Mare am notat următoarele numere de autoturisme care blochează ’ munca de deszăpezire ; l-B-5034, 4-B-8842, 2-B-50Ș5,5-B-8279, 2-B-7304, 3-B-2134, 6-B-8284,

iar pe strada Maxim Gorki am notat: 7-B-5463, l-B-5638, 3-B-1747. 6-B-5413.Supunem atenției organelor de miliție aceste cazuri — lista e pe departe de a fi completă ! — pentru a • trece încă în primele ore ale acestei dimineți la măsuri ferme, de sancționare. Pentru că, este inadmisibil să fie astfel împiedicată munca de deszăpezire, folosirea mijloacelor mecanice mobilizate în acest scop.După cum am constatat în raidul nostru de ieri, cele 450 utilaje mecanice de deszăpezire și lucrătorii întreprinderilor de salubritate ale municipalității bucureștene — la care s-au adăugat aproximativ 50 000 de salariați din-ministere, instituții centrale, întreprinderi, ’ elevi și militari — au acționt în tot cursul zilei. Ca urmare a acestor eforturi, la prînz toate liniile de transport în comun au fost redate circulației. Trebuie spus însă -că pe unele artere se circulă doar pe o singură bandă, ceea ce a dat naștere la perturhații pe liniile unor tramvaie și troleibuze (6. 20. 30, 84, 92). De asemenea, pe alte linii, mijloacele de transport în comun nu au circulat ritmic, provocînd mari aglomerări în stații.Acțiunea de deszăoezire ar cîști- ga neîndoios în intensitate dacă S-ar urmări mai atent funcționarea mijloacelor mecanice. Astfel, la ora .12 în Piața Iancului, un încărcător mecanic funcționa la capacitate redusă. noavînd camioane de încărcat. Explicația am găsit-o o oră mai tîrziu’ la rampa do pe Cheiul Dîmboviței (lîngă Institutul medieo-le- gal) unde 72 de basculante așteptau rîndul la descărcat. Ramra a’ătura- tă, de la Podul Șerban Vodă, abia s» menta. Așadar, o invitație expresă la organizarea riguroasă a muncii de transportare a zăpezii, d» folosire intensivă a tuturor utilajelor destinate acestui scop.Vrem să supunem atenției si un alt aspect : perturbațiiln apărute în aceste 7'ln pe liniile de tramvaie puteau fi în mare parte evitate dacă încă din momentul începerii ninsorii; si pe tot parcursul nopții de duminică spre luni, ar fi patrulat tramvaie “ou plug, a-a cum se proceda în anii frecați. ■Informăm pe cititorii noștri că, în ședința de ieri, comandamentul de deszăpezire a Capitalei a stabdit-noi măsuri pentru perioada imediat următoare. Astfel, utilajele vor continua să acționeze zi si noapte, înc't pînă dimineață gheața si zăpada să fie îndepărtate de ne partea perisabilă a tuturor arter In- r-inc’ns’-». iar pînă dună-amiaz* zăoadn r.ă fie transportată. Totodată, s-a f”c>t< un anei către toți cn'"țen'! Conitnlci să degajeze trotuarele, să înlăture zăpada, de pe terase, balcoane si acoperișuri, pentru a prove-i eventualele accidente. S-a staNli*-., d° asemenea, ca autoturismele nârcaie "O partea carosabilă a. st-ăzilo- să fie înlăturate cu tractoarele, iar poseso- ri: amendați etc.Vom ține la cu-ent ne cititorii noștri asupra m"d”bii î-> care se aduc la îndeplinire toate aceste măsuri.

— Sîntem într-o perioadă de modificări rapide ale regimului termic. Umiditatea solului este mare, prezen- t’.nd pe alocuri și apă în exces. Ninsoarea abundentă care a afectat în ultimele zile sudul și estul țării a așternut un strat’ gros de zăpadă, mai ales in cîmpia Bărăganului și în Moldova. Avînd în vedere că este vorba de zăpadă foarte umedă, a- ’ ceasta corespunde unor precipitații de 7 pînă la 20 litri de apă pe metrul pătrat. In zona de munte și in nordul Moldovei există, de asemenea, un strat gros de zăpadă ceva mai vechi. Acum trebuie avută în vedere și eventualitatea unor ploi care ar putea provoca o topire rapidă a zăpezii, urmată de creșteri bruște ale nivelurilor pe cursurile de apă în perioada următoare. Comisia centrală de apărare împotriva inundațiilor a avertizat operativ comisiile și comandamentele- județene din zonele vizate, care la rîndul lor trebuie să ia măsuri la nivelul localităților și obiectivelorpentru a se traduce în viată rile alcătuite din timp, pentru rea împotriva inundațiilor.în principali și in ordinea ței. este necesar să se iapentru îndepărtarea, din zonele inundabile ale cursurilor de apă și din alte zone denresionare, a bunurilor ce ar putea fi afectate ; să se asigure scurgerea normală Ia noduri : să se pregătească pentru intervenții mijloace de nomnare mobilă, ca să poată fi înlăturat excesul de ană acolo unde nu există o scurgere gravitațională.Odată cu începerea topirii zăpezii (deși, deocamdată, nivelurile t>e

cursurile de apă se mențin în limita valorilor normale) trebuie să se acționeze pretutindeni pentru a asigura scurgerea apelor, menținerea liberă a rigolelor, șanțurilor și canalelor de desecare.Sint vizate,. îndeosebi, județele : Suceava. Bacău. Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Prahova, Ialomița, Ilfov și Teleorman.„Paza bună trece deci pretutindeni. în comisiile de apărare gure toate măsurile prevăzute, să fie i veghe. Iar fiecare cetățean trebuie să înțeleagă că sprijinirea tuturor acțiunilor de combatere a unor eventuale inundații este o îndatorire patriotică, o activitate în interesul propriu și al obștei din care face parte.

primejdia rea", 1 zonele vizate, : trebuie să asi- : de prevenire în permanentă

inundabile planu- apăra-urgen- măsuri

@ RUTIERADin cauza persistenței stării nefavorabile a vremii, Direcția:,, genera.lă-a drumurilor comunica. suspendarea temporară a circulației tuturor categoriilor de autovehicule pe următoarele șosele naționale : Urziceni — Slobozia — Vadu-Oii ; Padina— Slobozia — Lehliu — Călărași ; Ostrov — Băneasa ; Giurgiu — Ghimpați — Găești ; Giurgiu — Zimnicea ; Bărăeanu— Slobozia ; B.ărăganu — dârei ; Rîmnicu-Sărat — la ; Tulcea — Constanța ț șova — Cataloi ; Galați — cea ; Oltenița —1 Daia.Pentru repunerea î.n circulație a acestor sectoare, în prezent lucrează la deszăpezire de autofreze și autogredere, de buldozere, 110 tractoare lamă și gț-edere semipurtate și 50 autopluguri.

Țăn- Brăi-Hîr- Oan-
12050cu
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Surpriza din 
autocisternă

Normalizare generală pe drumurile buzoiene

Intr-una din diminețile tre
cute, pe strada Movilei din Ga
lați, o patrulă auto a miliției a 
oprit la control autocisterna. 
31-GI-754, proprietatea Între
prinderii de industrializare a 
cărnii din localitate. Șoferul 
Angliei Bădărău părea mai 
mult decit contrariat: „Noi că- 
răm apă. De ce ne-ați oprit ?“ 
Lucrătorii de miliție nu s-ati 
lăsat insă convinși de această 
replică. Rezultatul ? In cabina, 
au găsit 130 kg de mezeluri 
proaspete, a căror proveniență 
șoferul nu a putut-o justifica. 
De unde și cum „picaseră" a- 
colo 1 Cercetările ce vor_ urma, 
sintem siguri, nu vor lăsa prea 
multă vreme fără răspuns aceas
tă intrebare.

Comandamentul județean și cele locale pentru deszăpezire au luat o serie de măsuri operative, astfel că la încetarea viscolului s-a acționat cu oameni și /utilaje pentru degajarea zăpezii. Marti, după ora 4 dimineața,’utilajele de deszăpezire și-au început activitatea, reușind să restabilească circulația pe șosele pînă lă ora 7. în sectoarele zootehnice, echipe de cooperatori au creat în primele ore căi de acces pentru transportul, furajelor.Muncitorii' echipelor de intervenție ai Exploatării electro-energetice Buzău lucrează intens la refacerea liniilor electrice avariate. Se esti-

mează că defecțiunile vor fi înlăturate în cursul zilei de azi.Pe străzile municipiului Buzău și ale orașului Rm. Sărat mii do cetățeni. lucrători din întreprinderi și instituții, autocamioane și autobasculante participă la curățirea și transportul dunelor de zăpadă.întreruptă duminică și luni. , munca țăranilor cooperatori la desecări a fost reluată marți dimineața în cea mai. mare, parte, a cooperativelor a- gricole care sînt afectate . de. exces de umiditate.Prin măsurile luate în comune au fost restabilite ' căile d" acces spre magazine și centrele civice.
S-a înzăpezit spiritul de răspundere

Departamentul căilor ferate informează că în cursul zilei de 13 martie au reînceput să circule toate trenurile rapide, accelerate și de persoane suspendate temporar în timpul viscolului .: ' ...luni. Au fost repuse în circulație ' "1098 pe distanța București — Pietroșița ; 8003'8002 între București — Constanța ; 7003/7002București — Galați ; 2011/2010București — Sibiu; 5301/530JB■ și 5343/5342 București — Ploiești ; 5005'5006 București —, Mără- șești ; 1303/1306, 1019, 1342/1343, 1018 București. — Roșiori ; 1427/ 1.428 București — Găești; 7011/ 7014 București — Urziceni ; 1091/1092 București — Pitești ; 3217322 București — Brașov ; 3001/3002 București — Bra-ov ; 6001'6002 București — Iași; 837/836 București — Constanța ; 141/142 București — Tirgoviște.

și ninsorii abundente detrenurile. 153/154 și. 1099/

Misiunea
a fost
îndeplinităAdusă la dispensarul medical din comuna Bi-lîești (Vran- cea), Ioana Tudose, în virstă de 23 de ani, trebuia supusă unei intervenții chirurgicale urgente pentru a aduce pe lume un nou născut. în seara zilei de 12 martie, >un telefon solicita transportarea .ei la spitalul din Focșani. Plutonierul ■Bîrsan și Calciu au să înfrunte km de sat, fiind prea’ voiți să se după i'_ au pornittul^Gheorghe Munteanu și meci—1 _ . ..la direcția sanitara.talul” din- Focștmi. Acum, tinăra 
I. T. se află in afară de pericol.

I Dumitru medicul Gheorghe pornit cu o mașină vijelia. Dar, la 5 s-au oprit. Zăpada mare, au fost- ne- . ... întoarcă la Focșani ajutor. De data aceasta, ___,_______it însoțiți de încă o mașină in care se aflau ser’gen- dicufeonstantin Gheorghiu de la direcția 'sanitară. Noaptea tirziu. cei 4 au revenit la sp>-T. se află in afară de pericol.
Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorqhe POPESCU
|i corespondenții „Scinteii1

al edililor din unele comune ale județului Neamț ?
în județul Neamț, cel mai mult afectate de ninsoarea abundentă din ultimele zile au fost comunele Poe- nari, Ion Creangă, Valea Ursului, Icușești, l Oniceni, Bozieni, situate pe Valea Șiretului, unde, datorită viscolului, drumurile au devenit impracticabile fiind acoperite pe alocuri cu troiene de 1—2,5,m. Ca urmare, activitățile unităților economice și,. îndeosebi, a sectoarelor zootehnice din aceste comune este serios îngreunată. Astfel, timp de 4 zile, de la 17 puncte de preluare nu s-au putut ridica circa 25 000 litri de lapte. La cooperativa agricolă Ghindăoani, spre exemplu, de 7 zile sînt stocați 3 000

litri lapte în timp ce I.C.I.L. Piatra Neamț a ~~ rămas datoare "' față de populația Bucureștiului cu 7 000 litri lapte. Acesta este numai un aspect al lipsei de preocupare a Direcției județene de drumuri și poduri și a consiliilor populare din comunele amintite față de redeschiderea circulației pe drumurile întroienite.Este necesar deci ca aici să se inițieze de urgență acțiuni de masă pentru deszăpezire, să funcțiune și mai stau nefolosite, cit și mijloacele mecanice din dotarea întreprinderilor de mecanizare a agriculturii.
se pună inacele buldozere care

Vremea în următoarele 24După cum informează Institutul meteorologic, în cursul dimineții de marți âU căzut: precipitații, mai .ales sub formă de ninsoare, pe alocuri în Banat și în nordul Olteniei. Vintul a prezentat intensificări in sudul Banatului. pc alocuri in Cîmpia Dunării: in Dobrogea, și în jumătatea de sud a Moldovei. în restul țării, cerul a fost schimbător,: iar vintul a suflat moderat.în următoarele 24 de ore vor continua să cadă precipitații mai ales sub formă de ninsoare, iar vintul va prezenta intensificări, viscolind pe alocuri zăpada, la început in Banat și Oltenia, apoi și in Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. în celelalte regiuni cerul va fi schimbător, vintul va sufla moderat și va ninge nu-

în zona de munte, Temperatu- minime de la noapte vor fi cumairile _________ ...prinse între minus 14 și minus 7 grade, în jumătatea de nord, mai cobo- rîte în depresiunile intermontane, și între minus 6 grade și zero grade în. rest. Temperaturile maxime vor fi cuprinse azi între minus 3 grade și plus 3 grade in sudul și estul țării și vor urca pînă nat și Crișana.La București, mea se menține ninge, iar vintul
la 5—7 grade in Ba-in cursul zilei, vre- închisă, temporar va va prezenta din nou intensificări, viscolind zăpada. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 4 și minus 2 grade, iar temperaturile maxime vor oscila între plus 2 și plus 4 grade.Institutul meteorologic informea-

.Dar consiliul popular ce-o mai fi așteplînd ?Foto : M. Andreescu
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După etapa a XVI-a a campionatului național de tolba!

JOCULUI DEMODATîn ciuda timpului nefavorabil pentru spectacolul numărul celor stadioanelor cu din noul sezon dicat Ia aproximativ 64 000. Aceasta înseamnă o medie de meci de opt mii de curajoși și neobosiți susținători ai fotbalului. Nu există dovadă mai grăitoare pentru echipele cluburilor, pentru jucătorii și antrenori; lor, despre, atenția și dragostea cu care sini Înconjurați de marele ■ puf bile și cărtiiâ"' toți laolaltă trebuie . să-i răspundă prin eforturi neobosite pe drumul ridicării nivelului calitativ al fotbalului național.Dincolo de înfăptuirea sarcinilor competiționale, pe care și le propune fiecare-dintre cele 16 echipe, ne interesează calitatea de ansamblu a fotbalului practicat în prima divizie, apropierea nivelului acestuia de cerințele actuale ale jocului pe plan european. în această idee ne propunem să discutăm. încă de la prima etapă, unele aspecte ale jocului echipelor pornind de la părerile u- nora dintre tehnicienii federației de specialitate. Am ales pentru început două meciuri : întîi, F.C. Argeș—U.T.A.. deoarece avem aici de-a face cu campioanele din ultimii doi ani, iar meciul fiind televizat a fost Ia îndemină judecății tuturor, apoi, Dinamo—Petrolul, două echipe bine plasate, una dintre ele chiar lidera clasamentului provizoriu.După opinia lui V. Stănesmi, observator federal la această din urmă partidă, Dinamo a jucat, bine partea întiia a meciului și a obținut atunci un avantaj de două goluri. Atacul, cu multă' mișcare, schimb vioi de locuri, combinații în viteză, a determinat realizările unei înaintări în care Nunweiller a apărut intr-un rol modificat, acela de-al

sportiv în aer liber, prezenți în tribunele prilejul primei etape competițional s-a ri-

doilea „vîrf",

i

ceva mai î,n urma lui Dumitrache, iar halfi au fost Moldovan și Dinu. Antrenorul federal și-a pus totuși întrebarea pentru ce în repriza următoare Dinamo a slăbit simțitor atacul, jocul i-a devenit mai lent, permi- țînd astfel tinerei echipe ploieștene să echilibreze situația ' din teren. Deocamdată, antrenorul federal presupune că Nunweiller și Moldovan n-au rezistența, in regim de viteză, pentru' un■ meci întreg, fapt cafe a descumpănit Întreaga: echipă. E posibil să fie așa, după cum s-ar putea ca Petrolul să fie — credem noi — ceva mai bine pregătită la capitolul rezistenței generale la efort susținut. In plus, a fost evident că ploieș- tenii, cu mai mulți tineri aproape necunoscuți în formație, au o ordine tactică precisă, căreia i se subordonează în mod disciplinat toți jucătorii.Pe de o parte, o ameliorare ranidă a rezistenței în regim de viteză a unora dintre jucătorii principali, iar pe de alta o mai precisă distribuire a răspunderilor și o respectare strictă a acestora — iată care par a fi necesitățile lui Dinamo la început de sezon. Adaug o părere personală despre faptul că încă există un exces de combinații scurte în fazele spre poartă, cu urmări pe planul eficacității.Elemente de joc învechit s-au putut constata și la meciul F.C. Argeș — U.T.A. Observatorul federal C. Drăgușin ne spunea, de exemplu, că U.T.A.. pare bine pregătită fizic, însă numai pentru un joc pozițional. Echipă echilibrată tactic, U.T.A. se vede . totuși descumpănită atunci cînd intervin schimbări bruște de ritm, cînd intensitatea jocului crește brusc. Acțiunile arădenilor sînt prea „elaborate". ei înaintează relativ lent. Halfii, Brosovski și Domide,

practică pasa lungă, dar nu avansează repede după trimiterea mingii, iar „vîrful" de atac; de regulă Kuhn, nu rezolvă confruntarea directă cu 1—2 apărători în favoarea sa. Aici e vorba de unele neajunsuri mai vechi în jocul . echipei din Arad însă, din păcate, deși aceste neajunsuri au . păgubit-o repetat în confruntările europene, nu se constată nici o tendință fermă de modernizare a fotbalului practicat -de U.T,A. Un caz1 special îl prezintă și unii dintre jucătorii arădeni, pînă de aurind membri ai loturilor reprezentative : Do- mide, Brosovski, . Kuhn. Activitatea lor în teren, prea economicoasă, ne- angajantă (la „alibi", cum zic fotbaliștii), nu poate fi pusă numai pe seama concepției tactice a echipei. Se vede la acești trei jucători, care i-am dori urgent reveniți suprafața fotbalului, o fereală efort și de angajare ambițioasă adversarii. Domide și Brosovski, ^special, s-au învățat să joace numai cînd au mingea (situații pe care le observă publicul !) dar evită să participe la activitatea fără balon a întregii echipe, manifestarea cea mai pregnantă în această privință fiind heangajarea lor la ceea ce numim deposedarea adversarului de minge (aceasta tocmai la doi halfi !).Sigur, din cele două partide s-au desprins pentru tehnicieni un șir întreg de alte observații. V. Stă- nescu, arătîndu-ne programul — sîmbătă Ia Arad (U.T.A. — Rapid), duminică, la Craiovă (Universitatea — Dinamo) — ne mărturisea, totodată, eu sinceritate, că simte nevoia să vadă mai multe meciuri, să treacă mai multe etape, înainte de a ne furniza constatări ferme...

pe la de cu în

ValerTu MIRONESCU

Sc/w/, m plină actualitate în cîteva rînduri
total, din lip- Tenismanii români Ion Tiriac,i T. Marcu au debu-oIlietat la concursul internațional pe teren acoperit de la Charleston (Virginia). Țiriac' l-a eliminat cu 7—6, 2—6, 6—0 pe americanul Paul Gerken. Năstase a dispus cu 6—3, 6—4 de australianul John Cooper. G. Marcu însă a pierdut la americanul Stewart (cu 7—6, 6—2).

Năstase șiCompromise aproape total, din lipsa zăpezii, tocmai în lunile de iarnă, competițiile de schi revin în actualitate, prin abundenta ninsorii în a- ceastă primă lună... de primăvară.Campionatele republicane universitare vor începe mîine la baza didactică a I.E.F.S. din munții Parîn- gului (în apropiere de Petroșani). Proba inaugurală : slalomul uriaș (o singură manșă pentru studente ; două manșe pentru studenți). Vineri dimineață — probele de fond și antrenamentul non-ston pentru coborî- re. Titlul în cursa de coborîre va fi atribuit, sîmbătă spre amiază, dună desfășurarea propriu-zisă a probei. Duminică — ultima zi a campionatelor — sînt prevăzute manșele de slalom special.Pe pîrtiile de Ia Cristianul Mare (masivul Postăvarul) este în plină desfășurare faza finală a campionatelor școlare. în cea dinții probă a campionatelor — slalomul special — elevii predeleni s-au remarcat în mod special. Faptul este, în bună parte, explicabil : toți sînt de la Liceul experimental de schi. Nuți De- geratu (Liceul din Predeal) și Szabo Nandor (liceul ,,Unirea“-Brașov) au cîștigat titlurile la slalom special.

Pentru biatloniștii juniori, campionatele naționale — examen al maturității lor sportive in acest sezon — au loc, sîmbătă și duminică, la Sinaia.Peste 200 de concurenți și concurente vor fi prezenți sîmbătă și duminică la Poiana Brașov pentru a lua parte la finalele pe țară ale „Cupei tineretului de la sate", competiție de masă ce se desfășoară în cadrul festivalului sporturilor de iarnă. Finaliștii și finalistele din acest an își vor măsura forțele în probe alpine (slalom — sîmbătă) și minică).Tot la finele Rișnov au loc le de sărituri cu schiurile pentru juniorii mici. După aprecierea secretarului general al federației de specialitate, această foarte spectaculoasă probă de schi, cu largă audiență și la public (la un' concurs desfășurat recent pe’ trambulina de la Borșa au asistat peste 3 000 de spectatori), marchează un anume reviriment, deocamdată prin aceea că reunește un număr sporit de tineri curajoși, dornici să se afirme ca „zburători pe schiuri".

la Charleston (Vir-

special și slalom uriaș in probe de fond (du-săptămînii acesteia, laCampionatele naționa-

® AERIANĂ

de ore
H

(Agerpres)

în cursul după-amiezii ninsorile s-au extins în toată Teleorman,

întreprinderea de transporturi aeriene române „TAROM" comunică reluarea, cu începere din cursul dimineții de 13 martie, a-tuturor curselor interne din Capitală spre Arad, Timișoara, Oradea, Cluj, Baia Mare, Tirgu-Mureș, Suceava și Iași. Datorită menținerii unor condiții atmosferice nefavorabile în zona Sibiu, zborurile spre această localitate sînt temporar suspendate. De asemenea, în cursul aceleeași zile au fost redeschise toate liniile aeriene internaționale servite de A roportul /Otopeni. (Agerpres)

Astăzi (ora 18), pe patinoarul acoperit „23 August" din Capitală se desfășoară partida amicală de hochei pe gheață dintre selecționata țării noastre care se pregătește în vederea participării la campionatele mondiale (grupa Bl și echipa sovietică Avtomobilist Sverdlovsk.o La Hartford (Connecticut) a luat sfîrșit meciul de tenis Australia. Australienii au victoria cu scorul de 5—2. lentă formă. Ken Rosewall vins cu 6—7, 6—0, 6—4
S.U.A.— repurtat în exce- 1-a în- pe Stan Smith. în ultima probă a ' meciului, perechea John Newcombe, Roy E- merson a întrecut cu 7—6. 3—6, 6—3, pe Arthur Ashe, Marty Riesscn (S.U.A.).

ză că marți Oltenia și în județeleIlfov și Ialomița. De asemenea, a nins în județele Hunedoara, Arad și Bihor, iar' in timpul nopții în Dobrogea, precum și în sudul Moldovei, in județele din sudul Transilvaniei (Alba, Sibiu, Brașov și Co- vasna). Vintul a prezentat intensificări în Banat, Oltenia, Muntenia. Dobrogea. sudul Moldovei și în toată zona de munte, atingînd pe a- locuri 70—80 km/h.La București a continuat să ningă, iar vintul a viscolit zăpada. Treptat, în cursul zilei de miercuri vintul va slăbi din intensitate și ninsorile vor înceta.

După 7 runde, in turneul internațional feminin de șah de la Belgrad conduce Alexandra Nicolau (România) cu 6 puncte, urmată de Veroczi (Ungaria) — 3.5 puncte, și două partide Întrerupte, Katia Jovanovici (Iugoslavia) 3.5 puncte (1). Koz- lovska (U.R.S.S.) 3 puncte în runda a 7-a. Alexandra colau (cu piesele negre) a mizat cu maestra iugoslavă Uvojevici.

Turneul internațional de șah, care se desfășoară în Aula Bibliotecii centrale universitare din Capitală, se reia astăzi de la ora 16. cu disputarea partidelor din runda a 7-a. în fruntea clasamentului (după 6 runde) pe primul loc se află, la egalitate, maestrul internațional Dumitru Ghizdavu (Romănia) și marele maestru internațional Mark Taimanov (U.R.S.S.), cu cite 4 puncte fiecare.

• Campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa C). în diferite orașe din Olanda întrecerile au continuat. Rezultatele etapei a IlI-a : Ungaria — Franța 7—1 (2—1, 1—0. 4—0), Bulgaria — Danemarca 2—1 (1—1, 1—0, 0—0). Norvegia — R. P. Chineză 4—0 (2—0, 1—0, 1—0), Olanda—Anglia 13—3. în clasament, pe primul loc se află Norvegia (6 puncte), urmată de Ungaria (4 p), Olanda (4 p), Franța (4 p). Bulgaria (3 p). R. P. marca (1 p) Chineză (2 p). Dane- și Anglia (zero p).preliminar de fotbale Turneulde Ia Sidney, contind pentru campionatul mondial : Australia — Irak 3—1, Noua Zeelandă — Indonezia 
1-1.
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STATULUI ISRAELLuînd cuvîntul în cadrul solemnității de prezentare a scrisorilor; ambasadorul Yochanan Cohen a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cordiale urări-de sănătate și fericire din partea președintelui statului Israel, Zalman Shazar.Arătind că Israelul „urmărește cu profundă admirație eforturile încununate de succes depuse de guvernul și poporul român in direcția păcii, independenței și dezvoltării", ambasadorul israelian a relevat dezvoltarea pozitivă a relațiilor de colaborare dintre Republica Socialistă România și statul Israel.„Comerțul dintre țările noastre — a- spus ambasadorul israelian — urmează un curs constant ascendent. Se lărgesc schimburile in domeniile agriculturii și tehnologiei. între guvernele noastre există un dialog continuu, evidențiat de vizita la București a primului ministru ai Israelului, doamna Golda Meir, și de convorbirile purtate cu Excelența Voastră, precum și cu Excelența Sa, președintele Consiliului de Miniștri, domnul Ion Gheorghe Maurer. Guvernul Israelului speră și dorește sincer că primul ministru, Ion Gheorghe Maurer, va găsi posibilitatea de a fi oaspetele său de ohoare".în continuare, vorbitorul a spus : „De curind, România a aniversat cu bucurie 25 de ani de la proclamarea sa ca republică. La 7 mai anul acesta, Israelul va sărbători, cu aceeași bucurie, un eveniment petrecut tot cu 25 de ani in urmă — renașterea sa ca națiune independentă. în timpul noii noastre existențe naționale am pus bazele solide ale unei societăți a libertății, muncii, științei și dreptății sociale ; am făcut multe sacrificii, dar putem pretinde, cred, că am realizat destul de multe lucruri.Este adevărat că una din aspirațiile noastre supreme, aceea de a coexista in pace cu vecinii noștri, încă nu s-a realizat. Totuși, rămine’ convingerea și credința noastră fermă că acest conflict poate și trebuie să fie soluționat prin mijloace pașnice, prin negocieri purtate de către părțile direct implicate. Aceasta este calea acceptată prin care se pot reglementa în epoca noastră toate diferendele internaționale.Conform poziției Israelului, este necesar 'să se poarte negocieri directe, fără condiții prealabile, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate nr. 242, cu scopul... realizării unui ac,ord de pace bazat pe -obligații-■ contrai tiiale". r; .“iniseid liîn încheiere, ambasadorul israelian a arătat : „Cu prilejul acestei fericite ocazii, care este începutul misiunii mele în țara Excelenței Voastre, aș vrea să vă asigur de hotărîrea mea de a nu precupeți nici un efort în calitate de ambasador al Israelului, pentru a contribui la adîncirea și lărgirea bunelor relații care există între națiunile noastre".Luind cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a mulțumit călduros pentru urările ce i-a,u fost transmise de președintele statului Israel, căruia i-a adresat la rindul său cordiale Urări de sănătate personală, de pace și prosperitate pentru poporul israelian. De asemenea, tovarășul Nicolae Ceaușescu a mulțumit ambasadorului israelian pentru cuvintele de apreciere rostite la adresa României, a realizărilor obținute de poporul român în cei 25 de ani de la proclamarea republicii.

„Poporul român — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — fiind angajat cu toate forțele sale in edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate, este vital interesat ca în lume să domnească pacea și cooperarea între națiuni. în acest spirit, guvernul român se pronunță și acționează cu consecvență pentru așezarea relațiilor dintre toate statele, fără deosebire de orînduirea lor socială, pe principiile independenței și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului în treburile Interne și avantajului reciproc, pe renunțarea la folosirea forței sau la amenințarea cu forța în raporturile interstatale. Constatăm cu satisfacție că relațiile dintre România și Israel se desfășoară pe baza acestor principii, in interesul ambelor popoare. Apreciez că îndeosebi legăturile comerciale și schimburile economice au cunoscut în ultimul timp o evoluție pozitivă. Consider, totodată, că există posibilități pentru diversificarea și amplificarea raporturilor dintre România și Israel, în spiritul și pe baza principiilor pe care le-am amintit mai înainte. Am convingerea că,, prin eforturi comune, țările noastre pot imprima o dezvoltare și mai intensă a relațiilor dintre ele".în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat :„Alături de forțele iubitoare de pace din întreaga lume, România militează activ pentru stingerea tuturor focarelor de conflicte și încordare de pe planeta noastră, pentru instaurarea unui climat de înțelegere și colaborare între națiuni, de conviețuire pașnică. Perpetuarea stării de încordare din Orientul Apropiat — principala zonă de conflict existentă astăzi în lume — pro-, voacă popoarelor o deosebită îngrijorare prin implicațiile nedorite pe care le poate avea pentru pacea și securitatea internațională. Așa cum am mai afirmat și în alte ocazii, inclusiv cu prilejul vizitei doamnei Golda Meir la București, România se pronunță pentru reglementarea politică a situației din Orientul Apropiat, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967. Aceasta presupune, in principal, retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, respectarea dreptului la existență ■ suverană a tuturor statelor din zonă și reglementarea problemei populației palestînerie în conformitate cu^ aspirațiile nățu- ințele'sale naționale-, îmi-exppim eon^ vingerea că, pină.la'<urtaăv<;spirjtul. tratativelor — care .se afirmă'lot măi evident in lumea de azi — va triumfa, că se va pune capăt conflictului din Orientul Apropiat, că rațiunea și înțelegerea vor aduce pacea mult dorită în această parte a lumii".In încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador israelian succes deplin în activitatea ce o va desfășura în România și l-a asigurat că în îndeplinirea misiunii ce i s-a încredințat se va bucura de tot sprijinul din partea Consiliului de Stat, a guvernului român și a sa personalDupă prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, prietenească, cu ambasadorul statului Israel, Yochanan Cohen.La solemnitatea înminării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe.

REPUBLICII ZAMBIALuînd cuvîntul în cadrul solemnității de prezentare a scrisorilor de acreditare, ambasadorul zambian, Dunstan Weston Kamana, a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut cordial și urări de sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Zambia, dr. Kenneth David Kaunda.„Țara dumneavoastră și țara noastră — a spus noul ambasador al Republicii Zambia — se află alături una de alta de multă vreme, încă din primii ani ai luptei noastre pentru independență. De aceea nu poate surprinde pe nimeni faptul că ode două țări au poziții similare față de situațiile existente in diferite părți ale lumii, cum ar fi Rhodesia, Africa de Sud, Angola, Mozambic, Namibia, Guineea-Bissau, Orientul A- propiat, Europa și Vietnam". zîn continuare vorbitorul a arătat :„Sub conducerea remarcabilă a Excelenței Voastre, guvernul Republicii Socialiste Romania a avut convorbiri cu guvernul Republicii Zambia în domeniul cooperării economice și tehnice, in martie 1970, și a încheiat un acord de cooperare culturală, care a fost semnat la 15 mai 1970. Pe baza convorbirilor anterioare, guvernul Republicii Socialiste România, pe de o parte, și guvernul Republicii Zambia, pe de altă parte, au convenit să coopereze în exploatarea unor zăcăminte minerale neferoase din Zambia, prin înființarea unei companii comune pentru prospectare, explorare și exploatare. în acest scop guvernul român a acceptat .ca întreprinderea de stat pentru comerț exterior „Geomin" să coopereze cu corporația pentru, dezvoltarea industriei miniere din Zambia „Mindeco". Mai mult decît atît, guvernul Republicii Socialiste România acordă Zambiei asistență tehnică sub formă de specialiști și mașini".„Guvernul Republicii Zambia — a spus în continuare vorbitorul — acordă o înaltă apreciere cooperării cu țara dumneavoastră, în spiritul filozofiei noastre naționale, al umanismului, al bunelor relații, respectului și înțelegerii reciproce dintre țările. noastre. Doresc să-subliniez, cu convingere, domnule președinte, că au fost realizate remarcabile progrese în domeniile educației., științei, culturii, artelor, al scliimbu- rilor de delegații și expoziții, în conformitate cu prevederile a- cordului de cooperare culturală semnat în anul 1970. Firește, există dorința de a realiza și mai mult in acest domeniu și este de datoria mea să contribui la înfăptuirea a ceea ce se poate înfăptui".Evocînd vizita făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu, anul trecut, in Zambia, vorbitorul a spus : „Nu există nici o îndoială că Excelența Voastră a lăsat poporului zambian o- impresie de neuitat. Zambienii admiră’' Remarcabilă..,.' dumneavoastră cofldttcere, care a’ dat posibilitatea poporului român să rezolve cu succes problemele interne și externe. Permiteți-mi să adaug, Excelență, că de la schimbul de vizite la nivel înalt între România și Zambia, relațiile de prietenie existente între cele două țări s-au întărit și mai mult ; s-au deschis noi perspective pentru consolidarea, in continuare, a legăturilor de prietenie și a cooperării culturale".în încheiere, ambasadorul Republicii Zambia a exprimat hotărîrea de a-și consacra întreaga sa activitate în România pentru dezvoltarea continuă a prieteniei și colaborării ro- mâno-zambiene.Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a mulțumit în mod călduros pentru salutul și urările ce i-au fost adresate de președintele Zambiei, dr. Kenneth David Kaunda, căruia i-a transmis, la rindul său, un cordial mesaj de salut și cele mai bune urări de sănătate și fericire. „Am avut, anul trecut, plăcerea să vizitez țara dumneavoastră, să cunosc nemijlocit sentimentele prietenești ale

poporului zambian — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu. Doresc, de aceea, să folosesc acest prilej pentru a adresa poporului zambian prieten urarea noastră sinceră de a obține succese tot mai însemnate pe calea consolidării independenței naționale, a dezvoltării economico-sociale de 
i sine stătătoare a patriei sale".„După cum vă este cunoscut'— a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — poporul român este angajat în prezent cu toate forțele sale în realizarea unui amplu program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate — de valorificare tot mai intensă a potențialului material și uman al țării, de ridicare, pe această bază, a gradului de civilizație și bunăstare a întregii națiuni. Acțio- nînd ferm pentru realizarea acestei ample și complexe opere, poporul nostru este profund interesat in asigurarea unui climat de pace și colaborare cu celelalte state ale lumii, în promovarea unor relații noi in viața internațională, întemeiate pe principiile deplinei egalități in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, ale renunțării la forță și la amenințarea cu forța în raporturile interstatale".„In România — a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu — sînt bine cunoscute și se bucură de o înaltă apreciere rezultatele obținute de poporul zambian, sub conducerea Partidului Unit al Independenței Naționale, în lupta pentru consolidarea independenței sale economice și politice, pentru păstrarea integrității naționale și valorificarea resurselor sale in scopul dezvoltării economice și sociale, al îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață. De asemenea, este cunoscută și apreciată activitatea internațională a Republicii Zambia consacrată asigurării păcii și cooperării fructuoase între națiuni.Constatăm cu satisfacție că bunele relații existente pe multiple planuri între România și Zambia au înregistrat în ultimii ani o creștere substanțială. Apreciem în același timp ca există largi posibilități pentru dezvoltarea în continuare a acestor relații".In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus :„Acționlnd consecvent în frontul forțelor antiimperialisțe, România sprijină — moral, politic și material — mișcările de eliberare națională a popoarelor din Angola, Guineea-Bissau, Mozambic, Namibia și din alte teritorii aflate încă sub dominația colonială, condamnă cu fermitate politica de apartheid și discriminare rasială promovată de regimurile minoritare rasiste din Republica Sud Africană și Rhodesia.Apreciez că o problemă fundamentală pentru pacea și progresul uma- nității este lichidarea stării; de sub-; . dezvoltare a decalajului -economic : dintre țările in curs de' d’ezvOÎtaFe șil cele avansate. înlăturarea acestui decalaj — care trebuie să devină o preocupare a întregii comunități internaționale — impune, după convingerea noastră, mobilizarea eforturilor fiecărui popor pentru valorificarea resurselor naționale în interes propriu, lărgirea cooperării' internaționale pe baze echitabile, precum și măsuri practice de sprijinire a acestor eforturi de către statele avansate".în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat noului ambasador al Republicii Zambia în România succes deplin în realizarea misiunii ce i s-a încredințat și l-a asigurat de sprijinul Consiliului de Stat, al guvernului și al său personal.După prezentarea scrisorilor de a- creditare, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, prietenească, cu. noul ambasador al Republicii Zambia, Dunstan Weston Kamana.La solemnitatea înminării scrisorilor și la convorbiri au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de. Stat, și George Macovescu,. ministrul afacerilor externe.

REPUBLICIIîn cuvîntul rostit cu acest prilej, ambasadorul tunisian, Taieb Sam- bani, a transmis președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu,. un cald salut și cordiale urări de sănătate și fericire din partea președintelui Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba.„Numirea mea în țara dumneavoastră — a spus noul ambasador tunisian — îmi oferă privilegiul de a acționa în cadrul unor tradiții ca-- racterizate prin prietenie profundă, stimă sinceră, devotament și interes reciproc, care unesc cele două țări ale noastre. Solicitudinea pe care dumneavoastră ați manifestat-o în permanență față de cooperarea dintre România și Tunisia, primirea memorabilă pe care ați rezervat-o vizitei efectuate acum câțiva ani în România de către fondatorul statului tdnisian modern au pus o amprentă puternică pe raporturile dintre cele două țări și au trasat calea pe care ele trebuie s-o urmeze de acum înainte".Arătind ca relațiile româno-tuni- siene se dezvoltă pe o linie ascendentă, ambasadorul tunisian a spus : „Pentru a dovedi acest lucru este suficient să menționăm numărul sporit al schimburilor de delegații care au avut loc în ultimii ani între cele două partide și guverne ale noastre, multiplele aspecte ale cooperării noastre economice, culturale, științifice și tehnice, precum și similitudinea dintre opiniile noastre politice față de problemele care prezintă cel mai mare iriteres pentru noi".Arătînd că „asistăm la o evoluție a vieții internaționale care face să renască noi speranțe", că „pacea se profilează pentru unele popoare după mulți ani de chinuri și suferințe", ambasadorul tunisian a spus : „Un omagiu trebuie adus clarviziunii oamenilor de bunăvoință, cum sînteți dumneavoastră, domnule președinte, care de foarte multă vreme au afirmat că numai căile pașnice pot aduce o rezolvare valabilă problemelor celor mai spinoase. Dorința noastră este ca vigilența să fie mereu trează pentru ca ceea ce s-a realizat pînă acum să fie păstrat și să constituie o forță dinamică pentru propagarea păcii în regiunile in care mai există încă conflicte arzătoare. Fie ca înțelepciunea umană și dragostea pentru pace să facă să se împlinească această dorință ! Micile noastre țări sînt interesate în înfăptuirea acestui deziderat mai mult decît altele, deoarece de acest lucru depind dezvoltarea și prosperitatea noastră".în încheiere, vorbitorul a spus : „Libertatea, demnitatea și fericirea omului ca finalitate și scop al oricărei acțiuni, coexistența pașnică în- . tre . toațe ștatf^e, indiferept dft . TSr ■ 4.gimul-’-lori.’cooperarea, liberă4și- .-.eom- simțită în mod suveran;1*’neamfeSt®- cul in treburile altora, intr-un cuvint, voința de a fi om și de a face bine aproapelui,, iată principiile pe care le-am apărat mereu și pe care dumneavoastră le-ați reafirmat și susținut întotdeauna. Ele vor constitui un mobil și un îndreptar al misiunii mele în îndeplinirea căreia sper să mă bucur de solicitudinea Excelenței Voastre, de ajutorul și de cooperarea cu distinșii dumneavoastră colaboratori".Luînd cuvîntul, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolas Ceaușescu, a mulțumit călduros pentru urările ce i-au fost adresate de către președintele Republicii Tunisiene, căruia i-a transmis, la rindul său, un prietenesc mesaj de salut și cordiale urări de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru poporul tunisian.„împărtășesc pe deplin părerea dumneavoastră cu privire la cursul ascendent al relațiilor dintre România și Tunisia în toate domeniile —

TUNISIENE
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu. Aș dori să evoc, cu plăcere, in acest context, convorbirile pe care le-am avut la București cu președintele Republicii Tunisiene, Habib Bourguiba, care s-au înscris ca un moment important în consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări.Faptul că relațiile româno-tunisie- ne sînt așezate trainic pe principiile deplinei egalități în drepturi, ale respectului, stimei și avantajului reciproc constituie o puternică premisă pentru dezvoltarea lor tot mai fructuoasă în viitor. îmi exprim convingerea că există toate condițiile pentru extinderea și diversificarea in continuare a schimburilor comerciale româno-.tunisiene, a cooperării și colaborării economice și tehnico- științifice dintre țările noastre".în continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat :„Poporul român este profund interesat în statornicirea in lume a unui climat de pace și. colaborare cu celelalte popoare, conștient că numai intr-un asemenea climat iși poate consacra din plin toate forțele sale cauzei înfloririi patriei, edificării cu succes a societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Țara noastră consideră că trebuie depuse eforturi susținute pentru promovarea largă între state a unor relații de tip nou, întemeiate pe principiile egalității în drepturi, respectului independenței si suveranității naționale, neamestecului în ■treburile interne, avantajului mutual, renunțării la forță și la amenințarea cu forța în raporturile internaționale. După convingerea noastră, numai respectarea acestor principii în relațiile dintre state poate asigura colaborarea largă și fructuoasă între popoare, poate duce la evitarea conflictelor și încordării, la instaurarea unei atmosfere de bună înțelegere și conlucrare pașnică".„Republica Socialistă România —a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu — acordă o mare atenție dezvoltării relațiilor sale cu tinerele state independente, sprijină lupta lor pentru dezvoltarea de sine stătătoare, împotriva politicii imperialiste de dominație și așuprire, a colonialismului și neocolonialismuiui.In România sînt bine cunoscute și se bucură de o înaltă apreciere rezultatele obținute de poporul tunisian pe calea consolidării independenței sale naționale, dezvoltării economico-sociale de sine stătătoare, a valorificării în interes propriu a bogățiilor naționale. De asemenea, este apreciată activitatea internațională a Republicii Tunisiene pentru realizarea unei cooperări fructuoase între națiuni. Am speranța, domnule ambasador, că raporturile dintre Republica Socialistă România și Republica ’Tunisiană vor deveni .-in-vii-' tor șr ihai. strinse. că ele se-'Vor dezvolta "continuu. în interesul * celor două popoare*, al cauzei colaborării, destinderii și păcii internaționale".în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „încredințat că misiunea dumneavoastră în România va servi dezvoltării și amplificării relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, vă doresc, domnule ambasador, deplin succes în realizarea nobilei misiuni ce v-a fost încredințată și vă asigur că vă veți bucura de tot spri- jinul Consiliului de Stat, al guvernului român și al meu personal".După prezentarea scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae' Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, prietenească, cu ambasadorul Republicii Tunisiene; Taieb Sambani.La ceremonia prezentării scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macovescu, ministrul afacerilor externe.

Plecarea unei delegații 
de activiști ai P.C.R.

in R. D. GermanăLuni seara a plecat la Berlin e delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul George Homoștean, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.S.U.G., va face o vizită, în schimb de experiență, în Republica Democrată Germană.La plecare, în Gara de Nord, delegația a fost condusă de Petre Duminică, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost prezenți membri ai Ambasadei Republicii Democrate Germane la București.
Cronica zileiLa 13 martie a.c., George Macovescu, • ministrul afacerilor externe, a primit pe Pierre Ilboudo, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Voita Superioară în Republica Socialistă România, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.

★Consiliul Central al U.G.S.R. ■ a- dresat generalului Suharto, președintele Republicii Indonezia, o telegramă prin care cere anularea pedepsei cu moartea și eliberarea lui Mohamad Munir și Mardjoko, conducători de seamă ai mișcării sindicale și militanți pentru apărarea intereselor clasei muncitoare din Indonezia.
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PROGRAMUL I
9,00 Curs de limba engleză. Lec

ția a 44-a.
9,30 De la Alfa la Omega — en

ciclopedie pentru elevi.
10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.15 Avanpremiera.
10,20 Prim plan : Mircea Ungu- 

reanu — inginer proiectant 
la uzina ,, Timp uri N,oi“. .

10.45 Film serial : ,,Pe urmele lui 
Caplja“ — o producție a te
leviziunii iugoslave (episodul 
VII).

11.45 La ordinea zilei. Azi, jude
țul Botoșani.

12,00 Revista literar-artistică TV. 
13,00 Telejurnal.
17,30 Curs de limba germană. Lec

ția a 44-a.
18,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18.15 întrebări și răspunsuri.
18,40 „în dezbatere publică ; Pro

iectul de lege privind înfiin
țarea și funcționarea Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale a Ro
mâniei și Proiectul de lege 
privind înființarea și fi 
Uon/irea Cpnș|liulul pe: 
problemele4'' organizării 
nomico-soclâte*4. • • • —

19,00 Timp și anotimp în 
cultură.
1001 de seri. 
Telejurnal.

20,00 Cîntecul w. " * •
țărm de liniște' 
Vasilache, pe 
Plavia Buref. 
Doina Badea.

20,05 Teleobiectiv, 
i 20,25 Telecinemateca.

grid Bergman 
i 22v15 24 de ore © 

lume.
i 22,45 Stadion — emisiune de 

portaje, anchete, opinii
i lumea sportului.

Sț

«gri-

săptămlnil :
1 de 
versuri 
Interpretează

„Un 
Vasile 

de

Ciclul In- 
„Fascinație". 
România

PROGRAMUL H
20,00 O viață pentru o 

C. I. Parhon (TI).
20,30 Program de circ.
20,40 * -------
20,50

In

re- 
dln

Idee :

Agenda.
Portativ ’73 
di. ușoare.
Bucureștiul necunoscut. Co
lina Mihai Vodă.
Concert de muzică popu
lară susținut de orchestra 
„Danublus" din Drobeta Tur- 
nu-Severln.

22,10 Roman foileton : „Piatra lu
nii" — ddpă romanul Iul 
W. Collins.

revista muzi-

21,30

21,50

Puternic stimulent al hărniciei 
țărănimii, îndemn la muncă 
avîntată pentru creșterea 

producției agricole
(Urmare din pap. I)deosebit de Importantă a cărei eficiență depinde de munca conducerilor cooperativelor, a specialiștilor. Ei trebuie să clarifice pentru toți cooperatorii ce au de făcut, ce produse sau venituri trebuie să realizeze, cu ce mijloace pentru a beneficia de venitul garantat lunar. De pildă, In fermele de vaci, pentru anul 1973 se prevăd o serie de înlesniri intre care acordarea venitului garantat cu condiția obținerii unei producții mai mari decît în 1972 și a efectuării lucrărilor stabilite, în cazurile în care nu a fost posibilă realizarea nivelului prevăzut. Toate măsurile sînt astfel concepute incit să cointereseze pe oameni, să-i determine să lupte pentru realizarea și depășirea producției, ca fiecare să facă tot ceea ce depinde de el, de hărnicia și priceperea lui pentru a realiza producții cit mai mari, cu cheltuieli mai reduse. Hotărîrea precizează cu limpezime, ca pe un element deosebit de important, faptul că fiecare tonă de produs realizată în plus se va plăti pe baza acelorași tarife, ca și pentru producția planificată, fără plafonare. Toate aceste elemente trebuie clar explicate cooperatorilor pentru a Înțelege a- vantajele ce decurg pentru ei personal și cooperativele agricole din care fac parte, pentru a stimula munca de calitate, exigența și răspunderea față de soarta producției.Hotărîrea prevede importante 

măsuri pentru ca, intr-un timp cit mai scurt toate cooperativele agricole, fermele și sectoarele de producție să ajungă la autogestiu- ne, să-și acopere toate cheltuielile materiale din resurse proprii. Prevederile hotărîrii constituie un puternic îndemn la muncă gîn- dită economic, la obținerea unui randament superior în efectuarea investițiilor și a cheltuielilor destinate obținerii unor producții și venituri, maxime. Statul acordă importante înlesniri cooperativelor a- gricole, care nu au suficiente posibilități financiare, prin qredite speciale fără dobîndă, a căror rambursare se face la sfîrșitul anului. Pentru trecerea la autogestiune in toate cooperativele agricole, paralel cu folosirea chibzuită a sprijinului material tot mai substanțial primit din partea statului, trebuie să fie luate măsuri hotărîte, energice in vederea punerii în valoare a tuturor resurselor proprii în scopul creșterii producției agricole, reducerii cheltuielilor materiale, rentabilizării fiecărei ferme, a fiecărui produs. De aceea este de permanentă actualitate munca politică pentru întărirea convingerii cooperatorilor că numai sporirea an de an a producției, concomitent cu reducerea prețului de cost al acesteia, este calea dezvoltării cooperativelor a- gricole, sursa ridicării nivelului lor de trai.Un important, capitol al hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. se referă la îmbunătățirea activității consiliilor 

intercooperatiste în scopul Îndeplinirii sarcinilor ce le revin pentru unirea eforturile cooperativelor a- gricole in scopul valorificării tuturor resurselor de creștere a producției, promovarea acțiunilor de profilare și concentrare pe unități in funcție de condițiile locale,^ corelarea cu acțiunile de gospodărire și sistematizare teritorială, de dezvoltare complexă a localităților etc. O mare eficiență are organizarea asociațiilor intercooperatiste pe raza unui singur consiliu interco- operatist, ceea ce va contribui la dimensionarea corespunzătoare a viitoarelor capacități de producție, existînd totodată posibilitatea cooperării mai largi în interesul executării unor lucrări de îmbunătățiri funciare atunci cind acestea afectează teritoriul mai multor consilii.Ținînd seama de marea Însemnătate a aplicării măsurilor de organizare și retribuire a muncii in acord global la scara întregii agriculturi, de importanța pe care o are creșterea venitului garantat, este necesar ca organele și organizațiile de partid, unitățile și organizațiile agricole să se ocupe cu toată răspunderea de popularizarea largă și aplicarea acestor măsuri în scopul mobilizării și mai puternice a eforturilor oamenilor muncii din agricultură la creșterea producției agricole, Ia realizarea acesteia cu maximum de eficacitate economică.

cinema
© Structura cristalului : CEN
TRAL — 10; 12; 14; 16,15; 18,30;
20,30.
© Alfred cel Mare : LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30, 21, 
FESTIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21.
© Program de desene animate 
pentru copii — 9, Tinerii — 11; 
13,15; 15,30; 17,45; 20 : DOINA.
© Legenda Iui Rustam : LUMINA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Organizația : SCALA — 8,45;
11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,30.
• Pe aripile vîntului î PATRIA
— 10; 14.30; 19,15.
© Clovnii : CAPITOL — 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Fata care vinde flori : ÎNFRĂ

Regia : Clive Donner. Cu : David Hemmings, Michael York, Prunella Ransome

ALFRED CEL MARE“„ROMÂNIA-FILM" prezintă filmul englez:

ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, COSMOS — 10; 15,30;
18; 20,30.
© Adio, arme ! : FEROVIAR — 
9.30; 12,45; 16; 19,30, GLORIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9; 
12,30; 16; 19,30, AURORA — 9;
12,15; 16; 19,30.
© Născut liber — 9—18 în conti
nuare, Program de filme docu
mentare — 20,15: TIMPURI NOI
• Nunta de piatră: POPULAR — 
16; 18; 20.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : SALA PALATULUI —
17.15 .(seria de bilete — 4413),
20.15 (seria de bilete — 4414), EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
© Egor Bulîciov și alții : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
• în umbra violenței : GRIVIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
© Cu toată viteza Înainte — 10; 
12; 14, Taina ei — 16,30; 18,45; 

20,45: CINEMATECA, (sala Union). 
© Andrei Rubliov : VIITORUL — 
15,30; 19.
© Drumul spre Vest : VOLGA — 
10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, MIORI
ȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
© Zestrea : MUNCA — 15,30; 18;
20,15.
© Ultimul tren din Gun-HUI : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
© Grăsuna VITAN — 16; 18; 20. 
© Maria Stuart : BUCEGI — 15,30; 
18; 20,15.
© Explozia : ARTA — 15,30; 18;
20,15.
© Cupa gloriei : UNIREA — 15,30; 
18; 20,15.

teatre
© Filarmonica de stat ,,George 
Enescu" (la Sala mică a Pala
tului) : Concert susținut de for

mația „Camerata". Dirijor : Paul 
Staicu — 20.
o Opera Română : Don Juan
— 19.
• Teatrul de operetă : Contele de 
Luxemburg — 19,30.
o Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului, 

.— 20; (sala din str. Alex. Sahia:
Valentin și Valentina — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cei șase — 19,30.
© Teatrul Mic : După cădere —
19,30.
• Teatrul Glulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota 
zero la purtare — 9,30, Pinocchio
— 16.
© Teatrul „Al. Davila" din Pitești 
(în sala Comedia a Teatrului Na
țional „I. L. Caragiale") : Casa 
care a fugit pe ușă — 20.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana —19,30.
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PROGRAMUL DECENIULUI DE 
LUPIĂ CONTRA RASISMULUI 
adoptat de Comisia 0. N. II. 

pentru drepturile omuluiGENEVA 13 — (Corespondență de la Corneliu Vlad) : Comisia Organizației Națiunilor Unite pentru drepturile omului, care își desfășoară lucrările Ia Palatul Națiunilor din Geneva, a adoptat, in unanimitate, Programul Deceniului de luptă contra rasismului și a discriminării rasiale, pe baza proiectului elaborat de 11 state, între care și România^Țelul final al deceniului — se stipulează în document — constă în promovarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, eliminarea rasismului și a discriminării rasiale, abolirea regimurilor rasiste.Referitor la. organizarea, pînă în anul 1978, a unei conferințe internaționale pentru combaterea rasismului și a discriminării rasiale — stabilită de către Adunarea Generală a O.N.U. ca principală acțiune în cadrul deceniului — programul subliniază că lucrările acesteia trebuie să se concentreze asupra căilor și mijloacelor în vederea aplicării hotărîrilor adoptate de Națiunile Unite privind eradicarea discriminării rasiale, a apartheidului și colonialismului. Programul prevede, de asemenea, adoptarea de măsuri concrete în sprijinul eforturilor tuturor popoarelor oprimate, inclusiv stabilirea de fonduri regionale pentru ajutorarea luptei a- cestor popoare, sprijinirea mișcărilor de eliberare și a guvernelor care luptă împotriva discriminării rasiale, organizarea de seminarii internaționale și regionale consacrate aspectelor specifice ale luptei împotriva rasismului și discriminării rasiale.
G.R.P. dorește să se ajungă 
grabnic la o reglementare 
politică in Vietnamul de sudPARIS 13 (Agerpres). — Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, a avut, la Paris, o întrevedere cu Andre Bettencourt, ministru delegat pe lîngă ministrul de externe al Franței, informează a- genția France Presse. într-o declarație făcută presei, Nguyen Thi Binh a afirmat că G.R.P. al R.V.S. dorește să se ajungă cit mai grabnic la o reglementare politică. Ea a relevat că reglementarea în Vietnamul de sud depinde de atitudinea ambelor părți sud-vietnameze, G.R.P. fiind hotărît, în ceea ce îl privește, să aplice strict, pe plan militar și politic, acordul la care s-a ajuns și să adopte o atitudine pozitivă la negocierile dintre cele două părți sud-vietnameze, programate să înceapă la 19 martie la Paris.

agențiile de presă transmit:

Consultările multilaterale 
de la Helsinki .

Ziua României la Tîrgul internațional 
de la CairoHELSINKI____Trimisul nostru special D. Ținu transmite : Marți s-a desfășurat o nouă ședință plenară a reuniunii multilaterale de la Helsinki consacrată pregătirii Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Dezbaterile care au avut loc cu acest prilej au relevat activitatea pozitivă a grupului de lucru, consti- tuit din reprezentanții tuturor statelor participante și însărcinați cu examinarea problemelor primului capitol al ordinii de zi a viitoarei conferințe general europene.în același timp, în cursul schimbului de opinii au fost prezentate o

Tratative intre o delegație a C.A.E.R. 
și o delegație a FinlandeiMOSCOVA 13 (Agerpres). — După cum anunță agenția T.A.S.S., în zilele de 12 și 13 martie, la \ sediul C.A.E.R. din Moscova, au avut loc tratative între o delegație a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și o delegație a Republicii Finlanda.Delegația C.A.E.R. a fost alcătuită din N. Faddeev, secretarul C.A.E.R., conducătorul delegației, și adjuncții reprezentanților permanenți în C.A.E.R. ai R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovace, Cubei, R.D. Germane, R.P. Mongole, Republicii Socialiste România, R.P. Ungare și U.R.S.S. Dele-

Criza monetară occidentală
• Consultări în preajma reuniunii de Ia Paris a miniștrilor 
de finanțe ai „grupului celor zece" • Giscard d’Estaing : Este 
necesar ca S.U.A. să participe la sprijinirea dolarului pe pie
țele de devize • Spre un „dialog crucial" Washington — Piața 

comună
După conferința de la Bruxelles a miniștrilor de finanțe ai țărilor Pieței 

comune, consacrată crizei monetare occidentale, consultările în principale 
capitale apusene continuă cu febrilitate pentru pregătirea reuniunii mi
niștrilor de finanțe ai „grupului celor zece", convocată, vineri, în capitala 
Franței. La această întîlnire vor participa, ca observatori, și reprezentanții 
Irlandei, Danemarcei, Luxemburgului și Elveției,o Soluționarea crizei monetare occidentale impune necesitatea participării S.U.A. la acțiunea de sprijinire a dolarului pe piețele internaționale de devize, a declarat ministrul francez al economiei și finanțelor, Valery Giscard d’Estaing. intr-un interviu televizat. Explicind motivul pentru care Franța a fost de acord cu instituirea cursului flotant al monedei naționale, după ce a fost „o adeptă convinsă11 a sistemului parităților fixe, ministrul francez a declarat câ „,ar fi fost lipsit de sens ca francul francez să rămînă la acest sistem, în vreme ce partenerii vest- europeni ar fi permis flotarea monedelor respective. Reamintind că 38 la sută din comerțul exterior al Franței se face cu partenerii săi din Piața comună, ministrul francez a a- preciat că este în interesul țării sale ca francul să păstreze paritatea în 

serie de propuneri de natură organizatorică, vizînd pregătirea, conferinței europene. în acest context, reprezentantul Elveției s-a referit pe larg la propunerea țării sale — prezentată încă în etapa precedentă a reuniunii — cu privire la reglementarea exclusiv prin mijloace pașnice a diferendelor, ca un corolar al nere- curgerii la forță sau la amenințarea cu forța în relațiile dintre state.Viitoarea ședință plenară va avea loc vineri, 16 martie, pînă atunci ur- mînd ca activitatea reuniunii să se desfășoare in cadrul grupului de lucru.

gația finlandeză a fost condusă de I. Linnamo, ministrul comerțului exterior.în urma tratativelor, s-a convenit asupra textului unui proiect de acot'd între C.A.E.R. și Finlanda, potrivit căruia țările membre ale C.A.E.R. și Finlanda vor dezvolta colaborarea, multilaterală în diferite domenii ale economiei, științei și tehnicii, în probleme de interes comun.Delegațiile au convenit să prezinte proiectul de acord spre examinare organelor corespunzătoare ale celor două părți.

raport cu monedele acestor țări, mai degrabă decît cu cea a S.U.A., cu care procentul schimburilor economice este de 5,5 la sută.« Japonia va sprijini măsura a- doptată de cele șase țări occidentale privind introducerea cursului flotant al monedelor respective — a declarat Tadashi Sasaki, guvernatorul Băncii centrale japoneze. El a anunțat că va participa, împreună cu ministrul de finanțe japonez, Kiichi Aichi, la ■reuniunea financiară din capitala Franței.• Vicepreședintele Comisiei Pieței comune, Christopher Soames, a sosit, la Bonn, pentru a purta convorbiri ce se înscriu în cadrul pregătirilor C.E.E. pentru angajarea unui „dialog crucial" cu Washingtonul, în problema viitoarelor relații.

CAIRO 13. — Trimisul special A- 
gerpres, Traian Catincescu, transmite : La Tîrgul internațional de la Cairo a fost organizată, marți, „Ziua României". Cu acest prilej, la pavilionul țării noastre a avut loc o conferință de presă a directorului pavilionului, V. Luca, la care au participat reprezentanți ai marilor cotidiene din Cairo, ai agenției de presă egiptene M.E.N., ai radioului

JOURNAL D’EGYPTE: „România și-a sporit 
considerabil potențialul economic"Presa egipteană continuă să a- corde o atenție deosebită lucrărilor celei de-a opta sesiuni a Comisiei guvernamentale mixte de cooperare economică și tehnico-științifică ro- mâno-egipteană, care își desfășoară lucrările la Cairo. într-un articol consacrat acestui eveniment, ziarul „Journal d’Egypte" se referă pe larg la succesele obținute de economia țării noastre, la extinderea continuă a schimburilor comerciale ale României, relevînd colaborarea cu statele africane, îndeosebi cu Egiptul. „în ultimii 20 de ani, scrie ziarul. România și-a sporit considerabil potențialul economic și și-a lărgit continuu numărul partenerilor comerciali, acordînd o atenție deosebită

RIGA

Expoziția „Tineretul 
român — tradiții 

și actualitate”
MOSCOVA 13. — (Corespon

dență de la Laurențiu Duță). La 
Palatul Pionierilor din Riga s-a 
deschis, marți, expoziția „Tine
retul român — tradiții și actua
litate". Expoziția, pregătită de 
C.C. al U.T.C. din România, 
prezintă momente semnificative 
din viața și activitatea tineretu
lui . român, participant, alături 
de întregul popor, sub condu
cerea P.C.R., la construirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate. în cuvintul rostit cu 
prilejul deschiderii expoziției, 
V. Bresis, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.L. din Letonia, a e- 
vocat tradiționalele relații de 
prietenie frățească dintre com- 
somoliștii letoni și tineretul ro
mân.

turcia Primele două tururi de scrutin nu au decis 
alegerea noului președinteANKARA 13. (Corespondență de la I. Badea). — în ședința plenară de marți a Parlamentului turc, întrunit pentru a alege pe noul președinte al țării, au fost propuși mai mulți candidați. în ordinea propunerilor. aceștia sînt : senatorul Fa- ruk Gurler, fost șef al Statului Major General, propus de grupul senatorilor numit de președinte (contingentul președintelui) ; Tekin Ariburun, președintele Senatului, membru al Partidului Dreptății' (propus de acest partid) ; Ferruh Șozbeyli, președintele Partidului 

și televiziunii, precum și corespondenți ai presei străine.Pavilionul românesc a fost vizitat de specialiști și oameni de afaceri, precum și de un numeros public. Exponatele, printre care mașinile- agregat pentru industria textilă, autocamionul „DAC-12", prevăzut ou motor Diesel, noile tipuri de tractoare, mașina electronică de calculat șl contabilizat „FELIX", s-au bucurat de o deosebită apreciere.
relațiilor cu acele state care s-au angajat pe drumul dezvoltării lor independente. Importanța pe care statul român și președintele Nicolae Ceaușescu, personaj, o acordă acestor relații este dovedită de vizita pe care șeful statului român a între- prins-o, în cursul anului 1972, în opt țări din Africa. Relațiile economice ale României cu statele de pe continentul african cunosc o dezvoltare rapidă, o creștere accelerată înregis- trind-o schimburile comerciale cu Algeria, Libia, Egipt, Zair, Sudan, Kenya. Numărul țărilor africane cu care România întreține relații comerciale se ridică la 30, din care cu 12 pe bază de acorduri pe termen lung și cu 15 pe baza unor acorduri anuale".

SANTIAGO DE CUBA

„Săptămîna culturii 
românești”

HAVANA 13 — (Corespon
dență de la M. Fabian). San
tiago de Cuba, capitala celei 
mai mari provincii cubaneze, a 
găzduit „Săptămîna culturii ro
mânești". 'Manifestările, desfă
șurate sub auspiciile Consiliu
lui Național al Culturii al Re
publicii Cuba și ale Ambasadei 
Republicii Socialiste România 
la Havana, au prilejuit publi
cului cubanez cunoașterea unor 
aspecte ale culturii și artei ro
mânești. Au fost prezentate 
filme românești, s-au organizat 
audiții de muzică românească, 
o expoziție de fotografii infă* 
țișind realizările obținute de 
poporul nostru pe drumul con
struirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, precum și 
o expoziție de grafică româ
nească contemporană.

!

Democratic (propus de partidul său).în primul tur de scrutin, nici unul din candidați nu a întrunit majoritatea de două treimi : Faruk Gurler a obținut 175 de voturi, Tekin Ariburun 282, iar Ferruh Boz- beyll 45. Al doilea tur de scrutin a adus schimbări minore : Tekin Ariburun a obținut 284 voturi, Faruk Gurler — 176, iar Ferruh Bozbeyli — 47 voturi. La al treilea țur de scrutin este suficientă majoritatea simplă din numărul total de 634 de locuri existente în Parlament, adică 317 voturi.
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IN URMA ALEGERILOR

Candidatul peronist
președinte al Argentinei
DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU LA RIO DE JANEIRO

Luni seara, intr-un mesaj ra
diotelevizat , președintele Ale
jandro Lanusse a proclamat 
victoria în alegeri a candidatu
lui peronist la președinția re
publicii, Hector J. Campora. Cu 
puțin înainte, șeful casei mi
litare a președinției a vizitat se
diul Frontului JUstițialist de E- 
liberare (FREJULI) (emana
ție a regimului peronist) pen
tru a-i comunica lui Hector 
Campora că el este noul preșe
dinte constituțional al țării.

Cu aceasta, s-a pus capăt in
certitudinii care, mai domnea jn 
jurul rezultatelor alegerilor, dat 

■fiind că anunțurile oficiale atri
buiau lui Campora doar 40,04 
la sută din voturi (adică sub 
majoritatea absolută de 50 la 
sută plus uh vot, ceea ce ar fi 
determinat un al doilea tur de 
scrutin), in timp ce FREJULI 
anunțase obținerea a 52,5 la sută din voturi. în mesajul său, 
președintele Lanusse declara că 
„deși încă nu a atins majorita
tea absolută", Hector Campora 
are un avans atit de mare față 
de al doilea candidat incit poa
te fi considerat învingător, bind 
asigurări că mandatul popular 
va fi înfăptuit cu rigurozitate, 
Lanusse a arătat : „Guvernul 
meu va lua imediat contact cu 
Hector Campora și Vicente So
lana Lima (virtual vicepreședin
te — n.a.) pentru a analiza si
tuația și a le pune la dispozi
ție toate mijloacele de care dis
pune guvernul forțelor armate";

De indată ce a luat cunoș
tință de victoria . sa, Hector 
Campora a declarat că viitorul 
său guvern va fi, unul de „conciliere națională" și că, de aceea, 
nu este exclusă includerea in 
compoziția acestuia și a unor 
reprezentanți ai altor forma
țiuni politice. Viitorul preșe
dinte a afirmat, în fața cores
pondenților de presă, că în 
timpul mandatului său nu vor 
exista persecuții politice. Refe
rirea vizează îndeosebi Partidul 
Comunist din Argentina, care, 
a spus el, își va putea desfă
șura activitatea ca și celelalte 
partide legal constituite.

/'

RCF. SE PRONUNȚĂ PENTRU LĂRGIREA UNIUNn 
PARTIDELOR DE STÎNGAPARIS 13. — Corespondență de la Paul Diaconescu : Biroul Politic al Partidului Comunist Francez a dat publicității o declarație în legătură cu alegerile legislative desfășurate la 4 și 11 martie 1973. Documentul relevă că, în ambele tururi de scrutin, stingă unită a obținut un sprijin e- lectoral mai mare decît majoritatea guvernamentală, progresînd cu 2 milioane de voturi. Faptul că milioane de francezi — subliniază declarația Biroului Politic — și-au dat sprijinul unui program comun al stîngii, cu un conținut economic și social înain

ț

V

.11
ț țl
I
I*ț

După cum se știe, programul 
anunțat de justițialiști în cam
pania electorală prevede o gu
vernare pe baza principiilor „su
veranității politice, independen
ței economice și justiției socia
le". Președintele ales își propu
ne ca în timpul mandatului săti 
să promoveze introducerea unor^L», 
noi structuri in economie, o dez- vj ' 
voltare economică accelerată. Se 
are, de asemenea, în vedere ca 
statul să-și asume exclusivita
tea comerțului exterior și să 
preia controlul operațiunilor de 
schimb și al gestiunii băncilor 
străine în Argentina. Este cert 
că aceste principii și puncte de 
program răspund unor pro
funde aspirații de dezvoltare 
liberă, pe calea progresului și 
prosperității ale poporului ar- 
gentinean, față de care poporul 
român nutrește sentimente de 
simpatie prietenească.

încă la prima sa conferință 
de presă, după confirmarea vic
toriei în alegeri, Hector Cam
pora a anunțat că îl va întîlni 
cit se poate de repede pe fos
tul președinte și șef suprem al 
FREJULI, Juan Peron, adăugind 
că va face, tot posibilul ca a- 
cesta să revină in Argentina 

■ spre a asista la transmiterea 
puterilor prezidențiale, la 25 
mai. • •

Pe lingă funcțiile de pre
ședinte și vicepreședinte, 
FREJULI a obținut în aceste 
alegeri și posturile de guverna
tori într-o serie de provincii.

Așadar, după cum apreciază 
observatorii din presa interna
țională, după 18 ani de perin
dare la putere a unor guverne 
militare, in Argentina are loc 
o revenire la cîrma țării a 
partidului justițialist-peronist. 
Aflînd rezultatele alegerilor, ge
neralul Juan Peron, intr-un me
saj adresat luni seara tuturor 
argentinenilor, a declarat : „Noi, 
argentinenii, avem cu toții o 
misiune comună de îndeplinit 
și trebuie să o ducem la capăt 
intr-un adevărat spirit patrio
tic".

Vasile OROS

tat, constituie elementul politic esențial al acestor alegeri legislative.Biroul Politic al P.C. Francez arată că pe temelia solidă pe care o reprezintă cele 11 milioane de francezi care au votat pentru stingă, se deschide posibilitatea de a întări și lărgi fără încetare această uniune. Este posibil — subliniază declarația Biroului Politic al P.C.F. — să ne îndreptăm spre o unitate vastă a tuturor energiilor populare, demoratice și naționale, care va impune schimbările de care Franța are nevoie.
Acord între Peru și Cuba, în urma vizitei făcute în 'Peru de Pedro Miret, ministrul industriei minelor, combustibilului și metalurgiei al Cubei, între Peru și Cuba a fost semnat un acord de colaborare în domeniile minier, petrolier și energetic. Acordul prevede schimburi de delegații specializate și colaborarea în lucrări de prospectări geologice.
Premierul italian, Giulio Andreotti, și ministrul afacerilor externe, Giuseppe Medici, au avut convorbiri cu ministrul de externe spaniol, Gregorio Lopez Bravo, aflat în vizită oficială la Roma. Au fost examinate unele probleme internaționale de interes reciproc, raporturile dintre Spania și C.E.E., aspecte ale crizei monetare occidentale, situația din zona mediteraneană și din Orientul Apropiat — a declarat Lopez Bravo.
Populația statului pana

mez a crescu*-> ’n perioada ultimilor 40 de ani, cu aproape un milion, se menționează în publicația „El Panama America".
Accident evitat.Un avion 31 companiei belgiene „Sabena" a reușit să evite o catastrofă în timp ce efectua cursa regulată Barcelona- Bruxelles. Deasupra teritoriului Marii Britanii, în imediata apropiere a aparatului a trecut un alt avion. Trei pasageri și o stewardesă au fost ușor răniți. Autoritățile britanice au fost solicitate să deschidă o anchetă asupra acestui incident.

Convorbiri K. Waldheim- 
G. Medici. situatia internațională și, îndeosebi, actualele conflicte din lume, precum cel din Orientul Apropiat, au stat în centrul convorbirilor pe care le-au avut la Rio de Janeiro secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și președintele Braziliei, Garrastazu Medici. Apreciind convorbirile avute drept utile, secretarul general al O.N.U. a afirmat, de asemenea, că „Brazilia are de îndeplinit un rol important și pozitiv în problemele internaționale".

La Pekin au avut loc mar‘‘ convorbiri între Ci Pîn-fei, ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, și Mohamed El Zayyat, ministrul de externe al Republicii Arabe Egipt, care se află într-o vizită de prietenie în China.
Ansamblul de cîntece și dansuri

■ „Maramureșul" a prezentat pa
tru spectacole la Teatrul națio
nal din Omdurman (Sudan). 
Spectacolele s-au bucurat de 
mult succes, b primire deose
bit de călduroasă i s-a făcut 
formației în cadrul unui schimb 

B de experiență la Institutul de
muzică, teatru și folclor.

La Geneva a avut 10Ci marti> prima ședință de lucru a celei de-a doua serii a convorbirilor sovieto- americane asupra limitării armamentelor strategice ofensive — S.A.L.T.

Ședința s-a desfășurat la sediul misiunii Stateldr Unite de la Geneva. Următoarea reuniune a fost fixată pentru vineri, la ora 10,00 G.M.T., la sediul misiunii Uniunii Sovietice de la Geneva.
Președintele Austriei,Fran3 Jonas, a primit pe ministrul israe- lian al afacerilor externe, Abba Eban, care se află la Viena într-o vizită oficială. Oaspetele a conferit și cu Rudolf Kirchschlae- ger, ministrul de externe austriac. Tema principală a convorbirilor a constituit-o intensificarea relațiilor bilaterale. Au fost, de asemenea, e- xaminate aspecte ale situației din Orientul Mijlociu.
Icsbsrguri „explozibile". Specialiștii sovietici care efectuează cercetări în zona Antarcticii au stabilit că numeroase accidente datorate navigației în apropierea icebergurilor se datorează faptului că, topindu-se, munții de gheață explodează. S-a constatat că gheața icebergurilor este plină cu bule de aer care devin „explozibile" la comprimare sau la topirea gheții.
Poliția italiană 3 a"untat că din muzeul arheologic al orașului Taranto (situat în sudul țării) au fost sustrase monede de argint din secolul IV e.n. și un vas de bronz cu o vechime de 1 500 de ani, deși acestea se aflau sub o strictă supraveghere.

IMAGINI ALE RECONSTRUCȚIEI IN VIETNAMUL EROIC

Caldă manifestație de prietenie 
pentru România la Moc Bac

® POPAS LA COOPERATIVA „PRIETENIA VIETNAMEZO-ROMÂNĂ" ® OBIECTIVUL NR. 1 : REFACEREA Șl CON. 
SOLIDAREA DIGURILOR • UN EXEMPLU CU VALOARE DE SIMBOL © BĂTRINIISituată în partea centrală a provinciei Nam Ha, cooperativa agricolă „Prietenia vietnamezo-română" din Moc Bac înfățișează privirilor ogoarele caracteristice mai tuturor zonelor rurale din provinciile de coastă ale R. D. Vietnam. Dominanta peisajului o constituie geometria asimetrică a orezăriilor, modificată din loc în loc de smocuri de bambus verde, de banani sau cocotieri. Undeva, în mijlocul acestei explozii a vcrdelui crud, descoperi gospodăriile țăranilor și edificiile pubiice modeste, dar bine alcătuite. Spre a completa cît de cît imaginea despre Moc Bac, trebuie spus că în comună trăiesc 530 de familii, înglobînd 2 500 de oameni, că aici există o școală generală și un spital dispunind de șapte cadre medicale.

La Ambasada Republicii So
cialiste România din Roma a 
avut loc, marți, o conferință 
de presă în legătură cu organi
zarea, în cursul acestui an, la 
București, a două importante 
expoziții ale Camerei de co
merț a României — „Estimo-73" 
(6—13 mai) și „Etava-‘73" (14— 
21 octombrie). Despre impor
tanța acestor manifestări a 
vorbit ing. Gheorghe Predescu, 
șeful Agenției economice ro
mâne in capitala Italiei. Au 
participat reprezentanți ai unor 
ministere, ai Asociației con
structorilor de mașini și utilaje 
pentru prelucrarea lemnului, ai 
unor firme importatoare și ex
portatoare din aceste ramuri, 
reprezentanți ai Confindustriei, 
Institutului italian de comerț 
exterior, ziariști. A luat parte 
lacob lonașcu, ambasadorul 
României la Roma. (Corespon
dență de la R. Bogdan).

După cum s-a mai anunțat, săptămina trecută Londra a trăit momente dintre cele mai dramatice, ca urmare a unor atentate cu explozibile, plasate în automobile ce e- rau staționate în fața unor instituții centrale. Autorii a- cestor atentate teroriste — soldate cu circa 300 de răniți — sînt membrii unui grup de comando irlandez, aparținînd cunoscutei organizații extremiste I.R.A. Marți, la Londra, a început procesul de instrucție al teroriștilor arestați. In imagine : la unul din locurile exploziilor

De curînd, în aceste locuri au poposit oaspeți români. Vizita făcută de membri ai ambasadei țării noastre în R.D. Vietnam, la această unitate agricolă. înfrățită cu cooperativa „Prietenia româno-vietnameză", din comuna Gîngiova, județul Dolj, a prilejuit manifestări deosebit de cordiale , — expresie a sentimentelor frățești de solidaritate militantă ce caracterizează relațiile dintre popoarele noastre.Căldura acestor sentimente am simțit-o vibrant încă înainte de a ajunge la cooperativă, în timp ce parcurgeam ultimii kilometri pînă la Moc Bac. cînd grupuri de copii roind in jurul mașinii scandau cu însuflețire : 
„Ru-ma-ni, Ru-ma-ni“. Am pătruns în raza comunei printr-un portal ornat cu drapele românești și vietnameze. Iar odată ajunși la sediul cooperativei am văzut expus, la loc de cinste, un brocart roșu pe care erau scrise cu mi

gala acului cuvintele care aduceau mesajul de prietenie al cooperatorilor români : „Solidaritate, prietenie ; din partea C.A.P. „Prietenia româno-vietnameză", comuna Gîngiova, România — tovarășilor din C.A.P. „Prietenia vietnamezo-română" comuna Moc Bac, R. D. Vietnam".Istoricul înfrățirii celor două cooperative este simplu și firesc, ca toate faptele generate de respect și prețuire reciprocă, de spiritul internaționalismului socialist. Cu 13 ani în urmă, țăranii din Moc Bac și cei din Gîngiova au găsit cu cale să-și împărtășească reciproc experiența și să confere în mod simbolic unităților lor de muncă o denumire izvo- rîtă din sentimentul nobil ce le-a inspirat hotărîrea — prietenia reciprocă dintre popoarele român și vietnamez. Au urmat o serie de acțiuni pe planul colaborării. Evident, vitregiile războiului, care au fost resimțite din plin în

provincia Nam Ha, au frî- nat temporar desfășurarea acestor acțiuni. Anii din urmă au fost ani de grele încercări și mari sacrificii pentru multe dintre localitățile provinciei, inclusiv pentru capitala ei, orașul Nam Dinh, care a fost a- proape în întregime distrusă. Deși comuna Moc Bac n-a fost atinsă de a- tacurile aeriene, războiul s-a resimțit în mod acut și aici. Sînt familii, cum este cea a energicei Tran Thi Lam, președinta Comitetului administrativ al comunei, din mijlocul cărora bărbații au lipsit de acasă timp de 5—10 ani. Cei rămași în comună, îndeosebi femei și bătrîni, au trebuit. să facă față unor sarcini de mare însemnătate pentru sprijinirea luptei de rezistență împotriva dușmanului. Dar cooperativa locală, specializată nu numai în cultura orezului, ci și a unor plante de mare utilitate în industria de apărare, șl-a onorat ireproșabil obligațiile pentru susținerea frontului. Nu e lipsit de interes să notăm, de pildă, că anul trecut, in plin război, cooperatorii de aici au obținut o recoltă medie de orez de 6 tone la ■hectar.Acum, cînd pacea a revenit pe pămîntul Vietnamului, țăranii din Moc Bac continuă să facă dovada tăriei lor morale, a atitudinii înaintate față de muncă, consacrîndu-și toate eforturile realizării ,o- biectivului urmărit de în

treaga provincie — o producție medie anuală la hectar de 7 tone.— Sarcina nu-i ușoară— arată președintele cooperativei, Tran Xuan Phuc— dar cooperatorii noștri sînt harnici și devotați, ceea ce ne dă speranța că vom reuși. La ordinea zilei se află lucrările de primăvară care, anul acesta, date fiind condițiile de pace, se vor desfășura cu uij spor de eficiență.Preocupările populației locale nu se rezumă la aceasta. După cum se știe, programul adoptat de recenta sesiune a Adunării Naționale a R. D. Vietnam pune un accent deosebit pe consolidarea și dezvoltarea sistemelor de irigații și drenaj. Pentru provincia Nam Ha, lucrările amintite au o importanță capitală. Situată în zona de litoral și străbătută de Fluviul Roșu și de cițiva a- fluenți ai acestuia, provincia se află, aproape în totalitate, la trei metri sub nivelul apelor oceanului, ceea ce făcea ca mari porțiuni de teren să fie permanent acoperite cu apă, iar restul teritoriului să fie amenințat de inundații. Pe peretele micului spital din comuna Moc Bac am văzut însemnat, cam la înălțimea unui stat de om, nivelul atins de ape la 22 august 1971. A fost ultima oară cînd Fluviul Roșu a ieșit din matcă. De data a- ceasta însă, efectele distructive au fost mult atenuate ca urmare a existenței digurilor și a altor

Șl ȘCOALAlucrări de hidroameliorații realizate în anii socialismului. Desigur, arată Phan Hung, vicepreședinte al comitetului administrativ provincial, mai avem multe de făcut. Refacerea și consolidarea digurilor este obiectivul nostru numărul 1.Atmosfera de muncă în- dîrjită pentru refacere și reconstrucție și, in acest cadru, evaluarea realistă a priorităților, sînt caracteristice tuturor locurilor pe care le-am vizitat în ultimul timp în R. D. Vietnam, întregii țări, dînd la iveală marea capacitate creatoare, însușirile nobile ale poporului vietnamez. La Moc Bac ne-ă fost dat să întîlnim ■' imagini emoționante ale permanențelor morale ale acestui brav popor. Un exemplu. în marginea comunei, la școală, șase bătrîni purtînd a- dînc gravate pe chipuri scurgerea anilor și dogoarea soarelui tropical, construiau cu migală și sîrg o nouă sală de clasă. Am întrebat de ce tocmai bătrinii au purces la înălțarea noii clase. Mi s-a răspuns că ei s-au oferit voluntar a- tunci cînd au aflat că cei mai mulți dintre flăcăii și fetele comunei s-au încadrat în brigada celor 13 000 de tineri din Nam Ha ce vor reconstrui capitala provinciei, orașul Nam Dinh.
Em?l GEORGESCU
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