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PRECIZIE

prețului de cost

IERI, ÎN SASE JUDEȚE

în calcularea și evidența

PROLETAR! DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VA!

Timp călduros, cu mult hectare pe zi. De duminică, 25 mar
tie, au început și insămințările. La 
pregătirea terenurilor — o cifră de
rizorie : 100 hectare.

potrivit datelor centralizate ieri la minister. Ia 100 229 hectare, 
numai 3—4 zile a fost insămințată o suprafață dc peste 51000 

Dar să vedem care este situația in județele amintite.

Sporirea mai accentuată a efici- 
economice — sarci-nă centra- 
planului pe acest an, ca 
întregului cincinal — im-
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aflate la alte activități sînt scoase $1 
dirijate la pregătirea terenului si la 
însămințait. Mecanizatorii din S.M.A. 
au hotărit să lucreze pînă după as
fințitul soarelui. A existat un de
ficit de 1 000 tone cartofi pentru să- 
mință, care s-au asigurat, in cele din 
urmă, din județ.

ORDINE
SIMPLITATE,

• CRITERII ȘTIINȚIFICE Șl METODOLOGII ÎNAIN
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GHIE A DEPISTĂRII Șl ÎNLĂTURĂRII RISIPEI

enței 
lă a 
Și a pune, în toate unitățile din eco
nomie, desfășurarea unor eforturi 
stăruitoare pentru reducerea costu
rilor de producție și a cheltuielilor 
materiale pe unitatea de produs. 
Accentuîndu-se necesitatea intensi
ficării preocupărilor pentru reali
zarea producției cu costuri cît mai 
mici, Ia Plenara C.C. al P.C.R. din 
28 februarie-2 martie a.c. s-a arătat 
că, în acest domeniu, concomitent cu 
diminuarea cheltuielilor, este ne
cesară perfecționarea planificării, 
calculării și evidenței prețului de 
cost pe fiecare produs.

De ce se ridică această cerință ? 
Motivele sînt multiple; Regulile de 
determinare a prețului de cost care 
se aplică în momentul de față au 
fost elaborate in urmă cu aproape 
10 ani și nu mai corespund 
cerințelor actuale, stadiului de 
dezvoltare și modernizare a eco
nomiei noastre. Implicațiile ? Mai 
întîi, metodologia greoaie impu
ne un volum important de mun
că și, deci, un aparat funcționăresc 
numeros — ceea ce vine în contra
dicție cu măsurile care se a- 
plică acum în economie privind 
tocmai reducerea substanțială a 
aparatului administrativ-funcțio- 

A năresc. Apoi, pentru a se face to
tuși față lucrărilor de calcul, se 
neglijează adesea analiza și con
trolul asupra factorilor care influ
ențează nivelul și dinamica consu
murilor de materiale, cheltuielilor 
cu salariile, de regie ș.a., în toate 
fazele circuitului economic, .în de-

■ trimentul diminuării efective, cît 
mai accentuate a prețului de cost.

Prin ce sînt greoaie actualele 
calcule de determinare a prețului 
de cost ? Este aproape o axiomă 
faptul că prețul de cost nu se poate 
determina, fie pe fazele de produc
ție, fie pe comenzi, decît după tre
cerea perioadei in care s-au efectuat 
cheltuielile. Deci aceste cheltuieli, 
multe, puține, trebuie centralizate, 
verificate, repartizate, grupate, adu
nate etc., indiferent dacă este 
vorba de cîteva sau de 1 000 de 
produse — și toate acestea în circa 
10—15 zile. Mai mult decit atit, sim
pla cunoaștere a volumului chel
tuielilor, a prețului de

înseamnă și depistarea cauzelor 
care au generat depășirea unor 
costuri sau, invers, a factori
lor care au favorizat obține
rea de econornii. După procedeele 
în vigoare, este necesar un timp 
suplimentar în vederea analizei fe
nomenelor economice și identifică
rii influenței — pozitive sau ne
gative — a tuturor factorilor ce au 
intervenit în perioada pentru care 
se calculează cheltuielile de pro
ducție, fără ca eventualele conclu
zii să mai poată fi luate în consi
derare în cazul perioadei expirate.

Ca atare, de regulă, in sistemul 
practicat Ia ora actuală, prețul de 
cost nu se poate determina opera
tiv, iar stabilirea sa necesită un 
mare volum de muncă. Dar, cel 
puțin, calculele elaborate oferă- ga
ranția uhei repartizări juste a 
cheltuielilor, unei reflectări reale 
a eforturilor materiale și financiare 
făcute pentru realizarea unui anu
mit produs ? Vom recurge la un 
exemplu. U.C.M. „Tehnometal" din 
Timișoara a primit, anul trecut, o 
comandă prin care se solicita de
bitarea a 4 360 kg laminate nefe
roase — operație simplă, deloc cos
tisitoare. Cind s-a calculat. prețul 
de cost al acestei operații, la vo
lumul costului materialelor, al ma
noperei directe, al regiei secției 
s-a aplicat — perfect legal — cota 
cheltuielilor generale ale întreprin
derii, obținîndu-se un cost general 
de 77 481 lei. Dacă se adaugă be
neficiul cuvenit și se scade valoa
rea materialelor care au fost puse 
la dispoziție de beneficiar, rezultă 
că, pentru operația de debitare, 
„Tehnometal" a încasat net 25 222 
lei, adică ceva mai mult de o tre
ime din costul materialelor. Refă- 
cîndu-se calculul, adică fără să se 
țină cont de valoarea materialelor, 
ci numai efectiv de efortul între
prinderii „Tehnometal", fiindcă așa 
este drept, se desprinde că 
operația de debitare a cos
tat de fapt 358 Iei, iar suma ce 
s-ar fi cuvenit a fi plătită de bene
ficiar ar fi fost de numai 444 lei,

• respectiv, de circa... 56 de ori mai 
mică.

Dar, așa cum au constatat orga
nele de control financiar, cazurile
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Pnnd viața noile struc
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pentru întreprinderi și 
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• 20 de întreprinderi, grupuri și 
centrale industriale din cadrul Mi
nisterului Economici Forestiere și 
Materialelor de Construcții și-au în
deplinit sarcinile maximale 'de plan 
pe primul trimestru al acestui an. 
urmînd ca pînă la sfîrșitul lunii 
martie să realizeze suplimentar o 
producție globală în valoare de 35 
milioane lei.

Succese deosebite în activitatea e- 
conomică desfășurată pe primele trei 
luni au înregistrat întreprinderile de 
industrializare a lemnului de Ia A- 
rad, Bistrița, Piatra Neamț. Oradea

PAGINA A III-A

Pentru a avea o imagine a stării timpului și a solului, a situației la 
zi a lucrărilor agricole, redacția noastră a făcut, cu ajutorul coresponden
ților, un sondaj Ia cileva direcții agricole județene. Din răspunsurile suc
cinte pe care le-am primit, cit și din datele aflate de la ministerul de 
resort, rezultă că lucrările de pregătire a terenului și insămințările se in
tensifică. Sînt semnificative realizările din ultimele zile în ce privește 
desfășurarea acestor lucrări. Fa(ă de 48 550 hectare cit reprezentau supra
fețele insămințate pînă la 23 martie, în cooperativele agricole ele au 
crescut, • - -
Deci în 
hectare.

0OLT. în ultimele zile vremea 
s-a îmbunătățit simțitor. Soare
le și vîntul au determinat zvîn- 

tarea terenului intr-o bună parte din 
unitățile agricole ale județului. Tem
peratura aerului a ajuns pînă la 12— 
15 grade, iar a solului la 4—6 grade.

SIBIU,
soare. Cu excepția zonei Agni
ta, Arpașul de Jos și Cîrtișoara. 

unde mai este încă multă umiditate 
în sol, terenurile din restul'județu
lui sînt zvîntate. Pînă la 26 martie, în 
cooperativele agrioole au fost arate 
4 648 hectare, din cele 32 215 hectare 
rămase neanate în toamnă, ritmul de 
lucru atingînd în aceste zile 400—500

0 Se iau în continuare măsuri 
pentru redistribuirea tractoare
lor, astfel incit in următoarele 

2—3 zile 75 la sută din numărul lor 
să lucreze la arat. Toate tractoarele

Mecanizatorii din Lehliu, ju
dețul Ialomița, lucreazâ din 
zori pînă-n noapte pentru ter

minarea arăturilor

și Tirgu-Jiu, Combinatul de celuloză 
și hîrtic de la Călărași, precum și 
grupurile de uzine furnizoare de ma
șini pentru industria forestieră, cu 
sediile la București și Suceava.

o Alte 8 întreprinderi bucureștene 
raportează îndeplinirea înainte de 
termen a planului de producție la 
parametrii maximali pe primul tri
mestru. Printre acestea se numără 
uzina de utilaj chimic „Grivița ro
șie" și uzina „Semănătoarea". Rea
lizările pe , primele trei luni ale â- 
nUlui, înregistrate de aceste două 
mari întreprinderi din Capitală, se

vor concretiza într-o producție su
plimentară evaluată la aproape 15 
milioane lei.

o Pină marți, 27 martie a. c., in
dustria județului Bihor a realizat pes
te prevederile planului pe primul tri
mestru a. c. o producție globală în 
valoare de 13 milioane lei și o pro- 
ducție-marfă de 30 milioane lei. A- 
ceste depășiri se concretizează, prin
tre altele, în mobilă de peste 2 mi
lioane lei. din care 1 milion lei 
pentru export ; 1 6^2 tone alumină, 
220 tone otel. 20 000 mp țesături di
ferite și 52 tona ulei, 1 000 tone con
serve din carne, precum și alte pro
duse de valoare economică ridicată. 
Pină la sfîrșitul trimestrului se esti
mează a se realiza suplimentar, pe 
ansamblul județului, o producție în 
valoare de aproape 47. milioane lei.

Colectivul de muncă al Combi
natului chimic Craiova a îndeplinit 
planul trimestrial cu 4 zile mai de
vreme. Vor fi livrate peste plan, 
pină la încheierea trimestrului, 8 000 
tone îngrășăminte- chimice. 100 tone 
acetat de butii. 50 tone catalizatori 
și alte produse chimice.

o întreprinderea de prefabricate 
din beton de la Bîrcea. județul Hu
nedoara, a îndeplinit cu 6 zile mai 
devreme, sarcinile maximale de plan 
pe primul trimestru. Pină la finele 
lunii martie. întreprinderea va furni
za suplimentar șantierelor de con
strucții- din t-ară peste 1500 
prefabricate din beton.

Să sădi

H tn sudul județului, pe terenurile 
ușoare, nisipoase, solul s-a zvin- 
tat mai bine și se lucrează din 

plin. In partea de mijloc și nordul ju
dețului solul este mai tasat, îmbibat 
cu apă. Se depistează fiecare porțiune 
de teren zvîntată pentru a se începe 
și aici semănatul culturilor din pri
ma epocă. Pînă acum au fost însă- 
mințate circa 600 ha, iar terenul a 
fost pregătit pe 2 000 ha.

BMai este de arat o suprafață 
destul de mare : 37 800 hectare. 
Pentru impulsionarea lucrărilor, 

atunci cind se va putea lucra în 
nordul județului, vor fi concentrate 
utilaje din zonele în care lucrările 
sînt avansate.

BNu toate cooperativele agricole 
au ridicat sămînta de la bazele 
de recepție. Este vorba de peste 

tone mazăre și 350 tope porumb, 
fost luate măsuri ca, în 2—3 zile,

întreaga cantitate de sămîntă repar
tizată să ajungă in cooperativele a- 
gricole.

DOLJ. Timp frumos, tempera
tură. normală. Se poate lucra în 
zona de sud a județului la pre

gătirea terenului și la insămințările 
din . epoca I. Temperatura in sol, în 
zona de sud, a atins 6—8 grade. A- 
ceasta a permis si începerea însă- 
mintării florii-soarelui.

EPînă în prezent. în județ au fost 
insămințate 7 300 ha. Teren pre
gătit — 17 260 ha. S-au fertilizat 

160 000 ha. Au fost ridicate toate can
titățile de îngrășăminte chimice .re
partizate pe primul trimestru. Sintci- 
teva unități agricole care nu au ri
dicat porumbul pentru sămîntă. Uni
tățile agricole sînt pregătite să lu
creze. pe parcelele zvîntete. cu în
treaga capacitate. Se lucrează de zor 
la grăpatul ogoarelor de toamnă pen
tru menținerea umezelii în sol.

TULCEA. Timp excelent pentru 
lucru în cîmp. Starea terenului 
este însă foarte diferită de la o 

zonă la alta. Pe aceeași solă sînt 
porțiuni cu zăpadă care alternează 
cu teren zvîntat. Specialiștii identifi
că porțiunile de teren uscat, în ve
derea începerii semănatului

(Continuare hi pag. tIV-a)
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aș-
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să

șoselei,
aici,
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tru
de 

Dar

căiăto- 
spre

auzit această 
întrebare cu mulți ani 
în urmă, rostită de

măsu- 
să- 

care

apă în 
pămîn- 

dat lu- 
s-o lim- 
ne fie

stăpinului lo
ci al altcuiva ? 
numele celui 

l-a sădit, acolo !

aici, oamenii. 
rostit numele 
chip anume.

OMUL NUMELE ?“
numele și in 

■ pe 
„mai 

1“ nu poartă

de

Testul
® © marșaner

că

baza' unui test la care au fost supuși 800 de tineri

Mihai CARANFIL (Continuare în pag. a IX-a) PAGINA A V-A

unde să se desăvir- 
să aibă parte de un 
le fie ca un părinte, 
și aparatură de înttl- 

se ofere posibilitatea

rubrică 
pe tra-

secjia cazangerie
Foto : E. Dichiseanu

PICĂTURĂ DE CERNEALA

și melcii cu...

Uzina de utilai chimic „Grivița roșie

Eram la Hunedoara, intr-o cafenea, unde se afla și 
un vesel grup de tineri (ce-i drept, discuția lor era 
puțin mai zgomotoasă). Fapt care i-a determinat pe 
doi virstnici de lingă mine să remarce acru :

— Tinerii ăștia de azi... ' nu e nimic de capul lor.
— Cind eram la vîrsta lor ne interesa meseria, ros

tul, viitorul... — adăugă celălalt comesean.
Am auzit o replică asemănătoare și pe stradă, cind 

un alt grup de tineri, rizind cu poftă, se dădeau cu 
pingelele pe un ghețuș (tocmai începuse să ningă).

Întâmplarea a făcut ca, a doua zi, să mi se vorbeas- 
despre un studiu sociologic întocmit la Hunedoara

pe ...
elevi ai școlilor profesionale. Li se pusese întrebarea : 
„Ce satisfacții ați vrea să găsiți in producție, după 
absolvirea școlii ?“ Întrebarea lăsa loc, firește, și unor 
răspunsuri care ar fi putut dovedi o atitudine ușura
tică față de serioasa problemă a integrării- in muncă. 
Dar numai cinci sau șase dintre ei au dat un asemenea 
răspuns (de genul : „Aș vrea să lucrez într-un loc 
mai ușor dar cu un salariu bun").

Restul de 795 de răspunsuri se grupează în urmă
toarele 4 categorii : 1. Ar vrea să lucreze într-un co
lectiv de oameni bine calificați 
șească profesional. 2. Ar vrea 
maistru bun și priceput care să 
3. Ar vrea să lucreze la agregate 
tă tehnicitate. 4. Ar vrea să li 
să poată urma cursuri serale.

Să recunoaștem, greu am putea concepe preocupări 
mai serioase. Iar cei care au dat aceste răs
punsuri nu erau, nu puteau fi alții decit aceiași care 
sub o frumoasă ninsoare, iși cheltuiau surplusul fi
resc de energie alunecind pe un derdeluș (ceea ce 
fac toți tinerii din lume și, neîndoios, au făcut, la vre
mea lor, și cei1 doi virstnici atit de categorici).

O simplă chestiune de memorie...

Codițe66 care costă milioane
Continuăm această

— suită de incursiuni . 
seele dintre vorbă și faptă — 
oprindu-ne asupra unei de
fecțiuni care, oriunde se 
ivește, are urmări cît se poa
te de nefaste. Este vorba de 
consecințele păgubitoare pe 
care le. are recepționarea in
completă a unor obiective 
industriale și, mai ales, ne- 
respectarea, de către con
structori, a angajamentului 
de a efectua ulterior, cit mai 
urgent, lucrările așa-zis „ne
importante" pe care nu le-au 
realizat pină Ia data intrării 
in funcțiune a obiectivului 
industrial construit de ei. A- 
ceastă nerespectare a. unei 
îndatoriri nu numai legale 
(contractuale), ci și de etică 
profesională, această hecon- 
cordanță între vorbă și 
faptă, între proiect și edifi
ciul concret, intre planificat 
și realizat, care dă adesea 
multă bătaie de cap [între
prinderilor noi — repercu- 
tindu-se direct asupra pro
ducției și productivității lor
— a devenit aproape prover
bială, generînd, pe alocuri, 
chiar și un anume, dacă ne 
putem exprima astfel; „fol-

clor specific". De pildă, con
structorii numesc aceste în
datoriri neonorate : „codi
țe"... O denumire vădind nu 
numai un anume umor din 
partea celor care au inven
tat-o, dar și o anumită... gin
gășie în aprecierea propriei 
isprăvi.

Numai că, după cum se 
știe, aceste „codițe", oricît 
s-ar încerca, prin alint, să li 
se diminueze importanța, 
costă, adesea, sute de mii și 
chiar milioane de lei, peri
clitează planuri de produc
ție, consumă timp, afectează 
utilaje și echipamente și 
chiar — cum se întîmplă în 
cazul la care ne vom referi 
astăzi — primejduiesc inte
gritatea a ceea ce fusese 
construit. Despre ce este 
vorba ?

Este vorba de situația „co
dițelor" din tinăra zonă in
dustrială a Sloboziei. în le
gătură cu aceasta, în „Scîn- 
teia" din 30 mai 1971, sub 
titlul „La trei fabrici noi din 
Slobozia, lucrările netermi
nate afectează grav volumul 
și calitatea producției", se 
scria : „După intrarea in ex
ploatare au mai rămas dc

executat sau de remediat o 
seamă de lucrări de investi
ții care au fost abandonate, 
pur și simplu, după consu
marea actului festiv". Și iată 
ce răspundeau acestui arti
col, la 2 iulie 1971, forurile 
vizate : „Ritmul de execuție 
în care se desfășoară in pre
zent lucrările oferă garanția 
terminării acestora pînă la 
finele anului curent".

S-a scurs de-atunci un an 
și jumătate — iar de la pu
nerea în funcțiune a uneia 
dintre unitățile cu... „codiță" 
mai consistentă, Fabrica de 
ulei, au trecut aproape 4 
(PATRU) ani. Să vedem care 
este situația la zi, călăuziți 
fiind de autorul articolului 
citat, corespondentul nostru 
pentru județul Ialomița, 
Lucian Ciubotaru.

*
L. C. : Aș vrea să punem, 

de la început, lucrurile în 
ecuația exactă. Iar pentru a- 
ceasta să-mi fie îngăduit să 
citez un fragment dintr-o 
adresă trimisă de Trustul 
uleiului către Trustul de 
construcții industriale — Bu-

curești, la data de — te rog 
să scrii cu majuscule — 17 
IANUARIE 1973 : „Vă rugăm 
a lua imediat măsurile nece
sare de terminare a acestor 
lucrări (adică „codițele" de 
la Fabrica de ulei din Slobo
zia — n.n.), care, pe lingă că 
poluează apele Ialomițci (nu 
lucrările poluează, ci tocmai 
absenta lor — n.n.), pun în 
pericol, prin infiltrațiile în 
terenul macroporic, fundații
le, însăși existența fabricii".

— E limpede : „ritmul de 
execuție", care le dădea, cu 
18 luni în urmă, garanții de 
optimism forurilor răspunză
toare, s-a dovedit a fi ritm 
de melc. Iar acum, situația 
s-a agravat, sau, cum ar 
scrie Caragiale într-una din 
sublimele sale Telegrame, 
„ajuns cuțit os".

L. C. : întocmai. Am însă 
un amendament : ai spus 
„ritm de melc". Dar tre
buie tinut cont că melcul, cît 
de cît, tot înaintează. Or, în 
cazul de care vorbim, după

Petre DRAGU

metria nesfîrșită 
teraselor de vii. 
loc în loc, livezile de 

un bă.trîn țăran, un-, pomi așteptau ca niș- 
deva, intr-un sat de 
munte. Era adresată 
unor copii care se 
întorceau de Ia școa
lă. Elevii , se strinse- 
seră in jurul Iui — 
semn că le era în 
obișnuință ca în drum 
spre, casă, dacă-1 în- 
tilneau pe bătrîn, să 
se oprească și să-I as
culte. Au întâmpinat, 
evident, cu uimire în
trebarea : „Cum, in 
cite chipuri ? Doar 
omul are un singur 
nume pe care și-l 
spune la fel !".

„Nu, nu-i așa !“, 
le-a replicat bătrînul. 
Priviți, fîntîna de-a- 
colo! Cei care au cău
tat vina de 
străfundurile 
tului și i-au 
mina zilei ca 
pezească, să 
nouă hrană și răcoa
re, și-au rostit, zidin
d-o, 
acest fel. Treceți 
deal! Cițl. pomi , 
de seamă1' 
nume de oameni ! Ci
reșul în care vă. căță- 
rați cind poama este 
crudă încă poartă ■ și 
el numele unui om. 
11 știți, nu ?“ . „Da",
au răspuns copiii. 
„V-ați întrebat de ce 
cireșul nu poartă, nu
mele 
cului 
Este 
care 
Semn că omul iși. mai 
poate rosti și într-un 
alt fel numele : prin 
faptele sale, prin ceea 
ce lasă in urma sa".

...Mi-am amintit de 
acea scenă, întâmpla
tă cu ani în urmă în
tr-un sat de munte, 
cind am trecut. de cu
rînd de-a lungul unei 
șosele argeșene. Dea
lurile din preajmă o- 
îereau privirilor geo-

te statornici oșteni ai 
naturii semnalul pri
măverii. în curînd 
vor răsări frunzele, 
vor izbucni florile și 
va începe, a.poi, se
cretul travaliu al na
turii, drumul fabulos 
spre fructe. Cu ani 
în urmă pe. aici erau 
doar dealuri sterpe, 
cu o vegetație întîm- 
plățoare. Mina harni
că a omului a trecut 
peste fața asimetrică

a. împrejurimilor și a 
așezat, 
sen de 
fructiferi, 
N-a mai 
cum s-ar 
mîntul 
geaba.

...Și, 
și-au 
într-un

Mi-am mai oprit, cu 
acel prilej, privirile 
asupra unui grup de 
tineri, elevi de școală, 
care. — acum cind pă- 
mintul presimte, cu 
toate fibrele sale, pri
măvara — au început 
să însemne, măsurînd 
distanțele, locuri fixe 
de-a lungul 
să sape gropi, pregă
tind clipa cind, 
vor fi plantați arbori 
ornamentali ori pomi 
fructiferi.

Mi-am reamintit în
trebarea bătrinului din

ca-ntr-un de- 
elev, pomi 
viță de vie. 
fost lăsat, 

spune, pă- 
trăiască de-

acel îndepărtat sat de 
munte : „In cite 

. puri iși poate 
omul numele ?“ 
acești tineri, din 
parte a țării, îi 
pundeau, peste «iu, 
la întrebare. Poate, 
formulată în acest fel, 
ea nu le fusese adre
sată niciodată.

Există la noi o stră
veche deprindere. Fie
care om aspiră ca la 
o datorie nescrisă — 
dacă nu să sape o fîn- 
tînă, măcar să plante
ze cîțiva pomi, să le 
urmărească apoi vir- 
stele, să-i ducă pînă-n 
pragul rodului și să-i 
ocrotească. Deprin
dere care, în unele 
locuri, s-a păstrat, s-a 
constituit într-o 
moașă tradiție 
muncă obștească, 
nu peste ' tot !

Și cite locuri 
teaptă mina omului 
pentru a le da frumu
sețe și rod ! Pe cite 
margini de drum, pe 
cîte dealuri nu poate 
fi începută, prin hăr
nicia omului, 
ria pomilor 
fructe !

Tinerii aceia, 
rînd distanțele, 
pind gropi în 
urma să fie plantați 
pomii ce vor rodi in 
ci fi va ani, lansau, în 
fond, o chemare către 
toate colțurile țării. 

’Ea se poate formula 
atit de simplu și atit 
de firesc : „SA SĂ
DIM POMI I SĂ ÎM
PODOBIM NATURA 
PRIN MUNCA NOAS
TRĂ !“.

Asupra consecințe
lor unui răspuns una
nim, entuziast, la a- 
ceastă chemare 
trebuie, cred, să 
sistăm.

chi- 
rosti 
lata, 
altă 
răs- 
ani,

nu 
in-

Roadele pă- 
mintului se vor dărui 
celor ce le-au fost 
ctitori.

© ARGUMENTUL REALITĂȚII (în dezbatere : proiectul 
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Trei oameni IN CENTRUL ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIILOR DE PARTID

E0
13

BEB

ggg

am transcrii
aprovizionării locurilor 
folosirea integrală a 

de lucru și recuperarea 
cauzate de

în acțiune
La întreprinderea Electrocen- 

trale-Brazi s-a produs o spăr
tură a unei conducte de apă. 
Intervenția pentru remedierea 
defecțiunii, din cauza tempera
turii mari (plus 200 grade Cel
sius) fi a presiunii puternice, 
era deosebit de dificilă. In mod 
normal, aceasta presupunea o- ., 
prirea instalației pentru cel pu
țin 48 de ore, ceea ce insemria 
pierderea unei producții in va
loare de citeva sute de mii de 
lei. Trei oameni — operatorii de 
turbine Ion Chiriță, Nicolae An
drei fi Constantin ■ Ionete — au 
hotărit insă șă încerce repara
rea conductei din mers. Și după 
ce au pus la punct un plan mi
nuțios de intervenție au trecut 
la acțiune. Datorită lor, în ci
teva minute, jetul fierbinte de 
apă a fost oprit, iar instalația 
readusă la parametrii normali 
de funcționare. Cei trei opera
tori iși făcuseră cu prisosință 
datoria.

Trompeta 
de la opt 
fără, un sfert

Comuna 
fiecare zi, . __ . ...
ifert, fix, sunetele trompetei, 
emise de . .....
se aud pînă la cede mai înde
părtate ulițe ale satului Expli
cația? O modalitate inedită prin 
care se anunță tuturor copiilor 
școlii începerea... exerclțiilor de 
înviorare. Intr-adevăr. peste 
cinci minute (pentru a da posi
bilitatea ultimilor intirziați să 
se grăbească spre poarta școlii), 
curtea se umple de copii, care, 
timp de 10 minute, tac Învio
rarea.

Situată în afara orașului. In plin 
cîmp, uzina bucureșteană „Danu- 
blana" a avut serios de suferit de 
pe urma viscolului și a abundenței 
de zăpadă. Dar, uniți ca întotdea
una, dovedind tărie și abnegație, oa
menii au invins și de astâ-dată. în 
ciuda luptei cu zăpada, activitatea 

• pentru r îndeplinirea planului • -s-a 
desfășurat aproape normal. La a- 
ceasta o contribuție serioasă a adus 
munca politică de masă consacrată 
popularizării, cunoașterii și aplicării 
hotărârilor plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie—martie a.c. ~

Iată, redate telegrafic, aspectele 
mai importante surprinse pe par
cursul celor trei schimburi de pro
ducție. . •

• Ora 6,50 dimineața, în activita
tea politică a comuniștilor de la 
„Danubiana", locul central 11 ocupă 
mobilizarea tuturor energiilor în ve
derea realizării exemplare a sarcini
lor de plan pe 1973. Dintre inițiati
vele lansate in acest scop, cu deo
sebire după plenara C.C. al P.C.R.

’ din februarie—martie a.c., reținem 
„Dialogul secretarilor", aplicată în 
secția asamblare. Cu zece ' minute 
înainte de ieșirea din schimb. Du
mitru Ilie și Vasile Manciuc, secre
tarii organizațiilor de bază din 
schimburile III și respectiv I, se in- 
tilnesc și se informează reciproc : 
cum a decurs producția, ce probleme 
au apărut, ce greutăți s-au intimpi- 
nat, spre ce direcție trebuie orien- 

’’ tate eforturile comuniștilor.
• Ca urmare, a muncii politice si 

a „Dialogului secretarilor", în uzină 
s-a reluat și. activizat o .altă iniția
tivă : „predarea și preluarea schim
bului din mers".

• Ora 7,30 dimineața. în secții se 
lucrează din plin. La poarta princi
pală, comisia de disciplină are și 
ea... de lucru. Raidul cu microfonul 
printre intirziați a oferit material 
suculent pentru emisiunea stației de 
radioamplificare „De vorbă cu în- 
tîrziății".

• Ne reîntoarcem in uzină. La 
secția vulcanizare sînt afișate rezul
tatele In intrecerea socialistă pe pri
mele două decade ale lunii martie, 
în frunte — schimbul condus de 
comunistul Constantin Soare. A rea
lizat, în medie, 1 800 anvelope pe zi, 
față de 1 766 plan.

« Interesantă, atractivă, la obiect, 
agitația vizuală contribuie la mobi
lizarea in întrecerea socialistă. Pa
nouri și grafice poartă inscripții 
concrete. Retranscrlem : in secția

pregătire semifabricate — „5 minute 
de oprire a unui malaxor înseamnă 
200 kg compoziție de cauciuc irosite 
din care se pot confecționa 5 anve
lope de camion" ; la atelierul asam
blare — „știți ce înseamnă reduce
rea suprapunerilor pliurilor cu 
0,5 mm ? 10 anvelope confecționate, 
zilnic, din economii de cord".

• Apare foaia volantă „Danu
biana". Reproducem genericul din

ducție ; la gazeta satirică a apărut 
o caricatură.

• Ediție specială a gazetei de pe
rete pe uzină. Tema — una din sar
cinile desprinse din hotărîrile ple
narei : „Cind vă veți înscrie în 
grafic, tovarăși constructori 7"

• Schimbul I s-a încheiat Asis
tăm la instruirea activului de partid 
al uzinei. Tovarășul ing. Dumitru 
Nicolaescu, directorul uzinei, care a

grafice șl diagrame adaptate la spe
cificul uzinei, cum trebuie să se or- 

. ganizeze munca pentru a se asigura 
îndeplinirea cincinalului In patru 
ani și jumătate. Reținem : realiza
rea planului pe un an — în 10 luni 
și 10 zile ; o lună — In 21 zile lu
crătoare : in 8 ore — o producție 
echivalentă cu 9 ore și 40 minute 
de lucru ; o oră — în 48 de minute. 
Pe panoul din care

trebărilor puse de muncitori In legă
tură cu proiectele noilor legi apro
bate de plenară.
• Intre timp, schimbul II și-a În

ceput activitatea. In sectorul de fa
bricație al anvelopelor, tovarășul 
Dumitru Ciutacu, secretarul comite
tului de partid pe sector, are o in- 
LL.i.c cu agitatorii. Preocuparea

Oul
metrologic

Cu siguranță că de acest 
nu s-a mai auzit. Este un 
cu... greutate. Iar greutatea 
nu stă in albuf fi in gălbenuf, 
ci in funcția pe care o îndepli
nește. La bufetul nr. 44 din car
tierul Uioara de Sus, orașul 
Ocna Mureș, bărmana Ecaterina 
Fabian folosea un ou de găină 
ca unitate de măsură pentru 50 
de grame. Nu știm exact în ce 
măsură reușea el să suplinească 
amintita greutate. Asupra a- 
cestui aspect urmează să-și spu
nă cuvintul organele de resort 
după ce vor cintări cu atenție 
situația creată. Sperăm totuși 
că ideea cu oul — unitate 
măsură — nu va face pui.

Conîac și 
serpentine
Aflat la volanul autocamionu

lui 22—B—9355, conducătorul 
auto Nicolae Iordache de la 
I.T.A. București iși propusese 
să circule cu deosebită prudență, 
îl obliga la aceasta încărcătura 
din remorcă : aproape 2 000 de 
sticle de coniac de cite 1 kg. Pe 
serpentinele de pe Dealul Săce- 
lului, din județul Sibiu, a uitat 
de ceea ce își propusese la în
ceput. Și, circulând cu viteză 
mare și acționind defectuos sis
temul de frînare ai mașinii, la 
un moment dat- inevitabilul s-a 
produs : remorca s-a răsturnat. 
Odată cu aceasta, 936 de sticle 
de coniac, în valoare de 50 000 
lei, s-au dus pe apa simbetei. 
(kcum, șoferul imprudent e bun 
de plată.

tîlnire
colectivului, pentru care trebuie să 
pledeze și agitatorii, este asigurarea 
ritmicității 
de muncă, 
timpului 
unor restanțe de plan 
lipsa unor materiale.

• 'Instantaneu in , schimbul III, 
noaptea la ora 2, în sectorul de fa
bricație : la gazeta satirică apare ca
ricatura confecționerului ajutor Gh. 
Maxim. Fusese găsit dormind în 
timpul producției. Operativă, comisia 
de disciplină a schimbului a pus, 
dimineața, cazul In discuția colecti
vului.

• -La ora 3 și jumătate noaptea, în 
secția semifabricate, sintem martorii 
unei alte inițiative în acțiune. în 
urma indicației date de secretarul 
general al partidului la plenară, de 
a se spori eficiența activității de 
producție prin prelungirea duratei 
de folosință a utilajelor între două 
reparații, echipa mecanicului > Ilie 
Leanca a hotărit să efectueze lucră
rile de revizii și reparații nu numai 
ziua, ca pînă acum, ci și noaptea. 
Cînd ultima bandă de alimentare cu 
negru de fum de la malaxorul „C“ 
a fost montată, am privit graficul, 
în loc de 6 zile, reparația a du
rat 4. în timpul cîștigat se pot reali
za, suplimentar, 2 700 anvelope. 
N-am putut însă remarca dacă 
această inițiativă iși găsește popu
larizarea cuvenită.

• Microinterviu-fulger, dimineața 
Ia ora 8, cu tovarășul Remus Ganga, 
secretarul comitetului de partid pe 
uzină : Ce obiective vă 
în continuare, în munca 
masă ? — „Să susținem, 
tens, printr-o diversitate 
lor muncii politice de masă, înfăp
tuirea hotărârilor plenarei. Vom or
ganiza schimburi de experiență 
pentru generalizarea metodelor îna
intate în muncă, consfătuiri cu agi
tatorii pe tema diversificării muncii 
politice de masă, expoziții ale gaze
telor de perete...".

pe acoperișul școlii.

propuneți, 
politică de 
și mai in

ft mijloace-

Cu carnetul de reporter — 24 de ore din 24 într-o uzină bucureșteană

Varies (Timiș). In 
la ora opt fără un

Ioan VLANGA

acestor

să-mi
ș.a.

de
nu

Uzina mecanica din Timișoara. In imagine — noua cantinâ-restaurant

© ® o

In dezvoltarea In- 
apar nefirești de-

cu ce alt- 
cele două 
decit cu...

cum 
poi.

de 
din 

însă 
mii

farmaceutice 
este evaluat 
chiar zeci de

socotită de rău 
iulie.. Dar n-au 
Și iată motivă- 
atunci cind au

Stanislav Toma- 
ne relatează că 

unor vicii ascunse

In lumina realizărilor obținute 
Austriei noastre de medicamente 
ficiențele semnalate în unele scrisori sosite la re
dacție, cu privire la starea și aspectul unor pro
duse care ajung in farmacii.

ANCHETĂ PE URMELE UNEI SCRISORI

Medicamente

pagina I : „Hotărîrile plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie—martie a.c. 
— imbold și îndrumare în munca 
noastră". Iar în pagina a II-a : 
„Amplă mobilizare de forțe In sec
țiile uzinei pentru Înfăptuirea cinci
nalului în 4 ani și jumătate".

• „NU, risipei —■ DA, calității". 
Sub acest generic, organizația de 
bază din secția camere de aer a ini
țiat — 10 zile consecutiv — un raid 
la fiecare loc de muncă. în ziua 
cînd am vizitat uzina, la depozitul 
de reziduuri al atelierului benzi de 
jantă s-au descoperit, „dosite", 42 
benzi rebutate. Agitatorii Traian 
Popescu, Ștefan Tuleu și Petre Băr- 
buț au organizat, prompt, în prima 
pauză, o convorbire pe locul de pro-

participat la lucrările plenarei Co
mitetului Central, explică oamenilor, 
în lumina hotărîrilor adoptate, sar
cinile ce revin colectivului : diver
sificarea și modernizarea produselor 
prin realizarea de noi tipodimen- 
siuni de anvelope ; reducerea consu
murilor specifice ; folosirea integra
lă a capacităților de producție ; 
pregătirea, cu prioritate, a fondului 
de marfă. destinat exportului.

o Urmărim în continuare, la ca
binetul de științe sociale, modul cum 
se asigură „înarmarea" politică 
practică, concretă, în lumina docu
mentelor plenarei. Tovarășul Ion 
Velicu, responsabilul comisiei econo
mice a comitetului de partid, de
monstrează scheme,

aceste date, mai citim : „Aceasta 
este valoarea orelor și a minutelor ; 
să ne potrivim ceasurile după „ora 
exactă" a întrecerii 1"

o Adunarea generală de partid a 
comuniștilor din sectorul mecano- 
energetic dezbate — în lumina pre
vederilor plenarei — planul reali
zării, prin autoutilare, a unor in
stalații și utilaje care să asigure, în 
actusilul cincinal, o producție supli
mentară de 150 000 anvelope.

o Consultație cu propagandiștii 
de la învățămîntul de partid. Se re
comandă introducerea în tematica 
lecțiilor a problemelor rezultate 
rezoluția adoptată de plenară.

o La punctul de consultație, 
ristul Sebastian Corci răspunde

Alba lulîa. Străveche așezare 
urbană a patriei noastre. Loc 
unde, alături de clădirile de 
secole, alături de monumen
tele istorice, au fost înălțate 
noile monumente arhitecturale 
ale epocii noastre socialiste. 
Imaginea pe care a surprins-o 
fotoreporterul este o „vedere" 
obișnuită pe o arteră din cen

trul orașului

Primăvara
mieilor.

I
I

înregistrați? |
Spre deosebire de boboci, 

mieii se numără primăvara. Zi
lele trecute a lost efectuată o 
asemenea operație in județul 
Teleorman. Pentru a vedea cum 
știu unii să numere. Cu acest 
prilej, in mai multe întreprin
deri și cooperative agricole au 
fost găsiți 395 de miei care zbur
dau pe cimp fără a fi înregis
trați in evidențele contabile ale 
unităților respective. Recordul îl 
dețin cooperativele agricole 
din Poroschia . (110 mici) șl „7 
Noiembrie" din Alexandria (1CS 
miei). Acum, numărătoarea fi
ind făcută, urmează „omologa
rea" prevăzută de lege.

Improvizație 
tragică

Familia Apostol din satul 
Lunga, comuna Comloșu Mare 
(Timiș), folosea de mai mult 
timp o butelie de aragaz im
provizată. Anton Apostol, ges
tionar la bufetul din comună, o 
procurase de la niște „binevoi
tori" (care, in paranteză fie spus, 
ar trebui să fie identificați de 
organele de resort). într-una 
din zilele trecute, in timp ce 
gospodina pregătea prînzul, bu
telia a explodat. Două persoane 
au decedat, jar a treia s-a 
cu arsuri grave.

ales

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB 
Gheorqlie DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

„Codite" care costă milioane
(Urmare din pag. I)

se va Vedea, s-a dat ina- 
Deci, un... melc cu marșa- 
Dar să relatez, succint, si

tuația pe care am găsit-o deplasîn- 
du-mă, recent, in zona industri
ală a Sloboziei și refăcând, punct 
cu punct, însoțit de inginerul-șef 
al fabricii de ulei, Ion Isaia, itinera
rul pe care-1 parcursesem cu un an și 
jumătate în urmă. Același itinerar —
aceeași situație Pe care o semnalasem 
atunci. Aceeași temă de discuție. Ace
leași controverse, numai că, acum, mai 
pline de îngrijorare, în jurul ace
luiași subiect : neterminarea lucrări
lor de investiții. Iată ce spun cifrele: 
in 1971, dintr-o valoare planificată de 
1,2 milioane de lei s-au realizat lu
crări valorind doar 421 000 de lei, 
deci o treime. Dar tot ar fi ceva, 
dacă, de la această data, curba n-ar 
începe să coboare vertiginos : in 
1972, din planul de 800 000 de le'i s-a 
realizat numai a patra parte, iar in 
1973... încă se așteaptă niște docu
mentații. Deci...

— Deci, stagnare totală. Și, in 
timpul ăsta, fabricile funcționează, 
dau producție, se bat pentru plan, 
contează ca unități'industriale termi
nale, cu zestrea de investiții comple
tată.

L. C. : Desprind, din carnetul de 
însemnări, citeva dintre datoriile ne
onorate de constructori, goluri nefas
te, păgubitoare, în zestrea de care 
vorbeai ; le transcriu la intimplare 
(ar fi prea multe să le inventariez 
complet). într-un loc, dintr-o lungă 
listă de restanțe și remedieri au fost 
realizate numai bascula și cazanul 
pentru abur tehnologic (dar și acesta 
cu... codiță: fără instalația de auto
matizare). In alt loc, ventilația nu 
funcționează, așa că utilajele au 
certa perspectivă de a se uza prema
tur. La fel, liniei C. F. pentru garaj 
i s-au înșirat, în vara lui 1971, tra
versele și șinele pe o distanță de 100 
metri, așa că în curând se vor îm
plini 2 (doi) ani de cind se așteaptă 
să fie adaugați și restul de 240 de 
metri... Repercusiuni ? De pildă, pen
tru că lăcașul separatorului de ulei 
arată ca o groapă plină ochi cu apă, 
nu numai că nu se recuperează acizii 
grași, dar ei constituie și o perma
nentă sursă de poluare pentru apele 
răbdătoarei Ialomițe. Alte „lipsuri la 
inventar" : nu s-au făcut racorduri la 
stația de pompare, nu s-au montat 
pompele, camera grătarelor e plina 
cu apă, termo și hidroizolațiile la fi
latură strălucesc prin absență... Va
lori ? Numai aceste din urmă operații 
ar valora 300 000 de lei. Altele 
— și mai mult. Toate la un loc — mi
lioane. Este reflexul unei iresponsa
bilități flagrahte.

— Iresponsabilitate — bine spus. 
Totuși... cine răspunde 7

L. C. : Desigur, constructorul. Dar 
nu numai el. Dacă nu ne este greu 
să calificăm constructorul care stă 
cu brațele încrucișate timp de 18 
luni, pe beneficiarul care nu găsește 
măsuri eficiente pentru a îndrepta 
această situație il numim și mai 
ușor : un gospodar dezinteresat. Sau, 
interesat — dar numai in a-și găsi 
acoperire prin hirtii. Pe scurt : fie
care dintre părți aruncă vina pe cea
laltă. Iată un singur exemplu : lu
crările la cazanul de apă 
programate să înceapă 
1972, au fost aminate (,

de 1 000 mc, 
la 1 aprilie 

„,ziua păcăle-

Iilor" fiind probabil 
augur) pentru luna 
început nici atunci, 
rile celor două părți 
fost trase la răspundere : Construc
torul : „Beneficiarul n-a fost de gă
sit" ; Beneficiarul : „Constructorul nu 
s-a prezentat". Scurt și cuprinzător. 
Alt proces verbal, altă amînare.

— Și totuși, cine răspunde 7 Tre
buie să existe niște acte.

L. C. : Tocmai în hățișul lor n-aș 
vrea să intrăm in această discuție. 
Și știi de ce ? Pentru că este exact 
teritoriul unde birocrația — principa
lul vinovat in cazul de față, ca in 
atitea altele — se simte la ea acasă, 
și unde, chiar dacă este învinsă ade
sea, tot îi rămîne satisfacția de a fi 
tărăgănat lucrurile, de a fi tras de 
timp cit au ținut-o.... dosarele. Iar in 
cazul de față, dosarele sint de-a 
dreptul monumentale. Căci de vre
me ce situația concretă este așa cum 
am văzut-o la fața locului, 
ceva au putut să se ocupe 
părți atita amar de vreme

—' ...duelul de hirtii 7
L. C. : Dar ce duel ! De 

pină la artileria grea și rachete de 
toate calibrele ! Vorbesc in cunoș
tință de cau,ză. Am citit din scoarță-n 
scoarță dosarele acestui caz : adrese, 
note, procese verbale, minute, me
morii, protocoale, acte adiționale, se
sizări, intervenții," motivații, angaja
mente, chemări Ia ordine, refuzuri, 
ultimatumuri, toate convertind ac
țiunea concretă din perimetrul șan
tierului în bătălie a vorbelor, în de
monstrații ale felului măiestru cum 
se pot găsi.„cauzele obiective", în tu
ruri de forță ale stilului retoric, 
grandilocvent (citez ad litteram două 
mostre de replici : „Veți relua ime
diat lucrările și veți urmări..."; „Res
pingem cu toată hotărârea și fermi
tatea...").

— Și ce stă la baza acestor de
monstrații de virtuozitate epistolară T

L. C. : Totul pornește de la niște 
diferende financiare. Le-am studiat 
și pe acestea și pot spune că este 
vorba de chestiuni formale. Și chiar 
dacă n-ar fi așa. ce chichiță de formă 
ncindeplinită poate să motiveze ase
menea pierderi materiale 7 Dar nici 
aici n-aș vrea să intrăm in amănun
te. Ar însemna să pătrundem in alt 
hățiș de argumentări și interpretări 
aduse de fiecare din părți cu o ase
menea perseverență incit poți ajunge 
să crezi nu numai că ambele au drep
tate, dar chiar și că stagnind inves
tițiile au făcut un act... lăudabil. 
Evocind, aici, aceste argumente, in- 
cercînd să recompunem istoricul pro
blemei, n-am face altceva decit să 
dăm apă la moară... tragerii de timp. 
Căci, desigur, relatărilor noastre le-ar 
urma, din partea preopinenților, ine
vitabilele replici „argumentate'-' stufos 
(de genul „Mulțumim redacției pen
tru prețiosul sprijin dat, dar noi, prin 
adresa nr... din..., am luat măsuri ca 
să... Așa că nu noi sintem vinovați, 
ci... Drept care socotim că ați lezat 
prestigiul întreprinderii..." etc.). Și in 
vremea asta s-ar mai lungi cu un 
timp bunicel distanța pină la ceea ce 
este esențial : atacarea neintirziată a 
lucrărilor restante.

— Am Înțeles. Să scriem, deci, ne
gru pe alb, următoarele : „De un an 
și jumătate, la Slobozia — tirgușor 
ridicat, în lumina acestui timp, la 
demnitatea de oraș industrial — nu 
sini onorate o serie de restanțe ale

la floretă

investițiilor, fapt grav, întrucît, dato
rită lui, este stingherită producția, 
sînt poluate apele Ialomiței, este pri
mejduită insâși construcția. Acestea 
fiind faptele — pe cil de concrete, 
pe atît de presante — a începe prin 
a căuta vinovatul prin hățișul de 
hirtii adunate de-a lungul anilor, ni 
se pare o neîngăduită pierdere de 
timp (este pusă in pericol „însăși 
existența fabricii", spune un docu
ment). Drept care, convinși că și fo
rurile tutelare ale celor două părți 
(adică ministerele de care depind 
T.C.I.B. și, respectiv, fabricile de 
ulei, brânză și Filatura din Slobozia) 
împărtășesc acest rezonabil punct de 
vedere, le reoomandăm cu fermitate 
să ia măsuri urgente pentru a se 
realiza, pînă nu e prea tîrziu, ataca
rea lucrărilor atîta timp tergiversate, 
urmîntl ca după aceea să caute, dacă 
vor crede de cuviință (și dacă nu 
cumva sint cunoscuți încă de pe 
acum), și pe cei care se fac vinovați 
de sus-amintita stare de lucruri". 
Crezi că e destul de limpede 7

L. C. : Pentru mine e foarte lim
pede.

— Să sperăm că și pentru cei In 
cauză.

r

Am fost gripat și m-am 
la faiTtiacie ....... .

cumpăr mentorin, pirami- 
don, tetraciclină ș.a. — 
ne scrie profesorul Ion 
Popescu din București, str. 
D. Petrescu nr. 85. Acasă 
am constatat cu surprinde
re că flaconul de mento
rin era unsuros, fără pi
petă, soluția mirosea a rin- 
ced iar din tubul de te
traciclină lipseau toate ta
bletele.

Pentru a verifica dacă 
cele sesizate sînt sau nu 
întimplătoare am intrat la 
farmacia, nr. 69 din Bd. 1 
Mai nr. 343. Este o unitate 
mire, intens solicitata. 
Farmacistul, diriginte Mir- . 
cea Lupaș și farmacistul 
Dumitru Marculescu ne 
prezintă tuburi de tetra
ciclină goale, sticluțe de 
clavusin cu soluția scursă, 
flacoane de carmol, diana, 
rinofug și siropuri de tuse 
cu bușoariele crăpate și 
fără conținut. Din flacoane 
de codenal, foladon, liza- 
don, lipsesc tablete, iar a- 
desea unității îi sînt livra
te fiole cu calciu gluconic, 
cofeină și clavusin (flacoa
ne) ou conținutul precipi
tat, mecopar-forte umezit 
etc. „Chiar ieri — ne spu
ne farmacistul D. M. — am 
returnat 75 flacoane de an- 
ghirol-soluție (precipitat), 
140 tuburi codenal cu ta
bletele sfărîmate, 800 benzi 
a cite 20 tablete de me- 
probamat necorespunzător".

Cazul nu-i izolat. 'Diri
gintele farmacist Nicolae 
Lungeanu de la unitatea 
nr. 5, Bd. Magheru 18, ne 
precizează că, de ia 1 la 
10 martie a.c., a fost nevoit 
să returneze produse dete
riorate în valoare de 400 
lei. Costul medicamentelor 
returnate într-o lună 
unitățile 
Capitală 
la mii și 
de lei.

Șeful serviciului tehnica 
și organizarea farmaceuti
că, de la Oficiul farmace
utic nr. 1 București,

macistul 
șevschi, 
datorită 
se blochează mari cantități 
de medicamente ajunse în 
farmacii. Recent, de la 
Iași au fost returnate 30 000 
fiole de cloramfenicol he- 
misuccinat în valoare
circa 300 000 lei, pentru că 
medicamentul conținut 
corespundea din punct de 
vedere calitativ. Din ace
leași motive, Oficiul far-

atenția cuvenită 
propuneri!

Am adus la cunoștință 
tovarășului ing. Silviu Ce- 
pleu, șeful serviciului teh
nic de la Centrala indus
trială de medicamente, cos- . 
metice, coloranți și lacuri 
București, sesizările citito
rilor și constatările noastre.

— Da, este .posibil ! — ni 
se spune. De altfel am pri
mit și noi reclamații. Cu
noaștem și cauzele defici
ențelor...

Ni se spune că o parte 
din aceste neajunsuri sînt 
provocate de furnizori. 
Fabrica de mase plastice 
din Orăștie, de exemplu,

care produc... 
dureri de cap
maceutlc nr. 1. a respins 
produse farmaceutice In 
valoare de 217 000 lei. De ce 
să suporte statul cpstul a- 
cestor rebuturi și nu cei ce 
dau dovadă de superficia
litate și neglijență în 
muncă ?

Semnatarii scrisorilor 
semnalau faptul că soluții
le se scurg din sticluțe, ori 
se evaporă din cauza sis
temelor defectuoase de bu- 
șonare. Oficiul a sesizat și 
acest lucru Uzinei de me
dicamente din Capitală, 
i-a propus și soluții de re
mediere, prin folosirea în 
acest scop a ebonitei sau a- 
doptarea unui sistem de 
bușonare cu două înveli
șuri, însă di.ntr-0 înțele
gere greșită a spiritului de 
economie nu s-a acordat

plauzibilă dacă avem 
vedere gravitatea deficien
țelor.

Ne aflăm intr-o hală 
vastă, cu multe spații li
bere, a Uzinei de medica
mente din București. Far
macista Victoria Ogradă 
supraveghează . producția. 
Am înțeles, aici, de ce 
„scapă" din, uzină produse 
in neregulă. Chiar în clipa 
aceea mașina de umplere 
a flacoanelor cu miofilin 
s-a oprit. Pînă la. remedie
rea defecțiunii, umplerea 
și etichetarea flacoanelor a 
început, să se facă manual 
•—ceea ce explică, în bună 
măsură, de ce lipsesc com
primatele djn flacoane. 
Alături, din neatenția unei 
lucrătoare, se oprise o altă 
mașină, cea de ambalat 

. tetraciclină. Pe măsuța CU: 
flacoane care așteptau să 
Jș. fie aplicată ștampila,., se, 
aflau sute de pastile.. O 
lucrătoare le aduna cu 
mina și le dădea la recon
diționat. Am cercetat un 
flacon. Capacul avea un joc 
inadmisibil. S-a desfăcut 
la. prima atingere, iar con
ținutul s-a vărsat. Apre
cierea referitoare la fabri
ca din Orăștie se confirma 
sub ochii noștri.

în timpul discuțiilor am 
aflat și, despre unele pro
iecte de viitor, menite să 
înlăture deficiențele arăta*, 
te mai sus. ca de exemp ' 
înzestrarea mașinilor cu 
palpatori electrici, pentru 
ca din uzină să nu mai 
scape sub nici o formă fla
coane sau cutii de medica
mente înjumătățite. Se 
preconizează și. unele mă
suri de organizare mai ju
dicioasă a muncii la am
balare ; fracționarea în 
doze mai mici a unor pro
duse ; asigurarea tuturor 
medicamentelor cu pros
pecte ; intensificarea con
trolului în toate secțiile 
ș.a. E nevoie insă ca aces
te măsuri să depășească cit 
mai repede faza de proiec
te, să fie dublate de spri
jinul necesar din. partea 
Ministerului Industriei 
Chimice, al tuturor între
prinderilor care concură la 
finalizarea produsului far
maceutic.

s z

livrează sticle, flacoane șl 
bușoane cu defecte ; fabri
ca de articole de sticlărie, 
care e vizavi de centrală, 
furnizează fiole necalibra
te, cu forme geometrice 
necorespunzătoare ; între
prinderea poligrafică „Lu
ceafărul" trimite ambalaje 
de carton cu defecte, mo
tiv pentru care adesea se 
blochează mașinile etc. La 
acestea se adaugă neaten
ția și neglijența unor lu
crători de la mașini din a- 
numite fabrici de medica
mente.

— Dar controlul ? .
— E o cantitate prea 

mare de produse 1 Contro
lul se face prin sondaje și 
mai scapă...

Explicația interlocutoru
lui este mult prea puțin Dumitru MINCULESCU

DINTR-O MAȘINĂ
DE SPĂLAT
RUFE.POATE 

IEȘI UN AVION ?

Cooperativa 
lo-cașnica" din 
rești are o 
(nr. 67) și în 
.7 Noiembrie". Ei bine, 
in ziua de 8 XII 197? 
a intrat in această li
ni tate 
mona 
trebat 
de aici 
para o 
lat rufe și un fier de 
călcat.

— Dacă aveți avioa
ne stricate pe acasă, 
și avioane vă reparăm.

— Avioanele le-am 
terminat. Așa că, dacă 
vreți, ocupați-vă de 
mașina de spălat rufe 
și de fierul de călcat.

A plătit femeia cit 
i s-a cerut și după 
citeva zile a venit un 
specialist, s-a uitat Ia 
avioane... asta, la ce 
avea de reparat, și-a 
sumes minecile și... a 
plecat. A mai venit o 
dată, a mai venit 
două ori. de nouă 
A venit și însoțit 
un superspecialist 
acum, după trei luni,

„Meta- 
Bucu- 

unitate 
pints

tovarășa Si- 
Koch și a în- 
pe specialiștii 
dacă îi pot re
ntași nă de spâr

este gata fierul de 
călcat. Merge de zbîr- 
nîie. Mașina de spă
lat rufe însă este și 
acum „deșertată" pe 
locui unde s-a deschis 
„marele șantier".

Pare-se că specialis
tul dt te „Metalo- 
casnica" vrea să scoa
tă din mașina de spă
lat . rufe un avion și 
au ii iese...

De ce nu-1 ajut! 
conducerea cooperati
vei pe acest specia
list in avioane să...

Ai ?

DAȚI-l ÎNAINTE !

Mai mulți cetățeni 
din comuna Jina— 
Sibiu, ba chiar și 
primarul și directorul 
școlii de aici ne roagă, 
cu foarte multă 
eandescență, să...

in-

— Să ce ?
— In comuna noas

tră s-au înmulțit și 
se înmulțesc pe zi ce 
trece posesorii de a- 
ragaz.
- Și 

brituri 
n-aveți
aragazul?
- Cu

ne-am ______  __
întimpinăm mari greu- 

schimbatul 
Luăm bu- 

spinare și

nu găsiți chi
la
cu

cooperativă,
ce aprinde

chibriturile 
descurca noi.

tăți la 
buteliilor, 
telia in 
mergem cale de 7—8 
km. Adică, p' 
comuna vecină 
laria Sibiului.

— Aici' este stația 
de încărcare ?

— Nu. Pînă aici este 
traseul autocamionu
lui care vine cu bute
lii. Ne-am rugat de 
tovarășii de la Sibiu, 
ne-am rugat de tova
rășii de la „Combusti
bilul" — Brașov să 
prelungească traseul 
cu 7—8 km, că șoseaua, 
slavă domnului, este 
bună pină în comuna 
noastră. Ni 
că această 
de traseu 
face numai 
specială. Ce

— Dați-i înainte !

REȚINETI, 
. VĂ ROG

dinDumitru Nină, 
comuna Poiana Mare- 
Dolj, cică, prin anul 
1970, s-a dus la coo
perativa meșteșugă
rească „Dunărea“-Ca- 
lafat, secția tlnichige-

s-a spus 
preluhgire 
se poate 
cu avizare 
să facem?

rie, și s-a învoit 
șefii de aici să-i facă 
niște jgheaburi și bur
lane la casă. Au făcut 
devizul, a dat un a- 
cont, tinichigiii s-au 
apucat de jgheaburi și 
burlane. Cind au fost 
gata, l-au chemat pe 
Nină să le vadă și, 
după ce a semnat de 
recepție, tinichigiii 
le-au montat la... 
altă casă cu un pro
prietar mai... frumos.

— Și ce-a urmat ?

CU

— O comedie în
treagă. In scripte, 
jgheaburile și burla
nele erau confecțio
nate și montate, 
în realitate abia 
1971 s-au apucat 

Le-au făcut 
rate lunare, le-au 
șirat la, streșinile ca
selor înfipte cu niște 
piuneze. în ’72 incă 
nu erau gata montate, 
dar mi-au majorat de
vizul, spunindu-mi că 
între timp s-a scum
pit tabla. Apoi am 
primit o altă somație. 
Au uitat de jgheaburi 
și m-au somat să plă
tesc nu știu ce „încăl
zire centrală". Alerg 
pe la cooperativă să 
aflu despre ce încăl
zire centrală este vor
ba, îmi spun că au 
greșit și că trebuie să 
dau diferența pentru 
devizul jgheaburilor... 
Și uite așa, din 1970 
sint pisat cu fel și 
chip de adrese.

Tovarășe ' Nină, co
media asta trebuie 
văzută neapărat și de 
tovarășii din conduce
rea U.J.C.M.-ului, așa 
că, vă 
pentru 
lojă mai 
te scriu, 
nare, și o 
spectacolului.

ele.

iar 
in 
de 
în 

în-

„FULGERISTUL* 
SFORĂIA ÎN SU
CUL LUI PROPRIU

Tovarășul N. Clonț 
din București
poftă să mănînce „ghi
veci în ulei". A cum-

avea

rog, rețineți 
dumnealor o 
oficială. Poa- 
după vizio- 

cronică a

părat o cutie fabricată 
la „Fulger", a des- 
chis-o și a găsit „Ar
dei umpluți cu orez".

Sinteți mic, tovarășe 
Clonț ! Eu am luat o 
dată o cutie de „Bâ
rne" și cind am des
chis-o am găsit un 
„fulgerist" dormind in 
suc propriu. Omul 
din conservă mi se 
pare că era de pe la 
controlul de calitate al 
tabricii „Fulger". Așa 
că, vă . rog, Să nu mă 
întrebați- cum a ajuns 
controlorul în cutie, că 
nici eu nu vă voi în
treba de ce-ați găsit 
ardei umpluți în loc 
de ghiveci.

Mul(umit ?
Nicuță TANASE

______ y
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PĂRTINI COMUNIST
80 de ani de la crearea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor,din România,

în „Scînteia" din 17 și 24 martie au fost publicate, 
în cadrul acestei rubrici, documente consacrate pre
zentării manifestărilor de început ale mișcării noastre 
rry-ncitoresti, dezvoltării ei sub influența ideilor mar
xismului. Publicăm, în continuare, un grupaj de extrase

din documentele vremii, ilustrînd faptul că, încă de la 
apariție, o trăsătură constantă, definitorie, a mișcării 
noastre muncitorești pe arena social-politică, a consti
tuit-o îmbinarea organică a patriotismului, a devota
mentului față de interesele fundamentale ale poporu

Patrioți și internaționaliști

lui român cu internaționalismul — tradiție glorioasă, 
care avea să fie preluată, dezvoltată și îmbogățită 
prin întreaga activitate desfășurată de-a lungul istoriei 
de Partidul Comunist Român.

Desen din ziarul „Lumea noua' — noiembrie 1894

apărarea intereselor oatMe Maneitt
Primii pași ai mișcării noastre muncitorești au însemnat și primele afirmări ale acesteia ca cea mai înaintată forță politică a 

țării. Prin poziția avansată pe care s-a situat față de problemele cruciale ale dezvoltării României moderne, în spiritul cerințelor '-’’iective 
ale progresului social, mișcarea socialistă s-a dovedit exponentul intereselor fundamentale ale întregului popor.

DEZVOLTAREA INDUSTRIALĂ — 

PILONUL PROPĂȘIRII PATRIEI
însuflețiți de puternice sentimente patriotice, socialiștii români au 

afirmat cu vigoare legătura strinsă dintre lupta clasei muncitoare pen
tru eliberarea din cătușele exploatării și progresul economic al țârii, 
în spiritul concepției științifice marxiste asupra rolului bazei tehnico- 
materiale a societății, ei se pronunțau pentru o cit mai puternică dez
voltare industrială a țării, văzind în aceasta o chezășie a creșterii for
țelor clasei muncitoare, cit și a propășirii țării.

„Să facem din industria 

națională izvorul puterii 

și bogăției țării"
„Să punem dar cu toții stăruința 

tn- a--face din această' industrie o.i 
putere a statului român, o onoare , 
a. națiunii noastre, cum au făcut 
celelalte națiuni din țările civili
zate ale Europei, lucrind cu cel 
mai mare interes Ia consolidarea, 
mărirea și progresul ei. Și nu nu
mai noi. concepînd aceasta, vom fi 
luptătorii măririi industriei, dar 
încă și cealaltă parte din cetățenii 
societății române, ale căror tendin
țe sint pentru progresul și civi
lizarea statului nostru, vor fi ală
turi cu noi, luptînd în mod mo
ral și chiar material.

Industria națională este esența 
puternică și producătoare în ave
rea unei țări ; este, mai presus 
de toate, garanția existentei so
ciale a individului ce și-o ia drept 
carieră, de la oare speră o dreaptă 
satisfacere pentru, ostenelele sale ; 
ea face încă și respectul tării in 
afară, prin producțiunea a tot fe
lul de lucrări de diferite speciali
tăți... încuragiarea industriei noas
tre naționale trebuie propagată și 
susținută prin toate forțele, pentru 
ca dînsa să fie la înălțimea si în 
direcțiunea progresului secolului 
în care trăim, de unde vom ajunge 
la un rezultat dorlt“.

Din discursul muncitorului N. 
RADULESCU, ținut cu prilejul 
constituirii Asociației generale a 
lucrătorilor din România (1 oc
tombrie 1372).

„Nu putem rămîne 

o țară agricolă"

..întemeierea industriei se im
pune la noi cu atîta seriozitate în- 

■ cîț; nepăsarea in această privință 
'■pbâte aduce cele măi mari tieno- 
' rociri" asupra' țării. România riu 
poate rămîne țară agricolă... tre
buie creată în România industria 
mare".

„Lumea nouă", organ al Par
tidului Social-Democrat al Mun
citorilor din România, din 17 oc
tombrie 1895.

„Viitorul naște acolo 

unde sirena cheamă 

mulțimea muncitoare"

„Acolo unde fierbe viața și 
lupta, acolo unde strigătul strident 
al sirenei cheamă mulțimea mun
citoare la muncă, acolo unde ma
sele muncitoare in mine răscolesc 
măruntaiele pămintului, unde cio
cane uriașe spulberă blocuri de 
oțel, unde pădurea de coșuri înăl
țată spre cer anunță izbînda și 
victoria muncii omenești asupra 
naturii, unde vapoare uriașe spin
tecă oceanele, acolo unde în ora
șele gigantice se .zbat și se izbesc 
pasiunile, se lovesc și se ciocnesc 
ideile, se plămădește cultura for

midabilă de azi și cea imensă de 
mîine. acolo unde fierbe si spu
megă lupta uriașă dintre muncă și 
capital, din cane trebuie să nască 
o lume nouă... acolo și numai aco

PENTRU PROGRESUL SATULUI 

ROMÂNESC
în pofida teoriilor propagate de clasele guvernante privind „fatali

tatea" menținerii României în situația de țară „eminamente agricolă", 
a perpetuării înapoierii economice, mișcarea noastră muncitorească a 
luptat pentru dezvoltarea economică și socială a satului românesc. So
cialiștii arătau că numai prin lupta unită a muncitorimii și țărănimii 
va fi lichidată stăpînirea burghczo-moșierească.

„Ne-am întovărășit 
spre a lupta împotriva 
nedreptății revoltătoare 

la care e supusă 
țărănimea"

„Trei milioane de oameni, teme
lia și fala țării românești, clasa din 
a cărei sudoare izvorăște avuția in 
timp de pace și care la vreme de 
primejdie pentru țară nu și-a cîn- 
tărit niciodată sîngele vărsat pen
tru mintuirea și pentru libertatea 
ei. această clasă se înăbușă, și dacă 
cazna lui Tantal, care murea de 
sete deși stătea băgat în apă pînă 
la bărbie, este o poveste mitolo
gică, cazna săteanului român este 
un adevăr netăgăduit : trăind în- 
tr-un grînar umplut cu rodul mun
cii lui, el nu se poate atinge de 
piinea care-i este atît. de trebuin
cioasă fiindcă est.e -proprietatea al
tuia. împotriva acestei nedreptăți 
revoltătoare ne-am întovărășit spre 
a lupta, noi care de astăzi înainte 
vom vorbi românilor prin această 
foaie".

„Emanciparea", ziar editat de 
Cercul socialist din București, din 
15 aprilie 1883. 

lo poate fi idealul nostru și al 
tării.

Acolo naște viitorul".
C. DOBROGEANU-GHEREA (din 

lucrarea „Neoiobăgia").

„Muncitori, ridicați 
glasul cind e împușcată

„Muncitori,
Numai voi știți ce e amarul și să

răcia, numai voi știți ce va să zică 
robia muncei, numai voi puteți să 
înțelegeți pe cei cari, desperați de 
lipsă și nedreptate, s-au ■ sculat. 
Ceilalți sînt potrivnicii noștri, ca și 
ai lor, ceilalți nu pot înțelege. Cind 
țărănimea e închisă, voi trebuie să 
strigați ; cind ea e împușcată, dato
ria voastră e să ridicați glasul".

Din Manifestul lansat de cer
cul muncitorilor din București, 
în 1888, în semn de solidaritate 
cu răscoalele țărănești.

„Țăranii să se 
organizeze, să dea 

mina cu muncitorii"
„Țăranii singuri trebuie să se or

ganizeze, să dea mina cu muncito
rii din orașe, ca împreună cînd ora 
va suna, cînd cuțitul va ajunge la 
os, să distrugă tirania și să alcătu
iască noua societate".

„Drepturile omului", ziar e- 
ditat de Cercul socialist din 
București, din 8 iunie 1835.

ROMÂNIA DEMOCRATICĂ Șl INDEPENDENTĂ — 

IDEAL AL MIȘCĂRII SOCIALISTE
Printre principalele revendicări ale mișcării noastre socialiste se situa instaurarea unei forme avansate, 

democratice, de organizare a statului. Socialiștii au organizat ample acțiuni in sprijinul cuceririi unor largi drep
turi și libertăți cetățenești, pentru instaurarea republicii, a unei adevărate democrații. încredințați că o Românie 
democratică nu poate fi decît o Românie liberă și independentă, ei au militai pentru desăvîrșirca procesu
lui de făurire a statului național unitar, s-au ridicat cu hotărîre in apărarea independenței și suveranității 
naționale.

„Muncitorii să însemne 

în stat ceea ce sint, 

adică totul"

„în privința căii politice, „Mun
ca" va sfătui pe muncitori ca să 
tupte pentru a trimite deputați in 
parlament și consilieri comunali. 
Acolo acești trimeși ai poporului 
vor căuta ca, prin legi și măsuri 
folositoare clasei desmoștenite, să-i 
Îmbunătățească starea. în privința 
mișcărei politice, întîia schimbare 
de adus este votul universal. Pen
tru ca să fie cu putință izbînda de- 
tăvîrșită a muncitorilor, e nevoie 
ca fiecare cetățean al țârei roma
nești, boier, funcționar, neguțător, 
breslaș sau muncitor, să fie deopo
trivă în privința votului. Astfel vor 
putea să însemneze în stat aceea 
ce în adevăr sint, adică totul".

„Munca", organ ai Clubului 
muncitorilor .din București, din 25 
februarie 1390.

„Lucrind pentru 

socialism, lucrăm 

pentru republică"

„Cine zice socialism, nu poate să 
nu înțeleagă și republică. Forma 
regalității nu poate să fie nici cu 
un chip forma de guvernămînt so
cialist. Socialiștii, lucrind pentru 
socialism, lucrează de la sine pen
tru republică".

„Munca", din s decembrie 1899.

„Nouă ne este dat 

de a completa unitatea 

națională"
„Voim Dacia așa cum . ea fu, 

fiindcă istoria și dreptul, tradițiu- 
nea și plebiscitul, trecutul și pre
zentul ne dau dreptul de a aspira 
la o Dacie Română. Acest pămînt 
udat cu sîngele și sudoarea străbu
nilor noștri, înmulțit cu țarina lor 
de douăzeci de. ori seculară, e al 
nostru. Voim, dar ca ceea ce este 
al românului, lui să-i aparțină, ca 
injusta, neomenoasa și nedemna de 
secolul în care trăim (politică) de 
dominare a, unei națiuni asupra 
alteia ,șă;înceteze, pș. românii să fie 

j Aoți-iibe'ri ,'șrăă' .formeze un stat, iar 
nu'să»ieaiiihă>.sub'ntște.ddminațiuni- 
străine și vitrege. i .

Care1 au fost cauzele actului mă
reț de la 1859 ? Comunitatea de ori
gine, de limbă,, comunitatea de sen
timente. îndată ce românii au cu
noscut că sînt frați, Milcovul a dis
părut cu toată opozițiunea austro- 
turcă,. tot așa, vor dispare și Carpa- 
ții, oricît s-ar opune mozaicul 
austro-ungar.

Străbunii noștri ne-au conservat 
limba și pămintul ■ strămoșesc : pă
rinții noștri, generațiunea care se 
duce au făcut unirea, independența 
și mult lucrat-au pentru libertate.

Acum e rîridul nostru : nouă ne 
este, dat de a completa unitatea na
țională, a întări libertatea și a face 
ca egalitatea să nu fie un van 
nume".

„Dacia viitoare", ziar editat de 
grupul socialist român de la 
Paris, din 16 februarie t883.

„Prin izbindirea 
socialismului 

va fi rezolvată și 
cestiunea ardeleană"
„A ’ tace patriotism pentru noi 

este a lăți propaganda socialistă ‘ de

la o margine la alta a țării, a o 
face să treacă peste munți și a lu
cra din răsputeri peptru izbindirea 
socialismului prin care și cestiunea 
ardeleană va fi rezolvată cu desă- 
vîrșire".

„Munca", din 26 Iunie 1M2.

„Campioni botărîți 

ai neatirnării"

„Sintem români și patrioți și pa-' 
triotismul nostru — legitimat- prin 
tobia veacurilor trecute cit și prin 
greutatea ce au neamurile mici de 

v,; a-,trăi independente in mijlocul ar- 
‘ senalului european'-^.hu-ti.'vâ1 ma

nifesta ființa nici prin , lovituri a- 
■; dusfe' drepturilor mea murilor străine, 

nici prin revendicări care ar fi mai 
mari decit permite dreptatea și 
adevărul istoric.
. Campioni hotârîți și credincioși 
ai neatirnării. vom lupta întotdea
una în contra'curentelor ce vreoda
tă ar stirni șovinismul patrioților 
necugetați, ca brațul României, care 
pînă ieri, a fost strins de lanțul ro
biei, să amenințe libertatea vreunui 
alt popor înarmat cu securea că
lăului".

„Emanciparea", din 18 aprilie 
, 1633.

„Voim o Românie 

liberă și puternică"

„Voim o Românie tare și puter
nică, o Românie însă liberă și alcă
tuită din cetățeni liberi economi- 
cește și politicește. Acesta ne este 
idealul nostru in ceea ce privește 
.cestiunea națională".

„Munca", din 21 Iunie 1892.

f

Detasaieni activ §1 naiseărâ
Minimi Internationale

Mișcarea muncitorească din România s-a închegat și dezvoltat ca parte componentă ți detașament 
activ al mișcării muncitorești internaționale. Sînt cunoscute contactele strînse pe care ea le-a întreținut de 
timpuriu cu Internaționala I ți a ll-a, amploarea legăturilor ei cu organizații proletare din diferite țări, 
ca și a acțiunilor de solidaritate.................... .
globului.

Români pe baricadele 

Comunei din Paris

îndeobște ti-
i studii in

din Româ- 
numeroase 

care

Solidaritatea mișcării muncito
rești din România cu eroica Comu
nă din Paris și-a găsit expresia 
în participarea la luptele revolu
ționare pe baricadele Comunei a 
numeroși români — ,î 
neri care se aflau la 
Franța.

Presa muncitorească 
nia a dat expresie în 
articole puternicului ecou pe 
Comuna l-a stîrnit în rîndurile pro
letariatului român.

„Adine recunoscători celor ’ care, 
pentru prima oară in secolul nos
tru. au ridicat steagul tontelor de 
clasă, pătrunși pînă în adîncul ini
mii de dreptatea cauzei lor, indig
nați de cruzimea și sălbăticia cu 
care au fost măcelăriți, venerăm 
memoria victimelor din 24 mai, au
torii toi 18 martie. Noi înscriem in 
calendarul revoluției ziua de 18 mar
tie ca o zi măreață și sublimă. în 
fața burgheziei care nu îndrăznește 
să discute trecutul, noi înălțăm ani
versarea ziilei de 18 martie ca un 
spectru expiator".

„Munca", din martie 1891.

a socialismului
internațional

marea armată a socialismului 
ternațional".

internațională cu lupta proletariatului de pe diferite meridiane

„Dacia viitoare", din 16 februa
rie 1883

„Parte integrantă din 
marea armată

Delegații mișcării socialiste din 
România la Congresul de la Bru
xelles (1891) al Internaționalei a 
Il-a au prezentat un raport asu
pra activității Partidului Muncitor 
Român în care, subliniindu-sd 
necesitatea dezvoltării relațiilor de 
colaborare cu partidele socialiste din 
alte țări, se arăta. între altele : 
„îndreptățirea Partidului Socialist 
Român și strînsa sa legătură cu 
socialismul european constă în 
aceea că amîndouă părțile au ace
leași convingeri, aceleași tendințe, 
precum stabilirea unei societăți 
solidare și armonice, a unei 
■cietăți in oare toate uneltele 
muncă vor fi socializate... Negre
șit, rezultatele obținute sint încu
rajatoare și permit socialiștilor 
români de a fi o mică fracție din

In facsimil, titluri ale unor articole apărute în publicații ale mișcă
rii noastre muncitorești din ultimul deceniu al veacului trecut

Din Raportul prezentat de 
legații Partidului Muncitor Român 
la Congresul Internațional Mun
citor Socialist din Bruxelles, 
gust 1891,

De la apariția ei pe scena politică a țării, mișcarea noastră muncitorească șl-a manifestat cu tot mai multă 
vigoare hoiărirea fermă de a lupta pentru promovarea unor raporturi de colaborare, încredere și frăție între na
țiuni, bazate pe lichidarea oricăror tendințe de dominație și subjugare, pe dreptul neîngrădit al tuturor popoa
relor de a-și decide singure soarta.

„Vrem aplicarea 
libertății și egalității in 
domeniul internațional"

„în curind se va implinî un se
col de cînd un mare eveniment.

Revoluțiunea franceză din 1789 a 
schimbat fața bătrinei Europe. 
Printre sublimele principii admise 
de această revoluțiune, și ele fură 
nu puține, articolul 2 al celebrei 
deolarațiuni a drepturilor omului 
pune in prima linie : libertatea și 
egalitatea înaintea legii. Principiul 
naționalităților nu este decît apdi- 
cațiunea libertății și egalității în 
domeniul internațional.

Națiunile au aceleași drepturi 
ca și individele ce le compun : 
dreptul de a fi libere și egale în
tre dinsele. dreptul de a se uni și ■ 
dreptul de a se guverna singure.

Acest principiu este și va fi 
mult timp expresiunea justiției 
In dreptul Internațional și gra- 
dațiunea prin care lumea se va 
înălța poate odată la fraternitatea 
universală sau la ideia de umani
tate".

frăția intre popoare"

„Sintem internaționaliști. Ce În
semnează cuvîntul acesta ? însem
nează pur și simplu că. departe 
de a vroi vrajba și războiul intre 
naționalități, noi vroim ca armo

nia și pacea să domnească tntre 
ele.. Noi luptăm ■ pentru realizarea 
unor vremi mai bune, de frăție în
tre popoare, cînd ura de rasă nu 
va mai exista, cînd omenirea-ntrea- 
gă va forma un singur organism, 
armonic și solidar".

„Democrația socială", ziar so
cialist apărut la Ploiești, din 2 
august 1892.

„Națiunile nu se vor

desființa, ele vor

propăși și conlucra

pentru binele omenirii"

• „Națiunile vor conlucra frățește, 
neînoetînd de a exista ca națiuni, 
pentru propășirea lor. deci pentru 
o cit mai bună stare materială, 
morală etc. a întregii omeniri. Și 
departe, de a face din omenire o 
singură națiune, de a desființa na
țiunile, după cum ni se pune in 
■sarcină, națiunile vor continua să 
existe libere, pașnice, . dezvoltîn- 
du-se: fiecare conform împrejurări- , 
lor climaterice si naturale in care \

se află, dezvoltîndu-și fiecare na
țiune in parte limba și literatura 
sa, artele sale, lărgind și îmbogă
țind fiecare domeniul științei etc."

„Lumea nouă", din 19 septem
brie 1899.

„Socialiștii luptă pentru 
liberarea națiunilor 

de sub jugul străin"

„Social-democrația din lumea în
treagă, care luptă împotriva orică
rei nedreptăți, oricărei apăsări și 
robiri a omului prin om, luptă și 
cu. cea din urmă energie împotriva 
tuturor banditismelor politice din 
societatea capitalistă, împotriva 
acaparărilor naționale, luptă pen
tru liberarea națiunilor de sub ju
gul străin. Și nu numai social-de- 
mocrațiile țărilor cucerite, ci tot 
așa și social-democrațiile tuturor 
țărilor cuceritoare". ,■

C. DOBROGEANU-GHEREA (din 
lucrarea „Socialismul !n țările 
înapoiate").

„Susținem dreptul 
fiecărui popor de a se 
cirmui pe sine însuși"

„Din punct de vedere politic e 
evident că socialiștii nu pot să nu 
recunoască fiecărui popor dreptul 
de a se stăpini și a se cîrmui ne 
sine Însuși. Aicea nu poate fi altă 
măsură decit condițiile și voința po
porului însuși. Dacă vreun popor 
reclamă dreptul său și luptă pen
tru el, nu socialiștii vor fi aceia 
care să-i refuze simpatia lor".

„Evenimentul literar", revistă 
socialistă apărută la Iași, din 9 
mal 1894.

k
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PRIND VIAȚĂ NOILE STRUCTURI STABILITE PRIN DECRET PENTRU ÎNTREPRINDERI Șl CENTRALEAvantaje evidente pentru munca de conducere pentru folosirea mai eficientă, în scop direct productiv, a specialiștilor
ANCHETA-SONDAJ A „SCÎNTEI!“

întrebările noastre:

1. Ce verigi intermediare se elimină între factorul 
de decizie și de execuție ? Ce activități paralele se înlă
tură prin noile structuri organizatorice ?

2. Prin noile structuri de organizare, ce cîștig de 
cadre se obține pentru producție, pentru cercetare și 
proiectare ?

3. Spre ce compartimente sînt îndrumate cadrele — 
cu sau fără pregătire de specialitate — eliberate din 
munca administrativ-funcționărească ?

4. Ce probleme majore ale producției vor fi mai 
bine soluționate prin întărirea cu specialiști a sectoa
relor productive și de concepție ?

5. Ce sprijin considerați a fi necesar — din partea 
ministerului de resort sau a altor organe centrale — 
pentru înfăptuirea cît mai operativă și în bune con
diții a prevederilor decretului ?

Răspunsurile primite:

producției ș a. Prin noua formulă 
organizatorică — conform căreia ca
drele inginerești au , fost orientate cu 
predilecție spre locurile direct pro
ductive sau spre activitatea de cer- 
cetare-proiectare — imaginea actua
lă de ansamblu a combinatului side
rurgic arată că în principal s-a rea
lizat apropierea specialiștilor cu 
două trepte de activitatea concretă 
în care se realizează producția ma
terială.

2n Trecindu-se la reorgani- 
—0 zarea tuturor activități

lor, se poate aprecia că, 
în. prezent, in combinat toate com
partimentele au fost așezate pe noi
le scheme de ■ organizare, care vor 
asigura folosirea mai rațională si e- 
fictentă a cadrelor de specialiști. 
Astfel, spre sfera direct productivă — 
îndeosebi în sectoarele principale, 
cum ar fi comerie. anlomeralnare, 
furnale, otelăr.ii si laminoare — au 
fost orientați peste 480 salariați, în 
timp ce în compartimentul de cer- 
cetare-proiectarc au fost transferate 
mai mult de 100 cadre cu pregătire 
corespunzătoare. Ca urmare, ponde
rea personalului tehnic, economic, de 
altă specialitate și administrativ 
(TESA) în tota’M salarlaților Com
binatului siderurgic Hunedoara a scă
zut de Ia 12,8 la sută Ia 7,8 la sută.

_ Sutele de cadre eliberate de 
munca administrativ-funcțio- 
nărească vor putea presta 

de acum înainte o muncă deosebit 
de utilă combinatului. Sînt convins

că vor fi găsite și valorificate 
prompt o serie de resurse în ve
derea sporirii productivității muncii, 
folosirii mai raționale a utilajelor ; 
se va asigura o asistență tehnică 
completă și competentă în TOATE 
schimburile și Ia TOATE locurile de 
muncă direct productive : se va în
tări cu cadre de specialiști compar
timentul cercetare-proiectare, unde 
existau multe scăderi.

5 Pînă la sfîrșttul acestei luni 
vom realiza, în practică, noua 
structură organizatorică. Dar, 

pentru ca îmbunătățirile ce survin în 
activitatea de producție — ca urma
re a aplicării prevederilor recentului 
decret al Consiliului de Stat — să 
corespundă scopului urmărit, este 
absolut necesar sprijinul Ministeru
lui Industriei Metalurgice și al noii 
centrale. Este vorba. în primul rînd, 
de reducerea substanțială a situații
lor $î corespondentei inutile, de 
simnlificarea si întărirea radicală a 
relațiilor dintre combinat, centrală 
și minister. Pe același plan major 
trebuie situate și preocupările cen
tralei, ale ministerului, în probleme
le aprovizionării tehnico-materiale 
complete și la timp, ale activității 
de investiții și de imnort-export, în 
așa fel îneît transformările de im
portanță majoră ce au loc în aces
te zile în structura organizatorică 
a unităților noastre economice să 
fie însoțite de eficiența scontată, 
care de fact a stat Ia baza Inițierii 
acestdr măsuri de mare valoare 
practică.

La cooperativa agricolă din Ștefănești, județul ilfov, se plantează in cimp primele răsaduri'cu varză timpurie

ALUNECĂRI DE TEREN $1 INUNDAȚII 
ÎN JUDEȚELE IAȘI SI VASLUI

ÎN LUPTA PENTRU

ÎNLĂTURAREA

PANAIT MELISARATOS,
directorul general al Centralei industriale navale din Galați

j. Centrala industrială navală a
'l funcționat pînă în prezent ca

o unitate de sine stătătoare, 
in subordine toate șantierele, 
uzinele cu activitate specifică 

în lumina 
cuvîntarea

avind 
ca și 
din țară. Măsurile luate 
indicațiilor cuprinse în 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Plenara Q.C. al P.C.R. din februarie- 
martie a. c., prevederile decretului 
Consiliului de Stat de a se grefa cen
trala navală pe structura organizato
rică a Șantierului naval Galați — cea 
mai mare unitate de acest gen din , 
țară — răspund Uhei cerințe obiec
tive a dezvoltării construcției de 
nave românești. Au fost eliminate 
astfel o scrie de verigi intermediare, 
în primul rînd dintre centrală și cel 
mai mare șantier naval al țării, mai 
ales în domeniile contabilitate-finan- 
ciar, planificare, aprovizionare, orga
nizare. în acest sens, centrala a pre
luat toate funcțiile de conducere- 
coordonare, cît și activitatea de co
merț exterior.

rija aceste cadre spre compartimen
tele și sectoarele direct productive. 
Totodată, s-au format ateliere de 
proiectare și tehnologice, comparti
mente de planificare și dezvoltare la 
nivelul fiecărei unități, cu posibilități 

■ de urmărire a producției. O altă 
parte din aceste cadre vor urma 
cursuri de recalificare pentru o serie 
dc activități specifice șantierelor na
vale.

După cum se știe, , pentru in
dustria iiavălă,,. partidul roși, i-.1: 
guvernul au aprobat un pro- s; 
prioritar de dezvoltare, ;ițn- 
industrie a construcțiilor na-

GHEORGHTTA ȘOFÎLCĂ,
secretara comitetului de partid al Centralei industriei bumbacului 

din București
.......................... .......... ■ ■■ ............

Ninsorile abundente 
și topirile rapide din 
martie au provocat în 
ultimele zile, cu toate 
măsurile întreprinse de 
organele locale de par
tid și de stat, impor
tante alunecări de te
ren și inundarea unor 
localități în județele 
Iași și Vaslui.

Astfel, în urma unei 
alunecări produse pe 
malul sting al Prutului, 
în dreptul satului Sălă
jeni. comuna Grozești, 
județul Iași, albia rîu- 
lui a fost gituită, 154 de 
case fiind inundate, iar 
40 au început să se dă- 
rîme. Comandamentul 
județean a trecut la 
măsuri urgente de eva
cuare, ațît a comunei 
Grozești, cît și a satului 
Sălăjeni, la salvarea 
bunurilor materiale. 
Datorită promptitudinii 
și curajului cu care au 
acționat • cetățenii și 
militarii forțelor noas
tre armate nu s-au în

registrat victime ome
nești.

In întregul județ, 752 
de case au fost afectate 
pină în prezent de alu
necările de teren, din 
care au fost distruse 
214. Au fost evacuate 
1 200 de persoane. In 
municipiul Iași, de pil
dă, 78 de case au fost 
distruse datorită alune
cărilor din cartierele 
Brîndușa, Albinet. Ro- 
setti și Galata, Mai sint 
în pericol de autodemo- 
lare, din cauza tasări- 
lor și umezelii, 149 de 
case. Familiilor rămase 
fără adăpost li s-au dat, 
sau li se vor da, locu
ințe in cartierul „Ale
xandru cel Bun".

Localități din județul 
Vaslui au de suferit și 
ele de pe urma alune
cărilor de teren, a 
inundațiilor datorate 
topirii rapide a zăpezii. 
Pînă ieri, 1 400 de case 
au fost avariate.

Snicuim din comuni
cările de ultimă oră de

la comandamentele co
munale : in comuna 
Duda-Epurenl, drumul 
de legătură cu Hușul 
este impracticabil, te- 
rasamentul fiind pră
bușit pe o distanță de 
600 de metri. Nici pe 
drumul național Bîrlad- 
Vaslui-Iași nu se cir
culă, din cauza surpării 
unui pod în dreptul sa
tului Văleni, a alunecă
rii șoselei la Băcăoani. 
La Poenești s-au dări- 
mat 48 de case, iar pe 
raza comunei Zăpodeni 
— 42. Au fost răstur
nați 92 de stîlpi pe tra
seele electrice, iar pe 
văile apelor Bîrlad, 
Vasluieț, Racova etc 
peste 25 000 hectare de 
finețuri, izlazuri și te
ren arabil au fost aco
perite de apă.

Peste tot se acționea
ză energic, sînt mobili
zate importante forțe 
umane și mijloace ma
teriale pentru a preîn
tâmpina noi alunecări 
de teren și inundații.

EFECTELOR

INUNDAȚIILOR

2 La o analiză Întreprinsă cu 
maximă exigență in rîndul 
personalului tehnico-admi- 

nistrativ, la fiecare loc de muncă au 
apărut rezerve nebănuite de cadre — 
peste 600 la nivelul centralei — care, 
dirijate spre procesul direct produc
tiv și 
rifica 
tatea

gram 
treaga 
vale se află într-un proces de mo
dernizare și dezvoltare. La sfîrșitul 
acestui cincinal producția șantiere
lor navale va fi aproape de 2,5 
ori mai mare, comparativ cu 
nul 1970. Este evident că aceste sar
cini nu sînt deloc ușoare. Contta- 
du-se pe o 'readaptare rapidă a 
sonalului la activitatea care se 
fășoară în sectoarele productive, 
sider că aportul acestora se va 
simțit din plin.

a-

per- 
des- 
con- 
face

Nu am vrea să se creadă că 
nu vom tavea și anumite 
greutăți. Obișnuința, rutina

proiectare, își vor putea valo- 
mai bine aptitudinile, capaci
tor profesională.

3 în acest mod se vor întări 
simțitor compartimentele teh
nice de concepție, de condu

cere directă a proceselor tehnologice, 
îndeosebi în vederea executării unor 
lucrări de o tehnicitate deosebită la 
bardul navelor, efectuării de reglaje 
sau probe. Am avut grijă de a di-

5
există încă. Esențial mi se pare 
însă să fim realiști, să nu ignorăm 
dificultățile. Consider că ministerul 
nostru ne poate acorda un ajutor 
substanțial. Accelerarea dotării cu e- 
chipament de calcul se impune, in 
această situație, cu acuitate.

Este necesară. în același timp, 
o simplificare a sistemului s infor
mațional și de evidență, intrucit 
multe din situațiile care se cer sînt 
de prisos.

- La nivelul centralei funcțio- 
j nau nu mai puțin de 30 de 

servicii . și compartimente, 
fără a mai lua în considerare faptul 
că în condițiile în care eram grefați 
pe structura unei întreprinderi — 
Filatura românească de bumbac — o 
serie de servicii (plan, aprovizionare, 
desfacere, normare) existau paralel 
atît la centrală cît șl la unitatea în 
speță. în noua structură organizato
rică, Ia nivelul centrale? industriale
— grefată pe aceeași unitate — au ră
mas numai 11 servicii, cu atribut’! 
precis conturate, ceea ce va permite 
ca asupra problemelor majore 5 să 
exifete. o viziune unitară, va crea, car 
;dnttî propice înlăturării anomalii1 ar 
de pînă acum. Acestea nu sînt sufi
ciente însă fără măsuri mai ferme 
de eliminare a tendințelor de biro
cratism care se mai manifestă. Un 
început bun îl constituie în acest 
sons faptul că, prin preluarea de 
către centrală a umor atribuții de 1a 
întreprinderea pe care c=te grefată
— în domeniul aprovizionării, nlan1- 
ficărti. desfacerii s.a. — sute de 
specialiști vor fi degrevați de întoc
mirea unor evidente contabile «i dc 
altă natură. Fi vor avea posibilita
tea să se dedice în exclusivitate 
rezolvării eficiente, r.u maximum do 
operativitate a problemelor cu care 
se confruntă producția.

concepție, cercetare și proiectare. 
Așa. bunăoară, pe lingă întărirea 
secțiilor si întreprinderilor cu cadre 
inginerești, a fost posibilă crearea, 
în cuprinsul centralei, a unor sec
toare distincte de cercetare, concepție 
st proiectare. Dc asemenea, o parte 
însemnată d<n personalul admi.n.istra- 
tiv-funcționăresc va fi recalificat tn 
cadrul școlilor noastre, în vederea 
însușirii unor meserii la care, la ora 
actuală, sîntem încă deficitari.

« Faptul că numărul șefilor de 
secții si ateliere a înregistrat 
o creștere dc 78 la sută con

stituie dovada cea mai elocventă a 
atenției deosebite ne care o acor
dăm întăririi tocurilor de muncă cu 
cadre cu pregătire superioară, ca
pabile să asigure o asistență tehnică 
calificată pe toate cele trei schim
buri, să rezolve cu operativitate 
toate problemele ne caro le ridică 
activitatea curentă de producție. 
Considerăm, totodată, că prin crea
rea sectoarelor de cercetare, proiec
tare și concepție am făcut un prim 
pas în vederea întăririi și dezvoltă
rii acestor domenii de activitate, 
singurele în măsură să contribuie la 
înnoirea si modernizarea produselor 
noastre, să confere acestora un plus 
de competitivitate.

RADULESCU,
director adjunct tehnic și de producție la Combinatul siderurgic 

din Hunedoara

GHEORGHE

fț Actionînd în conformitate cu 
prevederile decretului, am 
ajuns la. concluzia, că vom 

beneficia, in folosul muncii direct 
productive, al cercetării și proiectă
rii de 2 452 cadre tehnice, economice, 
de altă specialitate si administrative. 
Aceasta echivalează, pe ansamblul 
centralei, cu o reducere dc 31 la sută 
a personalului de această factură. 
Numărul posturilor dc conducere (di
rectori și ingineri-șefi) a fost dimi
nuat eu 34 Ia sută, far cel al șefilor 
de servicii și de birou cu 45 la sută.

Stadiul lucrărilor agricole
(Urmare din pag. I)

- Combinatul siderurgic Hune
doara a devenit o unitate 
componentă a Centralei in

dustriale siderurgice din. București. 
Prin aplicarea noilor prevederi or
ganizatorice au fost contopite in-

tr-utl singur serviciu Compartimen
tele administrativ, social și secreta
riat, apoi sectorul laborator cu cer
cetarea și serviciul control tehnic 
calitativ, ca și compartimentul ur
mărirea producției cu programarea

3 Cu precădere, cea mai mare 
parte din aceste cadre au 
fost orientate către sectoarele 

direct productive, în activitatea de

_ Ceea ce vreau să subliniez
Q este faptul că, in condițiile 

în care fiecare specialist, fie 
din secțiile direct productive, fie 
din serviciile tehnico-funcționale, are 
sarcini și atribuții precis delimitate, 
este nevoie ca. paralel cu continua 
perfecționare a structurilor organi
zatorice să se acorde o mat mare 
atenție șl îmbunătățirii sistemului 
informațional, adaptării acestuia la 
noile cerințe. în acest sens, Comisia 
guvernamentală pentru raționaliza
rea sistemului de e.vidență va trebui 
să treacă neîntîrziat Ia generaliza
rea unor sisteme de evidență suple, 
simple și operative, menite să
ture excesul de formularistică și ra
portări inutile.

înlă-

Anchetă-sondaj realizata de
Tudorel OANCEA, Sabin IONESCU, Constantin DUMITRU

In anii anteriori, la această dată 
““ erau insămintate toate culturile 

din prima epocă. Anul acesta 
semănatul lor a început la 25 mar
tie. Se lucrează cu 400 de semănă
tori și se. realizează o Vițeză zilnică 
de circa 5 000 hectare. Pînă în pre
zent s-au Insămînțat peste 6 000 ha 
și ritmul ‘ito’ lucru este: în,:'6râ.țtore.'O 
atenție deosebită se acordă calității 
lucrărilor. Pe terenurile mai puțin 
zvintate, tractoarele înaintează cu o 
viteză redusă și realizează, în me
die, pe zi 8—9 ha pe semănătoare. 
Din toamnă au mai rămas de arat 
5 000 ha situate în zone depresio- 
nare, cu exces de umiditate.

Cooperativele agricole din județul . 
Tulcpa mai au de primit sămînță de 
porumb din hibrizii tardivi, de 1a 
I.V.C.P.N.C. Arad — 150 tone șl 380 
tone de . la Constanta. Sînt restante 
mari în ce privește livrarea Îngrășă
mintelor chimice. Nu s-atl putut asi
gura îngrășăminte chimice nici coo
perativelor agricole care au culturi 
irigate.
raj CLUJ. Vreme deosebit de fru- 

moașă și călduroasă. Solul. în 
general, cu exces de umidi

tate, mai accentuată în zona pre- 
montană și în lunci. In comu
nele Aghireș, Apahida, Săvădis- 
la și altele s-au organizat mari 
acțiuni de evacuare a surplusului 
de apă.

în zona Cîmpia Turzli s-a trecut 
la Insămînțatul sfeclei de zahăr și 
plantatul cartofilor timpurii. Pentru 
însămînțarea rapidă a culturilor din 
epoca I s-a indicat să se facă re- 
amplasârea acestor culturi pe tere
nurile care se pot lucra.

EjSJ Pină la această dată sau 
■“ arat 18 325 hectare, adică 48

Ia sută din prevederi. Rit
mul la arături este slab, deoa
rece există defecțiuni în organi
zarea muncii la unele stațiuni de 
mecanizare a agriculturii. Lucrînd

noaptea, S.M.A. Ictod ca și S.M.A. 
Dej și Cîmpia Turzii aproape au în
cheiat arăturile și pregătirea terenu
lui. în schimb, Ia alte stațiuni, ca 
Săndulești, Ceanu-Mare și Mociu, 
tractoarele stăteau, deși aveau con
diții bune de lucru.

■ Sînt și unele neajunsuri la 
pregătirea semănatului. ,,.Coo- 

' perativele agricole din Cuz- 
drioara, Sînpaul, ' Bonțida, Satu- 
Lung Moldovenești. Sintioana și 
altele nu au ridicat încă se
mințele de ovăz, mazăre și sparcetă. 
Pe județ, pînă la data de 27 martie, 
nu erau ridicate din baze 23 tone 
mazăre, 50 tone ovăz, 34 tone Spar
cetă și 468 tone porumb.

HBRAILA. Tn ultima săptă- 
mînă, timpul s-a încălzit. Ză
pada s-a topit. Peste 44 000 

ha prezintă băltiri. Pe aceste terenuri 
se lucrează la evacuarea apei. La aces
te lucrări trebuie însă mobilizate toate 
forțele umane și mecanice, toți locut- 
torii satelor pentru executarea de 
canale spre riurile Șiret, Buzău, Căl- 
mățui și Dunăre,

Pină la data de 27 martie, în coo
perativele agricole și întreprinderile 
agricole de stat din județul Brăila 
s-au arat 4 303 ha; s-au grăpat ogoa
rele pe 2 830 ha ; s-a pregătit tere
nul pe 1 420 ha și s-au însămînțat 
oirca 1 500 ha cu culturi din prima 
epocă.

H Pentru terminarea însămînță- 
rilor din urgența I, pînă 
ta sfîrșitul acestei săptămîni 

trebuie să se reamplaseze cul
turile de mazăre, ovăz, borcea- 
guri, sfeclă și lucernă pe tere
nurile zvintate. Sămînța este asigu
rată în toate unitățile agricole. în- 
tîrziate sînt lucrările de fertilizare, 
deoarece îngrășămintele azotoase 
s-au primit doar în proporție de 64 
la sută, cele fosfatice — 73 la sută, 
tar îngrășămintele cgmplexe — 35 
la sută.

(Urmare din pag. I)

de acest gen se întîlnesc cu o 
anumită frecvență și în alte între
prinderi. In esență, este vorba de 
inexistența unor criterii obiective, 
științifice de repartizare a chel
tuielilor indirecte, ceea ce ofe
ră adesea teren favorabil stabi
lirii eronate a prețului de cost. 
Și, cum se știe, un preț de 
cost umflat „presează" asupra ce
lui de vînzare a producției, mărin- 
du-1 nejustificat. Caz concludent. 
Uzina chimică. „Sinteza" din Ora
dea a majorat prețul produsului 
„Fosfotox" R 40 cu 1 800 de lei pe 
tonă, în principal, prin aplicarea 
unor cote majorate, la cheltuielile 
cu întreținerea și funcționarea uti
lajelor și la cheltuielile generale 
ale secțiilor. Cum se vede, imper
fecțiunile metodelor de calcul al 
prețului de cost pot denatura rea
lizările financiare ale unor unități 
în dauna altora, pot afecta eficiența 
pirghiei beneficiului în cointeresa
rea materială justă a întreprinderi
lor.

Există și situații — și din păcate 
nu puține — în care anumite uni
tăți economice, în dorința de a-și 
realiza cit mai ușor sarcinile de 
plan, îndeosebi cele referitoare la 
diminuarea cheltuielilor de produc
ție, își creează „rezerve" prin 
pianul prețului de cost. Anul tre
cut, de pildă, organele de control 
au depistat faptul că Fabrica de 
scule din Rișnov a obținut, pe 
seama supraevaluării în antecalcu- 
lație a consumului de materiale la 
grupa de produse „tarozi de ma
șină pentru filet metric", o renta
bilitate de Ia 246 la sută pină la 
333 la sută, în loc de 30—40 la sută, 
cit s-a stabilit prin calculele de 
plan. La fel, întreprinderea de 
unelte și scule din Brașov a reali
zat pe aceeași cale, la produsul 
„cheie de gheară", o rentabilitate

de 103,4 la sută, în toc de 45,1 la 
sută, iar la „dește plumbuit" — de 
124,4 la sută, față de 33,7 Ia sută. 
Evident, asemenea „realizări" nu 
onorează unitățile respective — fi
indcă nu se datoresc eforturilor tor 
proprii ; dimpotrivă, astfel de exa
gerări diminuează sau atrofiază spi
ritul de economisire, de gospodări
re judicioasă a fondurilor materiale 
și bănești. Legea prețurilor este ca
tegorică în aceste cazuri : toate su
mele rezultate prin încălcarea regu
lilor de determinare a prețului de

nind existența unor planuri de 
cheltuieli’ judicioase și urmări
rea riguroasă a modului cum a- 
ce.stea sînt îndeplinite, aceste meto
de permit cunoașterea, in fiecare 
întreprindere, secție și loc de pro
ducție. a costului produselor fabri
cate. De pildă, metoda normativă 
necesită stabilirea unor norme de 
cheltuieli pe fiecare element de 
calculație în parte și la fie
care toc de muncă, astfel îneît pe 
parcursul realizării planului se 
pot urmări operativ, chiar zilnic,

cauzelor abaterilor de la planul de 
cheltuieli, in vederea înlăturării tor 
energice, imediate.

Metodele amintite au fost expe
rimentate în mai multe uzine, cum 
ar fi „Unirea" din Cluj, Uzina de 
vagoane din Arad, Uzina de pompe, 
Fabrica de mașini-unelte și agre
gate, „Policolor" și fabrica de în
călțăminte „Progresul" din Capitală, 
cu bune rezultate. Conducătorii uni
tăților respective apreciază unanim 
utilitatea acestor instrumente eco
nomice in munca de conducere și

rează unor cauze subiective. Bună
oară, pentru determinarea normelor 
de cheltuieli trebuie atras corpul 
tehnic și ingineresc al Întreprin
derii, adică același care ulterior va 
fi obligat să respecte normele ela
borate. Normele stabilite nu pot 
cuprinde exagerări, deoarece aces
tea se exteriorizează cu ușurință 
pe parcursul execuției planului de 
cheltuieli. Or, multe cadre tehnice 
nu sînt dispuse ca zilnic să fie ur
mărită activitatea de care răspund, 
ca zilnic să fie nevoiți să controleze

mulul informațional privind consu
murile și Celelalte categorii dc 
cheltuieli, sectorizarca cu precizie 
a locurilor de producție sau de 
muncă și delimitarea cheltuielilor 
in funcție de aceste locuri de 
muncă, determinarea bugetelor de 
cheltuieli indirecte și a responsabi
lităților pentru respectarea acesto- 

în vederea asigurării 
strict de economii, 

criterii adecvate 
a cheltuielilor 
bineînțeles,

ra, 
regim 
sirea unor 
repartizare 
regie și, 
unui climat de muncă . ...
aplicării holărîte a acestor metode

unui 
gă- 
de 
de 

crearea 
favorabil

ORDINE, SIMPLITATE, PRECIZIE - 

în calcularea și evidența prețului de cost

moderne. Totodată, o serie de 
obligații revin și forurilor de resort 
— centrale, ministere — care 
au datoria să acorde asistența 
metodologică de. specialitate, in ve
derea adaptării acestor metode la 
specificul fiecărei întreprinderi.

cost sînt preluate la buget, ca be
neficiu necuvenit, atrăgînd tot
odată și recalcularea realizării ce
lorlalți indicatori de plan. Aceste 
prevederi se impun aplicate cu 
toată fermitatea, iar cei care își 
permit să denatureze realitatea 
trebuie să suporte rigorile legilor.

Care ar fi metodele considerate 
că ar corespunde cel mai bine ce
rințelor actuale privind perfecțio
narea planificării prețului de cost, 
scopului urmăririi precise, opera
tive a efectuării cheltuielilor, pe 
baza unor cifre de plan analitice, 
științific determinate ? Intre aces
tea se disting metoda normativă, 
metoda costurilor standard și me
toda tarif pe oră-mașină. Presupu

și /
abaterile de la aceste norme, se 
pot depista imediat locurile unde 
au apărut cheltuieli suplimentare și 
din vina cui. Asemenea „bugete 
de cheltuieli" — care cuprind limi
te maxime ale cheltuielilor — se 
pot elabora și pentru cheltuielile de 
regie. Avantaje certe oferă și me
toda costurilor standard, ca șl aceea 
a tarifului pe oră-mașină. Utilizarea 
acestora implică răspunderi precise 
pentru respectarea lor. atit la ni
velul conducerii întreprinderii, cît 
și in execuție. Se realizează, ast
fel, un control permanent și eficient 
asupra evoluției cheltuielilor de 
producție, devin posibile calcularea 
rapidă a prețului de cost efectiv și 
determinarea influenț'ei factorilor, a

control, de elaborare a deciziilor 
operative. Și, totuși, generalizarea 
lor decurge foarte greoi. Practica 
arată că regulile de bază in vigoa
re cu privire la calculul prețului de 
cost sînt depășite. Instrucțiunile ce 
reglementează aplicarea acestor re
guli prevăd insă și posibilitatea ca 
intreprinderile însele să propună și 
să aplice alte metode în calculul 
prețului de cost, pe care Ie conside
ră mai potrivite specificului activi
tății lor, bineînțeles, cu aprobarea 
forurilor de resort. De ce atunci u- 
nele conduceri de întreprinderi ma
nifestă reținere față de utilizarea 
acestor metode moderne ? Sonda
jele noastre au arătat că, în primul 
rind, o asemenea reținere se dato-

evoluția cheltuielilor. Nici unor 
conducători de întreprindere, în
deosebi acolo unde activitatea pro
ductivă nu se desfășoară cum tre
buie, nu prea Ie este la indemină 
ca organele de resort, in urma unei 
simple analize a datelor cuprinse 
în evidență, să poată descoperi cu 
ușurință punctele nevralgice in 
evoluția consumurilor, a cheltuie
lilor.

Este adevărat, pentru introduce
rea metodelor la care ne-am referit 
sînt necesare și anumite măsuri 
organizatorice, menite să asigure 
realizarea unei colaborări strînse 
între aparatul tehnic și cel econo
mic, îmbunătățirea fluxului tehno
logic și, pe baza acestuia, a siste-

Ce ar trebui subliniat în con
cluzie ? In primul rind, trebuie 
accelerată elaborarea noilor reguli 
de bază pentru perfecționarea 
planificării, calculării și evidenței 
prețului de cost de către organele 
ce au primit această sarefnă : Co
mitetul de Stat al Planificării, 
Ministerul Finanțelor, Direcția 
Centrală de Statistică, împreună 
cu ministerele și celelalte organe 
centrale. Tn al doilea rind, în 
ministere, centrale și întreprinderi 
să se acționeze cu fermitate, încă 
de pe acum, pentru introducerea 
metodelor avansate de urmărire 
a prețului de cost, întărirea in
transigenței împotriva consumu
lui exagerat de materii prime 
și materiale, a cheltuielilor neeco- 
nomicoase, a oricărei forme de 
risipă, pe această cale asigurîn* 
du-se sporirea venitului național, 
deci a resurselor de dezvoltare a 
economiei, de Îmbunătățire a nive
lului de trai.

Tn cursul ultimelor două zile, 
unitățile, armatei noastre — pre
gătite pentru a interveni opera
tiv în vederea înlăturării urmă
rilor inundațiilor din diferite 
zone ale țării — au fost solici
tate să ia parte la combaterea 
pericolului provocat de acumu
larea și revărsarea apelor, la 
protejarea unor localități și o- 
blective economice, la salvarea 
populației și a bunurilor mate
riale. Iată numai două epi
soade.

...Luni, ora 15.00.
Președintele Consiliului popu

lar al comunei Grozești, ju
dețul Iași, informa :

— Valurile Prutului au năvă
lit peste maluri. Satele Sălăjeni 
și Balta Stejarului sînt invadate 
de apă. întreaga așezare comu
nală este amenințată cu inun
darea...

Vestea s-a transmis cu iuțeala 
fulgerului. Și, în mai puțin de 
o oră, îmbarcați pe autoamfi- 
bii. la fața locului au sosit mai 
multe sute de ostași, în frunte 

s cu coloneii Dumitru Roșu»; și 
Gheorghe Mihai, locotenent-co- 
lonelul Nicolae Cojocăriței, ma
iorii Dumitru Moroșanu și Du
mitru Batarogă.

între timp, talazurile se În
tinseseră, se năpustiseră prin 
alte colțuri de sate și peste se
mănături, crescuseră în înălți
me pînă la aproape un metru 
și jumătate. Militarii au intrat 
neîntîrzlat în acțiune. Prima 
misiune: salvarea populației. 
Copii, femei, bătrînl au fost, 
îndepărtați din calea furiei ape
lor. Au urmat animalele și ce
lelalte bunuri ale oamenilo. 
Militarii au transportat la a- 
dăpost tot ce s-a putut trans
porta, in comuna alăturată, Ră- 
ducăneni, și în punctele mai ri
dicate ale comunei Grozești. în 
prezent, ei acționează cu ener
gie spre a limita extinderea a- 
pelor și a înlătura, pe cit. posi
bil, pericolul- distrugerii locuin- 
ț'tor. Pentru a-i sprijini în a- 
ceastă acțiune, noi efective mi
litare. dotate cu puternice mij
loace genistice. au fost trimise 
la fața locului. De asemenea, 
mai multe elicoptere s-au de
plasat urgent în zonă spre a 
contribui la supravegherea evo
luției apelor, la dirijarea ope
rațiunilor de evacuare și la sal
varea unor persoane.

...Luni, ora 19,30.
în timp ce la Grozești se dă

dea bătălia aprigă cu apele, 
în cartierul Brîndușa din partea 
de est a municipiului Iași se 
producea o masivă alunecare de 
teren. Viețile și avutul locuito
rilor erau, și aci, în pericol.

Organele locale de partid și 
de stat au trecut îndată la mă
suri hntărîte. Una dintre aces
tea a fost evacuarea cetățenilor 
și mutarea lor în locuințe din- 
tr-un alt cartier. Pentru reu
șita cit mal deplină a acțiunii 
și desfășurarea ei într-un timp 
cît mai scurt a fost solicitată 
și intervenția grabnică a mili
tarilor. Constituiți într-un pu
ternic detașament, In frunte cu 
maiorul Dumitru Chiriac, secre
tarul organizației de bază de 
partid, ostașii s-au deplasat 
imediat, împreună cu tehnica 
necesară, în cartierul periclitat.

în tot cursul nopții de luni 
spre marți, pînă la răsăritul 
soarelui, ostașii au ajutat ia e- 
vacuarea locuitorilor, cu priori
tate a celor care nu se puteau 
deplasa singuri : copii, bolnavi, 
bătrîni. Toți au acționat exem
plar : fără preget, cu dăruire. 
Cel puțin cu titlu de simbol al 
abnegației dovedite, se cuvin, 
totuși, a fi amintite numele cî- 
torva dintre ei : sergentul Ță- 
ranu Gheorghe, caporalul Mi- 
halcea Dorel, soldațil Vasile 
Florea. Ion Ivan, Constantin 
Ciocoiu...

în dimineața zilei de ierf, un 
-nou detașament de militari a in
trat in acțiune aci, la Iași, înlo- 
cuindu-1 pe cel care a lucrat 
pină in zori. Misiunea lui : eva
cuarea bunurilor populației, evi
tarea oricăror pierderi.

Ostașii armatei noastre se do
vedesc, încă o dată, slujitori de 
nădejde ai celor ce muncesc In 
patria noastră.

I t. col. V. F1UMON 
Lt. col.
N. ȚARCOVNICU
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu
ETICA Șl ECHITA TEA SOCIALISTĂ!

4>

Argumentul realității
în dezbatere: PROIECTUL DE NORME

Puterea exemplului
comunist sub 44

Satisfacția de a modela

Ce-I poate fl mal la Indemini cuiva, de îndată ce 
și-a propus a scrie despre avutul obștesc, decît a face 
— altminteri, cu justificat temei — referire Ia locul 
și importanța, la protecția juridică a avuției socialiste, 
aducind in sprijin argumentele teoriei, texte legale și 
definiții ?

Cum să deschizi insă in modul acesta o astfel de 
dezbatere, cind viața, ea insăși, întreține magistral o 
asemenea „dezbatere" permanentă, de la cerințele puse 
de partidul nostru in fața întregii societăți și pină la 
aspectul concret, strict delimitat și localizat ? Ea. 
viața, pune întrebări și oferă răspunsuri, arată uneori 
petele de umbră și prefigurează soluții, confirmă jus
tețea unei politici înțelepte îndreptate spre sporirea 
și consolidarea, prin eforturi unanime, a avuției socia
liste. în producție, în munca de toate zilele, unde se 
creează nemijlocit și se administrează bunurile mate
riale, este și locul unde se tipărește cea dinții carte 

gospodar al averii obștești.de vizită a calității de

de înfățișări
un om integru

— în dezbaterile pe marginea proiectului de norme 
— ne spunea tovarășa Elena Oprișiu, membră a comi
tetului de partid al uzinei „Electroputere“-Craiova — 
muiți vorbitori au ridicat problema rolului activ pe 
care-1 joacă exemplul înaintat în cadrul fiecărui co
lectiv. De altfel, ideea aceasta că fiecare comunist, la 
locul său de muncă. în viața de familie, in societate 
în general, trebuie să fie un exemplu demn de urmat, 
străbate ca un fir roșu întregul proiect de norme. Și, 
o spunem cu mindrie, asemenea comuniști, exemplari 
prin întreaga lor activitate și conduită de viață, avem 
muiți în uzină. Am constatat însă că nu întotdeauna 
ei sînt suficient de bine cunoscuți. îndeosebi munci
torii tineri vor să știe despre ei mai mult decit simplul 
fapt că sînt fruntași în muncă și că au fotografie la 
panoul de onoare. Ei vor să le cunoască viața, stră
daniile și realizările, îndeosebi principiile de conduită. 
Acest lucru ne-a determinat să realizăm o carte despre 
cei mai reprezentativi comuniști ai uzinei.

...Cartea aceasta, pe care am văzut-o zilele trecute 
în diferite secții ale uzinei, la multe locuri de muncă, 
vorbește despre „puterea exemplului comunist". Ea 
cuprinde un mănunchi de 44 de portrete de comuniști, 
de fapt, 44 de îndemnuri vii. convingătoare, adresate 
tinerei generații de muncitori.

— Ce să mai lungesc vorba, băiatul acesta ne-a dat 
mult de furcă. De unde la început, cînd I-am văzut 
cum lucrează, ne bucuram că a fost repartizat aici, 
ceva mai tirziu muiți dintre noi ar ti răsuflat ușurați 
dacă i s-ar fi desfăcut contractul de muncă.

— Cum așa ?
— Devenise atît de recalcitrant incit nu te mai pu

teai înțelege cu el. Ținută dezordonată, timp și bani 
irosiți la jocuri de noroc... Curind am aflat că uitase 
și de casă și de părinți... Am încercat să port o discu
ție cu el. De prima dată n-am reușit mare lucru. M a 
repezit scurt: „Ce-aveți cu mine ? Dacă nu vâ place 
cum lucrez, atunci plec...". ..Ba, tocmai pentru că ne 
place, i-am răspuns, vrem să fii și în viața ta perso
nală la fel de bun ca și în meserie". E drept că nu 
toți au înțeles că trebuie să facă ceva pentru el. Unii 
au ridicat din umeri, zicînd i „Ce ne privește pe noi ? 
Fiecare doarme cum își așterne. O să regrete el mai 
tîrziu". Vreau să spun însă că nu am fost singurul 
care m-am opus acestei atitudini de indiferență. De 
ce, adică, să-și dea seama mai tîrziu — poate prea 
tîrziu ! — cînd noi l-am putea ajuta să se îndrepte 
acum. Să-l ajutăm să devină un om integru, care să 
dovedească in relațiile cu tovarășii săi, în orice îm
prejurare de Viață, o conduită morală ireproșabilă, 
cum se spune și in proiectul de norme.

Interlocutorul nostru, tovarășul Ion lordache, mem
bru 
din 
fată

mină strîn- 
la Comana?
de avutul 
îmi mărtu-

tru și jumătate... Ceva din 
ele s-a mai justificat. 
Acum, gestionarul Lustig 
mai caută alte lă±i pe la

gajare de parcă în discuție 
ar fi numărul păsărilor de 
pe cer — este un lucru cel 
puțin Îngrijorător pentru 
modul de a gîndi și acțio
na al unor oameni cărora 
li s-au dat în grijă o parte 
din bunurile obștești.

„Trebuie să analizăm 
concret — spunea secreta
rul general al partidului — 
cum se cheltuiește fiecare 
ban și să înlăturăm men
talitatea unor directori care 
nici nu se uită cind se 
cheltuiesc 10 000 sau 100 000 
de lei, considerînd aceasta 
un fapt divers (...) Aceasta 
este, din păcate, mentali- 
tea unor tovarăși și tre
buie să o lichidăm. Fiecare 
trebuie să înțeleagă, de la 
ministru la muncitor, că 
orice risipă — chiar de un

fag, greu să mai știe ci
neva... Dar infinit mai 
greu crește o pădure !

Așa se face că, în locul 
gospodarilor, au ajuns să 
facă ordine oamenii legii, 

stă în intenția 
de a stabili 
mărimea unor pagu- 
nici vinovățiile celor 

răspunzători. Este limpede 
însă că asemenea situații 
anormale, dăunătoare in
tr-un fel sau altul avutu
lui obștesc, nu pot exista 

unor 
a for

malismului și muncii făcu
te cu exigență redusă, fără 
prea mult suflet, intr-un 
cuvînt, fără responsabili
tate. Apărarea și consoli
darea patrimoniului socia
list este mai înainte de

Nu 
tră 
nici 
be,

noas- 
aici

decit in prezenta 
mentalită(l înguste.

Nu a constata 
administrativ 
neajunsurile,

în comitetul de partid al Uzinei „7 Noiembrie" 
Craiova, se opri o clipă. Apoi, luminîndu-se la 

t
întrebați acum pe oricare dintre tovarășii săi cine 

acest frezor in secția de prelucrări mecanice.este
Este cineva I

Cînd intervine tentația 
ft

ci a le îndrepta!
„lucrului ușor

— Șeful de echipă era unul dintre cei mai buni su
dori, a ținut să precizeze de la bun început maistrul 
Ilarion Coteanu din secția de montaj a Uzinei de ma- 

i șini agricole „7 Noiembrie" din Craiova,
. — Atunci.de ce a fost schimbat.?

'?•' — Pentru că nu știa să lucreze cu oamenii.
Să zicem, de exemplu, că observa o anumită lipsă 

în activitatea unui sudor din echipa sa. în asemenea 
împrejurări nu obișnuia să stea de vorbă cu cel in 
cauză. Totul se „rezolva" extrem de simplu : „N-ai 
făcut cutare lucru, ești penalizat cu atît la sută". A- 
cest mod administrativ de a privi lucrurile, oricît de 
intransigent ar părea la prima vedere, nu dădea deloc 
rezultate. Dimpotrivă. Se intimpia adesea ca o parte 
din lucrările de sudură să fie executate încă o dată. 
De ce ? Pentru că se lucra superficial, fără spirit de 
răspundere. Iar șeful de echipă, în loc să controleze a- 
tent munca fiecăruia, să stea de vorbă cu oamenii, să 
încerce să le explice anumite lucruri cărora ei nu 
prea le dădeau importanță, -se mulțumea să constate 
deficiențele și să împartă penalizări.

Era el oare cu adevărat intransigent față de lipsuri? 
Mă îndoiesc, pentru că a nu tolera lipsurile nu înseam
nă doar să le blamezi prin măsuri pur administra
tive, ci să le preîntimpini printr-o muncă de educație 
eficientă. Așa înțeleg eu „intoleranța față de chiul, su
perficialitate sau indisciplină în muncă" despre care 
se vorbește în articolul 18 ai proiectului de norme. Și 
așa au înțeles și ceilalți care, împreună, au hotărît 
schimbarea șefului de echipă. Noi considerăm însă că 
în colectivul de muncă respectiv am schimbat nu șeful, 
ci maniera de a conduce treburile. Rezultatul ? De la 
începutul anului și pină acum timpul afectat remanie
rii lucrărilor de sudură s-a redus de la o zi la una- 
două ore. Altă situație, nu ?

— A venit Intr-o zi — ne povestea tovarășul Gheor- 
ghe Sandu, secretarul comitetului de partid al Grupu
lui Azot .11, din cadrul Combinatului chimic Craiova 
— un muncitor și a reclamat că maistrul îl nedreptă
țește. Zicea că, deși vine întotdeauna la lucru și 
respectă întocmai programul de 8 ore, maistrul îl. nor
mează, totuși, Ca și cînd ar lucra mai puțin. Mărturi
sesc că cele aflate m-au surprins. întrucît îl cunoșteam 

.pe'.cel în cauză, lăcătuș, la .atelierul mecanic, al fabri
cii de amoniac, ca pe un muncitor conștiincios și 
disciplinat. Am mers la fața locului să vedem ce se 
întâmplă.

— Și avea dreptate ?
, — In realitate , nu de chiul sau indisciplină era 

vorba, ci de cu totul altceva. De citva timp, muncito
rul respectiv obținuse cea mai înaltă categorie de 
calificare în meseria sa. O realizare care încununa, 
firește, strădaniile sale de pînă atunci. Dar, de ne
crezut, tocmai cind devenise un om de bază la locul 
său de muncă a început să dea ca racul înapoi. Adică 
să se fofileze, să se sustragă de la activitatea în care 
se remarcase, pretinzînd — drept „recompensă", 
chipurile, pentru gradul lui de calificare — munci 
mai ușoare, pentru care nu era nevoie de cunoștințe 
profesionale înalte. O vreme a căutat s-o facă pe... 
curierul, apoi să care materiale cu 
bună dreptate maistrul îl aprecia mai 
fi cuvenit la calificarea lui.

Am stat îndelung de vorbă cu el. 
înțeles că locul lui este acolo unde 
ducției. Dar cazuri ca acesta, „de sustragere de la 
răspunderi și îndatoriri", cum se critică undeva în 
proiectul de norme (art. 32 — n.n.), mai întîlnim 
uneori, pe ici, pe colo. Așa îneît, a munci pe măsura 
posibilităților tale profesionale, a nu-ți precupeți for
țele și priceperea, este o chestiune de cinste, de etică 
și echitate.

„Mi se spune 
să, zgircitul de 
Dacă e vorba 
cooperativei — 
risea, cu citva timp în
urmă, Eroul Muncii Socia
liste Nicolae Hudițeanu, 
președintele unei coopera
tive agricole din Dobrogea 
— sînt intr-adevăr zgircit. 
Mă aflu, ca să spun așa, 
implicat trup și suflet în 
agricultura socialistă de 
aproape douăzeci și patru 
de ani. Cooperativa noastră 
o cunosc, o simt la fel de. 
aproape ca pe propria-mi 
viață. Ce înseamnă avut 
obștesc știe, intr-un fel sau 
altul, toată lumea, dar încă 
nu toți sînt pătrunși în si
nea lor de ceea ce în
seamnă acest avut pentru 
fiecare și pentru societate".

Mi-am amintit de spusele 
acestui președinte de coo
perativă (a cărej avuție 
sporise an de an, de la 150 
de mii lei inițial la 30 de 
milioane) aflîndu-mă intr-o 
altă margine a țării, la 
Curtici. Eram, la sediul 
Centrului de producție și 
valorificare a legumelor și 
fructelor, patru oameni 
intr-un birou : contabilul 
șef Vasile Bu(ă, merceolo
gul principal Constantin 
Crengașu, un procuror de 
la Procuratura județului 
Arad șl semnatarul rîndu- 
rilor de față. Ne uitam în 
documente șt vorbeam tot 
despre milioane, însă des
pre... altfel de milioane de
cit cele care însumau hăr
nicia cooperatorilor dobro
geni. La un moment dat, 
procurorul, care mai fusese 
și altă dată pe-aici cu tre
buri asemănătoare, a între
bat :

— Cum se prezintă situa
ția gestionară a depozitului 

.’ de ambalaje ? .
— Păi, să vedeți — a răs

puns contabilul șef — este 
vorba de ambalaje de vreo 
patru milioane, poate pa-

ZGÎRCITII
Confruntare de mentalități pe tărîmul 

apărării și consolidării avutului obștesc

unele C.A.P. și a făcut o 
factură de vreo două mi
lioane și jumătate către 
C.A.P. Macea. Dacă fac
tura va fi confirmată 
— a continuat calm conta- 
bilul-șef — rămine în jur 
de vreun milion... Cu ce 
mai există prin curțile oa
menilor s-ar putea totuși 
să iasă inventarul...

Nu vrem să susținem, 
bineînțeles, că vinovat de 
absența miilor și sutelor 
de mii de lăzi, din depozit 
ar fi cumva contabilul-șef 
și nici nu pretindem ca 
un om de cifre să nu poa
tă rosti cuvîntul ■ „milion" 
decit după o 
înghițitură din sticluța cu 
leacuri cont.ra 
inimă... Dar
Fiindcă nu este vorba de 
un leu-doi, ci de milioane. 
Și nu ale nimănui, ci ale 
noastre. Or-, a vorbi des- 

• pre’banii-statului —-și mai 
ales despre banii care nu 
prea par să iasă la numă
rătoare — cu aceeași de-

prealabilă
bătăilor de 
nici așa !

gram de metal — înseam
nă pagubă pentru econo
mia națională".

Nu știm, e drept, cită 
îngrijorare lăuntrică va fi 
produs 
Curtici 
prinderii de legume și fruc
te Arad — director Gheor- 
ghe Balaban, contabi l-șef
I’anait Mușat. Dar de sărit, 
n-a sărit însă nimeni de 
pe scaun, nici măcar cînd 
a apărut în discuție un alt 
milion : valoarea aproxi
mativă a patru stive imen
se de lăzi înnegrite de 
ploi, aflate în curtea depo
zitului din Aradul Nou. 
De fapt, nu prea știa ni
meni ce-i cu ele și ce 
soartă au. Ni s-au dat. în 
schimb, asigurări că celor 
200 000 de lăzi neintrebuin- 
țate și ajunse aproape de 
degradare, anul acesta 
se caută 
utilizări 
circuitul intern, 
de ce a ajuns în 
asta o întreagă pădure de

situația de la 
conducerii Intre-

li 
precis niscaiva 
convenabile în 

Ctim și 
starea

toate o problemă de con
știință. O problemă căreia 
munca, viața ii dau relief 
zi de zi. in mii și mii de 
locuri deodată, in faptele, 
in atitudinea acelora pen
tru care al tuturor înseam
nă cu adevărat AL NOS
TRU, ai fiecăruia, nu al 
nimănui.

In incinta întreprinderii 
de cimentări, operații și 
transporturi speciale Plo
iești am intîlnit nu unul, 
ci mai multe exemple care 
întăresc cele afirmate mai 
sus. N-am trecut prin bi
rouri, n-am căutat cifre, 
date, statistici. Nu era ne
voie de toate acestea pen
tru a putea măsura prețui
rea averii obștești. Se afla 
acolo, abia venit dintr-o 
cursă, „Moșul" — vetera
nul cel mai îndrăgit, „ve
deta" numărul unu a în
treprinderii : 25 de’ ani de 
viață 
1 500 000 
Fiindcă 
altceva

fără cusur . . și... 
de kilometri. 

„Moșul" nu este 
decit 21-PH-l 777,

un camion de 7 tone, solid 
și bun la drum ca-n 
mii ani ai tinereții.

— O mașină căreia 
menii noștri i-au mai 
ruit .încă două vieți, 
marcă Vasile Jilăveanu, 
șeful serviciului exploa
tare. Pur și simplu, comi
sia de casare n-a reușit să 
se atingă de ea. Nu i-au 
putut găsi nici o hibă. 
S-au împotrivit cu toții de 
parcă era a lor, nu alt
ceva.

— Păi 
noastră ? 
stăpîn, _ _ ____
Cum adică, să fi 
brațele 
lăsăm să se hirbuiască pe 
motiv că și-a făcut kilo
metrii, iar nouă tot n-are 
a ne zice nimeni nimic ?

Avea dreptate președin
tele din Dobrogea cind 
spunea că oamenii trebuie 
să înțeleagă, să cuprindă 
și cu inima noțiunea de 
avere obștească. Avusese 
și el de înfruntat menta
lități, idei învechite. La 
început, seara, mai fiecare 
lua acasă din cimp cit pu
tea duce. „Măi oameni, 
de ce luați 7“ „Cum de ce, 
nu-i al nostru ?“ Dar „al 
nostru" nu era „al nimă
nui". Luptase contra aces
tui fals crez „al nimănui" 

'și mai luptă 
dumneata de 
avut un caz penal in coo
perativa noastră ? De 18 
ani. Dar mai avem neca
zuri cu neglijența, cu ne
păsarea. Vin oamenii și se 
pling că unii tractoriști 
umblă la întimplare și din 
4 metri fac drumul de 8, 
alții mai strică 
tă. Acum insă ii 
iartă paguba".

Ce înseamnă 
semnificații are 1 
pentru 
ștesc ? 
care il 
ultimă 
aceea, 
curs la texte, n-a invocat 
definiții. Mai sint, desigur, 
numeroase alte aspecte 
semnificative ale spiritului 
gospodăresc în acțiune, ale 
luptei pentru 
consolidarea, 
de muncă, a 
ponsabilității 
de avuția 
cum o cer neîncetat docu
mentele de partid. Dar des
pre toate acestea in nume
re viitoare ‘ ale ziarului.

pri-

oa- 
dă- 
re-

chiar așa, nu-i a 
sare ultimul ei 
Constantin Ene. 

stat cu 
încrucișate și s-o

încă. „Știi 
cînd n-am

din recol- 
doare, nu

deci, 
pentru 

.. avutul 
răspuns

ce 
noi, 
ob- 
pe

fiecare,
Un - .
dau, în primă și in 
instanță, faptele. De 
reporterul n-a re-

întronarea și 
la fiecare loc 
grijii și res- 
neabătute față

socialistă, așa

ion POPA

Pînă la urmă a 
e și greul pro-

electrocarul. Pe 
puțin decit s-ar

Dinu POPESCU

corespondență

putut
face

nesfîrșiteULTIMA CU

CONCESIE voi fi di-

CAZUL Fspune-mi orice
cheltuit

pe ecranul panoramic ziar, 
cu o

din 
țară.

că
SI

mai poate 
comun să

ceea 
boală.

grijă de 
in (ara,

„Vă rog pe 
sinteți mai in 
să-mi comu

tare este, in

poșta paginii • poșta paginii

și te voi crede!
Scrisorile primite de la cititori ne-au convins definitiv că 

punerea în discuție a unor căsnicii confruntate cu situații mai 
rar întîlnite, dar oricînd posibile în viața fiecăruia, oferă un 
buri punct de plecare pentru acea dezbatere profundă a pro
blematicii familiei pe care o intenționăm. „Cazul" publicat mai 
jos închide perimetrul primei etape a exemplelor,_ pregătin- 
du-ne să expunem, cu un apropiat prilej, ideile, învățămin
tele, aprecierile, care se desprind din confruntarea acestor ac
cidente familiale cu practica inepuizabilă a membrilor socie
tății, cu îndatoririle morale consemnate cu înaltă autoritate, in 
proiectul de Norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste.

Ca și precedentele, „cazul F" este strict autentic. N-am luat 
decit minime măsuri de codificare pentru menajarea reputației 
și sentimentelor celor în cauză. Procesul divorțului s-a desfă
șurat într-un apartament de bloc, Ia domiciliul conjugal. „Pi
rita" nu se putea deplasa. Dialogul părților în fața instanței 
a fost imaginat pe baza respectării riguroase a afirmațiilor 
soților, așa cum sînt ele consemnate in piesele dosarului și în 
alte documente autentice, exactitatea mergînd pînă la expre-alte documente autentice, exactitatea mergînd pînă la 
sie, la cuvînt.

Căsătoria s-a încheiat la Breaza. 
Era toamnă, era sîmbătă, era o zi 
minunată. Răcoarea munților apro- 
piați schimbase peste noapte culori
le orașului. Era sărbătoare : doi 
oameni făceau legămîntul oficial ai 
iubirii lor.

— Ține minte cînd a plecat supă
rat într-o dimineață și l-am urmat 
cu gustarea pină la poarta unității ?

— Nu am conviețuit în condiții 
normale decît șase-șapte luni.

— Cit de greu treceau opt ore pină 
să-l văd, iar acum trec sute.

— Această căsătorie nu 
continua. Este in interesul 
fie desfăcută.

— în momentul în care 
vorțată, mă sinucid.

— Nu sînt vinovat cu nimic față 
de pirită că se află în situația ac
tuală.

— A intentat divorț atunci cind 
aveam mai multă nevoie de el. tncă 
5—6 luni și eram salvată. Eram sal
vată. Salvată.

— Pirita se deplasa cu un auto
turism de ocazie. La ieșirea din ora
șul C. a fost grav accidentata. Luxa- 
ția coloanei vertebrale cu abolirea 
completă a mișcării membrelor infe
rioare și superioare, precum și alte 
grave dereglări.

— Insist în mod deosebit asupra 
amînării la maximum a acestui pro
ces pentru a face ca tratamentul de 
la băile Felix să-și spună cuvîntul.

— Ca urmare a îngrijirii în dife
rite spitale și sanatorii, din țară și 
străinătate, s-a ajuns să aibă diag
nosticul „paraplegie spastică".

— Medicii mi-au recomandat 
rămîn la Felix pînă la vindecarea 
plăgii, apoi să reîncep cura, deoarece 
acele băi sint cit se poate de ajută
toare.

— Poate să stea în poziția așezat, 
cu sprijin și să se deplaseze cu aju
torul căruciorului, urcarea și cobo- 
rîrea de pe cărucior executindu-se 
de către două persoane.

— Mediul de spital, vaietele bolna
velor mi-au agravat boala de bază.

— Propun ca martoră pe îngriji
toarea piritei, ca să se stabilească ce 
progrese a făcut ea in urma trata
mentului.

— Gimnastica nu o pot face din 
cauza plăgii:

— Nu poate sta în picioare.
— în picioare nu pot sta pentru 

că sint slăbită.

să

Paralizie spastică.
Sînt bolnavă în aparență.
Am făcut tot ceea ce s-a 
ca om și ca soț.
Prezint această tăietură 
Despre o tînără din altă 
boală asemănătoare.
Să declare martora dacă pirita 

mai are nevoie, în situația în care se 
află, de bunuri de ordin material, în 
afară de hrană și îngrijire igienică.

— Depun la dosar planșa cu foto
grafii care demonstrează „lilpta 
boala și dorința de a merge".

— Are venituri. Are rude.
— Tăticul a murit din cauză 

mămițica stătea în spital cu mine 
n-a avut cine să-l îngrijească.

— Numai pentru tratamentul efec-

tuat în străinătate s-au 
20 000 «de lei.

— După accident a avut 
mine pînă la intoarcerea 
după aceea, datorită probabil legă
turilor lui cu alte femei, afecțiunea 
reclamantului s-a răcit treptat.

— A devenit egoistă și irascibilă.
— In timpul spitalizării a adus 

femei în domiciliul conjugal.
— Nu trăiesc în concubinaj cu 

nici o femeie. Am renunțat la lo
cuință, la mobilă, doresc să fiu li
ber. Provoacă tot timpul o atmosferă 
de nesuportat pentru o viață in 
comun.

— La întoarcerea mea din spital a 
avut o comportare brutală, mergînd 
pină la a lovi cu picioarele în cărucio
rul in care stăteam neputincioasă, 
jignindu-mă cu cuvinte grele ca 
„paralitică". Demoralizîndu-mă.

— Natura serviciului mă obligă să 
lipsesc de acasă la date necunoscu
te și pe perioade de timp nede
terminate. Aceasta constituie pentru 
pirită motive să alimenteze continuu 
o stare imposibilă pentru conviețui
rea în comun și de uzură permanen
tă a ambelor părți.

— Deși reclamantul nu a avut o 
comportare corectă, doresc să conti
nuăm căsnicia, am nevoie de spriji
nul lui moral pentru a putea lupta

cu boala, pentru a mă reface. Căci 
îl iubesc. Prezența 
mine e mai necesară

— E și în interesul 
părțim. Pentru pirită, 
in același domiciliu îi 
re de nervi 
duce la agravarea stării de

— 11 iubesc.
— Mi-a făcut reclamații 

la organele superioare.
— Ca să nu mă lase.
— Nu pot fi condamnat ca să su

port în continuare manifestările de 
nervi și egoism ale piritei. Ca 
să-mi pot reface viața, stărui în ac
țiunea de divorț.

— Sper că prin prezența soțului 
situația sănătății mi se va schimba 
înspre bine, voi putea face progrese 
și în mers, și atunci, desigur, re
clamantul va reveni la sentimente 

■ mai bune.
— Propun ca martori pe B. I.. 

B. N. și O. V. cu care voi proba 
manifestările piritei, cu mijloacele 
care i-au stat la dispoziție.

— Cu aceiași martori voi dovedi 
disprețul lui pentru mine, frica lui 
de a rămine alături de mine, pen
tru a nu avea greutăți mai tîrziu.

— Apoi modul cum s-a produs ac
cidentul. A plecat la drum fără con- 
simțămîntul meu.

Știa pentru ce călătoresc.
Din mașina in care s-a aflat pi- 
a dispărut un individ.
Nu știu cine a fost. Era o ma
de ocazie. Lua pe oricine. Nu 
de vină că a dispărut.
Voi dovedi’ starea patologică a 

piritei în urma accidentului și im
posibilitatea ei de a mai oferi ceva 
din sarcinile ce le au de rezolvat 
soții, în cadrul familiei și în socie
tate.

— Intoarce-te în cuibul 
avea toată libertatea pînă 
toșire. Vei minți că pleci 
ție și voi crede.

— Paraplegie spastică.
*

Era un Wartburg- pe o șosea, 
printr-o perdea de ploaie deasă. Un 
derapaj și clipa unei zile de primă
vară capricioasă a mohorit. pentru 
totdeauna o existență... două»?

Instanța a rămas în pronunțare.

lui alături de 
ca oricînd.
ei să ne des- 
șederea mea 
creează o sta- 

permanentă.

tău șt vei 
la însănă- 
in delega-

Sergiu ANDON

>

• LĂMURIRE. Mai 
întii, să lămurim o 
chestiune. Nu înțele
gem nemulțumirea to
varășului Ion Dobres- 
cu din Cimpulung- 
Muscel. Tovarășul Do- 
brescu își începe ul
tima . /
cu un aer de descu
rajare : „Cu toate 
că și la alte ca
zuri am opinat in 
scris, din păcate nu 
prea am văzut aceste 
opinii «negru pe alb-, 
totuși conștiința mă 
face să scriu". Să nu 
fim nedrepți ! Citito
rul I. D. este un 
vechi corespondent al 
paginii, opiniile ii sînt 
citite cu atenție iar. 
în funcție de contri
buția pe care o a- 
duc, sint citate. Cre
dem că rezerva co
respondentului musce- 
lean pornește de la 
faptul că i-a scăpat 
lectur^ ziarului din 17 
ianuarie a.c. In acel 
număr, la încheierea 
„procesului complici
tății morale", era folo
sită și contribuția 
dumnealui. De altfel, 
chiar scrisoarea actua
lă cuprinde o compa
rație plastică, pe care 
intenționăm să o re
luăm curind. in ciclul 
de anchete „Familia 
pe ecranul panoramic".

Dorim, cu ocazia a- 
cestei lămuriri, să tră
dăm cite ceva din 
„secretele" modului 
nostru de a parcurge 
corespondența. Nu toa
te opiniile pot fi re
produse, spațiul ga
zetei este limitat și 
nici nu există vreun 
sens de a tipări scri
sori de dragul de a 
dovedi că primești co
respondență. Tipărite 

nu, citate sau 
scrisorile alcătu- 
pentru noi un 

nesecat izvor de cu
noaștere a vieții. 
Chiar atunci cind nu 
sint reproduse direct, 
preluăm din corespon
dență acele omnipre
zente frinturi de idei, 
informații, puncte de 
vedere, care ne lumi
nează și care, retopite 
in focul continuu pe 
care avem datoria 
să-l întreținem, aduc 
cea mai importantă 
contribuție la înfăp
tuirea programului de 
educație comunistă ai 
partidului nostru.

Avem două 
de aur, prin 
toți semnatarii 
sorilor trimise 
devin egali, ____
rent de valoarea pu-

blicistică a rînduri- 
lor lor. Prima este 
aceea că fiecare plic 
se deschide în ziua 
primirii lui. Oricît 
de tîrziu. Oricit am 
fi de ocupați sau de 
obosiți. Ca și cum 
înăuntru, în anvelopa 
de hîrtie, cu forța 
mărcii poștale, ne-ar 
fi sosit nu cîteva 
grame de celuloză, nu 
cîteva miligrame de 
cerneală uscată, ci o 
ființă vie. Care se su
focă. A doua regulă 
este că paginile sint 
parcurse nu „în dia
gonală", ci urmărite 
rînd cu rînd, căutînd 
mereu cuvîntul de aur 
și gîndul de cristal. 
Chiar dacă acele rin- 
duri ar fi plictisitoare. 
Oricît ar fi caligrafia 
de neciteață.

Deci ne mirăm 
are îndoieli, că

că 
nu e 

luat în seamă tocmai 
cine ? Tovarășul Ion 
Dobrescu, ale cărui 
opțiuni sînt foarte 
limpezi, iar paginile 
care le poartă nu im
plică nici măcar efort 
la lectură, pentru că... 
sint scrise la ma
șină ?!

reguli 
care 
scri- 
nouă 

indife-

•- STUPEFACȚIE. Am 
citit cu stupefacție 
întrebarea pe care 
ne-o adresează Euge
nia Pintilie din Piatra 
Neamț : 
dv., că 
măsură, 
nicați 
țara noastră, cea mai 
josnică meserie Cu 
educația noastră so
cialistă nu puteam 
răspunde decît „mese
ria" de leneș. Dar asta 
nu-i omologată. Scopul 
interogației era însă 
retoric. E.P. a încercat 
— și a reușit — să ne 
transmită șocul pe 
care l-a suferit, după 
20 de ani de profesa
re. auzind anumite 
persoane din conduce
rea unității la care lu
crează că se pronunță 
despre meseria de 
dactilografă intr-un fel 
care a determinat în
trebarea.
stracție 
confuzie 
ții" să se 
la profesie, ci la unul 
sau 
care 
strict 
pentru 
e pusă, o admitem ca 
atare și să răspun
dem :

Fiecare meserie utilă 
și cinstită nu e „jos
nică", ci înălțătoare.

Facem ab- 
de posibila 
ca „vinova- 
fi referit nu

altul dintre cei 
o profesează, 
ca om. Deci, 

că întrebarea

Despre cea pusă la în
doială ne e insă greu 
să ne pronunțăm. Sîn- 
tem subiectivi. Noi,, 
ziariștii, avem o slă
biciune specială pentru 
profesia de dactilo
graf. Sîntem foarte a- 
propiați de ei. Dacti
lografele și dactilogra
fii noștri ne sînt nu 
numai primii cititori, 
ci și primii critici, ob
servatori fini și com- 
petenți ai manuscrise
lor, atenți la acurate
țea exprimării, buni și 
priCepuți descifratori 
de sensuri. Pină la 
scrisoarea Eugeniei P. 
n-am auzit ca cineva 
să pună la îndoială 
„caratele" acestei 
serii.

me-

Tot 
de

• MESERIE. 
despre meserie, 
data aceasta despre a 
noastră, a scris cîteva 
rînduri emoționante 
Constantin Țurcanu 
din Ploiești, Scrisoarea 
a fost provocată de lec
tura articolului „Dv. 
ce părere aveți ?“ 
semnat de Petre Dra- 
gu, la 28 februarie. Ci
titorul își exprimă pe 
larg adeziunea față de 
ideile cursivului amin
tit și sfirșește : „Mi-au 
plăcut mult cele spuse 
și mai ales sensul 
lor... părindu-mi-se 
ceva aparte, nu știu 
de ce... închei spu- 
nindu-vă că aveți o 
meserie grea, dar fru
moasă și că vă invi
diez".

• FOLOSIȚI-NE ! 
Teodor Bejenaru, șef 
de serviciu la un șan
tier al I.R.E. Bacău, 
se scuză că nu ne-a 
scris pină acum, cu 
toate că găsește pagina 
care găzduiește și rin- 
durile de față de „un 
real folos in educarea 
omului societății noas
tre. Deși în activitatea 
de toate zilele am 
popularizat in însem
nată măsură 
articole, care
fost o călăuză in mun
ca politico-educativă, 
nu am scris niciodată 
ziarului spre a-mi ară
ta punctul de vedere 
sau pentru a sprijini 
anchetele 
cauză că 
suficient 
sau poate
străduit in măsură su
ficientă să mi-l creez". 
Nouă ne ajunge să 
știm că articolele noas
tre vă ajută, tovarășe 

. Bejenaru. Folosiți-ne 
și sîntem mulțumiți !

aceste 
mi-au

făcute, din 
nu am avut 
timp liber 

că nu m-am

Atunci.de
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Cu numai trei ani în urmă, stră- 
băteam comunele Bacăului pentru 
a vedea la fața locului cum func- 
țioxiează una din cele .mai noi for
me ale activității cultural-educative 
de masă : universitatea populară 
sătească. S-au scris atunci în 
„Scinteia" cuvinte frumoase pe 
marginea acestei inițiative, care mar
ca o nouă etapă calitativă a vieții cul
turale rurale; dar, mai ales, s-a 
pledat pentru păstrarea nealterată 
a ideii de „universitate", cu toate 
exigențele privind conținutul ac
țiunii și forma de prezentare ce le 
implică.

Au trecut tre; 
populare sătești 
au cunoscut o 
dezvoltare , nor
mală, continuu 
ascendentă. Avem 
în față o statis
tică privind toate 
județele țării. Ci
frele ne vorbesc 
de la sine : în 
general se con
stată la anii II 
și III o creștere 
substanțială de 
cursuri și cursanți. 
Ea corespunde ți
nui interes real al 
localnicilor, soli
citării nemijlocite 
a acestora.

— Cine vrea să 
vină la universi
tate, apoi vine 
din pasiune, din 
plăcere, nu-i ne
voie să-1 îndemne 
nimeni — spunea 
maistrul Gheorghe 
secția din Gurahonț a fabricii a- 
rădene „Refacerea". Și apoi, fiecare 
s-a înscris la cursul care l-a inte
resat.

Păreri identice ne-au fost împăr
tășite și de Mircea Deliman, Teo
dor Iva, Anton Laidolf — cursanți 
ai tinerei universități populare din 
Gurahonț.

Aceleași statistici aflate la Con
siliul Culturii Și Educației Socialis
te relevă însă și un alt aspect : 
există în prezent o disproporție 
flagrantă între numărul universită
ților populare sătești din unele 
județe. Astfel, dacă în marea ma
joritate a județelor ele se cifrează 
în jur de 15 asemenea unități, în 
Ialomița și Maramureș nu există 
nici una, iar în Cluj una singură. 
Pe de altă parte, în Argeș sînt 47 de 
universități populare sătești și .47 de 
școli populare comunale cu profil de 
difuzare a cunoștințelor, in Prahova 
— 33 universități sătești, în Olt — 
30, în Vilcea — 20, plus 58 școli 
populare comunale. Pe total, din 
cele 362 universități sătești,. 150 sînt 
înființate în ultimul an, la care se 
adaugă și zecile de școli populare.

Desigur, interesul sătenilor pen
tru informația politică și științifică, 
pentru 
tifică 
unități 
este 
mult 
populare

ani. Universitățile

măsuri pentru 
programe cu 
cu eficiență 
fără a li se 
petente poate

conturarea unor 
adevărat interesante, 
politică și educativă, 
asigura cadre oom- 

r------- ,------ conduce la demoneti-
zarea unei idei extrem de generoa
se. Ceea ce ne-a demonstrat și in
vestigația noastră.

Prima consecință a situației 
create am identificat-o in renunța
rea la conferențiari de prestigiu, 
cadre de cea mai înaltă competen
ță și adoptarea unor soluții organi
zatorice de minimă rezistență.

...Comuna Milcoiu — Vilcea. Pen
tru unul din cele două cursuri ale 
universității a. fost prevăzut un w

militudine aproape perfectă Intre 
programul universităților sătești și 
al școlilor populare comunale. Și 
atunci ce diferență mai există între 
ele ? Nu cumva, astfel, se produce 
o ,.nivelare în jos", o renunțare la 
exigențele organizatorice în favoa
rea criteriului strict cantitativ ? 
O asemenea orientare ni se pare cu 
totul contrară principiului funda
mental de organizare’a universității 
populare sătești, instituție a cărei 
menire este de a îmbogăți 
țele generale ale oamenilor, 
dela profilul etic al 
A transforma cursurile ei 
neri tehniciste înseamnă a renunța

cunoștin- 
de a mo- 
săteniior. 
in expu-

țean din comună", expuneri pe 
teme ale eticii și echității socialis
te etc., in alte localități programa 
cursurilor este departe de ceea ce 
ar dori oamenii să afle, să-și însu
șească și să aplice în munca și via
ța satului lor. Curios este că tema- 
ti'cile poartă in totalitate „girul" 
comitetului județean pentru cul
tură și educație socialistă, care ar 
fi putut să sesizeze asemenea inad
vertențe.

Așa cum arătam la început, In 
unele județe din țară unde rolul uni
versității populare sătești a fost în
țeles la adevăratele sale dimensiuni, 
ecoul de care se '
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Universitatea
populară sătească

33 ss

Halic, de la unic lector — directorul căminului 
cultural,, deși aici există mulți in
telectuali care ar fi fost capabili, cel 
puțin în aceeași măsură, să susțină 
lecțiile. Organele locale ne asigură 
însă că totul merge ,,de I minune". 
Chiar așa să fie, tovarăși cursanți ?

— Mi s-a spus în toamna anului 
trecut că sînt cursantă la universi- 

deschidere, dar, 
mai întimplat

comentariui competent jus- 
înființarea a zeci și zeci de 
noi. Tot atit de adevărat 

Insă șl faptul că un număr 
prea mare de universități 
t sătești în același peri

metru administrativ fără a se lua

tate. Am fost la 
apoi, nu știu ce s-a 
(Maria Pătrașcu).

— Universitatea e 
să fie (Sofia Luța).

— Sint cursant la universitate 7 
Nici mi știam 1 (Dumitru I. Du
mitru).

Formalism în bună ordine 1
Asistăm așadar la o sensibilă 

scădere a puterii de cuprindere a 
universității populare sătești, care 
își are sursa nu numai în unele 
neglijențe administrative locale (ca 
la Milcoiu), ci în însăși alterarea 
conținutului activității sale. De la 
unilateralizarea lectorilor, la vechile 
conferințe șablon nu este decît un 
pas. Iată cîteva exemple :

Am cercetat, cu sprijinul direc
ției de specialitate din Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste te
mele incluse in programele unor 
universități sătești. Ceea ce atrage 
atenția în primul rind este repe
tarea identică a acelorași titluri de 
la o comună la alta, de Ia un ju
deț la altul. Asemenea cazuri se 
pot semnala în Brăila, Vilcea, Ar
geș etc. Mai mult decît atit, în 
Argeș și Vilcea se remarcă o si-

așa... o formă,

cu bună știință la rolul ei funda
mental — educativ, formativ.

în Argeș există un judicios pro
gram de măsuri privind organizarea 
activității de răspîndire a cunoș
tințelor științifice aparținînd 
mitetului județean al P.C.R. 
se vorbește 
ferențiată 
tești in 
pregătirea 
comune 
tam, temele parcă sînt trase la 
șapirograf. Șablonul — acest cunos
cut dușman al vitalității acțiunii 
cultural-educative — tinde să atace 
însuși miezul valoroasei inițiative.

Și în timp ce în programul de 
activitate sînt prezente — în citeva 
variante — doar aceleași cinci-șase 
teme, se întîmplă adesea ca pro
bleme dintre cele mai importante 
(și ne gîndim la popularizarea și 
comentarea celor mai importante 
documente de partid, extragerea 
sensurilor lor celor mai profunde, 
la identificarea și prezentarea as
pectelor economice, etice, sociale- 
locale cele mai acute) să apară cu 
timiditate. în Vilcea, de pildă, dacă 
în comunele Galicea și Olanu se 
pot intilni lecții de mare actualitate 
ca cea înscrisă în program la_ înce
putul acestui an, 
ra C.C. al P.C.R. 
și traducerea lor 
tățile economice 
„Apărarea și dezvoltarea 
obștesc — sarcină a fiecărui

Iakov Bogomolov
Scrierile In proză ale' 

lui Gorki au inspirat 
numeroase creații ale 
cinematografiei sovie
tice, unele dintre ele 
Înscrise- printre ope
rele clasice ale artei 
filmului — de pildă 
„Mama", ecranizarea 
realizată în 1926 de 
Pudovkin, sau adapta
rea celebrei trilogii 
autobiografice adusă 
pe ecran de Mark 
Donskoi. Și piesele 
marelui scriitor au 
prilejuit transpuneri 
cinematografice de 
prestigiu, realismul și 
generozitatea, umanis
mul specific drama
turgiei gorkiene gă- 
sindu-și interpreți 
sensibili In rîndurile 
diferitelor generații de 
cineaști. Pe ecranele 
noastre rulează de cî
teva săptămîni un 
film- creat după una 
dintre cele mai cunos
cute lucrări dramatice 
ale lui Gorki, „Egor 
Bulîciov și alții", care 
evocă, după cum se 
știe — pe fundalul e-, 
venimentelor istorice 
petrecute din toamna 
anului 1916 pînă în 
primăvara anului 1917. 
Acest film a prilejuit 
debutul remarcabil al 
unui tînăr cineast — 
Serghei Soloviev.

Filmul Iakov Bogo
molov — prezentat re
cent în premieră — 
este semnat de unul 
dintre veteranii cine
matografiei sovietice, 
regizorul Abram Room. 
Este tot o adaptare a 
unei piese de Gorki — 
dar o piesă netermi
nată, descoperită pos
tum în arhiva auto
rului ei. Acțiunea se 
petrece în Crimeea. la 
începutul veacului, pe 
domeniul milionarului 
Nikon Bukeev. Apa
rent este vorba des
pre o simplă dramă 
sentimentală : Bukeev 
se îndrăgostește de 
soția inginerului Ia
kov Bogomolov, Olga,

șl ' penfrii ■ că Stănilti-' 
țele sale rămin fără 
răspuns, își pune ca
păt zilelor. Fidel inten
țiilor lui. Gorki, regi
zorul Room (care este 
și autor al scenariu
lui) urmărește firul 
narațiunii conturînd 
nuanțat viața searbă
dă a chefliilor aciuiți 
pe lingă bogatul lati
fundiar, lipsa de ori
zont și cinismul unei 
lumi de paraziți. Și, 
totodată, aduce în 
prim plan confrunta-

CRONICA

FILMULUI

rea vie a două men
talități. a doua con
cepții diametral opuse 
asupra sensului exis
tenței — contrapu- 
nind „filozofiei" ste
rile ă obișnuiților ca
sei ideile generoase 
ale lui Bogomolov, 
pentru care munca, 
creația reprezintă 
principala vocație a 
omului, singura ra
țiune de a trăi' și iz
vorul adevărat al fe
ricirii.

Filmul are o curge
re lentă, un ritm me
nit parcă să sugereze 
plictisul care a pus 
stăpînire pe oaspeții 
lui Nikoh. Nici o in- 
tîmplare ieșită din co
mun nu tulbură aceas
tă desfășurare. Regizo
rul este preocupat de 
accentuarea atmosferei 
dramei mai mult de
cît' de celelalte ele
mente ale adaptării ci
nematografice. El con
sideră, de exemplu, 
ca un aspect secundar 
numeroasele „aparte"- 
uri — momentele în

care personajele IȘi 
dezvăluie gîndurile 
prin scurte monologuri 
în virtutea convenției 
teatrale. In această at
mosferă, și intr-un 
decor admirabil care 
alătură mării nesfîrși- 
te și în veșnică miș
care ariditatea dome
niului pietros stăpînit 
de Nikon Bukeev (ca
litatea copiei color 
impietează adeseori, 
din păcate, asupra ex
presivității peisajului), 
evoluează eroii filmu
lui, interpretați de, 
cițiva buni actori. în 
rolul titular, Igor 
Kvașa creează cu sim
plitate un personaj al 
cărui caracter și ale 
cărui idealuri prefigu
rează noul, intr-un 
contrast profund cu 
mediul viciat în care a 
nimerit întimplător. 
în timp ce Anastasia 
Vertinskaia o întruchi
pează pe frumoasa 
Olga jucînd cu egală 
naturalețe și slăbi
ciunea femeii care se 
lasă pentru o clipă 
sedusă de mirajul e- 
xistenței do huzur, și 
trezirea ei la realitate. 
Este de remarcat, de 
asemenea, reușita com
poziție a actorului 
Aleksandr Kaîiaghin in 
rolul lui Nikon — per
sonaj al cărui destin 
nu este clarificat în 
piesa, neterminată, a 
lui Gorki. Dar epilo
gul, determinat de 
latele acestui perso
naj. este în spiritul 
operei marelui drama
turg. Vidul sufletesc, 
precaritatea resurselor 
sale morale îl conduc 
inevitabil pe Nikon 
spre prăbușire, dispa
riția sa semnifi- 
cind simbolic, se poate 
spune — chiar dacă în 
piesă nu răzbate ecoul 
frămintărilor sociale 
ale vremii — destinul 
unei lumi crepuscu
lare.

D. COST1N

bucură în rindul lo
calnicilor a 
remarcabil, 
măsura eforturi
lor depuse. tn 
județul Arad, de 
pildă, programele 
au fost alcătuite 
numai după o 
prealabilă son
dor^ a opiniei lo- 

prin 
spe-

fost 
pe

cuitorilor. 
consultarea 
cialiștilor din co
mune, a comisii
lor locale de răs- 
pîndire a cunoș
tințelor științifice 
care activează in 
cadrul Frontului 
Unității Socialiste.

— Un lucru am 
căutat să-l avem 
permanent în ve
dere — spunea 
Ion Motrea, . se
cretarul Comite
tului comunal de 

includerea in tema-
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• Atentatul : LUCEAFĂRUL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FES
TIVAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21.
a Iakov Bogomolov :
— 10; 12,30;...............
• Program 
pentru copii 
o Salvarea : 
13,45; 16; 18; 20,15.
• Pe aripile vîntului
— 10; 14,30 ------
• Cowboy :
13,30: 16 '
— 8,30;

CENTRAL
15; 17,30; 30.
de desene animate 
: DOINA — 9,30.

DOINA — 11.30;

PATRIA
19,15.
SCALA — 8,30; 11; 

/ 18,30; 21, BUCUREȘTI 
11; 13.30; 16; 18,30; 21,

FAVORIT — 10; 12,30; 15,30; 18;
20,30.
a Copilul sălbatic : CAPITOL — 
9,30: 11,45; 14; 16.15; 18,30; 20,45.
A Zestrea : FLOREASCA - 15.30; 
18: 20,30.
A Alfred cel Mare : FEROVIAR

15,45’: 18,15;
- 8,45; 11;

18,30; 21, MELODIA — 
13,30; 16; 18,30; 21, MO- 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30;

— 8,30; 10,45; 13,15;
20,45, EXCELSIOR 
13,30; 16;
8,30; 11; 
DERN —
21.
A Marile 
15,30; 18.
A Tin'erii
A În arșița nopții
9; " ................
A O anchetă dificilă : BUCEGI — 
1,5,45; 13; 20,15.
A Adio, arme ! : GRI VITA — 9; 
12,30; 16; 19,30, GIULEȘTI — 15,30; 
19, MIORIȚA — 9: 12,30; 16; 19,30. 
A Cu mîinile curate : MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15, VITAN ~ 15,30; 
18; 20,15.
A Organizația : GLORIA — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20.45, AURORA
— 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18.13: 20,30.
a Eu, eu și eeilalți — 10; 12: 14, 
Aroma de migdale — 16,30, Ploua 
peste dragostea noastră — 18,30, 
Surîzătoarea doamnă Beudet ; 
Cleo de la 5 la 7 — 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).

vacanțe : VIITORUL

: VIITORUL — 20,15.
•; \.'is LUMINA —

11,15: 13,30: 16; 18,30; 20.45.

în

1,35 
,45

In- 
Co-

& strălucit
și profund portretist

PROGRAMUL I
Curs de limba engleză. 
De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru elevi. 
Telex.

L0,(X5 Prim plan : Ion Alexandru 
Befindan, șeful filialei din 
Cluj a Institutului de cerce
tări și proiectări echipamen
te termoenergetice.
Cîntece și jocuri din Oaș. 
Film serial : „Pe urmele lui 
Caplja" — producție a stu
diourilor de televiziune din 
R. S. F. Iugoslavia. Episo
dul IX.

11,45 La ordinea zilei. Azi, jude
țul Mehedinți.

12,00 Revista literar-artistică TV. 
13.00 Telejurnal.
15,00—17,15 Hochei pe gheață : Ro

mânia—Elveția (Campiona
tul mondial — grupa B. 
Transmisiune directă de la 
Graz. Comentează Constan
tin Diamantopol.

17,30 Curs de limba germană. 
Lecția a 46-a.

18,00 Telex.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18,15 Dialog. Discuție pe tema 

,.înnoiri ale artei, înnoiri ale 
esteticii". Participă Ion Ia- 
noși și Cezar Radu.

18,40 Barzi și rapsozi. Secvențe 
filmate la primul festival al 
rapsozilor populari organizat 
la Brăila între 23—25 fe
bruarie 1973.

18,55 Timp și anotimp în agri
cultură.
1001 de seri.
Telejurnal. « Cincinalul îna
inte de termen — cauză a 
întregului popor.
Cîntecul săptămînii : „în
România" de George Grigo- 
riu. pe versuri de Angel 
Grigoriu șl Romeo Iorgules- 
cu. Interpretează Trio Gri
goriu.
Drumuri în Istorie. O ani
versare glorioasă : 80 de ani 
de la întemeierea P.S.D.M.R. 
Telecinemateca. Ciclul In
grid Bergman. „Vizita". Re
gia : Bernhard Wicki. Cu : 
Ingrid Bergman, Anthony 
Quinn, Raolo Stopa. 
24 de ore. • România 
lume.
Fotbal : Austria—Olanda, 
registrare de la Viena. 
mentează Cristian Topescu.

fost hotărîtă de mesajul ei, iar mij
loacele și modurile expresive de a- 
cel sentiment al solidarității cu ță
rănimea, pătrunsese adine în sub
stanța artei sale. Opțiunile formale 
nu-i erau deci condiționate de ra- ' 
țiuni estetice, ci de o atitudine spi
rituală. Implicațiile ideologice ale a- 
cestei atitudini au fost acelea care 
au conferit picturii lui Nagy Istvân 
o acută modernitate • nu conturul, 
nu ritmul sacadat al petelor de cu
loare, nici stilizarea sau simplitatea 
numai aparent naivă, ci autenticita

tea populară, con
secvența impre
sionantă a con
științei, adevă
rul de viață și 
devotamentul ce-1 
angajaseră in
tr-o stare socia- -ț 
lă, toate înnobi
late de respon
sabilitatea mora- i 
lă. Pornirea im

petuoasă spre uman rămîne, ast
fel, trăsătura caracteristică a pictu
rii lui Nagy Istvân. Iar imaginile 
lui, plămădite cu un meșteșug ma
gistral, materializează, cu o covârși
toare tensiune realistă, structuri 
precise și solide.

Nagy Istvân, bun cunoscător de 
oameni, a surprins patimi, emoții, 
moduri de a gindi. Atitudinea 
și meditația lui rămîneau prin
se în plasa unei resemnări fără 
ieșire. Și, pe măsură ce energia 
i se Împuțina, îngrijorarea creș
tea. Lui Nagy Istvân i-au lipsit 
încurajarea tonică și perspectiva fi
nalității posibile a unei acțiuni re
voluționare. Faptul a fost intuit de 
Lucian Blaga, nu numai în consecin
țele sale artistice, ci și psihologice, 
atunci cind scria : „Nagy caracteri
zează desigur, cu neobișnuit mește
șug chiar, dar ceea ce el reține din 
înfățișarea și din viața unui om este 
inevitabilul, destinul care distruge o 
făptură și o fiziologie dată. Trebuie 
să te intorci la tragedia greacă dacă 
vrei să mai încerci același senti
ment al inevitabilului ca in fața 
portretelor lui Nagy".

Arta lui Nagy Istvân, nealterată 
de greutățile existenței și ale carie
rei sale, ne îngăduie, azi, să deslu
șim nerostitele cuvinte de jale ale 
țărănimii de odinioară.

R. ȘORBAN

Pictorul Nagy Istvăn (1873—1937) 
— de la a cărui naștere se împlinesc, 
la 28 martie, o sută de ani — a 
fost „descoperit" la noi de Lucian 
Blaga, prin 1924. Desigur, artistul 
era deja atestat de o operă, înfăp
tuită cu o intensitate de simțire atit 
de copleșitoare, incit Blaga îi între
zărește afinități de trăire și intenții 
cu Van Gogh și cu toți. acei pictori 
mari care „au îndrăgit prăpăstiile 
lăuntrice ale vieții".

Dacă privim oricare din numeroa
sele autoportrete (nici o poză în ele, 
ci totdeauna o 
veghe încordată) 
simțim vitalita
tea unei făpturi 
viguroase. Dacă 
îi privim cu lua
re aminte tablou
rile, vom sesiza 
seriozitatea ne- 
căutajă, apleca
rea. spre esențial 
a pictorului. (Su
te din tablourile lui se află 
în orașele din Transilvania, pie
se cu totul remarcabile sint păstrate 
in muzeele de artă de la Tg. Mureș, 
Oradea, Cluj ; muzeul memorial Oc
tavian Goga de la Ciucea dispune de 
portretul poetului, prieten, protector 
și admirator al lui Nagy).

Mulți ani învățător, Nagy Istvân 
chiar și după ce studiase' pictura la 
academiile din Budapesta, Miinchen, 
Paris, apoi în Italia, în 1902 s-a în
tors din nou la sat. Aici, printre 
casele cu „căciuli mari de paie", va 
Înscrie în opera sa sute de portrete 
de țărani, români și maghiari (mai 
mult decit portrete : existențe măci-. 
nate de viață, istovite în lupta lor cu 
pămîntul) ; mii de peisaje : dealuri, 
văi, păduri, compuse sever, aproape 
cu zgîrcenie, dar dezvăluind, în di
mensiunile lor modeste, confesiuni 
ample despre stările timpului reflec
tate în universul satului transilvă
nean, despre stima pictorului față 
de popor și adevărul, oamenilor să
raci. Meditația gravă a lui Nagy 
Istvân in mijlocul acelei lumi îi 
definește întreaga operă, realizată a- 
proape in întregime in pastel, cu do
minantele tonurilor închise, de brun, 
verde, albastru și — mai ales — de 
negru.

încă .de la începuturile ei, arta, lui 
Nagy Istvân se deosebește de aspec
tele obișnuite ale picturii epocii. 
Deși hrănită de tradiții, o viziune 
primară, de o trează profunzime, îl 
situează în afara oricărei școli sau 
curent ; deoarece forma artei lui a
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CENTENARUL PICTORULUI 
NAGY ISTVÂN

partid Buteni 
ticile respective numai a ceea ce in
teresează pe oameni, ce este legat de 
viața comunei,

Pornindu-se cu o asemenea pre
misă de lucru s-au putut contura 
programe bogate, cuprinzînd cursuri 
de informare asupra politicii parti
dului și statului nostru, cursuri pri
vind istoria patriei, cursuri dedicate 
special tineretului, femeilor, mamelor 
etc. Am asistat la unele dintre aceste 
manifestări alături de zecile de ță
rani cooperatori înscriși. La Macea, 
la Gurahonț, în alte părți, lecțiile au 
depășit canoanele clasicei conferințe. 
Folosirea materialului didactic din 
comună (hărți, grafice, diapozitive, 
diafilme), îmbinarea predării libere 
cu discuții și întrebări dau un plus 
de atractivitate acțiunilor, contri
buind la 
de studiu 
țață. Aici, 
înțeles că 
universitate populară 
succes de public și conținut de idei 
actual și generos, cu discuții aprinse 
și subiecte pentru toate preferințele, 
pi aici, ca și în atîtea alte ocazii, s-a 

'dovedit că nu cifrele impresionante 
dau măsura eficacității unei Inițiati
ve, ci reacția nemijlocită a publicu
lui. Fapt demonstrat și de experiența 
universităților populare sătești.

co- 
Aici 
di- 
să-

Și

despre o acțiune 
universităților 

virsta 
multe 

ară-

a
funcție de 
cursanților. 

însă, așa 
parcă

în
cum

unui climatrealizarea
atent, de analiză nuan- 
in sălile arhipline, 
aceasta

am
este veritabila 

sătească : cu

izvorite din Plena- 
din noiembrie 1972 
în viață în activi- 
din comună sau 

avutului 
cetă-

Radu CONSTANTINESCU
Ion 5TANC1U
Constantin S1MION

PROGRAMUL IX
O viață pentru o idee : dr. 
Ștefan S. Nicolau.
Program de circ. 
Agenda.
Portativ ’73. .
Bucureștiul necunoscut. Vechi 
instituții spitalicești.
Muzică populară cu tineri 
interpreți de la Casa de cul
tură a sectorului 2.
Roman foileton : ,,Cîntec la 
apusul soarelui" după roma
nul lui Lewis Gibbon. Regla 
Moira Armstrong. Episodul 

CImpia virgină".

ZILELE CULTURII IALOMIȚENE
„însemnătatea istorică a creării 

primului partid politic 
al clasei muncitoare din România"

Sesiune de comunicări științifice în Capitală

Cu prilejul aniversării a 80 de a.ni 
de la crearea Partidului Social-De
mocrat al Muncitorilor din România 
— P.S.D.M.R. — marți după-amiază 
a avut loc in Capitală o sesiune de 
comunicări. Organizată de Academia 
de științe sociale și politice, Insti
tutul de studii istorice și social- 
politice și Academia „Ștefan Gheor
ghiu", sesiunea a abordat, in multi
ple planuri, tema „însemnătatea is
torică a creării primului partid po
litic al olasei muncitoare din Româ
nia".

Au luat parte tovarășii Leonte 
Răutu. Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec, Aurel Duca, Constantin Pîrvu- 
lescu, Ion Popescu Puțuri, vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, activiști de partid și 
de stat, reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, cadre didactice, cer
cetători. oameni ai muncii. Cuvîn- 
tul de deschidere a fost rostit de 
prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu,

președintele Academiei -de științe 
sociale și politice, care a evocat tra
dițiile mișcării muncitorești din țara 
noastră, continuate șl ridicate pe o 
treaptă superioară de Partidul Co
munist Român.

Au fost prezentate apoi comuni
cările : „Apariția și dezvoltarea pro
letariatului din România — factor 
primordial ta procesul de 'făurire a 
partidului politic al clasei munci
toare din țara noastră" — de dr. 
Damian Hurezeanu, profesor la 
Academia „Ștefan Gheorghiu"; „Pro
cesul organizării și dezvoltării miș
cării muncitorești și socialiste pre
mergător creării P.S.D.M.R." — de 
dr. Georgeta Tudoran, cercetător 
principal la Institutul de studii is
torice și social-politice ; „Congresul 
de constituire a P.S.D.M.R. Docu
mente programatice adoptate" — de 
dr. I. Iacoș, cercetător principal la 
Institutul de studii istorice și so
cial-politice ; „însemnătatea creării

P.S.D.M.R. în viața politică a Româ
niei" — de dr. M. Iosa, cercetător 
principal la Institutul de istorie 
„Nicolae Iorga" ; „P.S.D.M.R. — fac
tor activ în mișcarea muncitorească 
și socialistă internațională" — de 
dr. N. Copoiu, secretar științific la 
Institutul de studii istorice și so
cial-politice ; „Influența ideilor so
cialiste asupra dezvoltării culturii 
românești din a doua jumătate a se
colului al XIX-lea și începutul seco
lului' al XX-lea“ — de prof. univ. 
Zoe Dumitrescu-Bușulenga, vicepre
ședinte al Academiei de științe so
ciale și politice ; „Transformarea 
partidului socialist in partid comu
nist, rezultat al dezvoltării mișcării 
muncitorești revoluționare din Ro
mânia" — de N. Huscariu, confe
rențiar la Aoademia „Ștefan Gheor
ghiu".

(Agerpres)

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „ATENTATU L“
PRODUCȚIE A STUDIOURILOR FRANCEZE

Cu : Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Gian Maria Volonte, Jean Seberg, Franțoij 
Perier, Philippe Noiret. Regia : Yves Boisset

îndrăgostiți î• Un loc pentru
RAHOVA — 15,30: 18.
• Egor Bulîciov și alții î RAHO
VA — 20,15.
> în umbra
REA ÎNTRE
18; 20,15.
• Fata eare
MUL SĂRII
POPULAR - . .
• Clovnii : BUZEȘTI -
20,15.
A Explozia : UNIREA -
20,15.
© Maria Stuart ; LIRA
18; 20,30, ARTA — 15,30; 18
• Grăsuna: FERENTARI - 15,301 
17,45; 20.
A Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude: «*
13,30; 15,45:
- 9; 11.15;
A Legenda lui Rustam : MUNCA
— 16; 18; 20.
a Cupa gloriei : TIMPURI NOI 
— 9—20,15 în continuare.
a Drumul spre Vest : DACIĂ — 
9.30; 12,15; 15: 17,45: 20,30.
A Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
COSMOS — 15,30; 19.

violenței : INFRAȚI- 
POPOARE — 15,30;

vinde Hori ;
- 10; 15; 17,45 

10; 15,30 “

DRU-
20,30, 

18; 20,30. 
15.30: 18;

15,30; 18;

VOLGA - 9; 11,15;
18,15; 20.30, FLAMURA
13,30; 16; 18,15; ^0,30.

• Micul om mare î COTROCENI 
— 15,15; 18.
• Structura cristalului s COTRO
CENI — 20,30.
• Vacanță la Roma : PROGRE
SUL - 15,30; 18.
• Moartea Regelui Negru : PRO
GRESUL — 20,15.

K

• Filarmonica de stat „George 
Enescu*- (le Ateneu! Român) : în 
cadru’ clcluiu; ,.Corner: ale Ba
rocului muzica]’'. — Arta fugii — 
de •). S. Bach Interpretează Or
chestra de cameră a Filarmoni
cii, dirijată de Avy Abramovici 
- 20.
® Opera Română : Don Quijotte 
- 19.
a Teatrul Național „I. L. < 
glale“ (sala Comedia) : Cui 
frică de Virginia Woolf ? - 
(sala Studio) : Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 20.

Cara- 
I i-e 
- 20,

SLOBOZIA. (corespondentul 
„Sctateii", Lucian Ciubotarii). — In 
cadrul „Festivalului primăverii" 
ieri ‘ s-au deschis la Slobozia,. Că
lărași, Fetești și Țăndărei. „Zilele 
culturii ialomitene", manifestare 
oare a prilejuit declanșarea un'Or 
ample acțiuni cultural-educative.

în zilele'următoare, festivalul va 
continua cu totîlniri cu oameni de 
artă și cultură, recitaluri de poe
zie. muzică de cameră, matinee 
corale?'Prezentate de corul „Frea-i.. 
mă.tul" și concerte . de muzică 
populară, spectacole ale teatrului 
popular.

: Dragostea ooas-

I. Nottara" (sala 
Memphis ! — 19,30, 
Schimbul — 20.

Răzbunarea

A Teatrul de comedie ; PreșuJ — 
20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20. (sala din str. Alex. Sahia) : 
Valentin și Valentina — 20.
A Teatrul Mic 
tră — 19,30.
A Teatrul „C. 
Magheru) : O, 
(sala Studio) :
A Teatrul Giulești : 
sufleurului — 19,30.
A Teatrul „Ion Creangă" : Școala 
din Humulcști — 16.
A Teatrul „Țăndărică" (la Teatrul 
Giulești) : Copilul și clocirlia 
- 15
A Ansamblul artistic „Raosodla 
Română" : La porțile dorului — 
19,30
a Teatrul satiric* muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Jos pălăria ! — .19,30.
A Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Crizanteme mu
zicale ! — . 19,30.
A Circul „București" : Frații Iul 
Flipper — 19,30.

„NOTA ZERO LA PURTARE"
de V. STOENESCU și O. SAVA

LA TEATRUL „ION CREANGĂ"
„Nota zero la purta

re" a constituit unul 
din marile succese ale 
dramaturgiei despre 
și pentru tineret. Cîți 
dintre cei de 30 de 
ani, azi, nu ' cunosc 
„CintecUi lui Ștefan 
Vardia". ciți nu-șr a- 
mintesc despre stră
dania acestuia de a 
impune o nouă etică 
colegilor săi de școa
lă, ciți nu<-și amintesc 
de dragostea lui idea
lă, bărbătesc disimula
tă, pentru fiica profe
sorului. Pleșoianu, șo
tiile .lui „Barbarossa", 
fair-play-ul lui „Tar- 
zân",' visurile, de ac-, 
triță .ale Danei 7

La' teatrul „Ion 
Creangă" a avut loc 
recent o nouă premie
ră a. piesei lui Virgil 
S.toenescu și Octavian 
Sava — după 17 ani 
de iă cea dinții mon
tare bucureșteană. .Ca
drul . ei , a fost Unul 
festiv — un moment 
emoționant al activi
tății cons,țituindu-l 
prezența in " sală a 
multora dintre inter- 
preții de la fostul 
„Teatru al tineretului" 
(care au impUs „Nota 
zero...", grație cărora, 
in sala de spectacole 
sau prin teatrul radio
fonic, arn îndrăgit pie
sa). Este vorba de a- 
cel spectacol cu : Iurie 
Darie, Eugenia Bădu- 
lescu, Arcadie Donos, 
Aurel Cioranu, N. 
Neamțu Qttonel, Geor
ge Gîmă, C. Dines- 
cu, Marcel Gingulescu 
etc. Dar și mai emo
ționant a fost să con
statăm, în sala plină 
de tineri, rezistența în 
timp a piesei, capaci
tatea ei de a ne im
presiona,, de a emoțio
na în continuare noi 
și noi generații.

Care e oare secretul 
atracției și farmecu
lui acestei lucrări nu 
lipsite de soluții arti
ficioase și de replici 
stîngace 7 Evident, 
poezia, romantismul 
ei, faptul că ne invită 
să petrecem cîteva ore 
în acea „Arcadie" care 
au fost sau care au 
devenit anii noștri de 
.școală, cind iubeam ca 
pe niște modele vii pe 
unii dintre profesori, 
cind detestam (fără 
pic de înțelegere) slă
biciunile altora, șica- 
nindu-i cu inventivi
tate diabolică ; anii 
cind cu toții (deși nu

viitori astronomi ca 
Barbarossa) ne îndră
gosteam „pe toată via
ța" și sufeream pentru 
prima oară, descope
ream imensitatea și 
misterul boitei cerești 
și ne avîntam printre 
stele — fără să știm 
nici că oamenii vor a- 
junge în curînd pe 
Lună, dar nici că so- 
oietatea va avea ne
voie și de altceva de
cît de cosmonauți, vio
loniști iluștri, profe
sori emeriți și sportivi

CRONICA

de talie internaționa
lă. Există, de aseme
nea, în „Nota zero la 
purtare" un . salutar 
binevenit realism al 
confruntării de men
talități și atitudini din 
acei ani de iriceput de 
socialism, un pregnant 
sens etic comunist cu 
privire la responsabi
litatea etică și politi
că a tinerilor, cu pri
vire la dragoste și 
muncă, la raportul 
dintre generații (acre
ditat în chip nedidac- 
ticist prin exemplul 
personajelor),.

Plăcerea reîntîtairii 
cu „Nota zero..." a 
fost susținută și de 
calitatea noului spec
tacol — realizat la 
țea.trul „Ion Crean
gă" în regia Ilenei 
Cîrstea (scenografia: 
Ileana Simirad Mun
teanul. Montarea a- 
testă o muncă susți
nută, atentă și de 
calitate pentru adîn- 
cirea psihologiilor ju
venile și a situațiilor, 
pentru valorificarea 
filonului social mai 
grav și pentru accen
tuarea lirismului și 
dramatismului unor 
scene, ca și cel pen
tru realizarea unui 
spectacol omogen sti
listic — plin de poe
zie și nerv. Ea ne a- 
mintește că la teatrul 
„Ion Creangă" există 
actori dotați. Să sub
liniem naturalețea,

simplitatea, căldura, 
poezia unor actori ca 
Andra Teodorescu și 
Romeo Stavăr (prin
cipalii protagoniști), 
subțirimea interpre
tării lui Lucian Mus- 
curel, care a evitat cu 
siguranță atitudinile 
și gesturile la inde- 
mină in conturarea 
lui Mișu Felecan, in
tuiția scenică vădită 
de Dumitru Anghel 
(Daniel), firescul lui 
Mugur Arvunescu, pro- 
fesionâlitatea lui Gh. 
Tomescu (prof. But
narul, nervul și bună
voința lui VasileMen- 
tzel. La spectacol con
tribuie prin compozi
ții corecte: C. Bîrliba, 
Marius Rolea, Ale
xandrina Halic, N. 
Spudercă.

Spectacolul teatru
lui „Ion Creangă" 
marchează un mo
ment de reușită în 
activitatea acestei sta
giuni. Dar, trebuie să 
o spunem, el nu sem
nifică totuși începu
tul așteptat — de re
zolvare practică a 
marilor probleme ale 
acestui teatru. „Nota 
zero...", piesă pentru 
tineret, este inclusă 
pe afiș la cîteva luni 
după transformarea 
teatrului .într-un lă
caș „pentru copii". 
Aspect de și mai 
mare greutate dacă 
menționăm că monta
rea precedentă, des
tinată micilor specta
tori — cu „Cele două
sprezece. luni ale anu
lui" — nu era prea 
bogată în efectele de 
iluzionare și poezie 
epică necesare și, cu 
excepția interpreților 
rolurilor principale, 
prezintă o seamă de 
neîmpliniri sub as
pect actoricesc. De 
altfel, și o parte din
tre interpreții' recen
tului spectacol ni s-au 
părut handicapați de 
virsta biologică și de 
datele fizice. Efortul 
omogenizării stilisti
ce fiind remarcabil, 
vom observa că mai 
sînt și interpreți care, 
într-un exces de bu
năvoință, caricaturi
zează cu credință, dar 
excesiv, (Horia Be- 
nea — „Vucea" etc.).

Să salutăm totuși a- 
ceastă realizare ca pe 
un semn bun...

Natalia STANCU
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PRIMIRE LA CONSILIUL
DE MINIȘTRI

J

Semnarea unui protocol economic

I

Plecarea delegației Partidului Socialist

româno-polonezSesiunea Comisiei mixte româno-tanzaniene
de cooperare economică și tehnică

Desturian (P.S.D.) din Tunisia
Tovarășul Manea Mănescu, vice

președinte al Consiliului de Miniș
tri, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, a primit marți după- 
amiază pe dr. Wilbert K. Chagula, 
ministrul afacerilor economice și

La Ministerul Comerțului Exterior 
au început marți lucrările celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei mixte ro
mâno-tanzaniene de cooperare eco
nomică și tehnică. Cil acest prilej, 
sint analizate modul de îndeplinire 
a acțiunilor prevăzute în protocolul 
pe .mei sesiuni, încheiat cu prilejul 
vizitei din martie 1972 a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în această țară,

★

Ministrul finanțelor al Republicii 
Unite Tanzania, C. D. Msuya, care 
participă la lucrările celei de-a doua 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
tanzaniene de cooperare economică 
și tehnică, ce se desfășoară în Capi
tală, a făcut, marți, o vizită minis
trului finanțelor, Florea Dumitrescu.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Post-scriptum la o duminică 
sportivă și... nesportivă

Relaîări de la corespondenții „Scînteii"
• La Sinaia, pe o excelentă pantă 

de schi — „Izvor" — amenajată ex
clusiv prin munca patriotică a local
nicilor, copiii, mai mici și mai mari, 
vin, de regulă, in număr impresio
nant de mare pentru a învăța schiul. 
De asemenea, pe pirtiile de la „Fur
nica", din împrejurimile localităților 
Bușteni și Azuga sute de părinți și 
copii s-au întrecut duminica trecută 
în competiții organizate ad-hoc. 
După cum ne spunea tovarășul Ion 
Dinu, președintele. asociației .sportive 
„Bucegi", în Stațiunile de pe Valea 
Prahovei și pe pantele și platourile 
munților duminică s-a înregistrat un 
adevărat record de participare : 
cîteva mii de oameni, de toate vîr- 
stele, au schiat ori s-au dat cu să
niuța. (C. CAPRARU).

★
• „Crosul primăverii", desfășurat 

îa Alba Iulia, Aiud, Blaj,?Sebeș și în 
celelalte orașe, a reunit la c'statt un- 
număr mare de concurenți. în muni
cipiul Alba Iulia, la întreceri — pe 
un traseu în incinta cetății medie
vale — au participat tineri și tinere 
de la fabrica de porțelan, fabrica de 
încălțăminte „Ardeleană", elevi de 
la liceul „Horia, Cloșca și Crișan", 
liceul metalurgic „Refractara" și Li
ceul industrial de construcții. Tot Ia 
Alba Iulia a avut Ioc etapa județeană 
a „Cupei tineretului de la sate" la 
șah și tenis de masă. Și totuși, du
minica sportivă în județul Alba (la 
centru ca și in comune) a fost destul 
id' săracă. Cu toate că vremea de

iăvară „invita" ea însăși la miș
care în aer liber, la activități spor
tive, crosul săptămînal (o inițiativă 
bună !) nu răspunde nici pe departe 
dorințelor tinerilor, tinzind să-și 
piardă popularitatea.

Tovarășul Daniel Chirilă, președin
tele consiliului județean pentru edu
cație fizică și sport, mărturisea că in 
întreprinderi, instituții și chiar în 
școli, conducerile respective, asocia
țiile sportive nu privesc cu interes 
aceste acțiuni și nu le acordă spri
jinul necesar. (ȘT. DINICA).

ACTUALITATEA LA FOTBAL

ora 11,30, 
stadionul 

Partida de 
F.C. re
direct pe 

ora

Meciurile de duminică din Capitală 
ale divizionarelor A vor avea loc la 
ore și pe terenuri diferite, astfel : 
Rapid — Universitatea Cluj pe sta
dionul „Republicii" de la 
iar Dinamo — U.T.A. pe 
„Dinamo", de Ia ora 16,30. 
la Bacău (S.C. Bacău — 
trolul) va fi transmisă în 
„micul ecran", începînd de la 
14. Toate celelalte partide ale etapei 
a XVIII-a (C.F.R. Cluj — C.S.M. Re
șița, Steagul roșu — Sportul studen
țesc, A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Cons
tanța, F.C. Argeș — Universitatea 
Craiova, Jiul — Steaua) vor începe 
la ora 16,30.

în ședința sa de aseară, biroul fe
derației de fotbal a decis ca echipele 
bucureștene să nu mai dispute la 
concurență partidele lor din Capi-

INVITARE
LA PATINAI ARTISTIC

începînd de astăzi și pînă sîmbătă, 
inclusiv, patinoarul acoperit „23 Au
gust" din Capitală găzduiește un 
mare concurs internațional de pati
naj artistic pentru juniori, dotat cu 
„Cupa prietenia". Participă sportivi 
și sportive din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. D. Germană, Polonia, Unga
ria, U.R.S.S. și România. Astăzi, în
tre orele 8.30 și 14,30, se desfășoară 
întrecerile la figuri obligatorii bă
ieți, iar la ora 16, după festivitatea 
de deschidere, vor evolua dansato
rii (figuri obligatorii) și perechile 
(program scurt).

Loto-Pronosport aduce Ia cu
noștința cîștigătorilor la „Lote
ria în obiecte" din 11 februarie 
1973 care, din diferite motive., 
nu și-au ridicat încă obiectele 
de la magazinele comerciale (în 
cadrul sumei cîștigate și al listei 
de obiecte publicate), că data 
pină la care pot să mai facă 
acest lucru s-a prelungit de la 
28 martie a.c., la 30 aprilie a.c.

în caz de neprimire a comuni
cărilor scrise, aceștia trebuie să 
se adreseze in timp util Admi
nistrației de Stat Loto-Prono
sport — București, Calea Victo
riei nr. 9. 

dezvoltării planificate al Republicii 
Unite Tanzania.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme referitoare la dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice 
româno-tanzaniene.

precum și noi posibilități de lărgi
re a cooperării rOmâno-tanzaniene 
în diverse domenii.

Delegația .română, la 
condusă de Nicolae M. 
nistru secretar, de stat
Comerțului Exterior, iar cea tanza- 
niană de dr. Wilbert K. Chagula, 
ministrul afacerilor economice și 
dezvoltării planificate.

lucrări este 
Nicolae, mi
la Ministerul

*

Cu acest prilej, au fost discutate 
unele aspecte legate de dezvoltarea 
relațiilor finapciar-bancare dintre 
România și Tanzania. La convorbire 
a participat Vasile Voloșehîuc, pre
ședintele Băncii române de comerț 
exterior.

■ (Agerpres)

• Agenda sportivă argeșeană a 
fost deosebit de bogată Ia sfirșitul 
săptămihii trecute. Iată cîteva „sec
vențe de sănătate" : peste 1 000 de 
persoane (unii cu schiuri, alții cu să
niuțe) au preferat sporturile de 
iarnă, găzduiți fiind de muntele 
Strimtu,' de lingă Cimpulung Muscel. 
La crosurile de la Pitești și din alte 
localități argeșene au luat startul 
circa 10 000 tineri și tinere. Pe tere
nurile Liceului nr. 1 din Pitești am 
asistat la pasionante partide de 
handbal ale unor echipe din județele 
Ilfov, Dîmbovița, Brăila, Olt și Bra
șov. în sala „Mentorul", elevii șco- 

. Iilor profesionale piteștene și-au de
semnat campionii la trîntă, iar in 
sala institutului pedagogic , s-au în
trecut cei mai buni halterofili din 
Argeș. (GII. CIRSTEA).

o Principala competiție a dumini
cii sportive în Poiană Brașov ă Cbn- 
stituit-o concursul de schi al elevi
lor brașoveni .— „Cupa primăverii" 
— organizat de C.J.E.F.S., împreună 
cu inspectoratul școlar și U.T.C. Con
cursul a avut un caracter aplicativ. 
600 de elevi, reprezentînd 28 școli, 
au urcat în Poiană pe jos, pe vechiul 
traseu. (N. MOCANU).

★
• La Oradea, duminică dimineața, 

urma să se desfășoare „Crosul pri
măverii". Se conta pe participarea a 
peste 100 de sportivi, cel puțin așa 
ne-a anunțat tov. Alexandru Tordai, 
vicepreședinte al C.J.E.F.S.-Bihor, 
care a ținut să adauge că va fi „o 
adevărată paradă a sportului de pri
măvară". Evenimentul — in jurul 
căruia s-a făcut atîta vîlvă, prin 
afișe și prin presa locală — a atras, 
cum era și firesc, un mare număr de 
spectatori. Dar, ce să vezi : la start 
s-au prezentat... doar 16 sportivi ! 
Parada sportului a devenit, deci, o 
„paradă" a lipsei de interes din par
tea forurilor locale față de organi
zarea activităților sportive de masă. 
(D. GAȚA).

tală. S-a stabilit, totodată, ca parti
dele de campionat dintre forrnațiile 
bucureștene să se dispute totdeauna 
în cuplaj.

întîlnirea-retur dintre reprezentati
vele de juniori ale României și Gre
ciei, contînd pentru preliminariile 
turneului U.E.F.A., a fost programa
tă pentru duminică dimineața (ora 
10) pe stadionul „Politehnica".

În cîteva rînduri

au ter- 
final al 
Anvers, 
ultima 
Mosco-

• ȘAH. — Cel de-al patrulea
turneu internațional feminin de șah 
pe echipe de la Vrnjacka Banja 
(Iugoslavia), a programat primele 
meciuri. Iată rezultatele : Bulgaria— 
Iugoslavia 1—0 (2). Stadler a pierdut 
la Gheorghieva ; Ungaria—Polonia 
0,5—0,5 (2). Echipa României a
avut zi liberă.
• VOLEI. „Cupa campionilor eu

ropeni" la volei masculin a fost 
cîștigată de formația ■ Ț.S.K.A. Mos
cova. Voleibaliștii sovietici 
minat neînvinși . turneul 
competiției, desfășurat la 
totalizind 6 puncte. în 
zi a turneului, Ț.S.K.A. 
va a întrecut cu 3—1 pe Zetor Brno, 
iar Reszowia a dispus cu 3—1 de 
Ruda Hvezda Praga.

• HANDBAL. — Turneul inter
național 'masculin de handbal de la 
Liubliana a fost ciștigat de repre
zentativa Iugoslaviei, care, în parti
da decisivă, a învins cu 18—17 
(12—9) formația Cehoslovaciei. în- 
tr-un alt joc, R. F. Germania a 
dispus cu 28—18 (12—7) de Dane
marca.

LOTO
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NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA SPECIALĂ 

DIN 27 MARTIE 1973
FOND GENERAL DE PREMII : 

1 916 832 lei.
EXTRAGEREA

63 50 48.
EXTRAGEREA

7 59 86. 
EXTRAGEREA

58 51. 
EXTRAGEREA

22 18.
EXTRAGEREA

12 10 7 20 67.
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Capitala de- 
Socialist Des- 

Tunisia, condu- 
membru al C.C. 
cabinetului pre- 
Tunisiene, Ha

la invitația

Marți a părăsit 
legația Partidului 
turian (P.S.D.) din 
să de Habib Chatti, 
al P.S.D., directorul 
ședintelui Republicii 
bib Bourguiba, care, 
C.C. a? P.C.R., a făcut o . vizită de 
prietenie în România.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovără
șii Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R., Suzana Gâdea, președinta

Ministrul afacerilor externe, Geor
ge Macovescu, a primit marți, în 
cursul dimineții, pe Karl Moersch, 
secretar de stat parlamentar în Mi
nisterul Afacerilor Externe al Repu
blicii Federale Germania, aflat în 
vizită in țara noastră.

Au fost examinate aspecte ale re
lațiilor bilaterale, și posibilitățile de 
dezvoltare în continuare a acestora. 
S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de vederi în legătură cu une
le probleme internaționale actuale, 
îndeosebi europene.

★
în zilele de 26—27 martie, la Mi

nisterul Afacerilor Externe au avut 
loc convorbiri între Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex-

HOCHEIȘTII ROMÂNI 
LA CAMPIONATELE 

MONDIALE ȘI EUROPENE 
(grupa B)

Aseară, la Graz (Austria), unde se 
desfășoară campionatul de hochei pe 
gheață (grupa B), cel mai așteptat 
meci, un veritabil derbi, a fost cel 

, dintre- reprezentativele României și 
R.D. Germane, singurele de altfel 
neînvinse în patru partide anterioa
re. Un public numeros a ținut să a- 
siste la această dispută în care, la 
o poartă' și la alta, fazele de mare 
tensiune, și șuturile au abundat. Ho- 
cheișții români s-au comportat re
marcabil,, luptînd de la egal la egal 
cu o formație care a făcut parte, de
seori din grupa A a „mondialelor", 
fiind' considerată și acum mare fa
vorită. După o primă repriză egală 
(0—0), ei au deschis scorul '(in min. 
26, Calamar), conducînd după două 
reprize cu 1—0. De un dinamism
puțin comun,, ambele echipe arun- 
cînd . în luptă toată energia și am
biția lor sportivă,. avea să fie însă 
<;ea de-a treia și ultima repriză.' 
Echipa R.D.G. egalează, dar din nou 
luăm avans, (prin Tureanu). Egali
tate iarăși (2—2). Hocheiștii din 
R.D.G., cu eforturi foarte mari, în
scriu in min. 53, preluind conduce
rea și, chiar in ultimul minut, sta
bilesc scorul final la 4—2.

Astăzi după-amiază, hocheiștii ro
mâni întîlnesc echipa Elveției. Me
ciul va fi televizat în direct, înce
pînd de la ora 15.

Meciul Iugoslavia—Austria, dispu
tat luni noaptea, a fost ciștigat de 
iugoslavi cu -6—1.

★
în două orașe olandeze, Gronin

gen și Heerenveen, au început în
trecerile campionatelor europene de 
hochei pe gheață pentru juniori 
(grupa B). Selecționata României a 
învins cu scorul de 12—4 (2—1, 6—2, 
4—1) echipa Franței.

Cu prilejul împlinirii unui deceniu de existentă a Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare economică si tehnico-științifică dintre 
Republica Socialistă România ți Republica Democrată Germană, pre
ședintele părții române a comisiei, ing. Ml HAI ZjAARINESCLL 
ne înfățișează aspecte ale evoluției relațiilor economice dintre cele 
două țări și ale activității comisiei.

situează
Așa oum ,este cunoscut. Partidul 

Comunist Român și guvernul Repu
blicii Socialiste România 
statornic în centrul politicii exter
ne a țării noastre întărirea continuă 
a prieteniei și colaborării cu toate 
țările socialiste. în acest cadru, re
lațiile de colaborare și cooperare e- 
conomică și tehnico-științifică cu Re
publica Democrată Germană — tară 
socialistă frățească — cunosc o con
tinuă dezvoltare. Creșterea in ritm 
susținut a potențialului celor două 
țări, angajate cu toate capacitățile 
lor în opera de edificare a socialis
mului. asigură condiții materiale fa
vorabile pentru obținerea de rezul
tate pozitive in activitatea de co
laborare și cooperare economică și 
tehnico-științifică dintre cele două 
țări.

O importanță deosebită pentru 
cursul pozițiv al. relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre cele două 
țări au avut convorbirile dintre 
tovarășul Nioolae Ceaușescu,. secreta
rul general, al Partidului ■ Comunist 
Român, și tovarășul Erich Ho
necker, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, cu prilejul vi
zitei întreprinse in țara noastră, la 
11—12 mai 1972, de delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Democrate Gormane, Sem
narea cu acest prilej a Tratatului 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală ' "
România 
Germană 
prietenie 
două țări, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist, ale respectării, in
dependentei și suveranității naționa
le, egalității în drepturi, neameste
cului in treburile interne, avantaju
lui reciproc și întrajutorării tovă
rășești. „Tratatul semnat astăzi — 
a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
la mitingul ținut cu această ocazie — 
deschide noi perspective pentru a- 
dîncirea prieteniei, colaborării și a- 
lianței dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, în interesul atît al celor 
două popoare, cit și al cauzei socia
lismului, colaborării și păcii in în
treaga lume". Vizita, tratatul sem
nat au constituit un puternic sti
mulent pentru intensificarea relații
lor de colaborare economică dintre 
țările noastre.

După cum se știe, în scopul 
organizării, îndrumării și coordonă- 

între Republica Socialistă 
și Republica Democrată 
a consfințit relațiile de 
și colaborare dintre ceje

Consiliului Național al Femeilor, 
Constantin Vasiiiu, adjunct de șef 
de secție la. C.C. al P.C.R., Sțelian 
Grindeanu, secretar al Comitetului 
municipal. București al P.C.R.

★
în ultimele zile, oaspeții au. vizi

tat obiective economice și social - 
culturale din județele Prahova și 
Brașov și au avut o întîlnire Ia 
Centrul de cercetări pentru proble
mele tineretului din București.

(Agerpres)

terne, și Karl Moersch, secretar de 
stat parlamentar în M.A.E. al R. F. 
Germania.

Au participat ambasadorul Româ
niei Ia Bonn, Constantin Oancea, 
ambasadorul R. F. Germania la 
București, Erwin Wickert, consilier.i 
și experți din cele două ministere 
de externe. (Agerpres)

Cronica zilei cantitâti suplimentare de anvelope R. D. VIETNAM

unele 
interes

Nicolae 
Ministe-

participat. amba- 
București, Aris-

PETRAȘCU

Colaborare fructuoasă în interesul
i și păcii

■ ■

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI TELEGRAME EXTERNE
Tovarășul Janos Fazekas, vicepre

ședinte al Consiliului de Miniștri, a 
primit, marți dimineața, pe J. Ol
szewski, ministrul industriei chimi
ce al R. P. Polone.

In cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost abordate 
probleme referitoare* 1 Ia •dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice,

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

Marți dimineața, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe E. P. Black, director ge
neral pentru Europa în Ministerul 
Afacerilor Externe al Canadei. Cu 
acest prilej, a avut loc o convorbire 
cordială în legătură cu relațiile bi
laterale româno-canadiene și 
probleme internaționale de 
comun.

La primire a participat 
Ghenea, secretar general ăl 
rului Afacerilor Externe;

A luat parte, de asemenea, Ro
bert Louis Rogers, ambasadorul Ca
nadei.

SEARA CULTURALA 
CU PRILEJUL ZILEI NAȚIONALE 

A GRECIEI
Cu prilejul Zilei naționale a Gre

ciei, Institutul român pentru rela- 
■ țiile culturale cu străinătatea a or
ganizat, marți, o seară culturală.

Prof. M. Popescu-Buzeu, președin
te de onoare și secretar general al 
Uniunii medicale balcanice, a îm
părtășit impresii din Grecia. Au fost 
prezentate apoi filme documentare, 
realizate de studiourile cinematogra
fice grecești.

La manifestare a 
sadorul Greciei la 
tote Phrydas.

EVOCARE GH.
-în cadrul manifestărilor ne care 

Muzeul de Artă al Republicii So
cialiste România le-a dedicat picto
rului și desenatorului Gheorghe Pe- 
trașcu. cu prilejul centenarului naș
terii sale, marți după-amiază a avut 
loc o evocare a marelui artist.

(Agerpres)

Ieri in țară : Vremea s-a menți
nut frumoasă și relativ călduroasă, 
cu cerul variabil mai mult senin în 
Maramureș. Transilvania, Moldova, 
vestul Munteniei și' Oltenia. Vîntul 

, a prezentat unele intensificări in 
sudul Banatului, estul Olteniei, nor
dul Moldovei și zona de munte. 
Temperatura aerului a marcat o u- 
șoară scădere în sud-estul tării, la 
ora 14 oscilînd între 6 grade la Su- 
lina și Sfintu-Gheorghe Deltă și 20 
de grade la. Gurahonț, Timișoara și 
Banloc.

rii aotivității de colaborare econo
mică și tehnico-științifică dintre Re
publica Socialistă România și R. D. 
Germană, al traducerii in viață a 
Înțelegerilor intervenite în acest do
meniu între conducerile de partid 
și de stat din cele două țări, a fost 
înființată, cu zece* ani în urmă. Co
misia mixtă guvernamentală de co

laborare economica între Republica 
Socialistă România și R. D. Germa
nă. Acum, la împlinirea unui de
ceniu de activitate a comisiei, se 
poate aprecia că acest organism bi
lateral interguvernamerital. apltcind 
permanent în practică indicațiile 
conducerilor de partid și de stat din 
cele două țări, a constituit un fac
tor activ în evidențierea posibilită
ților și in stimularea acțiunilor con
crete de colaborare și cooperare de 
interes reciproc, pe plan economic 
și behnioo-științific. Comisia s-a do
vedit a fi un cadru organizat pen
tru inițierea de noi forme de co
laborare. cooperare și specializare, 
pentru lărgirea an de an a schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări. In vederea folosirii tot mai e- 
ficiente a posibilităților pe care le 
oferă economiile lor naționale și 
fructificării avantajelor ce decurg 
din diviziunea internațională socia
listă a muncii.

Sesiunea jubiliară a Comisiei mix
te guvernamentale, care își începe 
lucrările în cursul acestei săptămini 
la București, va prilejui, cum este 
și firesc, o trecere în revistă a re
zultatelor obținute pină in prezent 
in dezvoltarea relațiilor economice 
și tehnico-științifice dintre țările 
noastre ; în același timp, un accent 
deosebit se va pune pe adoptarea 
de noi măsuri in vederea dezvol

în urma tratativelor care au avut 
loc intre 2 și 27 martie, Mihail FIo- 
rescu, ministrul industriei chimice, șl 
J. Olszewski, ministrul industriei 
chimice al Republicii Populare Po
lone, au semnat marți protocolul 
privind lărgirea colaborării, coope
rării și specializării in domeniul 
produselor chimice și livrările re
ciproce ale acestor produse pe pe
rioada 1976-1980.

In cursul șederii în țara noastră,

Program ptru asigurarea unor importante

Consiliul de Miniștri a aprobat 
programul de intensificare a valori
ficării resurselor de anvelope și ca
mere de aer uzate în perioada 1973- 
1975. în acest sens, în vederea creș
terii gradului' de valorificare, se 
prevede realizarea peste prevederi
le cincinalului a unor capacități de 
producție pentru reșapare. De ase
menea, sint stabilite sarcini concre
te pentru ministere și alte organe 
centrale și locale, menite să asigure 
predarea spre recondiționare a unor 
cantități sporite de anvelope și ca
mere de aer ; proprietarii de auto
turisme care vor preda anvelope 
bune pentru reșapare vor benefi
cia de prioritate la achiziționarea 
anvelopelor noi.

Programul include, de asemenea, 
normative unice îmbunătățite de ru
laj, atît pentru anvelopele noi, cit și 
pentru cele reșapate. Ținînd seama 
de aceste -normative, noul regula
ment de premiere, a conducătorilor 
auto stimulează predarea anvelope
lor in stare bună pentru reșapare, 
reutilizarea, conform prevederilor, 
a celor reșapate, precum și prelun-

SIMPOZIOANE» EXPOZIȚII
împlinirea a 150 de ani de la naș

terea lui C.D. Aricescu — istoric și 
publicist român, participant la revo
luția din 1848 — și a unei jumătăți 
de secol de la moartea lui D. Onciul 
— creatorul școlii critice de istorio
grafie românească — a fost marcată, 
marți dimineața, printr-un simpo
zion care a avut loc la Muzeul arhi
velor din București.

Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 și 31. în țară : Vreme căl
duroasă. mal ales la începutul in
tervalului. Cerul va fi variabil, cu 
innorări mai pronunțate în vestul și 
în sudul țării, unde se vor semnala 
ploi locale și intensificări de scurtă 
durată ale vîntului. în rest, ploi izo
late. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre zero și 10 grade, mai 
coborîte în depresiunile din estul 
Transilvaniei, la începutul intervalu
lui, iar cele maxime intre 10 și 20 
de grade. în BucureștiVreme căl
duroasă. Cerul va fi variabil, favo
rabil ploii de scurtă durată în a 
doua parte a intervalului. Vint po
trivit. Temperatura va marca o scă
dere ușoară către, sfirșitul interva
lului.

tării în continuare a colaborării, coo
perării și specializării în producție 
in diferite domenii de interes re
ciproc.

în activitatea de colaborare eco
nomică dintre România și R. D. Ger
mană s-au obținut, mai ales în ul
timii ani, importante realizări, în
deosebi in seotoare de bază ale e- 
conomiilor lor naționale. Astfel, im
portante acțiuni de cooperare și spe
cializare au fost 
meniul industriei 
mașini, industriei 
dustriei chimice.

Pornind de la 
intensificarea și 

încheiate în do- 
construcțiilor 

metalurgice și
de 

in-

considerentul 
diversificarea ...

că 
co-

laborarii economice șl tehnice, 
cooperării și specializării in produc
ția industrială, se impun în prezent 
ca forme' superioare de participare la 
diviziunea internațională a muncii și 
de fructificare tot mai eficientă a 

„ posibilităților fiecărei economii na
ționale, cele două părți în Comisia 
mixtă guvernamentală și-au trans
mis reciproc, în cursul anului 1972, 
noi propuneri de colaborare, coope
rare și specializare în producție, des
tinate să contribuie la înfăptuirea 
pe cale bilaterală a „Programului 
complex al adincirii și perfecționării 
în continuare a colaborării și dezvol
tării integrării economice socialiste a 
țărilor membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc", adoptat 
la cea de-a XXV-a sesiune a 
C.A.E.R., care a avut loc la Bucu
rești în anul 1971. Noile propuneri 
au fost examinate în cadrul întilni- 
rilor dintre miniștrii de resort din 

. cele două țări și al tratativelor din
tre centralele industriale, institutele 
de cercetări și proiectări cu profil 
similar din Republica Socialistă 
România și R. D. Germană, elabo- 
rindu-se programe concrete privind 
extinderea și diversificarea colabo
rării și cooperării în domenii de in
teres prioritar din industria con
strucțiilor de mașini, industria chi
mică și petrochimică, metalurgie, 
industria ușoară, știință și tehnică. 

tehnice și științifice în domeniul 
industriei chimice din cele două țări.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, au 
luat parte Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, precum și- 
Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
Poloniei la Bucureștii

oaspeții polonezi au vizitat Grupul 
industrial de petrochimie Ploiești.

★
în aceeași zi, Jaromir Ocheduszko, 

ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești, a oferit un cocteil cu ocazia 
vizitei întreprinse în țara noastră de 
specialiștii polonezi din industria 
chimică.

*
în cursul după-amiezii de marți, 

ministrul polonez'a părăsit Capitala. 
(Agerpres)

girea, în condiții de siguranță a cir
culației, a ciclului total de rulaj al 
anvelopelor.

în program sint înscrise, de ase
menea,- prevederi privind' cerceta
rea în domeniul stabilirii unor rețe
te și tehnologii îmbunătățite de pre
parare a amestecului de cauciuc 
care să contribuie la îmbunătățirea 
caracteristicilor de aderență și uzu
ră la rulaj ale anvelopelor reșapate, 
precurh și a> lărgirii gamei de mate
riale ce se pot obține din deșeuri de 
cauciuc și extinderii utilizării aces
tora în diferite sectoare și în spe
cial în industria materialelor de 
construcții și a construcției de dru
muri.

Prin înfăptuirea măsurilor prevă
zute in program se poate realiza, in 
perioada 1973-1975, o importantă re
sursă suplimentară de anvelope. în 
același timp, prin refolosirea unei 
părți însemnate din structura anve
lopelor se vor economisi importante 
cantități de. materii 
natural, rețele cord, 
etc.

prime : cauciuc 
negru de fum

(Agerpres)

. Aricescu, 
lui D. Onciul.

Profesori universitari și cercetă
tori științifici au vorbit cu acest 
prilej despre activitatea de om po
litic și literat a lui C.D. 
despre viața și opera 1„1

★

Capitală sim- 
. și însușirile 

materiei biostructurate", prima reu
niune organizată în țara noastră în 
scoipiil ^ezbațeriLunor: probleme .ac?,.- 
tuale din acest domeniu.

Marți a avut loc in 
pozionul „Compoziția

★

în amintirea zilei în care Simion 
Bămuțiu a lansat cunoscuta sa 
proclamație . adresată maselor popu
lare din Transilvania, moment im
portant în pregătirea evenimente
lor de la 1848, la Sibiu a fost deschi
să, marți, 27 martie, o expoziție inti
tulată „125 de ani de la Revoluția din 
1848 în Țările Române", Organizată 
de muzeul „Brukenthal“, în. colabo
rare ou biblioteca „Astra“ și filiala 
județeană a arhivelor statului, expo
ziția prezintă vizitatorilor un mare 
număr de periodice și documente 
aflate în păstrarea instituțiilor si- 
biene.

(Agerpres)

So-
Ger-
vo-

Dorința reciprocă de colaborare, pe 
baza progreselor obținute în opera 
de industrializare socialistă, se re
flectă in mod cohcludent și in dez
voltarea continuă a schimburilor co
merciale dintre Republica 
ciMistă România și R. D. 
mană. Astfel, în anul 1973 . _
lumul schimburilor comerciale este 
de aproape patru ori mai mare față 
de volumul realizat în anul 1962. 
Semnificativ este faptul că această 

/ creștere a volumului schimburilor, 
comerciale s-a realizat 'concomitent 
cu diversificarea nomenclatorului 
mărfurilor de export și import! 
Astfel, nomenclatorul exportului ro-

f

•nftnese Îmbogățit, în ultimii
ani, cu instalații de foraj și utilaj 
petrolifer, autoturisme de teren, auto
turisme „Dacia-1 300", compresoare 
frigorifice, transformatori de forță, 
centrale telefonice, motoare electri
ce, utilaje pentru industria me
talurgică și alimentară, instalații 
pentru aglomerarea minereurilor, 
combine agricole ș.a. ; iar nomencla
torul de export al R.D. Germane — 
cu utilaje pentru exploatări miniere 
Ia suprafață, instalații și utilaje pen
tru industria metalurgică, diferite 
mașini, utilaje și aparatură pentru 
industria electrotehnică și electroni
că, noi tipuri de mașini unelte ș.a.

Este, de asemenea, caracteristic 
faptul că, in volumul total al livră
rilor reciproce de mărfuri, produsele 
industriei constructoare de mașini — 
bază trainică a dezvoltării relațiilor 
economice — deține o pondere tot 
mai importantă : circa 63 Ia sută în 
1973. Firește, creșterea livrărilor re
ciproce de mașini și utilaje a fost 
substanțial influențată de acțiunile 
de cooperare și specializare in pro
ducție.

Acordul comercial de lungă durată 
pe perioada 1971—1975 prevede o 
creștere a volumului livrărilor reci
proce cu peste 70 la sută față de vo
lumul realizat în cincinalul anterior. 
Pentru anul 1973 se prevede un vo
lum al livrărilor reciproce de mărfuri'
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MOSCOVA 27 (Agerpres). 
intervalul 21—23 martie, la Moscova 
a avut Ioc ședința Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru industria ali
mentară.
. Comisia a examinat și a convenit 
asupra proiectului programului de 
perspectivă al colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. in dezvol
tarea producției de ambalaje, ma
teriale de ambalat, precum și alte 
materiale auxiliare importante nece
sare in sectorul industriei alimenta
re. Ea a aprobat, totodată, progra
mul lucrărilor de coordonare a pla
nurilor de dezvoltare a industriei a- 
limentare a țărilor membre ale 
C.A.E.R. p.e perioada 1976—1980.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de lucru, prietenească.

0 importanta construcție 
hidrotehnică in stadiu 

de finalizare
HANOI 27 (Agerpres). — în R.D. 

Vietnam se aSă în stadiu'de finali
zare lucrările, la o nouă, mare con
strucție hidrotehnică — bazinul de ■ 
acpmulare de la Cam Son, amplasat 
la confluența rîurilor Song Hoa' și 
Song Thuong. '

Al doilea ca importanță după ma
rele bazin de la Thac' Ba. noul bazin 
are o lungime de 40 kilometri, o 
lățime medie de 2,5 kilometri și o 
capacitate de 300 milioane metri 
cubi. Sarcina sa principală constă, in 
reglementarea debitului rîului Șong 
Thuong,. pentru a se evita astfel 
creșterile excesive ale nivelului apei 
în toată regiunea Thai Binh, din 
zona de deltă a R.D. Vietnam. Un 
baraj realizat la Cau Son, la circa 
10 kilometri de bazinul Cam Son, 
permite o creștere a nivelului rîului 
Song Thuong suficientă pentru a se 
asigura în timp de' secetă- 
unor

. Noua _____  __________ ..
■astfel posibilitatea de a extinde te
renurile cultivate cu orez în pro
vincia Ha Bac, precum și de a spori 
.considerabil recolta.

Rezervorul creat la Cam Son re
prezintă, totodată, datorită unor a- 
menajări adecvate, o importantă 
sursă de energie electrică, precum 
și un centru al producției piscicole.

irigarea 
suprafețe de 40 000 hectare, 
lucrare hidrotehnică asigură

'SESIUNEA
ADUNĂRII. POPULARE 
A R.P. BULGARIA

SOFIA 27 (Corespondență de la C. 
Amariței) : La Sofia s-a deschis, 
marți; sesiunea Adunării Populare a 
R.P. Bulgaria — anunță agenția 
B.T.A. Stanko Todorov; președintele 
Consiliului de Miniștri, a prezentat 
un raport cu privire la activitatea 
guvernului bulgar în anul 1972. Pe 
ordinea de zi a actualei' sesiuni sint 
înscrise, de asemenea, dezbateri 
marginea unor importante 
de legi, printre care cele 
sistematizarea teritorială a 
ților, ocrotirea pămintului 
schimbarea și. completarea 
familiei.

■ Lucrările, sesiunii continuă.
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proiecte 
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eu peste 30 la suită mai mare 
față de volumul schimburilor 
mărfuri realizat în anul 1972., cit și 
față de tranșa anului 1973 din A- 
cordul comercial de lungă durată.

O fructuoasă colaborare se dezvol
tă între România și R.D.G. și pe 
plan tehnico-științific. în acest
dru, părțile și-au transmis reciproc 
documentați) tehnice și au trimis de
legații de specialiști pentru cunoaș
terea realizărilor științei, ale tehnicii 
în producție și în alte domenii. în 
ultimii ani au fost" încheiate înțele
geri de , colaborare tehnico-științifică 

. directă între ministere și alte organe 
centrale din cele două țări. Un nu
măr important de astfel de înțele
geri s-au încheiat direct și între or
ganizații economice și tehnico-științi
fice cu profil similar ca, de exemplu: 

' ;Centrala siderurgică de la Galați 
cu Combinatul de benzi din Ei
senhuttenstadt ; Centrala de țevi și 
trefilate din București cu Combinatul 
de țevi din Riesa ; Centrala de pre
lucrare a țițeiului din Ploiești, Gru
pul industrial petrochimic din Plo
iești, Combinatul chimic din Craiova 
și institutul de cercetări „Chimi- 
gaz" din Mediaș cu Combinatul pe
trochimic — Schwedt ș.a.

Pornind de la rezultatele pozitive 
Înregistrate pînă în prezent și ținînd 
seama de dorința comună de dez
voltare a relațiilor economice dintre 
țările noastre, la sesiunea jubiliară a 
comisiei mixte se vor adopta de 
comun acord măsuri eficiente care 
să conducă la finalizarea unor noi 
acțiuni importante de cooperare. Se 
poate aprecia că există perspective 
de conlucrare reciproc avantajoasă în 
astfel de domenii cum sînt construc
țiile navale, mijloacele de transport 
auto, mașinile-unelte, aparatura op
tică și de laborator, echipamentele 
pentru industria metalurgică, produ
sele chimice ș.a. Totodată, sesiunea 
Comisiei mixte guvernamentale va 
acorda o atenție deosebită măsurilor 
menite să ducă Ia lărgirea și diver
sificarea In continuare a livrărilor 
reciproce de mărfuri. Sesiunea jubi
liară a comisiei va oferi, totodată, 
prilejul pentru trecerea în revistă a 
măsurilor necesare privind coordona
rea planurilor de dezvoltare a eco
nomiilor naționale ale celor două țări 
pe perioada 1976—1980.

Tabloul, succint prezentat, privitor 
la dezvoltarea șt diversificarea rela
țiilor economice dintre Republica So
cialistă România și Republica Demo
crată Germană reflectă preocuparea 
permanentă a ambelor țări pentru ri
dicarea pe o treaptă superioară a le
găturilor de prietenie și colaborare 
dintre ele,, spre binele ambelor po
poare, al construirii noii orinduiri 
sociale, ăl cauzei socialismului, păcii 
și progresului in lume.
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eterat de G.R.P. al Menauloi de Sod
HANOI 27 (Agerpres). — Agenția 

V.N.A. informează că Reprezentanța 
specială a Republicii Vietnamului de 
Sud în R. D. Vietnam a remis, 
marți, la aeroportul Gia Lam, din 
Hanoi, ultimul grup de 32 de prizo
nieri americani, capturați în Vietna
mul de sud și deținuți în R. D. Viet
nam la cererea Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet- ' 
namului de Sud. Acesta — mențio
nează agenția — este cel de-al pa
trulea și ultimul grup de prizonieri 
americani militari și civili capturați 
în Vietnamul de sud și restituiți păr-

ții americane în conformitate cu pre
vederile Acordului privind încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam.

PARIS 27 (Agerpres). — La 
Paris a avut loc o nouă reuniu
ne a Comisiei’economice mixte 
R. D. Vietnam — S.U.A.

Părțile au convenit să se intîl- 
nească din nou luni, 2 aprilie.

Lupte în apropierea 
Capitalei

PNOM PENH 27 (Agerpres). — 
între trupele regimului de Ia Pnom 
Penh și forțele patriotice cambod
giene au avut loc noi lupte, într-o 
zonă situată la numai 8 kilometri de 
Pnom Penii — relatează agenția 
Reuter, citind surse, ale Comanda
mentului militar' lonnolist. Atacu
rile patrioților, lansate în apropierea 
aeroportului, au provocat inamicului 
pierderi în oameni și materiale de 
luptă;

Atacurile patrioților khmeri îm
potriva pozițiilor Ionnoliste .din apro
piere de Pnom Penh au loc în situa-

tia în care șase din cele șapte șo
sele principale care asigură legătu
ra dintre Pnom Penh și alte regiuni 
sînt controlate, pe ample porțiuni, 
de forțele patriotice. Dintre acestea, 
deosebit de importantă este șoseaua 
care leagă Pnom Penh-uil de Kom- 
pong Son, singurul port al tării în 
care au acces navele de mare tonaj.

•Ar
HONOLULU 27 (Agerpres). — 

Luni, pentru cea de-a 20-a zi con
secutiv, avioane americane de tipul 
„B-52" au participat la misiuni de 
bombardament asupra Cambodgiei, 
a anunțat Comandamentul militar 
american, din zona Pacificului, re
luat de agențiile Associated Press și 
France Presse.

Declarația purtătorului de cuvînt al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei

PEKIN 27 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.) a dat publicității o de
clarație în care se arată că, în ulti
mele săptămîni, administrația de la 
Pnom Penh, din ordinul S.U.A., a 
intensificat represiunile împotriva 
populației din regiunile aflate sub 
controlul său temporar. Clica Lon 
Nol-Sirik Matak — relevă declara
ția — a masacrat , și a ucis sute de 
muncitori, învățători, studenți și 
elevi din Pnom Penh, Kampot, Bat-

tambang șî alte capitale provinciale 
aflate sub controlul ei temporar. De 
asemenea, au fost operate arestări 
arbitrare in rîndul intelectualității 
și forțelor patriotice, sub pretextul 
stării de urgență.

Guvernul Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei, arată declara
ția, condamnă aceste noi acte ’ ale 
imperialiștilor S.U.A. și ale clicii 
Lon Nol-Sirik Matak. și cere aces
tora să înceteze imediat orice ac
țiuni represive împotriva poporului 
cambodgian.

Consultările multilaterale de Ia Helsinki
HELSINKI. — Trimisul nostru 

special, D. Ținu, transmite : Grupul 
de lucru al reuniunii multilaterale 
de la Helsinki și-a continuat marți 
lucrările sub, președinția reprezen
tantului Mărfi ' Bi-ftâniî.' în' d'e’zk&tere 
se află, așa cum s-a mai anunțat, 
problemele capitolului al doilea al 
ordinii de zi a viitoarei conferințe 
pentru securitate și cooperare în 
Europa.

în ședința de marți, participanții 
au făcut un schimb de opinii în spe
cial asupra aspectelor privitoare la 
dezvoltarea cooperării tehnico-știin-

țifice,. protejării și ameliorării me
diului înconjurător și turismului (la
tura sa economică).

Din propunerile prezentate pină 
acum și din pozițiile exprimate in 
cursul dezbaterilor, se evidențiază 
existența a numeroase domenii de 
acord, ceea ce a fost apreciat, în In
tervențiile unor participanți, ca ofe
rind bazele pentru trecerea la for
mularea în scris a instrucțiunilor 
pentru organismele Conferinței ge- 
neral-europene, care se vor ocupa 
la timpul respectiv de aceste pro
bleme.

JJ

PENTRU AMERICA LATINĂ
Noul guvern

Este necesară unirea energiilor naționale
pentru lichidarea subdezvoltării11

• Cuvîntarea reprezentantului peruan
QUITO 27 (Agerpres). — în sala 

Palatului legislativ din capitala E- 
cuadorului continuă lucrările celei 
de-a 15-a Sesiuni a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru America La
tină (C.E.P.A.L.). în cadrul dezba
terilor — consacrate examinării mă
surilor necesare în vederea schimbă
rilor esențiale în structura socială și 
economică a țărilor de pe continen
tul latino-american și intrate intr-o 
fază finală — au luat cuvîntul o se
rie de reprezentanți ai celor 12 țări 
participante la lucrările actualei se
siuni.

Conducătorul delegației peruane a 
reafirmat poziția guvernului Alva
rado în problema respectării suve
ranității naționale a tuturor statelor

din America Latină, în controlarea 
și utilizarea resurselor lor naturale, 
inclusiv a respectării apelor juris- 
dicționale extinse în limitele a 200 
mile marine. Regimul protectionist 
aplicat de Statele Unite țărilor de 
la sud de Rio Grande este cauza 
principală a actualelor probleme co
merciale care confruntă această zonă 
— a spus el — evocînd, apoi, nece
sitatea unirii forțelor și energiei ță
rilor latino-americane pentru „înlă
turarea schemelor economice inefi
ciente din trecut și înlocuirea aces
tora cu noile alternative ale schim
bărilor de esență în domeniile eco
nomic și social, dublate de o mai 
largă participare politică".

agențiile de presă
Premierul Consiliului de 

Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, și ministrul comerțului exte
rior, Pai Sian-kuo, au avut, marți, 
la Pekin, o convorbire cu Peter Wal
ker, secretar de stat pentru comerț 
și industrie al Marii Britanii, și cu 
Michael Heseltine, ministrul con
strucțiilor aerospațiale și de naviga
ție — informează agenția China 
Nouă — cu care au abordat probleme 
de interes comun.

Președintele Republicii 
Federale Germania, Gustav 
Heinemann, și-a încheiat vizita ofi
cială în Italia, făcută la invitația 
președintelui Giovanni Leone.

Vizita Iui Gemal Biedici 
în Bangladesh. ** Daooa au în- 
ceput, marți, : convorbirile oficiale . 
dintre delegația Republicii Bangla
desh. condusă de primul ministru, 
Mujibur Rahman, și delegația 
R. S. F. Iugoslavia, condusă de Gemal 
Biedici, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal, care face o vizită ofi
cială în Bangladesh — informează 
agenția Taniug,

La Moscovaa avut loc’ mar?I> 
o convorbire între Andrei Gromîko, 
ministrul de externe al U.R.S.S., și 
Nguyen Thi Binh, ministrul de ex
terne al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. Agenția T.A.S.S. menționea
ză că au fost abordate probleme de 
interes comun, inclusiv situația din 
Vietnamul de sud.

chilian
SANTIAGO DE CHILE 27 (Ager

pres). — Președintele Salvador 
lende a anunțat formarea noului 
vern al Republicii Chile.

Președintele . chilian, relatează 
gențiiie United Press International și 
Reuter, a acceptat demisiile a 6 din 
cei 15 membri ai guvernului. Este 
vorba, printre alții, de generalul 
Carlos Prats, ministru de Interne, 
amiralul Daniel Arellano, ministru 
al lucrărilor publice, și generalul 
Claudio Supuleveda, ministru al mi
nelor. Motivîndu-și hotărârea de a 
accepta aceste demisii. Salvador Al
lende a arătat că „forțele armate se 
reîntorc la activitățile lor. conti- 
nuînd insă să-și aducă contribuția 
la dezvoltarea economică a tării".

Olodomlro Almeyda, ministrul afa
cerilor externe. Jose Toha. minis
trul apărării naționale, precum și alți 
șapte membri ai vechiului guvern își 
păstrează, neschimbate, portofoliile 
avute Și în guvernul precedent.
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DE ACTIVIȘTI AI P.C.R.
O Dineu oferit de conducerea națională a P.S.B

BRUXELLES 27 (Agerpres). — 
Marți, conducerea națională a Parti
dului socialist belgian a oferit un 
dineu în cinstea delegației de acti
viști ai Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Constantin 
Dăscălescu, membru al Comitetului 
Central .al Partidului Comunist Ro
mân. priim-secretar al Comitetului 
județean Galați al P.C.R., oare face 
o vizită în Belgia la invitația P.S.B.

La dineu, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de cordialitate, au 
luat parte Edmond Leburton, pri
mul ministru : al Belgiei, Jos Van 
Eynde, președinte ai P.S.B., Jean

Luyten și Andră Leonard, secretari 
naționali ai P.S.B., Edouard Anseeld, 
ministrul comunicațiilor, Willy Claes, 
ministrul economiei, Edouard Close, 
ministrul de interne. Georges Dejar- 
din, președintele Consiliului Cultu
ral Wallon, precum și membri ai Bi
roului Politic ai P.S.B., secretari fe
derali ai P.S.B., deputați, senatori, 
personalități din conducerea sindi
catelor, a cooperativelor socialiste și 
a organizațiilor de prevederi sociale. 
A fost prezent Alexandru LX,"6- 
reanu, ambasadorul României ' ia 
Bruxelles.

Convorbiri economice

româno-algeriene

Președintele ales al Ar
gentinei, Hector Campora, a avut, 
marți, la palatul Quirinale, o între
vedere cu președintele Republicii 
Italiene, Gjovanni Leone. întîlnirea 
cu șeful statului italian succede con
vorbirilor purtate de Hector Cam
pora cu premierul Giulio Andreotti 
și cu fostul președinte al Argentinei, 
Juan Domingo Peron, aflat în Italia.

Negocierile S.K.L.T. se* 
diul reprezentanței permanente a 
S.U.A. pe lingă Oficiul O.N.U. din 
Geneva a avut loc, marți, o nouă în- 
tilnire a delegațiilor sovietică și 
americană care poartă convorbiri cu 
privire la ljmitarea armamentelor 
strategice.

La Pekin 8 avut loc ° între_ 
vedere între Go Mo-jo, vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, ’președinte de 
onoare al Asociației de prietenie 
China—Japonia, și o delegație japo
neză condusă de Isamu Saheki, pre
ședintele Camerei de comerț și in
dustrie din Osaka, aflată în R. P. 
Chineză, la invitația Consiliului chi
nez pentru promovarea comerțului 
internațional.

sudanez în Anglia

de artă

Canalul Panama

FJorea ȚUIU

pe 
o- 
se

de
ma-

I

La Londra a avut Ioc, zilele 
trecute, o mare demonstrație a 
cadrelor didactice ,-r cerînd îm
bunătățirea condițiilor de muncă 

și viată

Premierul panamez despre 
viitoarele negocieri privind

CIUDAD DE PANAMA 27 (Ager
pres). — în cadrul unui miting, care 
a avut loc în localitatea panameză 
Santiago de Veraguas, șeful guvernu
lui, generalul Omar Torrijos. a de- 

' clarat că va solicita poporului un 
vot de încredere prin intermediul A- 
dunării Naționale, pentru a între
prinde următorul pas în negocierile 
cu S.U.A. privind Canalul Panama, 
„în tratativele pe care le are cu gu
vernul, de la Washington — a de
clarat Torrijos — Republica Panama 
este victima unor amenințări di
recte și indirecte, care au costat 
viața a numeroși panamezi. în cursul 
ultimelor incidente survenite între 
studenți și administrația Canalului", 
în legătură cu poziția S.U.A. în ca
drul recentei sesiuni a Consiliului de 
Securitate de la Ciudad de Panama, 
șeful guvernului panamez a afirmat 
că veto-ul exprimat de reprezentan
tul nord-american va îngreuna mult 
negocierile bilaterale privind Cana
lul, „negocieri care vor fi dificile și 
vor cere sacrificii".

TOKIO

Alertă pe piața obiectelor

lor obiecte de ar
tă pe care nu le-au 
văzut niciodată și nici 
nu le văd, de altfel, 

criză a sistemului pină la revînzarea lor, 
adesea la preț dublu.

Se apreciază că 
piața japoneză a 
biectelor de artă 
fac tranzacții de cir
ca 600 miliarde 
yeni anual. Doar 
decurs de două 
tămini „Galeria 
chido" din Tokio — 
cel mai mare maga
zin de artă din Japo
nia — a încasat din 
vinzări 1,5 miliarde 
yeni. Secțiile specia
lizate in obiecte 
artă ale marilor 
gazine universale din 
Tokio — Mitsukoshi, 
Isetan, Matsuzakaya, 
Matsuya, Seibu și al
tele — încasează zil
nic sume exorbitan
te din vînzarea nu 
numai a lucrărilor o- 
riginale, dar și a co
piilor.

Specula nu se re-

Convorbiri franco—zaire- 
ga. Președintele Republicii Zair, 
generalul Mobutu Șese Seko, care 
a întreprins o vizită particulară 
în Franța, a avut, luni, o întreve
dere cu președintele Georges Pom
pidou. Președintele Mobutu a decla
rat ziariștilor că a adresat președin
telui Pompidou invitația de a vizita 
Republica Zair, în cursul anului 
1974. Invitația a fost acceptată.

probleme ale relațiilor Iugoslaviei 
cu C.E.E., în perspectiva viitoarelor 
convorbiri privind încheierea unui 
nou tratat . comercial între R. S. F. 
Iugoslavia și Piața comună.

0 delegație guvernamen
tală a R.P.D. Coreene,con- 
dusă de Kim Kwan Seup, președin
tele Asociației pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, a avut, la 
Delhi, convorbiri cu o delegație gu
vernamentală indiană. In timpul vi
zitei la Delhi, delegația din R. P. D. 
Coreeană a fost primită de Venkata 
Giri; președintele Indiei, și de In
dira Gandhi, primul ministru al 
țării gazdă.

Noul guvern indonezian. 
Președintele Indoneziei, generalul 
Suharto, a anunțat marți componen
ța noului guvern al țării, pe care va 
continua să-1 prezideze. Adam Malik 
rămine șeful diplomației.

La Benghazi au luat sfir?it- 
marți, lucrările conferinței miniștri
lor de externe ai țărilor islamice. 
Principalele rezoluții adoptate expri
mă sprijinul, participanților pentru 
eforturile în vederea eliberării teri
toriilor arabe ocupate 
stabilirea drepturilor 
poporului pălestinean.

ALGER 27. — (Corespondență de 
Ia Mircea S. Ionescu). — La Minis
terul Industriei și Energiei al Alge
riei, au început, marți, convorbirile 
între Bujor Almășan, ministrul mi
nelor, petrolului și Geologiei, care, 
însoțit de un grup de specialiști, 
întreprinde o vizită în această țară, 
și omologul său algerian, Belaid 
Abdessalem. In cadrul convorbirilor 
au fost examinate o serie de pro
bleme privind diversificarea colabo
rării dintre Republica Socialistă

România și Algeria în domeniile mi
nelor, petrolului și geologiei.

La convorbiri a luat parte amba
sadorul României la Alger, Ștefan. 
Mihai.

începînd de miercuri, oaspetele 
român, împreună cu ministrul alge
rian al industriei și energiei, va 
face o vizită prin diferite centre in
dustriale ale Algeriei, analizîndu-se 
cu acest prilej noi posibilități pen
tru intensificarea cooperării româno- 
algeriene în domeniile minelor, pe
trolului și geologiei.

1N ORAȘUL ITALIAN ALESSANDRIA
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„Întîlnire cu România"

și pentru re- 
legitime ale

lncepînd de ieri 
seară, orașul italian 
Alessandria, cunoscut 
centru industrial și co
mercial este gazda u- 
nei inedite mani
festări intitulate „în- 
tîlnire cu România". 
Manifestarea, care iși 
propune să facă cu
noscute realizările po
porului român in mul
tiple domenii de acti
vitate, este prima de 
acest gen dedicată 
unei țări străine. „Am 
ales țara dumneavoas
tră — arăta primarul 
orașului, dl. Felice 
Borgoglio — datorită

legăturilor seculare 
dintre popoarele noas
tre, afinităților din
tre cele două limbi, 
dar, mai ales, datori
tă prețuirii pe care o 
acordăm României de 
astăzi, eforturilor sale 
îndreptate spre îna
intarea pe calea pro
gresului 
social, 
externe 
colaborare cu 
rile lumii".

Ciclul de 
dedicate 
care va continua 
la 9 aprilie, a 
inaugurat prin-, 
expoziție de fo-

economic și 
politicii 
de

sale 
pace și 
toate fa

țări 
niei, 
pină 
fost 
tr-o

manifes- 
Româ-

tografii. Ambasadorul 
țării noastre la Roma, 
Iacob Ionașcu, a vorbit 
despre dezvoltarea re
lațiilor culturale ro- 
mâno-italiene.

In zilele următoare, 
Vor fi organizate, 
printre altele, o sea
ră de filme documen
tare românești, o con- 
ferință-dezbatere le
gată de diferite as
pecte ale dezvoltării 
sociale și culturale 
contemporane a țării 
noastre.

La flden s-au încheiat 
COHVOrlbmle între reprezentanți 
ai R. P. Chineze și ai R. D. P. a 
Yemenului în problema construirii 
șoselei dintre localitățile Mahfid și 
Mukalla —. informează . agenția 
China Nouă. Această șosea va avea 
o lungime de 330 kilometri și va 
asigura legătura între trei provincii 
yemenite.

Convorbiri în probleme 
comerciale iugoslavo—ita
liene au *ncePut 13 Belgrad. Cele 
două delegații urmează, de aseme
nea, să ia în discuție o serie

Un comunicat al 
țiunilor Unite 
(U.N.I.C.E.F.), publicat luni, 
nunță distribuirea de doze con
centrate de vitamine la 15 mi
lioane de copii din Bangladesh. 
Este prevăzut — se precizează 
în document — ca această cam- 

Ipanie să se prelungească pe vii
torii trei ani, de fiecare dată 
pentru o perioadă de un semes
tru, ținînd seama de faptul că 
numai anul trecut, din cauza 
lipsei de vitamină A, 150 000 de 
copii din această țară și-au 
pierdut vederea.

Un proces împotriva a 
doi foști „SS"-iști, Johann 

• Băcker și Hans Quambusch, acuzați 
pentru a fi participat la execuții în 
masă în timpul ocupării Poloniei, 
în perioada celui de-al doilea război 
mondial, s-a deschis în Berlinul 
oocideriitâl.' Ei sînt acuzați de a fi 
asasinat, între 1941—1943, numeroși 
copii, femei și bărbați din „ură ra
sială".

Radu BOGDAN

de

I Fondului Na- 
pentru copii 

’ a-

Noel Coward a incetat din 
viață la Kingston (Jamaica). Renu
mitul om de teatru și compozitor 
britanic era în vîrstă de 73 de ani.

LA REUNIUNEA „COMITETULUI CELOR 20"

Acord asupra necesității elaborării 
unui nou sistem monetar internațional

WASHINGTON 27 (Agerpres). — 
Comunicatul publicat la sfirșitul 
reuniunii miniștrilor de finanțe din 
țările membre ale „Comitetului ce
lor 20“ al Fondului monetar inter
național, desfășurată la Washington, 
subliniază că in cursul lucrărilor s-a 
căzut de acord asupra. necesității 
elaborării unui nou sistem monetar 
internațional bazat pe cooperare și 
consultare în cadrul oferit de F.M.I. 
Noul sistem ar trebui să încurajeze 
creșterea comerțului mondial și dez
voltarea economică și să sprijine 
eforturile autorităților monetare din 
toate țările de a combate inflația. în 
comunicat se precizează că miniștrii 
de finanțe s-au pronunțat pentru 
menținerea unor cursuri de schimb 
ajustabile, dar fixe în cadrul viito
rului sistem monetar, apreciind însă

MARGINALII

Pe fundalul celei 
3-a doua revalori

zări a yenului, im
pusă de fenomenele 
de 
monetar interocciden- 
tal, in Japonia se con
turează puternic ten
dințele de intensifi
care a speculei. Zi
lele trecute in parla
ment s-a semnalat 
că diferite companii 
stochează mărfuri, in 
așteptarea unor con
diții mai favorabile 
de desfacere. Specu
lanții își lărgesc sfe
ra de acțiune și asu
pra pământului, al că
rui preț a atins, de 
altfel, niveluri foar
te ridicate.

Un domeniu deose
bit de înfloritor pen
tru asemenea afaceri 
este cel al obiectelor 
de artă, care înregis
trează aproape zi de 
zi creșteri spectacu
loase. Presa consem
nează multe cazuri 
cind speculanții co
mandă producători-

de 
in

duce doar la piața in
ternă. „Experții ad- 
hoc" cutreieră țări oc
cidentale, importind 
obiecte de artă pen
tru care cheltuiesc 
anual circa 22 miliar
de yeni. Business-ul 
in acest domeniu a în
ceput să ispitească 
pină și băncile, care 
pină recent conside
rau afacerile cu 
biecte de artă ca 
sector instabil, 
mitomo Bank", 
pildă, a încheiat 
cent o înțelegere 
„Galeria Nichido", 
angajîndu-se să ofe
re credite mergind 
pină la 60 la sută din 
sumele necesare achi
ziționării obiectelor de 
artă de către diferiți 
clienți. Presa locală 
afirmă că bucurin- 
du-se de un aseme
nea „stimulent" spe
cula cu obiecte de 
artă are toate șanse
le să înflorească 
continuare.

LONDRA 27 (Agerpres), — Aflat 
de duminică la Londra, ca oaspete al 
guvernului britanic, șeful statului 
sudanez, Gaafar El Numeiry, a con
ferit, marți, la palatul Buckingham, 
cu regina Elisabeth a H-a.

Anterior, președintele Sudanului a 
făcut o vizită la Ministerul pentru 
Problemele Scoției, unde a purtat 
convorbiri cu ministrul Gordon 
Campbell.

în cursul după-amiezii, șeful sta
tului sudanez a avut o întrevedere 
cu premierul britanic, Edward Heath. 
Cei doi interlocutori s-au referit la 
o serie de aspecte ale vieții interna
ționale, insistîndu-se asupra relațiilor 
bilaterale.

Parlamentul indian a 
aprobat Controlul statu 

lui asupra minelor 
de cărbuni

DELHI 27 — (Corespondență 
. de la I. Puținelu). Camera su

perioară a Parlamentului indian 
— Rajva Saha — a aprobat 
conținutul ordonanței guvernului 
privind trecerea sub controlul 
statului a minelor de cărbuni. 
Aceeași ordonanță a fost apro
bată, la 16 martie, de Lok Sab- 
ha — Camera Populară a Par
lamentului.

Luind cuvîntul în cadrul dez
baterilor parlamentare, minis
trul minelor și oțelului, Mohan 
Kumaramangalam, a anunțat că 
ordonanța guvernamentală va 
fi înlocuită printr-un proiect de 
lege care să statueze bazele 
juridice ale acestei acțiuni. El 
a arătat, totodată, că a fost? ela
borat un program care prevede 
sporirea producției de cărbuni, 
in actualul plan bugetar 1973— 
1974, la 80 milioane tone.

O industrie lucrativă

„apărarea la domiciliu
Societăți de supra

veghere a magazine
lor sau locuințelor 
izolate, firme care fur
nizează la cerere paz
nici înarmați, servicii 
telefonice la care se 
poate apela in cazul 
unor spargeri sau fur
turi, in fine, o întrea
gă industrie de „apă
rare la domiciliu" — 
iată tot atitea mijloa
ce pe care societatea 
de consum încearcă 
să le folosească împo
triva banditismului 
care cunoaște o verti
ginoasă extindere.

Revista „PARIS 
MATCH" face cu lux 
de amănunte reclamă 
acestor organizații 
sau mijloace de „au
toapărare". Sînt ofe
rite, la alegere, după 
pungă și averf, mij
loace ultramoderne, 
cum sint baraje in
vizibile cu raze infra- 
roșii, detectoare ter
mice, detectoare pe 
bază de vibrații, ecra
ne radar, dispozitive, 
cu ultrasunete, covoare 
cu contacte de alar
mă :— și cite și 
mai cite. Pentru ca 
reclama să-și atingă 
scopul, revista repro
duce imaginea cîtorva 
din aceste năstrușnice

dispozitive, indicind și 
amplasarea lor optimă 
intr-o locuință, iar 
pentru deplina con
vingere asupra necesi
tății luării unor ase
menea măsuri, furni
zează cîteva informații 
interesante. Cifrele 
pentru anii 1969— 
1971 atestă o creștere 
cu 8,8 la sută a spar
gerii caselor de bani, 
cu 14,6 la sută a ja
furilor „simple", cu 
33 la sută a jafurilor 
cu armă și cu 79,1 la 
sută a celor prin imo
bilizare.

Intrucît poliția măr-

£S

turisește că nu mai 
izbutește să facă față 
avalanșei de infrac-, 
țiuni, revista sugerează 
cititorilor: „este mai 
prudent să vi luați 
dumneavoastră înșivă 
precauțiile necesare..."

Mai ales că publici
tatea respectivelor 
mijloace este și ren
tabilă. Chiar dacă des
pre mijloacele tehnice 
respective află toate 
amănuntele necesare 
nu numai cetățenii 
cinstiți, dornici 
protecție...

G. BONDOC

Complicata panoplie a mijloacelor de „apă
rare la domiciliu"

(Desen din Paris Match)

că recurgerea la cursuri flotante 
putea să constituie un instrument 
util în situații deosebite".

Miniștrii de finanțe, se spune în 
comunicat, și-au concentrat discuțiile 
asupra stabilirii unui procedeu mai 
bun de fixare a cursului de schimb 
al monedelor. De asemenea, parti
cipanții la reuniune consideră că ar 
trebui să fie îmbunătățită situația 
lichidităților internaționale prin re
ducerea rolului devizelor de rezervă 
și transformarea în principala mo
nedă de rezervă a noului sistem mo
netar a actualelor drepturi de tra
gere ale F.M.I. — monedă de cont 
instituită de către F.M.I. și supranu
mită „aurul de hîrtie". Potrivit 
comunicatului,. o atenție aparte ar 
trebui să fie acordată soluționării 
excesului de dolari pe piețele mo
netare occidentale prin adoptarea 
unor măsuri variate, inclusiv con
trolarea mișcărilor de capital. în 
același timp însă, comunicatul subli
niază opoziția miniștrilor de finanțe 
față. de utilizarea măsurilor comer
ciale restrictive și protecționiste în 
scopul echilibrării balanțelor de 
plăți.

Miniștrii de fihanțe au însărcinat 
pe supleanții lor să continue lucră
rile pentru elaborarea unui proiect 
de reformă a sistemului monetar 
internațional.

MINIȘTRII AGRICULTURII

RILE COMISIEI C.E.E.
în problema prețurilor pro 

duselor agricole

BRUXELLES 27 (Agerpres). — Mi
niștrii agriculturii ai celor nouă 
țări membre ale Pieței comune au 
avut, marți, la Bruxelles, un prim 
schimb de vederi asupra propuneri
lor referitoare la prețurile produse
lor agricole pentru sezonul 1973— 
1974, prezentate de Comisia C.E.E.

Reprezentanții Belgiei, R.F. Ger
mania și Angliei s-au opus, din mo
tive diverse, propunerilor referitoare 
la prețuri, calificîndu-le drept „inac
ceptabile" — după cum s-a exprimat 
ministrul belgian al agriculturii, Al
bert Layens — sau „nedrepte", după 
opinia ministrului vest-german, 
Joseph Ertl.

La baza dezacordului participanțl- 
lor la conferința de Ia Bruxelles stă, 
după cum apreciază agenția citată, 
recenta criză monetară.
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