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NICOLAE CEAUȘESCU IN PAKISTAN
ilustrează dorința comună de amplificare a relațiilor bilaterale,

de promovare a destinderii, păcii și înțelegerii în lume

h Ieri, solii poporului 
român au fost primiți 
cu deosebită căldură 
la Karachi

h Vii manifestări de 
simpatie la centrala 
atomo - electrică, la 
rafinăria din Ko- 
rangi, la uzina de 

mașini-unelte—măr
turii pregnante ale 
progreselorpoporului 
pakistanez

Moment de la plecarea din Lahore

PE AEROPORTUL DIN LAHORE: Sosirea in marele
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• REVISTA PRESEI PAKISTANEZE

0 dezbatere pe plan local evidențiază 

cîteva concluzii de larg interes pe tema:

Școala 
și perfecționarea

viitorilor muncitori
Masa rotundă a „Scînteii“ în județul Bacău

In ce condiții se face pregătirea viitorilor muncitori, cum se realizează îndrumarea și controlul invățămintului profesional și tehnic pa plan local, ce măsuri sint preconizate pentru perfecționarea, m continuare, a acestui invățămint de o deosebită importanță in dinamica economico-socială generală — iată cîteva din problemele ce au fost discutate pe larg la masa rotundă, organizată cu concursul Comitetului județean de partid Bacău — la care au fost invitați să-și spună cuvîntul atit reprezentanți ai comitetului județean de partid și ai inspectoratului școlar județean, cit și directori de grupuri școlare profesionale șl conducători ai serviciilor de personal și invățămint din mari unități industriale ale județului.Discuția a debutat cu o problemă considerată drept „cheie'": cum se stabilesc rețeaua și planul de școlarizare al invățămintului profesional și liceal de specialitate in funcție de specificul și perspectivele județului respectiv ?

„la revedere^
în RomâniiPreședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au părăsit joi dimineața orașul Lahore, capitala provinciei Punjab, îndreptîndu-se spre Karachi, ultima etapă a vizitei oficiale în Pakistan.Pe aeroportul internațional al o- rașului Lahore a avut loc, cu acest prilej, ceremonia oficială de rămas bun dintre oaspeții români și președintele Republicii Islamice Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto.Aerogara era, ca și la sosire, împodobită sărbătorește. Au fost arborate drapelele de stat ale celor două țări. O mare mulțime l-a

La Karachi, ca pretutindeni în Pakistan, aceeași primire cordială, plină de însuflețire

salutat din nou cu simpatie și cordialitate pe conducătorul României socialiste.Pe podiumul instalat în fața aerogării au luat loc președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Zulfikar Aii Bhutto. Au fost intonate imnurile celor două țări, după care o unitate a forțelor militare pakistaneze a dat onorul.Cei doi șefi de stat au trecut în revistă garda de onoare.La sfîrșitul ceremoniei, garda de onoare a defilat prin fața podiumului unde se aflau cei doi conducători de stat.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat apoi rămas bun de la guvernatorul provinciei Punjab, Ghulam Mustafa Khar, de la ministrul principal al provinciei, Mehraj Klalid, de Ia celelalte oficialități locale.La rîndul său, președintele Zulfikar Aii Bhutto își ia rămas bun de la persoanele oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita sa în Pakistan — George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, Gheorghe Oprea, consilier al președintelui Consiliului de Stat.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau un călduros rămas bun de la președintele Zulfikar Aii Bhutto.
„A fost o mare plăcere și onoare 

pentru noi, pakistanezii, să vă pri
mim în țara noastră" — a spus președintele Pakistanului.

..Vă mulțumim domnule preșe
dinte și vă așteptăm în România" — a răspuns tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cei doi șefi de stat și-au strîns apoi mîinile cu cordialitate și s-au îmbrățișat.La ora 9,30 (ora locală), nava prezidențială a decolat, îndreptîndu-se spre Karachi.Oaspeții români au călătorit la bordul unui avion special pus la dispoziția lor de către președintele Pakistanului.

centru smmîc 
si cultural KarachiDupă un zbor care a durat aproape două ore, avionul prezidențial a sosit la Karachi, capitala provinciei Sind, cel mai important centru urban și economic al Pakistanului. O- rașul a cunoscut în ultimii ani un ritm rapid de dezvoltare. Dacă la proclamarea independenței țării, în 1947. cind a fost ales capitala noului stat, Karachi avea doar trei sute de mii de locuitori, el numără astăzi circa patru milioane. Marele oraș s-a născut din lupta aspră a omului cu nisipurile, după cum arăta și vechea sa denumire — Kallachi (orașul dunelor). Situat la întretăierea a numeroase linii maritime și aeriene, Karachi a continuat să cunoască o dezvoltare intensă și după mutarea capitalei țării la Islamabad. El concentrează o bună parte a tinerei industrii pakistaneze — mari unități siderurgice, petrochimice, de construcții de mașini, textile. Numeroase edificii noi și moderne au fost ridicate în ultimii ani, iar rada portului cunoaște o vie și intensă activitate. Toate acestea conferă orașului de pe țărmul Golfului Oman atributele unei adevărate metropole. A- cesta este orașul care găzduiește ultima etapă a vizitei oficiale a președintelui Nicolae Ceaușescu in Pakistan.Aproape de ora prinzului, avionul prezidențial a aterizat pe aeroportul internațional Karachi. în intimpina- rea președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți oaspeți români au venit guvernatorul provinciei Sind, Mir Rasul Bux Talpur, ministrul principal al provinciei, Mumtaz Aii Bhutto, alte oficialități civile și militare.Cortegiul oficial se îndreaptă spre Mausoleul lui Mohammad Aii Jin- nah, fondatorul statului pakistanez, care este supranumit Quaid-e-Azam (părintele națiunii).Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a depus o coroană de flori la Mausoleul lui Mohammad Aii Jinnah. Șeful statului român, persoanele oficiale române și pakistaneze care l-au însoțit au păstrat un moment de reculegere.După .ceremonia de la mausoleu, cortegiul oficial s-a îndreptat spre reședința rezervată oaspeților români, Palatul guvernoratului provinciei Sind.In continuare, tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat de guvernatorul provinciei Sind să ia cunoștință de cîteva obiective economice importante din imediata apropiere a ora-
(Continuare în pag. a III-a)

— De obicei. în fixarea acestor parametri ar trebui sâ se țină seama de trei factori — deschide discuția prof. Maria Vicol. inspector școlar general — și anume : cerințele actuale și mai ales de perspectivă ale economiei județului și țării întregi, efectivele reale de absolvenți ai in- vățămîntului general ce voi' putea fi cuprinși .. î»,calificarea profesională post-gerierală Și, desigur, bază materială pentru organizarea pregătirii teoretice și practice citori. Dar de regulă. atunci cind fixează rețeaua și planul de școlarizare de școli profesionale și tehnice, Ministerul Educației și Invățămintului, ministerele economice tutelare de școli au în vedere doar un singur factor materială tentă.Iată un exemplu, de vorbitori : pină in anul 1980, dezvoltarea pe plan local a industriei ușoare necesită circa 5 300 noi de muncă ; învățămîntul fesional din județ cuprinde 30,7 la sută din generale (puțin .țară), liceele de specialitate 8.03 la sută, iar cele de cultură generală — 14 Ia sută (sub mediile pe tară, de 11,25 la sută și respectiv 17 la sută) — deci există suficiență absolvenți de școli generale pentru a răspunde necesităților economice amintite. Cu toate acestea, socotind că nu există, de la început, un spațiu adecvat, Ministerul Industriei Ușoare nu a acceptat propunerea organelor locale de partid și de stat, de a înființa un liceu de specialitate la Buhuși.— Nu au dispărut cazurile — a continuat tov. Victor Enășoae, secretar al comitetului județean de partid — cind cifrele de școlarizare, profilul meseriilor sint stabilite fără a se lua în considerare propunerile întreprinderilor, ale inspectoratului școlar județean. Aceasta pentru că, după părerea noastră, forurile centrale de resort nu dispun încă de toate datele din care să rezulte unde trebuie dezvoltată rețeaua școlară, in

a viitorilor mun-

ce profesii, pentru a răspunde eficient comenzii sociale. ,Subliniind necesitatea ca. ministerele să cunoască mai concret direcțiile de dezvoltare economică din fiecare județ al țării și în funcție de acestea să stabilească numărul și profilul claselor în învățămîntul profesional și de specialitate, mai multi participant! la masa rotundă au propus ' stabilirea linei modalități de cooperare a ministerelor în pregătirea forței de
la licee specialitate.

baza exis-singur din mai

® Cine stabilește necesarul 
forței de muncă în perspec
tivă și modul de pregătire 
în funcție de necesitățile 
reale ? ® Cooperarea să acți
oneze și la pregătirea noilor 
muncitori @ Nomenclatorul 
de meserii : retipărirea nu 

înseamnă îmbunătățire

multe, oferite
absolvenții ț peste media

locuri pro- numai școlii i pe

muncă necesar» într-un județ, la un moment dat. Astfel, preciza ing. Hascsi Zoltan, director adjunct al Grupului școlar de chimie din municipiul Gh. Gheorghiu j- Dej, „dacă anumite ministere au ne- x oie de un număr limitat de muncitori, pentru care nu sint necesare unități școlare întregi, să „comande" școlilor altor ministere, apropiate ca profil, din județul respectiv, să le pregătească o' clasă sau mai multe de elevi în meseria dorită".In aceeași ordine de idei, mai mulți vorbitori, intre care Ilie Her- gheligiu, directorul Școlii profesionale din Buhuși, și loan Soare, director adjunct la Grupul școlar P.T.T.R.-Bacău, au criticat paralelismele ce există incă în pregătirea viitorilor muncitori și, îndeosebi, îngustimea profilelor de calificare, rămînerea nomenclatorului de meserii în urma vieții, a cerințelor economice și progresului tehnic,— Și la noi în județ a crescut numărul de meserii și specialități în care se pregătește forța de muncă, au apărut multe meserii noi, solicitate de dezvoltarea industriei — a spus ing. I.eontin Mazilu. directorul Grupului școlar de construcții din Bacău. Concomitent însă a avut Ioc și un proces de „mărunțire" prea puternică a meseriilor, cu efecte dăunătoare în posibilitatea de încadrare rapidă a absolventului la
Florica DINULESCU 
Gheorghe BALTA

(Contînuare în pag. a IV-a)

PE PLATFORMA SIDERURGICĂ DE LA GALAȚI

Au început lucrările 
la cel de-al IV-lea furnalîn cursul zilei de ieri, constructorii cetății de foc de la Galați au atacat lucrările la un nou și important obiectiv — cel de-al IV-lea furnal de 1 700 metri cubi. Noul obiectiv industrial este menit să ducă la creșterea zestrei de metal a patriei și va fi construit pe baza u- nei tehnologii noi care va permite creșterea debitului de aer insuflat in baia de fontă și, respectiv, reducerea consumului de cocs pe tona de fontă elaborată — materie primă de bază în procesul de elaborare a fontei. Pe locul unde se va înălța cel de-al IV-lea

furnal de 1 700 metri cubi stăm de vorbă cu inginerul-șef coordonator al furnalului, Ștefan Brică, care ne relatează că volumul de lucrări la acest nou obiectiv va necesita circa 470 000 metri cubi săpături mecanice și manuale, baterea a aproximativ 3 600 piloți tip Franki, turnarea a peste 80 000 metri cubi betoane, montarea a 8 000 tone construcție metalică și 9 500 tone utilaj tehnologic, inzidirea a circa 18 000 metri cubi de zidărie refractară, construcția a 3,5 kilometri căi ferate, montarea a 110 kilometri cabluri electrice și altele.— Specialiștii noștri.

ne declara ing. Ștefan Rădvan, directorul general al Trustului de Construcții și Montaje Metalurgice Galați, au dobîndit o valoroasă experiență in construcția celorlalte trei furnale, ceea ce ne va permite ca soluțiile moderne ce se vor aplica la construcția celui de-al. IV-lea furnal să ducă, așa după cum cere partidul, la scurtarea substanțială a perioadei de punere în funcțiune a acestui nou o- biectiv vital pentru economia națională.
Tudorel 
OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii'
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Ingeniozitatea și spiritul gospodăresc Meșteșugarii

ERENUL FERTIL mureșeni
se respecta...

La 1 martie intră in vigoare ■MnîTT, flfin AT. 'MTTW’IT
AL ECONOMIILOR DE METAL

In fiecare uzină consumatoare de metal semnate resurse de economisire a acestei materii prime. A asigura o înaltă exigență dărirea metalului înseamnă, pentru aceste deri, a folosi cu pricepere o pirghie deosebit de importantă pentru creșterea eficienței economice. Esențial este însă, în acest sens, să se acționeze cu hotărîre
există in- prețioase în gospo- întreprin- și consecvență, în fiecare zi la fiecare loc de muncă unde se utilizează metal, ca și la planșeta proiectan- ților pentru a găsi și valorifica prompt toate posibilitățile de economisire, vorbesc astăzi cadre lăți constructoare de Despre asemenea preocupări ne de conducere din două mari uni- mașini.

FABRICA DE RULMENȚI DIN BIRLAD

Jwfe de tone ciștig
prin tehnologii 

modernizateDin capul locului, inginerul CEZAR ZUGRAVU tehnologul șef al Fabricii de rulmenți din Birlad, apreciază că în întreprindere există surse de metalului, și aici se deosebit producției este ponderea noi în producția fabricii — totuși, nu acesta este și perimetrul propice economisirii metalului.— Intrucit producția este standardizată — precizează interlocutorul —. reproiectarea in sine nu duce la economii de metal. Iată de ce, în efortul pentru gospodărirea judicioasă a metalului, punem accentul pe îmbunătățirea proceselor tehnologice. Acționînd consecvent în direcția perfecționării tehnologice, îndeosebi în secțiile primare — acolo unde, cum zicem noi, ziua bună se cunoaște de dimineață — în acest an ne-am propus, printr-un plan de măsuri concret, să facem economii de peste 400 tone de metal. în acest sens, extindem metalului prin laminarea multor de rulmenți pe linia automată Wagner (măsură ce asigură economii âe^mdtal?' în comparație cu' procedeele clasice folosite pînă in prezent la noi, de circa 20 la șută). In afară de o linie Wagner de 400 tone, acum montăm încă una. iar în cursul ne va sosi o altă linie de acest fel.

însemnate re- economisire a Și cu toate că pune un accent pe modernizarea — 20 la sută produselor

topirea inducție, repere

acestui semestru,
— După cum am 

constatat la fața locu
lui, nu toate reperele 
se pot forja pe o ase
menea linie modernă. 
Nu întîmplător, tocmai 
de la forjare rezultă 
cele mai multe rebu
turi, care cu greu mai 
pot fi recuperate în 
celelalte faze de fabri
cație. Care sint prin
cipalele cauze ale a- 
cestor rebuturi ?— Cred că nu greșesc dacă spun că de apariția rebuturilor ne facem vinovați cu toții, începînd de la serviciile de coordonare, șefii de secții și pînă la muncitor : menținerea metalului, prea mult foc, neschimbarea la timp a sculelor, nesupravegherea procesului de forjare cu maximă atenție. Afirm cu tărie că este total greșit

să se lucreze cu scule uzate, să nu fie întreținute cu cea mai mare grijă mașinile. La strungărie, cauzele rebuturilor țin îndeosebi de lipsa de atenție și control asupra mașinilor, la tratament termic piesele se ovalizează din aceleași motive, la rectificare nu se respectă cu strictețe tehnologia de fabricație de către toți muncitorii.
Cu alte cuvinte, 
am sintetiza a- 
cauze observăm

dacă 
ceste 
că ele vizează cu pre
cădere lipsa spiritului 
gospodăresc. Ce consi
derați necesar pentru 
a se lichida, asemenea 
neajunsuri. ?— Eu aș propune — ca și în alte ocazii — ca în uzina noastră să se creeze,

pentru fabricarea rulmenților de serii mari necesari ansamblelor complexe, ateliere cu muncitori de înaltă calificare, selectați din toată uzina. Cîteva experimente făcute, în a- cest sens, au dat rezultate excelente. Iată acum și alte măsuri concrete ce se finalizează, în prezent, in practică : aplicarea procedeului de ștanțare fină la execuția rulmenților axiali — cu economii de 30 tone metal — folosirea capetelor de clește rezultate Ia forjarea inelelor de rulmenți, pe mașina de forjat orizontal — 180 tone de metal economisit, utilizarea deșeurilor (brocurilor) rezultate la forjare, fabricarea coliviei monobloc din alamă la rulmenții de vagoane — economie de metal neferos de peste 30 de tone etc. Sperăm, totuși, ca aceste cifre să se mărească prin întărirea spiritului gospodăresc, la toate nivelurile, continuare.profesionale lor, maiștrilor și inginerilor. îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, stimularea în mai mare măsură a mișcării de inovații și raționalizări.

dintre acestea au un ciclu lung de fabricație. iar reușita depinde tocmai de ceea ce numim pregătire din timp sub aspect tehnologic. dar și de fabricație. S-au turnat numeroase repere, multe dintre de aflindu-se deja în fază avansată de prelucrare.
— Ce se preconizea

ză a se dobîndi 
aspect funcțional 

' ca eficiență prin 
traducerea in fabrica
ția curentă a uzinei 
a acestor produse 
noi ?

sub și 
in-

ridicarea, in a pregătirii a munciton-

Vaslle IANCU
corespondentul „Scinteii

UZINA CONSTRUCTOARE DE MAȘINI

DIN REȘIȚA

La randamente sporite, 
mașini considerabil J»

mai ușoare
1Uzina de construcții de mașini din Reșița este una dintre întreprinderile bine apreciate și cunoscute pentru aportul important în procesul de modernizare și înzestrare tehnică a industriei noastre. Este suficient să amintim, în acest sens, turbinele cu abur și hidraulice, macaralele industriale, motoarele electrice — produse care prin calitatea execuției lor un în Cel tualului fața uzinei sarcini de mare complexitate în domeniul asimilării de produse noi. în legătură cu preocupările colectivului de salariați în acest domeniu, am solicitat Daud,— în anul de asimilare duse stabilit de poziții, deși în realitate este greu să spunem că

și randamentul ridicat și-au cîștigat binemeritat prestigiu rîndul beneficiarilor, de-al treilea an al ac- cincinal pune in
părerea ing. Pavel directorul uzinei : 1973, planul de noi pro- cuprinde 58

TG. MUREȘ (Corespondentul „Scinteii", Lorand Dcaki). — In acest an, cooperativelor meșteșugărești din județul Mureș le revin sarcini sporite în domeniul serviciilor și aprovizionării populației cu bunuri de consum. în prezent, cooperația meșteșugărească din acest județ dispune de aproape 500 de unități proprii, cele mai importante fiind specializate în prelucrarea metalului și a lemnului, in realizarea de textile, confecții, pielărie, blănărie, încălțăminte. în ultimul timp, au luat ființă noi unități grupate in complexe meșteșugărești moderne. Ca urmare a măsurilor de lărgire și diversificare a serviciilor destinate populației, în prezent pot fi onorate solicitările pentru circa 130 de meserii. Este demn de remarcat că. în privința nivelului de prestații pe un locuitor, cooperația meșteșugărească din județul Mureș se situează pe un loc fruntaș pe țară. în domeniul aprovizionării populației cu bunuri de consum, cooperativele meșteșugărești mureșene se preocupă de realizarea de noi modele de confecții, mobilă și încălțăminte de calitate superioară. Este în curs de dezvoltare sectorul ceramic, pentru care au fost create ateliere in cadrul cooperativelor „Nirajul" din Miercurea Niraj și „Arta lemnului" din Tg. Mureș. Multe din •articolele realizate de atelierele meșteșugărești ca. de exemplu, garnituri de mic mobilier, confecții, mărochinărie, covoare și artizanat sînt solicitate și la export.

importanța și rolul
contractului colectiv»»

Prin dispozițiile noului muncii, contractul colectiv i te o pondere deosebită in dreptului muncii, primind montare nouă, mai amplă.Astfel, se stabilesc două de contracte colective care, cheiate pe perioade diferite și intre părți deosebite, urmăresc îndeplinirea unui țel comun : realizarea prevederilor planului, aplicarea legislației muncii, Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață din unități.Prima categorie de contracte colective o constituie contractul colectiv de muncă din unități. El se încheie, potrivit art. 76 din Cod, intre unitate, pe de o parte, și colectivul de oameni ai muncii, pe de altă parte. Așadar, spre deosebire de contractele colective încheiate sub imperiul vechiului Cod, care interveneau intre cel care angajează și comitetul sindicatului, ca reprezentant al oamenilor muncii din acea unitate, noul Cod nu mai face referire la comitetul sindicatului. A- ceasta nu jnșeamnă, bineînțeles, că sindicatului din unitate nu-i revin sarcini deosebite în acțiunea de întocmire, dezbatere și aprobare a contractului colectiv. Totuși, faptul că noul Cod al muncii se referă numai la colectivul de oameni ai muncii a căror adunare generală dezbate și a- probă contractul colectiv nu este altceva decit o consecință a rolului crescînd al colectivului, a instituțio- nalizării adunării generale în unității.Este bine cunoscut că, prin roase acte normative adoptate timii ani, s-a urmărit o mai largă democratizare a vieții din unități și, totodată, o dezvoltare și întărire a principiului muncii, conducerii și răspunderii colective. Din acest punct de vedere pot fi amintite hotărîrea comună a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la comitetele de direcție ale întreprinderilor și organizațiilor economice, legea organizării și disciplinei muncii in unitățile socialiste de stat, legea privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului din unitățile socialiste de stat. Multe dintre textele acestor documente și acte normative subliniază, printre altele, rolul deosebit ce revine colectivului unității, adunării generale a oamenilor muncii din unitate. Astfel, din comitetele de direcție fac parte 1'—5 reprezentanți ai oamenilor muncii. aleși la fiecare doi ani în adunările generale ale oamenilor muncii sau ale reprezentanților acestora — membri egali în drepturi eu ceilalți membri ai organului de conducere colectivă. De asemenea, organele de conducere colectivă sînt obligate să examineze cu atenție și să ia în considerare observațiile critice, sugestiile și propunerile de măsuri formulate în adunarea generală, răspunzind in fața

Cod al dobindeș- domeniul l o regle-categorii deși in-
colectivului de oameni ai muncii de modul cum au fost rezolvate problemele ridicate. Este vorba despre obligații juridice care revin organelor de conducere colectivă, nerespectarea lor atrăgind sancționarea celor care se fac vinovați. In sfirșit, încadrarea in muncă trebuie adusă la cunoștința colectivului din compartimentul in care urmează a activa persoana respectivă, iar promovarea intervine numai după ce este consultat acest colectiv care, în cazul in care un membru al său desfășoară o activitate profesională necorespunzătoare sau nu respectă ordinea și disciplina la locul de muncă, poate cere aplicarea de sancțiuni disciplinare, inclusiv desfacerea contractului de muncă.Este adevărat, și pînă la apariția unor asemenea dispoziții, adunările generale care se organizau in unități au avut un rol eficient in buna desfășurare a activității unității, dar existența unei reglementări legale conferă adunării generale calitatea de instituție a sistemului nostru juridic. Astfel, încheierea contractului colectiv între unitate și colectivul de oameni ai muncii, dezbaterea și aprobarea lui de adunarea generală constituie manifestări ale principiului instituționalizării adunărilor generale ale oamenilor muncii.In urma aprobării sale, contractul colectiv — care se încheie pentru o durată de un an — se semnează, din partea unității, pe baza împuternicirii organului de conducere colectivă, de către conducătorul ei, iar din partea colectivului de oameni ai muncii, de către președintele comitetului sindicatului.In sfera de aplicare a contractului colectiv intră toate persoanele încadrate în muncă din unitate, indiferent de data la care colectivului de acea unitate.Scopul — în tractul colectiv în chiar codul a contribui Ia organizarea superioară a muncii, la întărirea disciplinei și mobilizarea tuturor eforturilor pen-

tru îndeplinirea planului, la Îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață din unitate. în îndeplinirea a- cestui scop este alcătuit conținutul contractului colectiv format, in principal, din obligațiile părților contractului : unitatea și colectivul de oameni ai muncii.Totodată, in condițiile prevăzute de lege, prin contractul colectiv se stabilesc „formele de remunerare, de stimulare materială pentru economiile realizate in cursul anului, modul de utilizare a fondurilor ce rămin 1* dispoziția unității ea rezultat al depășirii sarcinilor de plan, pentru e- xecutarea unor investiții sociale", precum și realizarea unor obiective de protecția muncii, culturale și sportive.Trebuie menționat că noua reglementare a contractului colectiv subliniază caracterul juridic al obligațiilor cuprinse in conținutul său, neinde- piinirea lor atrăgind răspunderea disciplinară, materială sau penală a celor vinovați, indiferent de funcția sau postul pe care-1 ocupă.Cea de-a doua categorie de contracte colective o constituie contractele încheiate de ministere, celelalte organe centrale sau centralele economice cu uniunile sindicatelor pe ramură. pe o durată de 5 ani. In conținutul acestor contracte sint cuprinse — pe lingă principalele măsuri privind realizarea prevederilor de plan, aplicarea legislației muncii și îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață in unitățile din sectoarele respective — și măsurile necesare realizării prevederilor contractelor colective din unități.Controlul legalității prevederilor contractului colectiv și al modului in care ele sint aduse la îndeplinire revine ministerelor, celorlalte organe centrale, comitetelor executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București, organelor sindicale corespunzătoare.

— în date de directivele greșului Conferința partidului, înnoirea cației vizează ascendență a i tehnici duselor cu marca U.C.M.R. la un nivel competitiv cu cele mai bune aflate pe piața mondială. La motoarele Diesel de 4 000 CP — unde faptic este vorba de o familie întreagă de motoare nou asimilate — parametrii sînt aproape dubli. Și. rețineți, la o capacitate dublă realizăm o reducere a greutății de metal de la 9,5 kg pe CP, la 5 kg. De asemenea, prin reproiectarea compresoa- relor de aer urmărim înlocuirea totală a celor trei tipuri mai vechi care se realizau pină acum — de 15, 30 și 45 mc — cu com- presoare de 25, 50 și 100 m c, cu gabarite mai mici și cu turație mare. Ultimul din acestea, compresorul L-25, care este inclus in planul de asimilări pe anul în curs, are o greutate pe metrul cub de aer produs cu 20 la sută mai mică decit vechiul tip, ceea ce echivalează cu o economie de metal pe fiecare bucată de aproximativ o tonă. Au fost, in mod firesc, repro- iectate toarele turbinele pe care le producem sînt îmbunătățite prin reproiectare, ceea ce înseamnă de fapt putere mai mare, gabarit mai redus, consum de metal mai mic. Colectivul nostru este angrenat la ora actuală în pregătirea tehnică și tehnologică a celor două la- ■ minoare ce urmează a fi ! asimilate, unul pentru Slatina și celălalt pentru Hunedoara. Avem suficiente motive care ne permit să apreciem că planul de asimilări ce ne acest în bune condiții, același timp, solicităm un mai mare sprijin din partea furnizorilor de articole de cauciuc și a unităților metalurgice producătoare de discuri și bandaje, un efort asemănător în direcția înnoirii producției în conformitate cu cerințele actuale impuse de procesul rapid de modernizare a producției.
Nlcolae CATANA
corespondentul „Scinteii"

baza orientărilorCon- al X-lea și de Națională a fabri- i tocmai o parametrilor prin situarea pro-

&

multe dintre mo- electrice. La fel,ceea ce construim tn prezent nu este nou sau re- proiectat. Un singur exemplu cred că va fi edificator : peste structura noul an o dusele noi ,Rețineți cîteva dintre cele mai importante : motoare Diesel de 4 000 CP, grupuri hidroenergetice cu turbine Kaplan de 24 MW. freza de copiat F.C. — 20, boghiuri de tramvai, tipuri noi de generatoare și motoare de curent, două minoare. precum și turbine cu abur.

Un nou tip 
de mobilăBRĂILA„Scinteii", ... ___ _____ ,____ .Printre noile produse intrate în fabricația de serie a acestui an, la Combinatul pentru exploatarea și industrializarea lemnului din Brăila se află și noul tip mobilă-dormitor „Felicia II". se compune dintr-un dulap trei uși cu corp supraetajat, pat pentru două persoane, o co- modă-toaletă cu oglindă și un taburet. Noutatea acestei garnituri constă in faptul că somierele paturilor sint executate din miezuri elastice ; ele se montează cu ajutorul "feroneriei de asamblare care asigură, odată, accesul Ia ladă, prin șoara ridicare a somierelor.O variantă a acestui tip mobilă este dormitorul pentru tineret. Ambele variante sint acoperite cu furniruri lăcuite de mahon și paltin. Dulapurile au o compartimentare îmbunătățită, sint încăpătoare și de calitate superioară.

(CorespondentulN. Gr. Mărășanu). —
de El cu un

tot-u-de

cadrulnume- în ul-
au devenit membri ai oameni ai muncii dincare se încheie con- de muncă — prevăzut muncii — constă in

Maria FLORESCU
Institutul de cercetări juridice

50 la sută din fabricației in reprezintă pro- și modernizate.

la- alte
vă— In ce stadiu 

aflați cu asimilarea a- 
cestor produse ?— Pentru majoritateaproduselor noi prevăzute in planul de asimilări sau a celor programate pentru modernizare pregătirile început trebuie de fabricație au încă din- 1972. Nu uitat că multe

revine în an va fi îndeplinit Dar, in
Construcții noi 

Ea Piatra Neamț
9a proiectelor cunoaște o intensificare cres- cîndă. Astfel, pe străzile Carpați, Romanului și Lenin au început lucrările la blocurile „turn" și cele cu cîte nouă niveluri, care vor apropia cartierul Dărmănești de vechiul centru al orașului. Tot aici vor fi construite noi obiective social- culturale și unități comerciale.

PIATRA N EA M Ț (Corespondentul „Scinteii". Ion Manea). — Pentru locuitorii orașului Piatra Neamț, a- nul 1973 va consemna o imbogățire substanțială a fe prin crăcilor a celor tamente din cartierul Dărmănești și definitivarea edilitară a siste
zestrei edilita- încheierea lude construcție 5 000 de apar-

Pie- pers- să fie 15 000des-
matizării zonei tricica, unde în pectivă urmează amplasate circa de apartamente.Informindu-nepre acest bogat program constructiv, arh. Liviu Niculin, directorul Institutului județean de proiectări, a ținut să precizeze că. în prezent, pe șantiere ritmul de materializare

ACORDUL GLOBAL
criterii de aplicare,

metode de calcul,
rezultate

Anul trecut s-au obținut rezultate bune în 
cooperativele agricole care au aplicat siste
mul de organizare și retribuire a muncii în 
acord global. Efectele deosebit de pozitive 
înregistrate la cultura porumbului impun să 
se extindă acordul global și în celelalte sec
toare de activitate. în următoarele zile vom 
publica materiale privind experiența dobîn- 
dită de unele cooperative agricole în apli
carea acordului global în creșterea anima
lelor, în legumicultură, viticultură, pomicul
tură și în alte sectoare de producție, pentru 
a contribui la extinderea și generalizarea for
melor și metodelor care au dat cele mai bune 
rezultate, aplicîndu-se diferențiat în condi
țiile specifice din fiecare sector șl unitate 
agricolă.

Aplicarea acordului global în zootehnie constituie un puternic stimulent pentru creșterea producției de carne și lapte, pentru rentabilizarea acestei ramuri a agriculturii. In această privință, experiența cooperativei agricole din lanca, județul Brăila, este deosebit de convingătoare. Aici, în cursul unui an, s-a realizat un spor de producție de 700 litri pe fiecare vacă. In 1972 s-au obținut, in medie, 3 000 litri lapte de la ,un efectiv mediu de 714 vaci furajate. In total, s-au livrat 16 200 hectolitri lapte, cu circa 2 0U0 hectolitri peste cantitatea contractată. Un rezultat bun îl constituie și reducerea cheltuielilor pe litrul de lapte de la 1,90 lei cît era stabilit inițial la 1,65 iei. Cum s-a aplicat acordul global această formă cooperatorilor ducției ?La începutul cui lotizarea vacilor în funcție potențialul productiv. Fiecărui grijitor îi revine un lot de 16 vaci, de care răspunde pină la scoaterea lor din producție. In acest mod s-a urmărit permanentizarea îngrijitorilor la același lot de animale, ceea ce întărește răspunderea în muncă, grija pentru aplicarea corectă a tuturor reguliior de hrănire și îngrijire. La stabilirea sarcinilor de_ producție pe îngrijitori s-a avut în veder“ potențialul productiv diferit al animalelor. In aceste condiții, planul de producție s-a calculat diferențiat de la un îngrijitor la altul. De exemplu, la același număr de animale, dar cu potențial productiv diferit, cooperatorului Costel Vlad i s-a planificat o producție dc 38 500 litri laote, în timp ce îngrijitorului Ion P. Mănăilă — 30 000 litri.Al doilea element, al aplicării cordului global l-a constituit cularea tarifelor : pe hectolitru

și cum a influențat, de cointeresare a asupra sporirii pro-anului 1972 s-a fade în-

a- cal-
________ ______  ,lapte muls, pentru gestație si obținerea vițeilor, precum și neutru îngrijire. Din devize a rezultat că. în cazul vacilor cu lapte, sînt necesare 29 655 norme de muncă. Valoarea unei norme fiind de 33,3(1 lei rezultă că fondul de retribuire de«

tinat îngrijitorilor de la această categorie de animale este de 987 100 lei. Ei a fost repartizat după cum urmează i 83 la sută pentru producția de lapte. 12,6 la sută pentru gestație și obținerea vițeilor. 4,4 la sută pentru îngrijire. Repartizarea unui procent mai mare din fondul de retribuire pentru producția de lapte este determinată de faptul că, acesta este produsul de bază.Tariful pe calculat în aceasta s-a cantitate de egal. In cazul cooperatorului C. Vlad, căruia i s-a repartizat un lot de vaci mai productive, tariful pe hectolitrul de lapte a fost de 36,80 lei, în timp ce pentru îngrijitorul I. Mănăilă, acesta a fost de 39,30 lei. S-a hotărît ca din această sumă 26 lei să se achite în numerar, iar restul în natură. îngrijitorii care au depășit cantitatea de lapte planificată au mai primit 30 la sută din valoarea sporului de producție realizat. Toate aceste elemente au fost trecute în angajamentele încheiate de cooperatori cu consiliul de conducere Cooperatorii au cunoscut. încă de la începutul anului, Iotul <le vaci pe care îl au in primire. cantitatea de lapte pe care trebuie să o obțină, furajele necesare pentru a se realiza această producțieAplicarea acordului global a asigurat fiecărui cooperator o răsplată dreaptă a muncii depuse, potrivit aportului la creșterea producției,. la rentabilizarea creșterii vacilor. Iată, de altfel, cum au diferit cîștigurile. Cooperatorul Gh. Zbărcea a depășit producția, de lapte planificată cu 3 000 litri. Pentru valoarea producției de lapte i s-au cuvenit 16 550 lei. pentru gestație și obținerea vițeilor — 5 717 lei. iar ca retribuție suplimentară — 2 000 lei. Deci, in total 24 267 lei. Cooperatorul I. Stăn- culescu, ale cărui rezultate se înscriu în limita sarcinilor planificate, a fost retribuit conform tarifelor stabilite: 14 430 lei pentru valoarea producției de lapte realizată și

hectolitru de lapte s-a mod diferențiat. Prin urmărit ca, la aceeași muncă, cîștigul să fie

5 644 lei pentru gestație și obținerea vițeilor.Ce se întîinplă în cazul în care unii cooperatori nu realizează producțiile planificate? La ferma zootehnică din lanca s-a încetățenit o- biceiul ca săptămînal să se tacă analiza rezultatelor obținute dc îngrijitor, să se precizeze cauzele '-are au determinat nerealizarea sarcinilor de producție. în cazul nerespec- tării de către conducerea fermei a obligațiilor asumate privind asigurarea rațiilor furajere stabilite inițial, îngrijitorii sint retribuiți conform tarifelor prevăzute în angajamente. Așa s-au petrecut lucrurile in luna august cînd din cauza secetei animalele nu au mai putut fi furajate în mod corespunzător, ceea ce a dus la nerealizarea producției de lapte planificate, cu aproape 800 hectolitri. Dacă producția nu se realizează din vina îngrijitorilor, tariful se micșorează proporțional procentul de neîndeplinire a nului.Pentru producție întocmit un grafic în care se trece producția planificată, defalcată pe luni și decade, compoziția rației furajere etc. Graficul se completează zilnic, iar la sfirșit de lună se confruntă cu documentele din evidența contabilă. Urmărind evoluția producției de lapte, cooperatorii cunosc cit reprezintă câștigul fiecăruia. Ei știu că venitul lor depinde de producția obținută, de aceea solicită conducerii cooperativei să ia măsuri pentru a asigura furajele stabilite în angajamentele încheiate ; adesea ei înșiși contribuie efectiv la asigurarea furajelor. Acest lucru a fost mult mai evident în condițiile grele din toamna trecută cînd îngrijitorii, în orele lor libere, au participat cu toții la strînsul ți transportul furajelor din cîmp.Rezultatele obținute la cooperativa agricolă din lanca, modul cum se aplică acordul global reprezintă o experiență valoroasă care merită a fi preluată de cît mai multe unități.

urmărirea rezultatelor de pe fiecare îngrijitor s-a

Iosif POP
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Complexul senatorial

Agendă cetățenească

Anul înnoirilor
la stațiunea Sîngiorz-Băi

Anul 1973 reprezin
tă pentru stațiunea 
Sîngiorz-Băi un an 
al împlinirilor. Ală
turi de cele 17 vile, 
cu o capacitate de 600 
de locuri, renovate și 
modernizate pînă a- 
cum, au apărut silue
tele elegante și mo
derne ale celor două 
noi complexe balnea
re. Primul, avînd 9 
etaje, dispune de 450 
de camere cu 900 de 
locuri, 
clădirii 
corp al 
unde vor 
bolnavii și 
bar cu ape 
bibliotecă, săli de lec
tură. jocuri distracti
ve. Etajul întîi este 
prevăzut cu o sală de

La mijlocul 
se află un 

holurilor, 
fi primiți 

oaspeții, 
minerale,

mese unde pot fi 
servite 900 de persoa
ne în două serii, un 
bloc alimentar cu ca
mere frigorifice. Com
plexul balnear are, 
la demisol, instalații 
moderne pentru apli
carea tratamentelor 
medicale hidro și fi- 
zioterapeutice, o sala 
de gimnastică medi
cală. Cinci ascensoa
re vor funcționa con
tinuu. Al doilea com
plex balnear are o 
capacitate de 600 de 
locuri și același nivel 
de confort și trata
ment ca și -primul. 
Pentru buna servire 
și tratare 
lor este 
pregătire 
necesar.

a bolnavi- 
în curs de 
pe rsonalul

Mai bine de 200 de 
camere din primul 
complex balnear vor 
fi date in folosință 
chiar la începutul a- 
nului 1973, iar întrea
ga capacitate de 1 300 
de locuri va fi pusă 
la dispoziția celor 
care vin aici, la tra
tament, piuă la 30 iu
nie a.c. In prezent, se 
fac eforturi pentru a- 
menajarea celor 7 iz
voare cu apă minera
lă, se captează noi 
izvoare, se fac forări 
pentru depistarea și 
valorificarea bioxidu
lui de carbon etc.

AI. MUREȘAN
corespondentul
Scinteii
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VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘEȘCU IN PAKISTAN
Dineu în cinstea presedintelui Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei Elena Ceaușescu
oferit de guvernatorul provinciei Sind

La Palatul guvernoratului din Karachi a avut loc, joi seara, un dineu oferit în cinstea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, de către guvernatorul provinciei Sind, Mir Rasul Bux Talpur.La dineu au participat persoanele oficiale române care îl însoțesc pe președintele Consiliului de Stat in vizita sa in Pakistan ; au luat parte conducători ai organelor provinciale, reprezentanți ai vieții publice din Karachi și provincia Sind.La dineu, desfășurat într-o atmosferă cordială, guvernatorul provinciei Sind și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.în toastul său, guvernatorul provinciei Sind a arătat : Este pentru mine o cinste și o mîndrie de a avea privilegiul să adresez, în această seară, un cordial bun venit dumneavoastră, domnule președinte Ceaușescu, și doamnei Elena Ceaușescu, în numele meu personal, al colaboratorilor din guvernoratul provinciei Sind, in țiumele întregii populații.Am fi dorii sincer să fi putut petrece mai mult timp în mijlocul nostru, dar vă sintem recunoscători și pentru această scurtă vizită. Poate că omul obișnuit de Ia noi nu știe prea mult despre geografia sau istoria României, dar cu toții știm, și cu atît mai mult știm acest lucru după vizita dumneavoastră, că in România trăiesc oameni a căror prietenie ne este deosebit de scumpă.Am fi dorit ca dumneavoastră, domnule președinte Ceaușescu și

doamnă Ceaușescu, să fi avut mai mult timp pentru a vedea ce eforturi depunem în lupta împotriva subdezvoltării. Această luptă se desfășoară în fiecare domeniu, în fiecare din străzile aglomerate ale o- rașelor noastre, in cele mai îndepărtate cătune.Angrenați în această luptă, urmărim cu admirație marile progrese pe care le înregistrează poporul român pe calea bunăstării.în încheiere, guvernatorul provinciei Sind a toastat în sănătatea președintelui Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, pentru prietenia trainică dintre poporul pakistanez și poporul român.In toastul său, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a spus : Este pentru noi o deosebită plăcere că am putut să ne intilnim cu dumneavoastră, să vizităm Karachi, să cunoaștem cite ceva din preocupările și munca dumneavoastră. Aș dori să vă adresez un salut călduros dumneavoastră, tuturor locuitorilor din Karachi și din provincia Sind.în cursul zilei de astăzi am vizitat trei uzine care au un rol important in dezvoltarea economico-socială a Pakistanului. Adăugind acestea la ceea ce am vizitat în alte provincii, avem impresii deosebite despre eforturile pe care le face poporul pakistanez pe calea dezvoltării sale pentru crearea unei economii puternice, independente.Ca și Pakistanul, România a cunoscut vreme îndelungată asuprirea străină. Ea a pășit la crearea unei economii socialiste, independente cu numai 25 de ani in urmă și. de aceea,

știm din propria noastră experiență ce eforturi trebuie să facă un popor care dorește să-și asigure o viață demnă, liberă și fericită. Dar tot din propria noastră experiență știm că numai prin munca fiecărui popor, prin eforturile susținute ale fiecărui popor și in colaborare, pe bază de deplină egalitate, cu alte state se poate asigura construirea unei societăți moderne, care să asigure bunăstarea și fericirea întregului popor.Deși vizita noastră în Pakistan nu a fost prea lungă, ea a fost deosebit de rodnică. împreună cu președintele Bhutto am semnat declarația care consemnează principiile de bază ale relațiilor dintre țările noastre și dorința ambelor popoare de a conlucra activ in viitor. Am convenit, de asemenea, să se elaboreze un acord de colaborare economică și tehnico-științifică dc lungă durată și pot spune că, în cursul zilei de astăzi, reprezentanții României și Pakistanului s-au întilnit și în Karachi pentru a discuta căile de dezvoltare a acestei cooperări. Sper că, in cadrul cooperării dintre țările noastre, provincia Sind și orașul Karachi vor avea un loc important.Adresînd tuturor locuitorilor din Karachi și din provincia Sind. ca și întregului popor pakistanez, urări de succese tot mai mari pe calea dezvoltării unei economii puternice, independente, de multă prosperitate și fericire, președintele Nicolae Ceaușescu a toastat pentru oolabo- rarea și prietenia dintre poporul român și poporul pakistanez, in sănătatea guvernatorului, a miniștrilor prezenți.

Simboluri vii ale prieteniei...

Semnarea piui de cooperare
unici si tetaîco-sîitifira

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc foarte sincer Excelenței Voastre pentru mesajul pe car# mi l-ați transmis cu ocazia survolării Iranului și doresc să vă transmit, la rîndul meu, salutări cordiale împreună cu urările mele călduroase pentru fericirea dumneavoastră și pentru bunăstarea poporului român prieten.
MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.Mulțumind Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat în timpul zborului pe deasupra țării noastre, doresc să vă transmit salutările mele ,și cele mai calde urări de fericire personală și d« progres și prosperitate pentru poporul României vecine.

CEVDET SUNAY
Președintele Republicii Turcia

REȘIȚA (Corespondentul„Scinteii", Nicolae Cătană). — Demarind în cel de-al treilea an al cincinalului, siderurgiștii de Ia Combinatul siderurgic din Reșița au reușit să încheie bilanțul primei decade din luna ianuarie cu rezultate deosebite. Prin folosirea mai deplină a capacităților de producție, reducerea duratei de încărcare și

descărcare a șarjelor, ei au realizat în plus peste sarcinile de plan 908 tone oțel, 71 tone cocs metalurgic, 30 tone laminate finite pline și 1 322 tone fontă. Un astfel de bilanț atestă că siderurgiștii reșițeni sînt ferm hotăriți să facă din anul 1973 un an decisiv în întrecerea pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.
Activitate intensă 
pentru asimilarea 

de noi echipamente

Lahore — înainte de plecare, pe aeroportul împodobit sărbătorește

Joi, a fost semnat un protocol privind dezvoltarea cooperării economice și tehnico-științifice dintre România și Pakistan. în protocol se stabilesc măsuri privind înfăptuirea ho- tăririi celor doi președinți ca în cel mai scurt timp să fie încheiat un acord de cooperare economică și tehnico-științifică și să fie înființată o Comisie mixtă interguvernamentală de cooperare. Sînt stabilite, de ase

menea, unele domenii în care urmează să se dezvolte această cooperare.Din partea română protocolul a fost semnat de Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, iar din partea pakistaneză de Aziz Ahmad, secretar general in Ministerul Afacerilor Externe.

PLOIEȘTI (Corespondentul „Scinteii", Constantin Căpraru). — Colectivul Uzinei de mecanică fină din Sinaia este angajat într-o susținută activitate de concepție și de pregătire tehnologică in vederea asimilării in fabricație a noi echipamente de injecție solicitate intens de beneficiarii interni și externi. Pină la sfîrșitul acestui prim trimestru, aici se vor produce două noi tipuri de pompe de injecție cu roți dințate pentru instalația hidraulică a tractoarelor din familia ,,U-650“. De asemenea, vor fi introduse în fabricație de

serie echipamente de injecție pentru tractorul de 80 C.P., pompe rotative și pompe linie pentru autocamionul „ROMAN" de 135 CP și 210 CP.— Pentru a respecta cu strictețe graficele de intrare în fabricație a noilor produse — ne-a spus inginerul-șef Mihai Simto- nescu — în toate compartimentele se lucrează cu maximum de randament, dar și cu cea mai înaltă exigență. Serviciile de tehnologie au elaborat deja întreaga documentație, iar la' scu- lărie se realizează în prezent SDV-urile necesare.

Revista presei pakistaneze
Ca șl in zilele precedente, ziarele pakistaneze au rezervat spații 

largi pentru reflectarea cit mai cuprinzătoare a momentelor vizitei in 
Pakistan a președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, ți a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Soiuri noi 
an grădinile ClujuluiCLUJ (Corespondentul „Scinteii". Al. Mu-Sub titlul „Locuitorii orașului Lahore âu făcut oaspeților o călduroasă primire", ediția locală a ziarului „PAKISTAN TIMES" evocă atmosfera însuflețitoare, caldă, cu care locuitorii capitalei provinciei Punjab l-au întimpinat pe conducătorul poporului nostru.Presa pakistaneză a publicat joi textul integral al Declarației solemne comune, sub titlul „Pakistan— România, conlucrare pentru pacea în lume". în aprecierile cu privire la semnificațiile acestui document, ziarul „Pakistan Times" subliniază că „in declarație există două principale elemente — unul referitor la modul în care ambele țări consideră relațiile cu alte state, iar altul privind legăturile lor reciproce. Ambele elemente sînt menite să ducă la întărirea relațiilor din

tre Pakistan și România. Principiile subliniate în declarație vor conduce la afirmarea drepturilor egale ale celor două state in relațiile bilaterale și cu alte țări, pentru a-și hotărî destinele în conformitate cu interesele proprii. Nu există nici o îndoială că acest document oferă un excelent cadru pentru o mai apropiată colaborare în multe domenii — politic, economic, cultural — între Pakistan și România". Sint, de asemenea, reproduse extrase din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, rostită la recepția cetățenească de la Shalimar, precum și din toasturi.Relatările despre vizită sînt ilustrate de numeroase fotografii, avîn- du-1 în prim plan pe președintele Consiliului de Stat al României.

reșan). — „Roșu deCluj", „Aromat devară", Napoca" și„Timpuriu sînt noile de vară" soiuri demăr, păr și vișin obținute la stațiunea experimentală din Cluj, caracterizate prin

producții mari și rezistență la boli. De a- semenea, au fost create 4 soiuri de coacăzi cu fructe mari și aromate. în legumicultura au fost omologate soiuri de tomate „Am- bundens". care asigură pină la 60 tone la hectar, precum și soiul

„Favoritul pieței". FIo- ricultorii s-au înscris în bilanțul realizărilor cu trandafirii „Foc de tabără" și „Lu- chian". precum și cu garoafa „Gloria Clujului". Toate aceste soiuri noi vor fi extinse in acest an în cultură.
Produse destinate

exportuluiSLATINA (Corespondentul „Scinteii", Emilian Rouă). — La Fabrica de osii și boghiuri Balș s-a produs un eveniment deosebit : de pe banda de montaj a ieșit osia cu nr. 30 000, destinată exportului. Tînărul colectiv de
muncă de aici a asimilat pină acum 8 tipuri de osii montate față de 2 cit erau prevăzute. Produsele de la moderna uzină bălșană sînt deja binecunoscute și apreciate atît în țară cit și peste hotare.

(Urinare din pag. I)șului : Centrala atomo-electrică Ka- nupp, Societatea națională de rafinare a petrolului, uzina de mașini- unelte „Pakistan", ilustrări vii ale transformărilor înnoitoare din această țară.Elicopterul special pus la dispoziția șefului statului român aterizează pe un platou din vecinătatea centralei atomo-electrice. Președintele Consiliului de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și persoanele oficiale care-1 Însoțesc sint salutați cu căldură, in numele Comisiei pakistaneze pentru energia atomică, de S. M. N. Zaidi. directorul general, de ceilalți membri ai conducerii centralei.Construită, după cum informează gazdele, cu asistența tehnică și financiară a Canadei, centrala, care are o capacitate de 137 MW, a intrat in funcțiune în octombrie 1972. printre oamenii de știință invitați să asiste la ceremonia inaugurării numărîn- du-se și reprezentanți ai Comitetului de Stat pentru energia nucleară din România. Odată cu aceasta, erată specialiștii pakistanezi, a fost realizat primul pas pe calea traducerii in viață a unor proiecte de perspectivă, vizînd folosirea pe scară largă a atomului ca sursă energetică spre a acoperi decalajul dintre nevoile crescîn- de de energie ale economiei naționale pakistaneze și posibilitățile limitate de a satisface aceste nevoi prin mijloace clasice. în cadrul acestor proiecte se urmărește ca pină la sfirși- tul secolului o treime din energia electrică a țării să se bazeze pe atom ; se studiază, de asemenea, posibilitatea construirii unor reactoare așa-zise de irigație, oare să pompeze la suprafață apele subterane sărătu- roase și apoi să le desalinizeze, ceea ce ar contribui mult la rezolvarea problemei apei, foarte importantă pentru Pakistan.Vizitînd sala de control a reactorului. tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de principalele caracteristici ale acestuia, de termenii de dare în folosință a diferitelor construcții. Șeful statului român este informat că se folosește drept combustibil uraniu natural, iar ca moderator — apa grea. Se arată, totodată, că cea mai mare parte a specialiștilor de înaltă calificare ce servesc centrala sint pakistanezi. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază acest fapt, remarcind. in același timp, economicitatea construcției, ridicată in apropierea mării, ceea ce oferă o sursă nelimitată de apă pentru răcire.
în continuare, președintele Consi

liului de Stat este invitat în salonul oficial, unde semnează în cartea de onoare. Directorul general al centralei, S. M. N. Zaidi, ține, să exprime satisfacția Comisiei pakistaneze pentru energia atomică, a specialiștilor și tehnicienilor centralei pentru marea cinste care li se face prin a- ceastă vizită. „Noi, lucrătorii Comisiei pakistaneze pentru energia atomică — spune vorbitorul — ne bucurăm profund de înfăptuirile oamenilor de știință și inginerilor din România pe drumul dezvoltării economice și industriale a țării. Centrala pe care ați vizitat-o, a spus el in

la 15 km de Karachi, face parte din cele 33 de întreprinderi de bază care au fost trecute în ultimele luni sub controlul guvernului. Prelucrînd țiței din Iran și Arabia Saudită, transportat pină în portul Karachi cu ajutorul petrolierelor, iar de aici prin conducte, rafinăria, dotată cu instalații speciale, produce în primul rînd diferite sorturi de lubrifianți, care înainte se importau.Intrarea în incinta uzinei este dominată de o mare pancartă în limbile română si urdu, care poartă inscripția „Bine ați venit 1“ Ghirlan-

care au multă experiență In acest domeniu și cu al căror ajutor putem face ea aceste proiecte să devină realitate".Luind cuvintul, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a transmis un salut cordial colectivului uzinei din partea sa, precum și din partea petroliștilor români.Sintem bucuroși, a declarat președintele Consiliului de Stat, că avem prilejul să vizităm această rafinărie care asigură o parte importantă a Iu- brifianților necesari pentru întreaga dumneavoastră țară și care — așa cum arăta și domnul director — con-

ÎN MARELE CENTRU
ECONOMIC Șl CULTURAL KARACHI

continuare, reprezintă doar un modest început în direcția dezvoltării energici atomoelectrice în Pakistan. Am fi foarte fericiți să avem schimburi de vizite cu oamenii de știință, inginerii, tehnicienii români, ca și între organismele pentru energia atomică ale celor două țări".Răspunzmd, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a mulțumit pentru amabilitatea manifestată de conducerea uzinei.„Cred că între atomiștii români și cei pakistanezi se vor dezvolta relații de colaborare. De altfel. în cadrul discuțiilor cu președintele Bhutto, s-a ajuns la o înțelegere in acest sens. Uzina pe care ați construit-o constituie un bun început pentru dezvoltarea energeticii nucleare, pentru dezvoltarea generală a economiei pakistaneze", a relevat tovarășul Nicolae Ceaușescu.în încheiere. tovarășul Nicolae Ceaușescu a felicitat colectivul centralei, adresindu-i urarea să construiască noi uzine pentru folosirea în scopuri pașnice a atomului.Cuvintele șefului statului român sint salutate cu puternice aplauze de cei prezenți.Următorul obiectiv vizitat. Societatea națională de rafinare a petrolului din localitatea Korangi, situată

de de stegulețe românești și pakistaneze dau un aspect sărbătoresc clădirilor uzinei. La trecerea oaspeților, muncitorii aplaudă cu multă căldură, fac semne prietenești.Tovarășul Nicolae Ceaușescu este invitat într-un mare cort, instalat pe un platou în cadrul incintei. Aici s-au adunat cadre de conducere, muncitori, ingineri, tehnicieni, specialiști. Directorul general al Societății, M. A. Allawala, rostește o scurtă alocuțiune, în care exprimă gratitudinea întregului personal al u- zinei pentru această vizită, expresie a sentimentelor de prietenie dintre cele doua țări. „Ne simțim onorați pentru că sînteți reprezentantul unei țâri considerate pionier in domeniul tehnologiei hidrocarburilor, domeniu în care și noi sintem angajați. Urmărim cu mare interes progresele realizate de România în dezvoltarea industriei în general și a tehnologiei petrolului in particular", a ținut să sublinieze vorbitorul. El a prezentat apoi principalele date referitoare la uzină, menționind că întregul personal este pakistanez. înfățișind în încheiere proiectele de viitor ale uzinei, el a arătat : „Planurile noastre pot părea ambițioase, dar nu ezităm să concepem asemenea proiecte îndrăznețe, deoarece știm că avem prieteni burii,

stituie o realizare importantă a petroliștilor din Pakistan.Avînd în vedere că industria petrolieră, industria petrochimică au perspective foarte mari, sperăm că intre specialiștii dumneavoastră și specialiștii români se va dezvolta o colaborare foarte activă. Noi dorim ca în următorii ani să realizăm o astfel de colaborare pentru dezvoltarea rafinăriei dumneavoastră, inclusiv prin construirea unor secții de petrochimie, în așa fel incit Korangi să devină un important centru petrochimic al Pakistanului. Trebuie să vă spun că în convorbirile cu președintele Bhutto am ajuns la o înțelegere pentru a dezvolta o cooperare largă intre România și Pakistan și a, realiza prin colaborare mai multe unități industriale. Sperăm că, in acest cadru, petrolului și petrochimiei le vor reveni un rol important.în încheiere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat colectivului uzinei succese cit mai mari în activitatea sa, în 'dezvoltarea unei puternice industrii petrochimice în Pakistan, in adincirea colaborării dintre petroliștii români și pakistanezi. Cuvintele conducătorului statului român sint subliniate cu îndelungi aplauze de cei prezenți.

După ce este invitat să semneze în Cartea de onoare, tovarășul Nicolae Ceaușescu vizitează hala centralei de control, unde, in fața unei machete și a unor diagrame, primește ample explicații asupra diferitelor faze ale procesului tehnologic. Oaspetele este, de asemenea. informat că actuala capacitate de prelucrare de 550 000 tone țiței brut anual urmează să fie sporită la 2 000 000 tone.în încheierea vizitei, se trece cu mașinile pe la diferitele instalații răspândite. pe o întinsă suprafață. Și aici, la trecerea oaspeților, petroliștii aflați la locurile de muncă manifestă prin aplauze și semne prietenești bucuria de a avea în mijlocul lor pe reprezentanții României prietene.Aceeași atmosferă de căldură și prietenie domnește și la uzina de mașini-unelte „Pakistan", ultimul din obiectivele vizitate. Aici se produc m'așini de frezat, strunguri, precum și o serie de subansambluri — cutii de viteză, transmisii pentru tractoare, autocamioane și autoturisme de teren. Se parcurge una din halele principale. Directorul general al uzinei, A. R. Faridi, și alți specialiști dau explicații amănunțite asupra parametrilor diverselor mașini, asupra caracteristicilor de fabricație ale produselor. Tovarășul Nicolae Ceaușescu apreciază modul de organizare a procesului de producție, tehnologiile folosite. Trecind prin fața diferitelor mașini, se întreține cu muncitorii, dă mina cu a- ceștia.Oaspeții sint invitați apoi în sala de primire a uzinei, unde se întrețin cordial cu gazdele.Luîndu-și rămas bun, tovarășul Nicolae Ceaușescu urează colectivului de aici noi succese în muncă, ex- primind speranța că între această uzină și constructorii de mașini din România se vor stabili relații de colaborare.Vizita tăcută aici, ca și la Centrala atomo-electrică și la rafinărie, a oferit o imagine din cele mai grăitoare a marilor eforturi pe care statul pakistanez le depune pentru dezvoltarea unei industrii proprii, pentru progresul general al țării, cale sigură a bunăstării Întregului popor.
Reportajul vizitei 
a fost realizat de :
Ion CÂRJE 
Romulus CĂP1ESCU 
Ion PUȚ1NELUFotografii ; Anghel Pasat

Un nou obiectiv industrial 
la Sf. Gheorghe

în secția de îmbuteliat lapteSF. GHEORGHE (Corespondentul „Scinteii", Tomori Geza). — în orașul Sf. Gheorghe, în ultimele zile ale anului 1972 a intrat in funcțiune o modernă fabrică de produse lactate. Această nouă unitate a industriei alimentare va satisface în întregime nevoile de lapte pasteurizat ale orașului Sf. Gheorghe și ale localităților limitrofe. în prima etapă, fabrica are o capacitate de 15 000 litri lapte, din care 10 000 litri vor fi destinați producției de produse proaspete de lapte și 5 000 litri pentru brinzeturi. După cum ne precizează Abraham Arpâd, inginerul-șef al întreprinderii de industrializare a

laptelui Sf. Gheorghe — de care aparține fabrica — linia de lapte pasteurizat funcționează normal și se lucrează intens la montarea liniilor de fabricare a produselor proaspete din lapte. Primele cantități de iaurt, Sana, brînză de vaci, smîntină vor fi în curînd livrate consumatorilor. Utilajele moderne ale fabricii, în proporție de peste 90 la sută de producție românească. se comportă foarte bine în exploatare. astfel incit parametrii proiectați vor fi atinși cu 6—7 luni înainte de termen. în etapa a doua va intra in funcțiune secția de lapte praf și unt cu o capacitate anuală de 3 000 tone lapte praf și 1 000 tone unt.
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O premisă superioară 
a dezvoltării cercetării

Festivitate
Petofi Sandoro

CARNET CINEMATOGRAFIC

științifice biologice
INSTITUTUL CENTRAL DE BIOLOGIE — 

PROFIL, PROGRAM, PERSPECTIVE

In Raportul la Conferința Națională a P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat necesitatea concentrării forțelor de cercetare, indiferent dacă sint din invățămint, cercetare și producție, în unități puternice, de înaltă eficiență, cărora să le revină întreaga răspundere a activității științifice și de dezvoltare tehnologică din ramura respectivă. în lumina acestei indicații și ținindu-se seama de experiența bună cîștigată pînă acum de alte institute centrale, la 1 ianuarie a.c. a fost înființat Institutul central de biologie. în legătură cu structura organizatorică și sarcinile ce revin acestui organ de coordonare a cercetării științifice in domeniul biologiei, am solicitat cîteva precizări prof, cir. docent G. ZARNEA, directorul general al institutului.— în cadrul noului Institut central aflat sub îndrumarea Ministerului Educației și învățămintului — ne-a spus la inceput interlocutorul — vor activa autonom și. totodată, coordonat, unitățile de cercetare din domeniul biologiei din toată țara — și anume : Institutul de științe biologice din București creat prin fuzionarea Institutului de biologie ,.Traian Săvulescu" cu Institutul de biochimie ; de asemenea, Institutul de speologie ..Emil Racoviță", centrele de cercetări biologice din Cluj și Iași, Centrul de cercetări antropologice și Centrul de biostructură din București, catedre de specialitate din institute de învățămînt superior, Muzeul de istorie naturală „Gr. Antipa". grădinile botanice din București, Cluj și Iași, precum și alte compartimente de cercetare subordonate Ministerului Educației și învățămintului (stațiunea de cercetări biologice, geologice și geografice „Stejarul" din Pîngărați, județul Neamț, Laboratorul de biologie moleculară al Universității din Craiova ș.a.). Progresul activității de cercetare în acest domeniu a impus. deci, reorganizarea rețelei de cercetare existente și crearea de u- nități mai puternice legate de în- vățămîntul superior, în care să fie reprezentate domeniile prioritare ale biologiei.Se cuvine să subliniem că organizarea Institutului central de biologie nu este numai o „formulă organizatorică". Pe lingă atribuțiile sale de coordonare, conducere și corelare, de organizare, in general. Institutul central are ca principală sarcină orientarea fermă a biologiei in direcțiile moderne, de mare perspectivă științifică și aplicativă.
— Care shit raporturile dintre 

Institutul central de biologie și 
unitățile cu profil agrobiologic 
și biomedical aflate sub îndru
marea Academiei de Științe A-

gricole și Silvice și a Academiei 
de Științe Medicale ?— Pentru orientarea unitară a cercetărilor in domeniul biologiei, Institutul central va asigura coordonarea întregii activități de cercetare biologică fundamentală oriunde s-ar desfășura aceasta și, împreună cu academiile de științe din domeniile agriculturii și medicinii, cu institute de cercetare din alte domenii, va corela aceste cercetări cu cercetările care se efectuează în domeniile agriculturii, medicinii, industriilor chimico-farmaceutice, alimentare și in alte sectoare de aplicații, în acest scop, Institutul central va lucra in strinsă colaborare cu Academia de Științe Agricole și Silvice și cu Academia de Științe Medicale, cu unități ale ministerelor și organelor centrale interesate în valorificarea cercetărilor biologice. De altfel, alături de conducătorii unităților de cercetare, din consiliul științific al Institutului central fac parte și reprezentanți ai academiilor menționate, asigurindu-se astfel o permanentă legătură cu aceste foruri de conducere și îndrumare. O asemenea colaborare și coordonare a cercetării biologice din țara noastră va permite abordarea unor teme legate de obiective majore pentru e- conomia națională. Mă refer la sporirea aportului științelor biologice la rezolvarea unor probleme de nivel fundamental cu implicații in special in agricultură, medicină și protecția mediului ambiant.— După cum sintem informați, 
piuă la 31 martie urmează să se 
definitiveze programul de cerce
tare in domeniul biologiei. Care 
sint premisele de la care porniți?— Programul nostru de cercetare realizat prin unitățile componente ale Institutului central se va baza pe indicația conducerii de partid cu privire la integrarea organică a cer

cetării cu învățămîntul și la modernizarea cercetării și învățămintului de biologie din țara noastră. Ca atare, Institutul central de biologie va dezbate și stabili principalele direcții de dezvoltare a cercetării, ți- nind seama de cerințele progresului acestei științe și în concordanță cu necesitățile țării noastre. Se are în vedere dezvoltarea cu precădere a domeniilor fundamentale ale biologiei, considerate în ansamblul cercetării biologice pe plan mondial ca prioritare, cum sint : biologia celulară și moleculară, biochimia, biofizica, ecologia, genetica, microbiolo- gia, fiziologia. Este unanim recunoscut, în prezent, că dezvoltarea investigațiilor din aceste domenii va duce la rezultate de natură să dea rezolvări unor probleme ale agriculturii, medicinii, industriilor chimico- farmaceutice. alimentare ș.a. Cercetările care vor fi incluse in programul de biologie, actualmente în lucru, vor fi orientate, din acest motiv, spre cunoașterea unor structuri, mecanisme și procese de bază ale vieții, in scopul elucidării aspectelor de cunoaștere la nivel fundamental și al asigurării unor aplicații în viitor.
— Creșterea eficienței și a ni

velului cercetării biologice im
pune, totodată, dezvoltarea ca
pacității de cercetare in acest 
domeniu. Ce se va întreprinde 
in acest sens ?

CLUJ (Corespondentul „Scinteii", Alexandru Mureșan). — Comitetul 
de cultură și educație socialistă al 
municipiului Cluj a organizat. joi 
după-amiază, in cadrul manifestări
lor culturale recomandate de 
UNESCO, o festivitate ■ dedicată 
împlinirii a 150 de ani de la naște
rea marelui poet maghiar Petofi 
Șandor. Despre viața și opera poe
tului au vorbit prof. univ. dr. Ga- 
vril Scridon și conf. uriiv dr. Antal 
Arpad, de la Universitatea Babeș 
Bolyai. Actori ai Teatrului Național 
și ai Teatrului maghiar de Stat au 
prezentat un atractiv program de 
recitări din opera poetului.

cinema

„Perla coroanei"

ȘCOALA ȘI PERFECTIONAREA
VIITORILOR MUNCITORI

(Urmare din pag. I)locul de muncă. In urma criticilor întemeiate ale conducerii partidului, personal ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, referitoare la îngustarea exagerată a profilelor de pregătire a muncitorilor, ministerele economice și Ministerul Educației și învățămintului au trecut la îmbunătățirea nomenclatorului. Cind, la începutul acestui an școlar, am primit un nou nomenclator, am constatat că, de fapt, era in bună măsură tot cel vechi, dar... reeditai. De unde rezultă că ministerele economice n-au studiat mai temeinic meseriile, n-au consultat specialiștii din producție.— Este nevoie să se studieze profilul și caracteristicile meseriilor nu atit in aspectul și condițiile practicării lor în prezent, cit mai ales in perspectiva cincinalelor viitoare, pentru că. după cum se știe, învățămîntul profesional și tehnic pregătește cadre pentru anii viitori — a adăugat tov. Nicolae Teofăneșcu, responsabil cu problemele de învățămînt la fabrica de celuloză și hîrtie „Letea". Părerile celor care lucrează direct în unitățile economice, în industria de profil, s-ar cuveni solicitate și în alcătuirea programelor analitice, în stabilirea concretă a pregătirii teoretice și practice a viitorilor muncitori calificați. Cu totul nepotrivit mi se pare sistemul practicat uneori, in prezent, de a se fixa intîi cadrul și numărul de ore și apoi conținutul pregătirii in meserie. cind logic ar fi invers.Referitor la această problemă, participant» la dezbatere au relevat o serie de anomalii și greutăți pe care le întîmpină întreprinderile, mai ales cele aflate în construcție sau în curs de dezvoltare, în recrutarea și calificarea forței de muncă. Tov. Mircea Chiforeanu, șeful serviciului personal si invățămint Ia Fabrica de mașini-unelte din Bacău, spunea : „Neavînd fondurile necesare, cadrul adecvat și nici un sprijin efectiv din partea Centralei industriale de mașini-unelte din București, a trebuit să recurgem la tot felul de relații și cunoștințe personale pe la alte întreprinderi, pentru a ne pregăti muncitorii de care avem nevoie pentru începerea producției. în prezent, circa 1 200 de elevi se află în curs de calificare la 11 întreprinderi din țară, multe din ele însă aflate sub nivelul de dotare tehnică și de producție pe care-1 va avea noua noastră fabrică".Soluția pe care au propus-o mai multi participant — intre care in». Vasile Pop, șeful serviciului invăță- mint la Grupul industrial de petrochimie Borzești — ar fi ca pregătirea cadrelor să sc constituie ca o secție in planul economic unic al întreprinderii aflate în construcție sau in dezvoltare i uzina, prin comitetul

oamenilor muncii, să aibă un cuvînt hotărîtor în fixarea profilului meseriilor, modalităților concrete de calificare. cointeresarea morală și materială a cadrelor — muncitori și specialiști — care se ocupă de pregătirea lorței sale de muncă.— Se înțelege că — a adăugat ing. Aurel Rusei, directorul Trustului de construcții Bacău — pregătirea cadrelor poate și trebuie să devină pretutindeni o acțiune rentabilă, atit sub aspect calitativ, al nivelului de cunoștințe și deprinderi al tinerilor, cit și al cheltuirii cu grijă a fondurilor materiale și bănești. în această direcție, în consens și cu alți conducători de întreprinderi și de școli profesionale, facem propunerea să se studieze următoarea modalitate de pregătire a ucenicilor la locul de muncă : în Ioc să li sc plătească acestora o sumă de bani lunar, să li se asigure masă, cămin și toate condițiile de studiu, ca și elevilor școlilor profesionale.Un loc important în cadrul discuției l-au ocupat problemele referitoare la asigurarea cadrelor didactice și a specialiștilor pentru unitățile învățămintului profesional și tehnic, modul cum este îndrumat procesul instructiv-educativ în toate formele de pregătire profesională Astfel, a reieșit că se impune o reglementare mai riguroasă a condițiilor in care au loc încadrarea, transferarea și activitatea specialiștilor care predau Ia diferite forme de invățămint profesional. „Deoarece planurile de învățămînt sosesc, de regulă, cu întir- ziere — remarca prof. Ion Popovici, activist la comitetul județean de partid — numirea și transferul cadrelor didactice, mai ales ale celor venite direct din producție, nu pot avea loc în termenele prevăzute ele Ministerul Educației și învățămintului. în asemenea cazuri, aceste operații ar putea fi trecute în seama inspectoratului școlar județean, pentru mai multă operativitate". „Apoi, acoperirea unei arii atit de largi de activitate cum este cea a pregătirii forței de muncă — menționa inspectorul școlar Iancu Trofin — nu o poate realiza numai singurul inspector de specialitate din cadrul inspectoratului școlar județean. Este de dorit concursul activ al conducătorilor de școli profesionale și întreprinderi, al specialiștilor din producție".De altfel, aceasta a fost și principala concluzie a discuției de față și anume necesitatea sporirii răspunderii și participării organelor locale de partid și dc stat, a unităților economice direct interesate, la pregătirea forței de muncă, la dezvoltarea și îmbunătățirea rețelei și profilului învățămintului profesional și liceal de specialitate din județele țării.

— Institutul central va urmări dezvoltarea bazei materiale și folosirea eficientă a acesteia, pregătirea și folosirea judicioasă a cadrelor de cercetare, va asigura coordonarea manifestărilor științifice interne și participarea la cele internaționale în domeniul său de activitate. Prin înființarea unor unități auxiliare, care vor servi întreaga rețea de cercetare și învățămînt biologic (respectiv Centrul de informare și documentare pentru științe biologice. Centru! de utilități comune și autoutilare etc.), se va coordona activitatea de informare documentară și publicații, se va asigura exploatarea cit mai eficientă a aparaturii. Pe lingă o serie de acțiuni de pregătire a unor cadre de specialitate la nivelul cerințelor actuale ale dezvoltării a- cestei ramuri a științei pe plan mondial, Institutului central de biologie ii revine și rolul de a sprijini orientarea învățămintului și pregătirea postuniversitară a cadrelor în domeniul biologiei.în încheiere, directorul general al noului institut a spus : Desigur, toate acestea sint încă premise și definitivarea programului de cercetare implică sugestii și propuneri constructive la toate nivelurile unităților de cercetare, programul nostru fiind un angajament colectiv.
Convorbire consemnată de
Elena MANTU

r

• Pe aripile vtntului : PATRIA — 
10; 14,30; 19,15.
A Explozia : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45, 
MODERN — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21.
• Vara bărbaților : CENTRAL — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
o Casa de lingă calea ferată : 
FESTIVAL — 9; 11: 13; 15; 17; 
19; 21.
• Queimada : LUCEAFĂRUL — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCU
REȘTI — 8,30; 11: 13,30; 16; 18,30: 21. 
o Domnului profesor, cu dragos
te : SCALA — 8.30: 11: 13,30; 16;

21. CAPITOL — 9; 11,15: 
16; 18.30: 21.

11,30; 13,45: 16:
a- Lupul
LUMINA 
CEGI — 
15,30; 19.
© Filiera
13,30; 1G; 18,30; 21, FLAMURA — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• Bariera : BUZEȘTI — 15,30; 18; 
20,15, ARTA — 15,30; 18; 20,15.
a Joe Hill : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 13; 20,30, MIORIȚA — 
10; 12,30; 15; 17,30; 20.
a Ursul Yogi — 9,30; 11,30; 13,45; 
16; 18, Astă-seară dansăm în fa
milie — 20,15 : DOINA.
q Doamna și vagabondul — 9— 
18,15 în continuare, Program de 
filme documentare — 20,15 : TIM
PURI NOI.
a Seceră vîntul sălbatic : DACIA
— 9: 11,15; 13,30: 16;. 18,15; 20,30.
a Pasărea Phonix — 9; 11,30: 14. 
Femeia cu două fețe —- 16,30; 20.45, 
Dezghețul — 18,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
0 Săgeata căpitanului Ion : FE
RENTARI — 15,30: 17.45; 20, POPU
LAR — 15,30; 13; 20.15.
a Bulevardul romului : UNIREA
— 15,30; 18; 20,15, DRUMUL SĂRII
— 15,30: 18; 20,15.
a Capcană pentru general : PA
CEA — 15,45: 18: 20.
a Vacanță la Roma : LIRA — 
15.30: 18: 2C.30, VIITORUL — 15.30: 
18: 20,15.
a Legenda lui Rustam : GLORIA
— 9: 11,15; 13,30; 16: 18.15; 20,30.
a Marea evadare : AURORA —- 9: 
12.15: 16: 19,30. TOMIS — 9: 12.30; 
16: 19.30.
a Cu nifinilc curate : COSMOS — 
15.30: 18: 20.15.-
a Am încălcat legea : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15.
a Sfîrsitul Liubavinilor : MUNCA
— 16: 1*8; 20.
a Micul om mare : VOLGA — 
11,30: 14,15: 17: 20.
a Perla coroanei : CRÎNGAȘI 
16: 18; 20.
a Frumos, onest, emigrat in Aus
tralia... : FLOREASCA — 15.30; 13;

13,30; 
9;

FAVORIT 
18,15; 20,30. 

mărilor ; Răzbunarea : 
— 9: 12,30; 16: 19,30, BU- 
15,45; 19,15, GIULEȘTI —

EXCELSIOR — 9; 11,15;

8 :

1

Cinematografia poloneză, prin creațiile sale cele mai bune și semnificative, s-a dovedit a fi atentă la fenomenul social și receptivă la evenimentul politic. Filmul „Perla 
coroanei" — inspirat din tradiția luptei revoluționare a proletariatului polonez — este o convingătoare ilustrare în acest sens.Silezia anilor ’30. Vreme de criză, de șomaj. de foamete. Și. in același timp, vremea unor acute confruntări de clasă. Această epocă e rememorată, emoționant. în filmul „Perla coroanei".. El evocă, folosind mijloacele artei cinematografice, o grevă care a avut loc în Silezia acelor ani. Principala idee care traversează filmul este aceea a solidarității muncitorești. Și, totodată, ideea forței obținute prin unitatea de ideal și de acțiune revoluționară. Minerii care-și apără viața de fiecare zi, care nu părăsesc subteranul pină nu-și obțin drepturile se constituie in film ca o torță de neinl'rint ; o forță de care patronii minei sint obligați să țină seama. De-a lungul întregului film, solidaritatea de clasă este urmărită pe multiple planuri. Cei din

mină nu se simt nici o clipă singuri. Ei au alături familiile, prietenii. muncitorii din alte locuri. Intre minerii din subteran și cei apropiați lor, aflați la suprafață, există o legătură profundă, indestructibilă, o legătură care generează energie, putere de luptă, încredere.Aparatul de filmat coboară in galeriile întunecoase ale minei, surprinzînd — în secvențe de un realism remarcabil — dramatismul împrejurărilor evocate. Psihologia personajelor e reliefată nuanțat ; hotărîrea lor, dîrzenia, dar și momentele de ezitare ale unor oameni mai slabi sint sugerate fără ostentație, cu grijă pentru autenticitatea reconstituirii cinematografice. In genere, autorii știu să evite schematismul. riscul accentelor retorice. Ei au căutat consecvent ecourile umane ale e- venimentelor povestite. Alături de eroii principali, foarte pregnant individualizate, apar numeroase personaje de plan doi. cu atitudini și reacții precis definite, personaje care dau viață filmului.Evident, calitățile a- cestei pelicule țin, de

cisiv, de personalitatea regizorului Kazimierz Kutz. Silezian de origin e, aplecîndu-.se cu atenție asupra acestei regiuni des încercate de istorie (și căreia i-a consacrat, înainte de „Perla coroanei", filmul „Sarea pămlntu- lui negru"). Kutz a realizat filmul la care ne referim cu sensibilitate și cu pasiune. El punctează legătura a- dincă a eroilor cu pă- mîntul, cu tradiția a- celor locuri, prin detalii folclorice (costume, cîntece, obiceiuri familiale), într-un plan deloc decorativ, ci perfect integrat atmosferei și acțiunii.La împlinirea artistică a filmului își aduc contribuția o imagine de o rară frumusețe, de o poezie aparte (autor : Stanislaw Loth) și doi interpreți sensibili, întrutotul potriviți cu personajele pe care le-au întruchipat: Lucia Kowolik și Ol- gierd Lukasziewicz.Bine povestit. fără să piardă nici o clipă din vedere sensul grav al faptelor relatate, evitînd locurile comune. „Perla coroanei" se înscrie printre filmele poloneze de largă rezonanță.
AI, 
RACOVICEANU

FAPTUL
DIVERS
31-B-9393Am pus anume in titlu numărul de înmatriculare al autocamionului de 5 tone, că poate așa l-or vedea și stăpinii lui de la l.T.A. București. Să-l vadă măcar aici, acum, că de pe 22 decembrie (anul trecut) și pină acum (anul curent), dumnealor nu l-au mai văzut. Nu l-au căutat nici măcar la biroul de... obiecte pierdute. Noroc că a fost găsit de un milițian din Prahova. A găsit și autocamionul, l-a găsit și pe șoferul lui, Constantin Fătu, transportind niște porumb de la o comună la alta. Dacă a văzut că merge o zi, merg două și alte nouă fără ca nimeni să se intereseze de soarta Iui. ce și-o fi zis C.F. ? Trai, nineaca, nu alta ! Cu mașina statului, cu benzina statului și ca salariat tot la stat. C.F. s-a apucat de cărăușie clandestină. Ori poate că l.T.A. s-a reprofilat ?

18,00

18,30
18,40
18,50

PROGRAMUL I

9.00
9,05
9,30

Deschiderea emisiunii. Telex. 
Teleenciclopedia.
Teleglob : Iran — istorie și 
contemporaneitate.
Tineri soliști de muzică 
populară.
Curs de limbă germană. Lec
ția a 3G-a.
Publicitate.
Ancheta TV : ,.Dreptul la 
demnitate" — emisiune de 
Anca Arion.
Selecțiuni din emisiunea 
..Promenada duminicală" (re
luare).

12,45 Telejurnal.
16.00 —- .17,00 Teleșcoală o Fizică

(în ajutorul candidat-ilor la 
, concursul de admitere în în

vățămîntul superior). Elemen
te de electrostatică și electro- 
cinetică. Prezintă conf. univ. 
dr. Traian Crețu • Literatu
ră română. Interesul pentru 
istoria patriei oglindit în ope
rele scriitorilor pașoptiști. 
Prezintă conf. univ. dr. Paul 
Cornea.

17,30 Deschiderea emisiunii de
după-amiază. Curs de limbă 
engleză. Lecția a 35-a.

9,50

10,00

10,30
10,40

31,45

22,30
22,45

Atenție la... neatenție. Protec
ția muncii în industria chi
mică. Emisiune * ”
Rusu.
Tragerea Loto.
Muzică populară 
Teleconferința
Realizări și perspective în ra
ționalizarea sistemului de evi
dență în unitățile socialiste. 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Reflector.
Film artistic : „Decolarea".
Regia : Timotei Ursu. în dis
tribuție : Liviu Ciulei, Emil 
Hossu, Monica Ghiuță.
Cercetări pentru viitor — 
emisiune de știință.
„24 de ore".
Din țările socialiste.

de

CU 
de

11,15

20.00

20,25
20.30

21.00
21.15

22,011

Corneliu

Mia Dan. 
presă :

PROGRAMUL II

Film serial pentru copii : 
..Delfinul Flipper".
Publicitate.
Biblioteca pentru toți : Re
viste socialiste și muncitorești 
în prima jumătate a secolului 
al XX-lea. Participă : Ion 
Dodu Bălan, Radu Popescu și 
Ov. S. Crohmălniceanu. 
Revista economică TV.
Capodopere ale muzicii uni
versale. Două partituri de Ro
bert Schumann : Uvertura 
..Manfred" ; Simfonia a IV-a. 
Teatru scurt : „Duet" — co
medie de Andi Andrleș (par
tea a Il-a).

„Prindeți 
hoțul!“9

- și l-au prins
Ieșind val-virtej din magazi

nul cu autoservire nr. 11 din 
Deva, un tinăr striga cit îl ți
nea gura : „Hoțul, hoțul ! Prin
deți hoțul !“ Trecătorii s-au 
oprit o clipă, apoi au inceput să 
alerge in direcția în care fugea 
tinărul. Animație, îmbulzeală. 
Ce se întâmplase ? Marți, 9 ia
nuarie. cineva furase din serta
rul casieriței o sumă frumușică 
de bani. In forfota produsă, cel 
care ieșise val-virtej din maga
zin, strigind „prindeți hoțul !“ 
nu era altul decit... însuși făpta
șul furtului. Luat din scurt de 
cei din jur, se dovedi că dum
nealui, pe nume Ilie Țicău, era 
un vechi „client" al penitencia
relor. Dorința și graba lui de a 
se prinde hoțul i-au fost îndepli
nite pe loc : a fost prins I

„ROMÂNIA-FILM"-prezintă: „ARENA AERIANĂ"

a studiourilor coreene. Regia : Kim Dok Ghiu. Cu : Cijen En Hi, Hvan Hak Iun, Cijen Du En

• carnet plasticcarnetplastic • carnet plastic • carnet plastic •

• CORNELIA

DRĂGUȘINCornelia Ionescu- Drăgușin expune o suită de tapiserii care, față de lucrări mai vechi, se disting prin- tr-un mai accentuat realism al întregii viziuni, folosind uneori elementul figurativ cu o discursivitate și pregnanță caracteristice graficii, prin cultivarea unui decorati- vism susținut mai mult de ritmica liniei și mai puțin de cea a suprafeței, printr-o paletă cromatică mai sobră și mai nuanțată. Lucrările artistei propun un univers impresionant, se constituie într-un cald omagiu adus omului, puterii lui creatoare. Viziunea noii etape de creație in care se află talentata artistă mărturisește un interes deosebit pentru tema industrializării. Prezența o- mului, a muncitorului, este marcată direct, e- lementele decorative ce articulează, printr-o repetiție specifică, întreaga imagine fiind, de fapt, stilizări ale cofrajelor, ale pieselor și agregatelor ce recompun pentru noi.

IONESCU-

poetic și sărbătoresc, imaginea șantierului, a peisajului industrial cu care identificăm în ultimii ani. de fapt, țara. Ritmurile lor. pare să spună artista, sint înseși ritmurile existenței noastre. Ea creează un simbol generos și prin el o a- propiere vădită de realitatea imediată, de aspectele actualității ce rețin constant atenția

artiștilor, o apropiere îndrăzneață, dacă a- vem în vedere rigorile unui gen prin excelență abstract. Cu ai it mai mult, cu cit această apropiere ne apare sub aspect strict artistic pe deplin reușită, convingătoare. A- ceste lucrări cu care Cornelia Ioncscu-Dră- gușin face dovada maturității sale artistice reclamă vizibil acele spații ample, monumentale ale ambianței care, le-a inspirat, care Ie-a dat substanță, forță și adevăr. (Galeriile de artă „ORIZONT"). .
• FLORIN CODRETinărul sculptor Florin Codre impune, la prima sa expoziție personală, tocmai prin claritatea programului artistic, prin decizia și consecvența cu care îl urmărește, prin maturitatea și plasticitatea limbajului. El nu substituie figurii umane, în general universului uman obiectul, construcția arbitrară, jocul formelor și al ritmicii detaliilor, nu acceptă, altfel spus, registrul minor al rostirii exclusiv decorative, mai ales concepută în manieră facilă și superficială. Viziunea tî- nărului artist este in

esență metaforică. Sensul întregii sale construcții poetice este indicat prin „puncte ele plecare" lipsite de echivoc, cu un simț deosebit al concretului, nemijlocit legate de realitate. Ele susțin și dirijează posibilele a- nalogii pină la acea limită dincolo de care pîndește (și aci artistul intuiește sigur) descriptivismul sec, didacticismul. Un exemplu tipie pentru procedeul său l-ar putea constitui lucrarea ,.Tudor Vladimirescu" realizată la Măgura-Bu- zău, in cea de-a doua ediție a cunoscutei ta-

bere de sculptură, lucrare ce închipuie o imensă cucă domnească înscrisă pe linia linei severe și maiestuoase verticalități, ca echivalent poetic al unei idei și personalități istorice. Lucrările din expoziție se încheagă în această viziune specifică sub semnul — mai exact, leit-motivul — bolții. Bolta devine în accepțiunea sa deopotrivă simbol al constructivi- tății și al împlinirii destinului uman în sinul unei colectivități. O lucrare din acest ciclu se intitulează semnificativ „Vatră". De altfel, tot ceea ce expune Florin Cotlre tinde să creeze ambianța unor arhitecturi fabuloase, a unor construcții urieșești, mitice.■ Dimensiunile, grava monumentalitate, nu distanțează insă afectiv privitorul, ci, dimpotrivă, îl atrage, îi creează sentimentul u- nei comuniuni spirituale. Concepute pentru o implantare directă în sol, lucrările permit vizitatorului să se plimbe printre ele ca printre niște vaste porți sau arcuri de triumf. (Galeriile de artă „Simeza").
C. R.
Constantlnescu

O ION GRIGORE, 

OCTAVIAN VIȘAN,

FLORIAN LAZAR ALEXIE

Expoziția deschisă de trei artiști cunos- cuți — pictorii Ion Grigore și Octavian Vișan și sculptorul Florian. Lazăr Alexie — la „Apollo" constituie, fără îndoială, unul din succesele a- cestei galerii.Interesul pe care arta lui Ion Grigore l-a trezit, incă de la primele manifestări, este asigurat de forța cu care ni se dezvăluie o inedită vocație de pictor. Prelucrind cu minuție și sensibilitate materialul vizual al locurilor natale, pictorul ajunge în posesia unui alfabet plastic extrem de simplu și de eficient. Peisajul ca și chipul liman sint analizate in ceea ce au durabil, sustrase coroziunii temporale. Lirismul pictorului se convertește intr-o vizibilă dorință de comunicare a unei realități. încărcată ea însăși de poezie.Aceleași peisaje —

obcinele bucovinene — alcătuiesc și substanța tablourilor pictate de Octavian Vișan. Pictorul reface, sub imperiul unor puternice impresii, peisajele de care este legat. Deli- mitindu-și acum cu pregnanță universul plastic, pictorului ii rămîne să-și decanteze și să facă mai intens personal registrul cromatic.Formele spațiale expuse de Florian Lazăr Alexie impun un sculptor ce lucrează în tehnica ceramicii. Artistul realizează ansambluri în care e vizibilă dorința de a da volumelor un raport dinamic între formele organice și cele de factură geometrică. Este o artă a spațiului, cu o deschidere generoasă spre spațiul public, acolo unde se face tot mai puternic simțit spiritul constructiv al omului.
Alexandra TITU

Le -a făcut... 
figura

Toți cei care și-au petrecut 
revelionul la Călimănești s-au 
bucurat foarte cind l-au văzut 
pe Ion Chirescu, remizier la coo
perativa foto din Căciulata. cu 
cită fantezie, dibăcie, hărnicie
— ba chiar frenezie — fotogra
fia în dreapta și-n stingă. „O 
s-aveți o amintire a mai prima"
— le spunea I.C. la fiecare. Și-i 
taxa pe loc. Taxă piperată, că 
doar într-un an o dată petreci de 
revelion. Dar... toți avură ghi
nion. Pe 2 ianuarie, cind le-a. 
spus la fiecare să vină să-și ia 
pozele, mai ia-l pe I.C. de unde 
nu-i. La fel, nici in zilele de 3, 
4. 5, 6... Oamenii s-au împrăș
tiat care încotro. Noi l-am luat, 
pe I.C. in... obiectiv, cu gindul 
ca forurile in drept să-i facă, și 
lui o „amintire a mai prima", 
îmbiindu-l cu clasicul „Zîmbiți, 
vă rog !“ (Dacă mai poate).

Fermă fără...La ce s-or fi gindit cei de la ferma Dilga, a întreprinderii a- gricole de stat Lehliu (Ialomița), cind au vopsit padocurile și conductele de apă de la crescătoria de bovine cu minium de plumb, nu știm. Ceea ce știm este că 13 juninci (dintre care 9 au murit și 4 au fost sacrificate) s-au intoxicat cu vopseaua respectivă. încă două-trei „inițiative" ca asia și ferma respectivă ar putea ajunge la reprofilare și la o denumire adecvată : crescătorie... fără.
„Două la 
primărie, 
trei la...“tnchipuiți-vă următoarea scenă (care s-a repetat aidoma) timp de 4 (patru) ani : El (sigur pe ei) dictează. Ei (siguri de el) notează. El : „Două baloturi de țesături (sau 2 cutii, sau 2 borcane, sau 2 bidoane etc.) pe raft, trei lingă raft, 4 în depozit, două pe raft, trei lingă raft...". Ei — încheie procesul verbal. El — semnează cum se cuvine. Ei îl felicită că totul e bine. Cine-i el ? Este (adică a fost) gestionar la cooperativa de consum din Glodeanu-Cîrlig (Buzău) și se numește Ion C. Dumitru. Cine-s ei (încă) ? Revizorii Dumitru Țimpău, Anișoara Vasile, Dumitru Dumitrache și însuși președintele cooperativei, Gheor- ghe Ilie. Un control contro- lînd... controalele anterioare a constatat că dumnealui I.C.D. și-a însușit suma de 127 000 lei. Judecat in fața oamenilor din comună, el a primit vreo doi ani pentru una, vreo trei pentru alta, in total o duzină. Dar pină una alta, cum rămîne cu revizorii nerevizuiți ?

Rubrică redactată de
Petre POPA 
Gh. DAVID 
și corespondenții „Scînfeii"
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PLECAREA DELEGAȚIEI C. C. AL P. C. R.
LA CONGRESUL P.C. DIN DANEMARCA•Toi dimineața a plecat in Danemarca o delegație a C.C. al P.C.R. formată din tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., care va participa la lucrările celui de-al

XXIV-lea Congres al Partidului Comunist din Danemarca.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de tovarășii Ion Dincă. secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dulea. adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)Adunare cu prilejul Zilei naționale a Republicii Cuba

Sosirea 
unei delegații 

economice indieneJoi Ia amiază a sosit în Capitală o delegație economică indiană, condusă de H. R. Gokhale, • ministrul petrolului și chimiei și ministru al justiției.Pe aeroportul Otopeni membrii delegației au fost salutați de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Ion Mi- neu, adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, Ion Florescti, adjunct al ministrului comerțului exterior, și de alte persoane oficiale.Au fost de față V. K. Ahuja, ambasadorul Indiei la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

CURIER JUDEȚEAN
Corespondenții „Scinteii" transmit:

Drum bun!

Cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a Zilei naționale a Republicii Cuba, la Casa de cultură a studenților din București a avut loc, joi. 0 adunare organizată de Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studențești din România.Manifestarea a reunit numeroși tineri muncitori, studenți și elevi din Capitală, precum și tineri cubanezi ce se pregătesc in instituții bucu- reștene de învățămînt superior.Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei Republicii Cuba la Bucu- reșJi.La adunare a luat cuvîntul loan Sasu, secretar al Comitetului municipal București al U.T.C., președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studențești din Centrul universitar București, care, in numele tineretului și studenților din Capitală, a a- dresat tinerei generații cubaneze un cald salut frățesc și urări de noi succese în activitatea închinată operei de făurire a societății socialiste. După ce a evocat lupta eroică dusă de poporul cubanez pentru eliberarea sa națională și socială, pentru suveranitatea și independența națională a Cubei, vorbitorul a spus : Alături de întregul nostru popor, tinerii și studenții României socialiste urmăresc cu viu interes și caldă simpatie eforturile perseverente depuse de oamenii muncii din Cuba, sub conducerea partidului comunist, pentru dezvoltarea economică a țării, pentru construirea socialismului, pentru zădărnicirea uneltirilor imperialiste, pentru apărarea și con

solidarea continuă a cuceririlor sale revoluționare.Un moment important în dezvoltarea relațiilor de prietenie româno- cubaneze, a arătat în continuare vorbitorul, l-a marcat vizita efectuată în țara noastră, anul trecut, de tovarășul Fidel Castro, convorbirile fructuoase pe care le-a avut cu acest prilej cu tovarășul Nicolae Ceaușescu.A vorbit apoi Renio Diaz, reprezentant al Consiliului național al Uniunii Tinerilor Comuniști din Cuba. Vorbitorul s-a referit pe larg la îndelungata luptă revoluționară dusă de poporul cubanez, subliniind că victoria obținută la 1 ianuarie 1959 a adus poporului său libertatea, l-a făcut stăpîn pe soarta sa, pentru a traduce în viață dorințele și aspirațiile sale. In cei 14 ani de eforturi și muncă ce au trecut — a spus în continuare vorbitorul — poporul nostru nu a fost singur, s-a bucurat de solidaritatea țărilor socialiste, de solidaritatea întregii umanități progresiste. între popoarele cubanez și român, pe care astăzi le unesc obiectivele comune ale construirii noii societăți. pe care mereu le-au unit originea lor comună, latină, s-au dezvoltat o prietenie și colaborare frățească. O ilustrare a acestor relații a constituit-o vizita efectuată în România, în cursul anului trecut, de comandantul Fidel Castro. Vorbitorul a subliniat, de asemenea, legăturile tot mai strînse dintre tinerii români și cubanezi.în încheiere, asistența a vizionat filmul artistic cubanez „Manuela".(Agerpres)

Cronica zilei

De la direcția județeană de drumuri și poduri aflăm că, în ultimul timp, au fost asfaltate porțiuni ale șoselelor Arad-Li- pova (prin Zăbrani), neasa, Șiria-Păuliș. nea, in localitățile secțiilor de drumuri din Lipova și Sebiș xecutate și date în 68 de noi poduri. Pentru care străbat aceste artere rutiere din județ, urarea „Drum bun" este confirmată și de calitatea lucrărilor de modernizare efectuate.

numeroase laboratoare și ateli- ere-școală, creșe și grădinițe, unități comerciale. In sectorul gospodăriei comunale este prevăzută dezvoltarea în continuare a alimentării cu apă a municipiului Tîrgu-Mureș, dublîn- du-se capacitatea actuală. De asemenea, vor începe lucrările de extindere a alimentării cu apă a orașului Reghin.

Metroul circulă 
sub apele Dunării

Sebiș-Mo- Dc aseme- aparținînd și poduri au fost e- folosință 1 cei

o Filarmonica ..George
Enescu" (la • Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab — 20.
• A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Concert extraordinar sus
ținut de „The golden gate quar
tet" (S.U.A.) — 20.
© Opera Română : Fidelio — 19.30. 
o Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19.30.
© Conservatorul de muzică ,,Ci- 
prian Porumbescu" (sala ,,G. E- 
nescu") : Recital instrumental sus
ținut de George Georgescu — vio
loncel și Mircea Stancu — pian 
— 20.
© Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Un fluture 
pe lampă — 20. (sala Studio) : Des-

pre unele lipsuri, neajunsuri și de
ficiențe în domeniul dragostei — 20. 
a Teatrul de comedie : Nicnic 
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
20. (sala din str. 
Anunțul Ia 
a Teatrul 
19,30.
• Teatrul
IVIagheru) : ____ _____ , _________
Wilde — 19,30.
a Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Snoave 
cu măști — 9,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Trăsnitul meu 
drag — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„ton Vasilescu" : Hanul piraților 
— 19,30.
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
Română" : Flori alese — 19.30.
© Circul „București" : Aprindeți 
stelele — 19,30.

Alex. Sabia) :
mica publicitate — 20. 
Mic : După cădere —

„C. I. Nottara" (sala 
Bună scara, domnule

Președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a adresat o telegramă de felicitare președintelui Camerei Comunelor din Canada, Lucien La- moureaux, cu prilejul realegerii sale în această funcție.
★Orchestra simfonică a Radiotelevi- ziunii a prezentat joi seara un concert, avînd la pupitru pe dirijorul danez Cari von Garaguly. Solist a fost organistul francez Pierre Co- chereau, care a interpretat Concertul pentru orgă, orchestră de coarde și timpane de Francis Poulenc și Concertul in la minor pentru orgă de Vivaldi. In programul serii au mai figurat Poemul simfonic „Luceafărul" de Pascal Bentoiu și Simfonia a IV-a de Ludwig van Beetho- wen. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea a fost în general închisă în cea mai mare parte a țării, exceptînd vestul Banatului, Oltenia și nord-vestul Munteniei. In cursul după-amiezii. pe alocuri, cerul a devenit variabil și în celelalte regiuni. Au căzut ninsori temporare, cu deosebire în prima parte a zilei, in Maramureș. Moldova, Crișana, Transilvania, estul Banatului, sudul și estul Munteniei și în Dobrogea. Vintul a suflat moderat și a prezentat intensificări temporare din sectorul nordic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 6 grade . la Joseni și plus 5 grade la Rm. Sărat. în București : vremea a fost relativ închisă. A nins slab. Temperatura maximă a fost de plus 3 grade.Timpul probabil pentru zilele de 13. 11 și 15 ianuarie. In țară : vreme rece Ia început, apoi in încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea precipitații slabe locale. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 15 și minus 5 grade, izolat mai coborîte in nordul țării, iar maximele vor oscila între minus 6 și plus 4 grade. Ceață locală. în București : vreme rece la început, apoi în încălzire ușoară. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ninsori slabe. Vînt potrivit.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT
BASCHETDinamoviștii au pierdutprimul meci cu Ț.S.K.A. Moscova ÎNCEPÎND DE ASTĂZI

Trei zile de handbal

VRANCEA-*
„Știință, tehnică, 

producție"Consiliul județean. Vrancea al Frontului Unității Socialiste program intitulat tehnică, producție",aeditat un„Știință, ,care cuprinde principalele manifestări de propagandă tehni- co-economică ce vor fi organizate în anul 1973. Programul prevede organizarea de consfătuiri, dezbateri, schimburi de experiență, colocvii, simpozioane. concursuri profesionale pe ramuri, profesii și categorii de pregătire. Asemenea manîfes- • țări vor avea loc în municipiulFocșani și în orașele Adjud, Mărășești, Panciu și Odobești.
f

BACĂU
Hotel turisticPentru vizitatorii stațiunii baineare Slănic Moldova a fost construit și dat în folosință un nou și modern hotel turistic. El dispune de camere confortabile cu cite 1 și 2 paturi, totalizînd 174 de locuri. Tot aici funcționează un taurant, braserie, cofetărie, bar cu ape minerale.

MUREȘ

„Dealul florilor" 
se face și mai 

frumosIn noul cartier „Dealul Florilor" din municipiul Dej au fost date în folosință noi blocuri de locuințe și o creșă cu 100 de locuri. Tot aici a fost terminată construcția unei pasarele peste rîul Someș, scurtîndu-se drumul spre centrul orașului și se descongestionează circulația de pe podul pentru vehicule.
Magazin 

„cumpărător" 
de opinii în municipiul Rm. Vîlcea a fost deschis un magazin de desfacere a produselor realizate în întreprinderile de industrie locală din județ. Mărfurile a- flate aici în vînzare nu fac parte din producția de serie a întreprinderilor respective, ci constituie prototipurile sortimentelor care urmează să fie realizate. Pină atunci, magazinul respectiv colectează solicitările cumpărătorilor, preferințele și sugestiile lor privitoare la oportunitatea și utilitatea produselor care vor fi asimi-

Bogată agendă 
edilitarăȘi în acest an in județul Mureș se vor construi noi edificii de larg interes cetățenesc. Astfel, vor fi date în folosință, între altele, peste 2 600. de a- partamente, 84 săli de clasă,

Un nou edificiu 
culturalLocuitorii comunei Frumușița vor beneficia de acum înainte de un nou și modern edificiu cultural. Noua construcție dispune de un club, o sală de spectacole, cinematograf, bibliotecă, sală de expoziții. Edificiul a fost construit prin con- ■ tribuția bănească și prin munca voluntar-patriotică a locuitorilor comunei.

Reîntilnirea bucureștenilor, aseară, cu sala Floreasca — renovată în cursul acestei ierni... — a prilejuit-o meciul oficial (pentru „Cupa campionilor europeni") dintre echipele campioane de baschet ale României și Uniunii Sovietice — Dinamo București și, respectiv, Ț.S.K.A. Moscova. A fost, fără îndoială, unul dintre pri- 1? irile cele mai fericite pentru amatorii de baschet de a-i vedea pe campionii noștri intreeîndu-se cu o formație dintre cele mai redutabile in baschetul continental.Referindu-ne strict la desfășurarea jocului de aseară avem de făcut, mai întii. o remarcă onorantă pentru baschetbaliștii dinamoviști : replica lor, in general curajul și clarviziunea demonstrate, în prima repriză mai ales, au făcut ca prestigioșii lor adversari să nu poată să se detașeze în măsura in care, poate, cartea de vizită și marea experiență le dădeau dreptul. Scorul s-a menținut foarte strîns in unele momente (ne referim la minutele de început), dinamoviștii avînd chiar conducerea. Pină către finele reprizei ei s-au menținut intr-o astfel de situație, dar in ultimele minute dinaintea pauzei inexactități in aruncările la coș și neatențiile comise în apărare (am observat, parcă, și o anume oboseală la majoritatea jucătorilor !) au facilitat detașarea echipei sovietice. La pauză aceasta conducea cu șapte puncte : 44—37.Minutele de odihnă au refăcut forțele dinamoviștilor în așa mă

sură incit imediat după reluarea jocului ei au condus ostilitățile, refă- cînd din handicap. Tabela de marcaj indica egalitate in minutele 25 (57—57), 28 (61—61), 30 '(63—63). In continuare — ca și in finalul reprizei precedente — dinamoviștii nu au mai fost în stare, fiind evident obosiți, să reziste impetuoaselor și repetatelor atacuri ale formației adverse. A apărut cit se poaie de clar faptul că echipei bucureștene ii era imposibil să facă mai mult, doar cu același cvintet de bază, jucătorul de rezervă neavind valoarea titularilor. Aproape complet ștearsă, evoluția pivotului Georgescu. Scor final : 94—80 pentru Ț.S.K.A. Cei mai fructuoși în jocul de aseară : Zarmuha- medov (24 p). Kovalenko (19), Petrakov (14), — respectiv Diacones- cu (27), Novac (18), Popa (14).Revanșa urmează să aibă loc săp- tămîna viitoare, la .Moscova, unde misiunea baschetbaliștilor noștri este, oricum, mai dificilă. I. D. I I *Alte rezultate din cupele europene la baschet : masculin : în „Cupa campionilor europeni" : Ignis Varese—Slavia Praga 102—80 (51—38). Macabi Tel Aviv—Steaua Roșie Belgrad 113—102 (56—54) ; în „Cupa cupelor" : Iugoplastika Split—Juventus Badalona (Spania) 90—71 (46—37), Mobilquatro Milano—Spartak Brno 109—83 (57—29).

feminin in Sala 
sporturilor din PiteștiCampionatul feminin de handbal se reia astăzi, în Sala sporturilor din Pitești. 10 echipe își dispută meciurile celui de-al doilea tur de sală, cu dorința expresă de a-și iritări (în cazul fruntașelor de acum) sau de a-și imbunătăți pozițiile din clasament.Din programul celor trei zile de întreceri reținem meciurile : vineri : Universitatea Timișoara—Rapid, I.E.F.S.—Voința Odorhei, Universitatea București—Mureșul Tg. Mureș ; sim- bătă : Universitatea Timișoara— Mureșul, I.E.F.S.—Textila Bu- huși. Universitatea București— Voința Odorhei : duminică : U- niversitatea Timișoara—Voința Odorhei, I.E.F.S.—Constructorul Timișoara. Universitatea București—Textila.

Complex comercial în centrul Galațiului — vedere nocturnă(Foto : E. Dichiseanu)

ASTĂ SEARĂ, LA FLOREASCAFestival al sportului albAstăzi, începind de la orele 17, sala Flo- rcasca din Capitală găzduiește un festival șui-generis pe teme din lumea albă a tenisului. organizat de redacția „Scinteii tineretului". cu sprijinul federației de specialitate. în felul acesta. ..Serile Scinteii tineretului" — complexe manifestări tradiționale care in anii treeuți s-au bucurat de frumoase aprecieri in rîn- durile tinerilor — de

butează în ’73 cu o acțiune inspirată din sport.Capul de afiș al programului de astă-seară îl deține maestrul emerit al „sportului alb", Ion Țiriac — care va înmina ciștigătorului concursului de pronosticuri organizat cu prilejul „Turneului campionilor" racheta sa cu care a învins pe Tom Gorman în finala „Cupei Davis", va oferi o demonstrație de te

nis în compania unor tineri jucători din lotul republican, va răspunde la 10 întrebări adresate de 10 cronicari sportivi și va conduce un concurs-blitz cu tema „Cine știe tenis cîștigă".Tot cu prilejul acestei seri, Federația de tenis va distribui primele rachete și mingi organizațiilor U.T.C. și asociațiilor sportive care au amenajat terenuri de tenis.

A

In cîteva rînduii« Șahistul român Florin Gheorghiu continuă să se numere printre fruntașii turneului internațional de la Orense (Spania). în runda a treia Gheorghiu l-a învins in 27 de mutări pe portughezul Durao. Celălalt șahist român, Victor Ciociltea, a cîștigat in 41 de mutări la filipinezul Castro. In clasament Florin Gheorghiu și Pi- devski au cite 2,5 puncte, fiind urmați de Ciociltea (2 puncte). Janose- vici. Benko, Castro. Parma și Medina (cu cite 1.5 puncte).• Pe stadionul „Azteca" din Ciudad de Mexico a avut loc intilnirea internațională de fotbal dintre reprezentativa Mexicului și formația poloneză Gornik Zabrze. Fotbaliștii mexicani au obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—1).• Conducerea clubului olandez de fotbal Ajax Amsterdam a anunțat că la expirarea contractului cu actualul antrenor Ștefan Covaci (1 iulie 1973) va fi angajat un antrenor olandez. Se duc tratative cu George Knobel, care se ocupă în prezent de pregătirea e- chipei M.V.V. Maastricht.• Cea de-a 20-a ediție a „Trofeului Garinei", competiție internațională de ciclocros, desfășurată la San Lorenzo di Parabiago (Italia), a fost ciștigată de campionul belgian Roger de Vlae- minck (24 km in 1 h 01’40”).

...Budapesta. Piața Kossuth. Coborim cî- teva trepte și ajungem intr-un hol impunător, cu lumină puternică ce se reflectă în pereții placați cu sticlă mată și cu materialele insonorizante ce transformă zgomotul făcut de mulțime într-un murmur oarecare. Apoi, cu ajutorul scărilor rulante pornim spre adincuri, la stația propriu-zisă, unde ne întimpină o adevărată constelație de lumini. Stația are 120 metri lungime și 20 de metri lățime, iar nota ei dominantă este simplitatea, dublată de eleganța sobră conferită de marmura multicoloră. Nu ai impresia că te afli intr-o galerie subterană. la peste 30 de metri a- dîncime...Kossuth Lajos" este prima din cele patru stații ale noii secțiuni a liniei Est-Vest a metroului budapestan, secțiune ce poate fi socotită ca una dintre cele mai importante construcții cave au împodobit, la sfirșitul finului ’72, capitala ungară. Urcăm în vagoane ce poartă încă mirosul vopselei proaspete și pornim cu viteză către capătul liniei : gara de sud. Sîntem — împreună cu oficialitățile capitalei ungare și constructorii metroului — primii călători pe a- ceastă rută. In difuzoare S" anunță scurt: „Ne aflăm la 35 m. sub albia Dunării". Stația următoare — Batthyany. In mai puțin de 50 de secunde am și străbătut, pe

sub Dunăre, distanța pmă la această stație aflată pe malul celălalt. In două tuneluri paralele, cu diametre de cite 5.5 metri, circulă in fiecare direcție, din două in două minute. trenuri rapide cu o capacitate de 1200 călători (jumătate de milion de călători în 24 de ore). Beneficiind de aplicarea accesoriilor tehnicii moderne, noul metrou asigură circulația trenurilor cu o viteză de 80—90 km pe oră, aproape triplă față de cea a tramvaielor și autobuzelor de la suprafață.Lucrările noii secțiuni a magistralei subterane au pus în fața arhitecților și constructorilor ungari probleme dintre cele mai dificile. Nu este vorba numai de greutățile create de condițiile naturale ale efectuării lucrărilor' — puternice infiltrații de ape și gaze, straturi dure de cremene, ploi și geruri. Constructorii au mai avut de rezolvat un vast ansamblu de probleme arhitectonice și e- dilitare. La stația Batthyany, de pildă, capătul trenului electric care face legătura cu suburbiile din nordul Budapestei a fost introdus și el în subteran, în apropierea liniei metroului, pentru simplificarea transbordării călătorilor, dar și pentru armonia ansamblului construcțiilor. La gara de sud, o dată cu construcția stației finale a liniei metroului, s-a prevăzut să aibă loc și reconstrucția și mo

dernizarea gării de cale ferată, precum și construcția unor culoare care să facă legătura directă între holurile, peroanele gărilor și pasajele de trecere pentru pietoni, cu scările rulante careconduc la stația metroului. Constructorii s-au întrecut pe sine pentru a realiza aci unul dintre cele mai frumoase complexe care asigură transportul în comun al populației capitalei ungare. La intrarea în pasajele subterane care fac legătura cu stația metroului, scările sînt dublate de coridoare în pantă lină- pentru accesul mai lesniciosal oamenilor în vîrstă și al cărucioarelor de copii ; iar pasajele conduc către o piață circulară subterană, mărginită de diverse magazine cu vitrine elegante. De aici, prin culoare cu podeaua încălzită iarna, călătorii pătrund într-una dintre cele mai frumoase stații ale metroului : cu holuri largi, placate și pardosite cu marmură, cu stîlpi invăluiți în plăci de oțel inoxidabil, cu vaste diapozitive în culori și reușite creații ale artiștilor decoratori.Realizată într-un timp record — cu un an înainte de termenul nrevăzut — noua secțiune a liniei Est- Vest a metroului budapestan reprezintă un dar de preț oferit de constructori cu prilejul noului ari populației capitalei ungare.
Al. PINTEA

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI DE FOTOGRAFII 
„ALBANIA ARHEOLOGICĂ"La Casa de cultură a l.R.R.C.S. din Capitală s-a deschis, joi la amiază, expoziția de fotografii „Albania arheologică", organizată cu prilejul celei dc-a XXVII-a aniversări a proclamării Republicii Populare Albania. Selecția de fotografii — alb, negru și color — prezintă piese remarcabile provenite din cele mai vechi timpuri ale istoriei țării, puse în evidență în urma săpăturilor și cercetărilor întreprinse de arheologii albanezi.

La vernisajul expoziției au participat Tamara Dobrin, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român perțtru relațiile culturale cu străinătatea, 'oameni de știință și cultură.Au fost de față.Nikolla Profi, Ambasadorul R. P. Albania la București, precum și alți șefi de misiuni diplomatice. (Agerpres)
CAMPANIA ELECTORALĂ PENTRU ALEGERILE 

LEGISLATIVE DIN FRANȚA

Secretarul general al P. C. F.
despre programulPARIS 11 (Agerpres). — Georges Marchais, secretar general al Partidului Comunist Francez, a ținut, joi după-amiază, o conferință de presa, in care s-a referit pe larg la campania electorală pentru alegerile legis; lative din luna martie. Afirmind că in rindurile poporului francez se manifestă dorința de schimbare, vorbitorul a subliniat faptul că programul comun al stingii oferă posibilitatea unor reale transformări in sensul aspirațiilor generale.Referindu-sc Ia desfășurarea campaniei electorale de către frontul stingii, secretarul general al P.C.F. a subliniat că, în ultimele luni, unitatea celor trei formații ale stingii s-a

comun al stingiicimentat fără încetare. ..Am început și vom continua să realizăm o mare dezbatere democratică la scara întregii țări" — a spus Georges Marchais. El a relevat că atașameritul partidului comunist față de dreptatea socială, independența Franței și adevărata democrație constituie o garanție pentru cei ce doresc o schimbare în viața țării.
★Francois Mitterrand, secretarul general al Partidului Socialist Francez, a afirmat, în cadrul unei emisiuni televizate, că alianța dintre socialiști și comuniști va rămine solidă și după alegerile din luna martie — transmite agenția France Presse.

S.U.A.: Spre o criză a materiilor prime?
America — binecuvântată odinioară cu o mare bogăție de resurse naturale — devine acum, sub acest aspect, o națiune „dezmoștenită". Statele Unite încep tot mai mult să se bizuie pe alte țări pentru materiile prime indispensabile funcționării economiei lor. Dependența tot mai mare a S.U.A. față de sursele străine de petrol, deși destul de. serioasă în sine, nu este decit o parte a problemei. La fel stau lucrurile și în ce privește furnizarea unor mari cantități din minereurile metalifere și alte materii prime. Potrivit previziunilor u- nor experți guvernamentali, s-ar putea ca pină in 1985 Statele Unite să depindă de importuri pentru aproximativ jumătate din necesarul lor de materii prime de bază — inclusiv minereul de fier. Preston Cloud, profesor de biogeologie la Universitatea de la Sania Barbara din California, este de părere că in ce privește unele minerale. ele se. găsesc deja numai în cantități reduse la prețurile pieței mondiale și nu este exclus ca pentru obținerea lor să se declanșeze o competiție aprigă, mergindu-se chiar pînă la conflicte armate.Statele Unite consumă o cantitate uriașă, disproporționată, din resursele minerale ale planetei și există toate indiciile că în viitor vor avea nevoie de cantități și mai mari. Deși populația S.U.A. reprezintă numai 5 la sută din populația lumii, ea folosește aproximativ 30 la sută din producția de metale a globului.Specialiști, cum ar fi Charles Park, fost decan al Școlii de științe geologice din Stanford, consideră că setea firmelor americane pentru minerale nu numai că nu se va potoli, dar, probabil, va crește. El afirmă : „Presupunind că populația va ajunge, pină în anul 2 000, la aproximativ 300 milioane de oameni și că va fi menținut actualul consum de mate,rii

prime pe locuitor. S.U.A. vor a- vea nevoie de o cantitate de materii prime cu o treime mai mare decit în momentul de față".Pînă nu de mult, Statele Unite dispuneau de resurse proprii ce satisfăceau o mare parte din necesitățile lor. In 1947, Statele Unite produceau 40 la sută din cantitățile de minerale cheie ale lumii. Astăzi, producția americană de minerale constituie numai aproximativ 20 la sută din totalul glo-

S.U.A. își vor putea vreodată satisface necesitățile de aceste materii prime din producția proprie, deoarece cererea este prea mare. S.U.A. posedă rezerve abundente de cărbune, sare, ciment, potasiu, fosfați, cupru și plumb, insă, în linele cazuri, consideră mai rentabil să importe aceste materii decît să exploateze resursele proprii. Experta afirmă că S.U.A. ar putea, eventual. să-și satisfacă necesitățile de fier, aluminiu și titaniu dacă ar fi

„U.S. NEWS AND WORLD REPORT

bal. încă in anul 1963. S.U.A. exportau mai multe minerale decit cumpărau din alte țări. In 1964 însă, americanii au început să importe mai multe materii prime decit exportau. în numai cițiva ani, pină în 1969. deficitul balanței comerciale a S.U.A. în sfera mineralelor a atins aproximativ 4 miliarde de dolari. S.U.A. depind astăzi de alte țări pentru 22 din cele 74 de minerale neenergetice considerate esențiale pentru o societate industrială modernă.Ce a determinat această situație? Examinarea repartiției rezervelor de minereuri din S.U.A. explică in parte situația creată. Țara aceasta nu a avut niciodată cantități prea mari de anumite zăcăminte naturale ca, de pildă : aur, platină, mercur și cositor. Altele — respectiv man- gan, crom, nichel — sint mai abundente, dar geologii se indoiesc că

dispuse să plătească costul ridicat al extracției de minereu inferior.Dar purtătorii de cuvînt ai industriei miniere acuză alți factori decit răspîndirea stihinică a zăcămintelor pentru a explica sporirea dependenței de sursele minerale din străinătate. Printre aceștia, ei numără costul ridicat al mîinii de lucru, a- numite restricții guvernamentale, lipsa de stimulente pentru modernizarea instalațiilor, lipsa de mină de lucru calificată, utilajul de transport învechit și îngrijorarea creseîndă în legătură cu poluarea mediului înconjurător.Ministrul de interne, Rogers C.B. Morton, declara recent in fața Congresului că producția internă de minerale a scăzut cu aproximativ 8.6 miliarde dolari (față de necesitățile țării) in 1970. Dacă tendința continuă, a spus el, deficitul in minerale ar urma să atingă 31 miliar

de dolari in 1985 și 64 miliarde pină în anul 2 000.O analiză a situației a fost întocmită de Lester L. Brown, expert al Consiliului pentru dezvoltarea relațiilor cu străinătatea. Intr-o carte, publicată nu demult, el scrie : „Raritatea din ce în ce mai mare a combustibililor și mineralelor fosile, pricinuită de consumul global în expansiune, generează o competiție creseîndă pentru controlul rezervelor minerale". Această competiție — precizează Brown — există intre țări, intre concerne multinaționale și între țări și concerne... Canalele comerțului mondial, subliniază Brown, trebuie ținute deschise pentru a înlesni schimbul de materii prime.Pot oare Statele Unite să-și slăbească dependența creseîndă de produsele minerale străine ? Consiliul Național al Cercetării a analizat problenia, la cererea autorităților federale, și a venit cu unele recomandări. Intre acestea se numără : îmbunătățirea metodelor dc prospectare și extracție a mineralelor interne ; investigări in domeniul folosirii de înlocuitori sau produse sintetice pentru unele din mineralele mai rare și costisitoare ; asigurarea de stimulente guvernamentale firmelor miniere și prelucrătoare. Raportul relevă, de asemenea : „Sîntem convinși că adaptarea planificată a tehnologiei la resursele interne disponibile este e- sențială. Fără aceasta se. va produce o înrăutățire treptată a poziției Statelor Unite in domeniul resurselor minerale cu toate implicațiile nefavorabile ce pot decurge de aci. Tn lipsa unei asemenea adaptări se poate intrezări perspectiva ca in cîteva decenii să se producă eroziunea industriilor extractive, a o- țelăriilor, a tuturor industriilor de rafinare și bazate pe minerale, să se producă fricțiuni internaționale, precum și o balanță comercială in continuă deteriorare".



„ViZITA UNUI ADMIRABIL

Presa iraniană întimpină cu căldură sosirea 
președintelui Nicolae Ceaușescu la Teheran

TEHERAN 11 (Agerpres). — întreaga presă iraniană de joi acordă 
spații largi vizitei neoficiale pe care președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, o va efec
tua, in zilele de 12 și 13 ianuarie, în capitala Iranului.într -un articol dedicat evenimentului sub titlul „Vizita unui admirabil prieten", ziarul „KAYHAN" a- rată că președintele Nicolae Ceaușescu este admirat și respectat ca prieten al Iranului, ca un desă- virșit om de stat. Mulțumită înțelepciunii și clarvi- ziunii sale, președintele României a reușit să conducă națiunea română pe calea unei adevărate independențe, se menționează în articol.Ziarele concernului de presă „ETTELA’AT" — „JOURNAL TEHERAN", HERAN NAL" și LA’AT" — sub titlul ședințele Ceaușescu mîine la Teheran", ample materiale însoțite de fotografia șefului statului român. „Journal de Teheran" caracterizează activitatea politică a președintelui României drept strălucită. Este subliniat faptul că. deși vizita are un caracter întîlnirea stat este datorită celor doi de probleme ale vieții internaționale și datorilă relațiilor prietenești existente între cele două state.Articole cu conținut asemănător Inserează și ziarele „AYANDEGAN" și „PEYGHAME EMRUZ", care e- vidențiază semnificația vizitei președintelui Consiliului de Stat nu numai pe planul relațiilor bilaterale, dar și al vieții internaționale în ansamblu.Sub titlul „Președintele Nicolae Ceaușescu vizitează din nou Iranul", grupul de presă „ECHO OF IRAN" a dedicat un număr special vizitei șefului statului roman.
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neoficial, dintre cei doi șefi de deosebit de importantă identității de vederi a conducători intr-o serie

MINSK Președintele Franței
•■A t S 0=1a sosit în U.R.S.S.

Convorbirile Leonid Brejnev—Georges PompidouMOSCOVA 11 (Agerpres). — Președintele Franței, Georges Pompidou, a sosit joi la Minsk, unde a fost intimpinat, de Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., membru al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. Imediat după sosirea la Zaslavl, lingă Minsk, a avut loc o convorbire îndelungată. Au fost examinate, într-o atmosferă de lucru prietenească, probleme actuale ale dezvoltării relațiilor dintre U- niunea Sovietică și Franța, precum

și probleme internaționale de interes comun, în primul rînd probleme ale securității europene.In aceeași zi, Leonid Brejnev a oferit un dineu în onoarea lui Georges Pompidou. Din partea sovietică au fost prezenți Andrei Gramiko, ministrul afacerilor externe. Piotr Abrasimov, ambasadorul U.R.S.S. în Franța, alte oficialități, iar din partea franceză — Maurice Schumann, ministrul afacerilor externe, și alte oficialități.
Președintele Republicii Arabe Egipt

a sosit la BelgradBELGRAD 11 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, a sosit, joi, intr-o vizită oficială agenția Pola ședințele Broz Tito, și de
înTaniug. el a fost R.S.F.

PARIS

Vizita în R. P. Chineză
a președintelui Republicii Zair

Iugoslavia, anunțăPe aeroportul din întimpinat de pre- Iugoslavia, Iosip alte oficialități.
Cei doi președinți vor avea un schimb de păreri in probleme internaționale curente, în special in legătură cu situația din Orientul Apropiat, și vor examina stadiul relațiilor bilaterale, posibilitățile lor de dezvoltare.

TOKIO 11. — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite : împăratul Hirohito al Japoniei și împărăteasa Nagako au primit, la 10 ianuarie, pe ambasadorul României Iosif Gheorghiu, cu prilejul încheierii misiunii sale in Japonia.în cadrul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a fost exprimată dorința de a dezvolta, in continuare, relațiile româno- japoneze.împăratul Hirohito a transmis un mesaj de salut și urări de sănătate pentru președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.

— Ciu En-lai și Mobutu 
relațiilor reciprocePEKIN 11 (Agerpres). — Agenția China Nouă informează că Ciu En-lai, premierul Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a oferit, joi. la Pekin, o recepție in onoarea lui Mobutu Șese Seko, președintele Republicii Zair, și a persoanelor care-1 însoțesc în vizita în ~ Chineză.In toastul rostit, premierul En-lai a spus că guvernul și porul chinez dau o înaltă apreciere eforturilor depuse de guvernul și de poporul Republicii Zair pentru salvgardarea independenței naționale și pentru dezvoltarea țării. Totodată, guvernul chinez sprijină poziția justă a guvernului zairez. care militează pentru solidaritate și unitate africană, pentru o Africă aparținind africanilor. China și Zairul doresc să-și dezvolte relațiile de prietenie și cooperare pe baza celor cinci principii ale respectului mutual al suveranității și integrității teritoriale, neagresiunii mutuale, neamestecului

Șese Seko despre dezvoltareainterne, egalității și reciproc, coexistenței
R.P.Ciu po-

in treburile avantajului pașnice.Răspunzind, președintele Mobutu a evocat sentimentul de satisfacție pe care l-a trezit in rîndul populației zaireze știrea cu privire la normalizarea relațiilor diplomatice dintre Republica Zair și Republica Populară Chineză.Referindu-se ia situația din Republica Sud-Africană, Namibia, Rhodesia și la existența coloniilor portugheze, Mobutu a arătat că țările africane unite trebuie să pună capăt cit mai curînd de apartheid și Vorbitorul și-a speranța într-o bilire a păcii în Vietnam și în Orientul Apropiat.Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian și președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, g «ut o întilnire prietenească cu președintele Republicii Zair.

rasismului, politicii dominației coloniale, exprimat, totodată, cit mai rapidă resta-

CANADA

O nouă întilnire confidențială

popoarelor africane pentru libertate
• DECLARAȚIILE PREȘEDINTELUI KENNETH KAUNDA
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. - > A - A? ,A A ' " ‘ C vIntr-un articol însoțit de o fotografie este prezentată viața și activitatea președintelui Nicolae Ceaușescu. „Președintele Repu- Socialiste România — se in articol — a mai vizitat in trecut și vizita sa a con- foarte mult la Întărirea pebliciispune Iranul tribuit mai departe a legăturilor de prietenie și a relațiilor economice și culturale dintre popoarele Iranului și României". In continuare, in articol se arată că discuțiile ce vor fi purtate cu prilejul vizitei vor fi neîndoielnic reciproc a- vantajoase și se exprimă înalte aprecieri privind politica externă de cooperare și prietenie cu toate popoarele, dusă de România, și care a contribuit la creșterea prestigiului internațional al țării, în același număr sint înfățișate date privind dezvoltarea economică a României, precum și considerații pozitive despre relațiile prietenești româno-iraniene.
TURCIA

importanță

concepția privind societatea intr-o de-

de-al cincinal (1973—

pe400 in-cu cea

Spre materializarea 
unor ample programe 

de dezvoltare economicăO activitate politică deosebit de intensă, consacrată legiferării unor măsuri menite să influențeze în profunzime dezvoltarea viitoare a Turciei se înregistrează în acest început de an la Ankara. In centrul preocupărilor se află proiectele unor importante legi privind mai buna folosire a resurselor naturale, o mai echitabilă repartizare a veniturilor, reforma agrară și modernizarea agriculturii, reforma învățămîntului, modificarea constituției, Aceste proiecte se află înscrise de mult timp în programul de înnoire a structurilor economico-sociale ale țării, dar nu au fost adoptate pînă a- cum datorită deosebirilor de vederi existente între partidele reprezentate în parlament. De data aceasta însă, o evoluție notabilă a fost marcată prin acordul intervenit între principalele partide de a constitui o comisie specială care să analizeze și să definitiveze măsurile preconizate de guvern, înainte de a fi supuse dezbaterii Medjlisului. Comisia a convenit deja asupra unui calendar de lucru care prevede, în esență, sancționarea eșalonată a proiectelor guvernamentale pînă în martie 1973.Departe de a se remarca printr-o estompare a controverselor in ceea ce privește

stipulațiile și. mai a- les, modalitățile de înfăptuire a legilor a- mintite, dezbaterile in curs au evidențiat totuși dorința reprezentanților partidelor politice de a realiza un acord în termenul stabilit. Printre factorii care au determinat o a- semenea evoluție, ziarul „CUMHURIYET" menționează apropierea alegerilor legislative (octombrie 1973), aniversarea semicentenarului creării sub conducerea tiirk Turcia niment cordă
lui Ata- a Republicii (1923) — eve- căruia i se a- onațională majoră — și cerința imperioasă de a se crea condiții propice înfăptuirii prevederilor celui treilea plan de dezvoltare 1977).Oficialitățile kara își afirmă intenția ca anul care a început să marcheze declanșarea unui amplu proces de accelerare a industrializării Turciei. De curind au devenit cunoscute prevederile programului de dezvoltare pe 1973. După cum precizează surse oficiale, trăsătura definitorie a acestui program este a- locarea voltarea dustrial la sută tițiile totale. In acest fel, se ritmul tere a țional dice la 7,5 la sută, iar

din An-

pentru dez- sectorului in- a circa 44,1 din inves-scontează ca anual de creș- produsului na- brut să se rl-

venitul național locuitor să atingă dolari ; producția dustrială va spori 12,9 la sută, iar agricolă cu 4.6 la sută.Explicind guvernului „trecerea la industrială", clarație făcută ziarului „MILLIYET", ministrul finanțelor, Ziya Muezzinoglu, arăta că se are în vedere dezvoltarea treptată atit a industriei ușoare, cit și a celei grele, concomitent cu accelerarea rotației fondurilor, în acest scop, se prevede ca eoonomia țării sâ fie înzestrată cu numeroase noi unități productive. Urmează, de asemenea, să fie intensificată extracția minereurilor. Sectorul agricol. care furnizează 65 la sută din export, va primi în 1973 fonduri de dezvoltare evaluate 5 730 milioane lire, centul punîndu-se irigații, folosirea grășămintelor și creșterea animalelor.Subliniind că, în contextul sarcinilor de perspectivă ale dezvoltării, industrializarea constituie o- biectivul care reține cel mai mult atenția, oficialitățile arată, totodată. că această cale va facilita soluționarea și a altor probleme cu care este confruntată astăzi Turcia în eforturile desfășurate sul ui cial.

la ac- pe în-

pe calea progre- economico-so-
Ion BADEA

Consultări pentru formarea guvernului olandezHAGA 11 (Agerpres). — Reconstituirea fostei coaliții „în cinci", care ar fi dispus de 76 din cele 150 locuri ale Camerei Deputaților, este exclusă — a anunțat joi Marinus Ruppert, informatorul desemnat de regina Iu- liana să exploreze modalitățile de soluționare a crizei guvernamentale din Olanda. Partidele interesate — a precizat Ruppert — continuă să șe situeze pe poziții contradictorii, în

special în ceea ce privește problemele legate de combaterea inflației și de buget. Singurele alternative de rezolvare a crizei — a arătat Ruppert — sint fie formarea unui guvern minoritar, fie crearea unui cabinet „extraparlamentar" (adică nelegat de grupările politice din parlament). Ruppert a declarat că-și va continua consultările în vederea găsirii unei soluții.

Le Duc Tho-H. KissingerPARIS 11 (Agerpres). — La 11 ianuarie, la Paris a avut loc o nouă întilnire confidențială intre Le Duc Tho, consilierul special al delegației R.D. Vietnam la conferința de la Paris, și Henry Kissinger, consilierul special al președintelui S.U.A,
La convorbire au participat, de asemenea, Xuan Thui, conducătorul delegației R.D. Vietnam, și V. Sullivan, conducătorul delegației americane la convorbirile de la Paris, precum și experții celor două părți.

LUSAKA 10 (Agerpres). — Luind cuvintul cu prilejul deschiderii celei de-a cincea sesiuni a Parlamentului, președintele Zambiei, Kenneth Kaunda, a subliniat că pentru asigurarea succesului edificării unei societăți armonioase în țara sa este necesară instaurarea păcii și justiției in sudul Africii. EI a reafirmat solidaritatea Zambiei cu popoarele africane care luptă pentru
ANGLIA

li-

CONFERINȚA CVADRIPARTITÂ
ÎN PROBLEMAPARIS 11 (Agerpres). — La Paris a avut loc joi cea de-a 173-a ședință plenară a conferinței cvadripartite în problema Vietnamului.Adjunctul șefului delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Dinh Ba Thi, a relevat că în Vietnamul de sud există in mod real două administrații, două armate, două zone de control și trei forțe politice. Pretențiile S.U.A. de a recunoaște „suveranitatea lui Nguyen Van Thieu asupra întregului Vietnam de sud“ — a subliniat vorbitorul — înseamnă

Semnarea unor acorduri
între R. D. Germană

și R. D. VietnamBERLIN 11 (Agerpres). — La Berlin au fost semnate documentele privind acordarea de către R.D.G. a unui ajutor Republicii Democrate Vietnam în anul 1973, schimburile de mărfuri și plățile dintre R.D.G. și R.D.V. pe anul în curs, precum și participarea R.D.G. la construcția unor ateliere de producție și reparații în R.D. Vietnam.Delegația R.D. Vietnam, condusă de Le Thanh Nghi, vicepremier a! Consiliului de Miniștri al R.D. Vietnam, care a participat la convorbirile din R.D.G., a fost primită de Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G.

VIETNAMULUInegarea adevăratei stări de fapt pe care chiar partea americană a recunoscut-o în octombrie 1972. Guvernul Revoluționar Provizoriu s-a născut in focul luptei populației sud-viet- nameze pentru independență și libertate și este reprezentantul autentic al acestei populații. în prezent, G.R.P. controlează vaste zone eliberate din Vietnamul de sud și a stabilit relații diplomatice cu peste 30 de țări ale lumii.Reprezentantul delegației R. D. Vietnam, Nguyen Minh Vy, a cerut ca S.U.A. să înceteze războiul de agresiune, bombardarea teritoriului R.D. Vietnam și minarea porturilor sale, să renunțe la politica de „viet- namizare" și să semneze fără tergiversări acordul convenit pentru a fi instaurată pacea, pe baza respectării drepturilor naționale fundamentale ale poporului vietnamez și dreptului populației sud-vietnameze la autodeterminare.
Bombardamente asupraHANOI 11 (Agerpres). — Un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al R.D. Vietnam a dat publicității joi o declarație în care se arată că în ultimele 10 zile aviația americană și navele flotei a șaptea a S.U.A. au continuat să bombardeze și să mitralieze o serie de regiuni dens populate ale R.D. Vietnam, la su<f de paralela 20. La bombardamente au participat, pe scară largă, formațiuni strategice „B-52". Declarația

de
împotriva

protest
măsurilor
a salariilor

LONDRA 11. nostru, N. Plopeanu. Miercuri. în întreaga țară zeci de mii de funcționari publici au organizat adunări și mitinguri in cadrul cărora s-a hotărît recurgerea Ia grevă în cazul cind guvernul nu va reveni asupra politicii sale de înghețare a salariilor aplicată de la începutul lunii noiembrie 1972, care afectează largi pături ale populației.Premierul britanic Heath s-a în- tîlnit joi cu reprezentanții Confederației Industriei și cu cei ai Congresului Sindicatelor Britanice. In cursul reuniunii, premierul Heath a făcut cunoscută intenția guvernului de a prelungi această fază a programului antiinflaționist cu 2 luni.

Corespondentul transmite :

bertate, relevînd că zambienii trebuie să privească problema eliberării sudului Africii ca o sarcină in cadrul întregii istorii a decolonizării. „Nu putem fi observatori pasivi în fața unei situații care afectează zilnic poporul nostru. îndeosebi la frontiere. Am suferit deja consecințele vecinătății geografice cu un pilon al nedreptății și exploatării maselor. Trebuie să fim pregătiți ca națiune să ne apărăm frontierele împotriva oricăror acte de agresiune".Președintele Kauncla a arătat, de asemenea, că războiul dus de Portugalia împotriva popoarelor din Angola. Mozambic și Guineea-Bis- sau este lipsit de rațiune, singura soluție fiind acordarea independenței popoarelor respective.Consiliul O.N.U. pentru Namibia, la care reprezentantul Zambiei este președinte în exercițiu, a spus Kenneth Kaunda. trebuie să acționeze cu hotărîre pentru a ajuta poporul na- mibian să obțină independența.
★Un purtător de cuvint al Ministerului zambian de Externe a condamnat cu energie hotărirea regimului rasist de la Salisbury de a inchide frontiera Rhodesiei cu Zambia.

economiei naționaleîn fața companiilor străineOTTAWA 11 (Agerpres). — Guvernul canadian va introduce, in curind, o legislație menită sâ aducă companiile străine din Canada sub un control național mai strict, a anunțat miercuri, in Camera Comunelor, ministrul canadian al industriei, Alastair Gillespie. El a precizat că planul guvernamental urmărește pentru început să protejeze economia canadiană împotriva preluărilor de căire străini a acțiunilor diverselor coțn- panii și să reglementeze problema viitoarelor investiții străine, in cooperare cu administrațiile provinciale — relatează agenția Associated Press, în acest scop, urmează să fie instituită o agenție specială de control, condusă de un reprezentant al guvernului, care va prezenta ministrului industriei rapoarte și .studii In problema amintită. Paralel, vor fi impuse restricții asupra licențelor, pentru a se controla mai îndeaproape transferul de tehnologii in Canada.

CHILE

„Canalul-9“ a rămas
forțelor democratice

teritoriului R. D. Vietnamrelevă că avioane americane au e- fectuat zilnic zboruri de recunoaștere deasupra întregului teritoriu al R.D. Vietnam, inclusiv în zona orașelor HaifoingDeclarația țiuni militare veranitatea și nam, violează angajamentele mate de S.U.A. de a înceta plet bombardamentele asupra Vietnam.
și Hanoi.relevă că aoeste scale S.U.A. încalcă su- securitatea R.D. Viet-asu- com-R.D.

agențiile de presă transmit
Protocolul de colaborare pe anii 1972—1973 în țelor medicale între resort a fost semnat ministrul sănătății Theodor Burghele, șitații al R.D. Germane, Ludwig Mec- klinger.

domeniul știin- ministerele de joi la Berlin de al României, ministrul sănă-
porul vietnamez trebuie să sibilitatea să decidă asupra lui ’destin. aibă po- propriu-

acordate

Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, Piotr Jaroszewicz, aflat în vizită oficială in India, a fost primit, joi, de președintele Venkata Giri, relatează agenția P.A.P. în aceeași zi, Piotr Jaroszewicz și premierul indian, Indira Gandhi, au avut prima rundă de convorbiri.Guvernul Unității Populare din Chile a recunoscut oficial Guvernul Regal de Uniune Națională al Cam- bodgiei stabilind> in același timp, relații diplomatice la nivel de ambasadă.La deschiderea parlamentului suedez, regele Gus_ tav Adolf al VI-lea a rostit joi tradiționalul discurs al tronului, cuprin- zind programul de măsuri al guvernului social-democrat. Abordind o serie de aspecte ale situației internaționale, mesajul afirmă că, in prezent. este esențial ca problema Vietnamului să fie reglementată pașnic, fără nici un fel de intirziere, iar po-

trat-o prețurile produselor alimentare, care au înregistrat un indice de 18,7 la sută.
La Viena au fost 

premiile „Gottfried von Herder", 
puse la dispoziția Universității 
din Viena de către Fundația 
„Freiherr von Stein" din Ham
burg. Premiile sint atribuite 
unor personalități din Europa 
de est și sud-est — pe baza ho
tă ririi unui 
oameni de 
Austria, R. 
Elveția — 
desfășurată 
rii relațiilor culturale intre po
poarele continentului. Printre 
laureafi se află și poetul Eugen 
Jebeleanu ..pentru remarcabile
le sale merite literare".

curatoriu alcătuit din 
știință și litere din 
F. a Germaniei și 
pentru activitatea 

in scopul promova-

Acord privind schimbul de prizonieri între cele două state yemenite. Minis- trul sud-vemenit al informațiilor, Abdallah Al Khameri, reprezentant personal al președintelui Salem Ro- baya Aii, a declarat că, în cadrul convorbirilor pe care le-a avut cu Abdullah Homran, reprezentantul personal al șefului statului nord-ye- menit, Abdul Rahman Al Iriani, a fost realizat un acord privind schimbul de prizonieri între cele două țări.Indicele creșterii prețurilor în S.U.A. se cifrează Pe întregul an 1972 la 6.5 la sută, informează Ministerul american al Muncii. Cea mai masivă creștere au inregis-

în legătură cu problemele aprovizionării și combaterea pieței negre în Chile> ministrul chilian al finanțelor, Fernando Flores, a arătat intr-o alocuțiune că „guvernul este conștient că există un ansamblu de dificultăți, derivind din lipsa unor produse de consum indispensabile, datorată speculei". Cauza fundamentală a acestor probleme — a relevat el — constă in acțiunea grupărilor prejudiciate de programul profundelor transformări, pe care îl impulsionează masele populare și guvernul. Ministrul Flores a relevat că guvernul Unității Populare va întreprinde măsuri vizînd producția, distribuția mărfurilor cu ridicata și distribuția cu amănuntul.Guvernul iordanian a hotărît să anuleze acordul, încheiat la 4 aprilie 1972, cu societatea canadiană „D.E.S.C.O. Investments". privind efectuarea de prospecțiuni petroliere intr-o serie de regiuni ale țării — anunță agenția France Presse. Surse oficiale de la Amman au declarat că această hotă- rîre a fost luată din cauză că societatea amintită „nu și-a respectat o- bligațiile asumate".„Cosmos-543" - un nou satelit al Pămintului — a fost lansat in Uniunea Sovietică. Apara- tajul științific și sistemele de bord ale satelitului funcționează normal.
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Intr-una din serile trecute, telejurnalul „canalului 9“ — unul din cele trei posturi ale televiziunii chiliene — n-a început, ca de obicei, cu relatarea și comentarea evenimentelor din tară, ci cu părerile conducătorilor unor organizații sindicale și obștești despre soarta a- cestui „canal 9". Iată despre ce este vorba. La sfirșitul anului trecut, consiliul superior al Universității din Chile, sub egida căreia funcționează „canalul 9", a scos la concurs toate posturile ocupate ale departamentului de presă din cadrul acestei instituții. Invocîndu-se rezultatul dubiosului „concurs", s-a hotărît înlocuirea întregului personal al departamentului de presă — compus din redactori și operatori cu vederi de stingă — cu persoane aparținind partidelor de opoziție. Or, a devenit evident că prin manevra urzită in jurul emisiunii „canalul

9", opoziția dorea — mai ales acum, in preajma campaniei e- lectorale pentru alegerile parlamentare din martie — sâ obțină o întărire a arsenalului său propagandistic, care cuprinde o serie de ziare — unele din ele de mare tiraj — inclusiv posturi de radio și „canalul 13“ al televiziunii.Ampla confruntare politică dintre forțele de stingă și cele care se împotrivesc prefacerilor înnoitoare inițiate de guvernul’Uni- tății populare face să crească rolul și însemnătatea mijloacelor de comunicare in masă. Alături de postul național de televiziune („canalul 7"). „canalul 9" a participat la afirmarea și susținerea transformărilor revoluționare care au loc in Chile, caracterul sectar" al atacului împotriva „canalului 9“, ziarul „El Siglo" scria zilele trecute că acest post de televiziune s-a impus, de-a lungul în-
Demascind„ilegal și

tregii sale activități, ,.printr-o linie de angajare față de popor, pe care nu a abandonat-o niciodată, distin- gindu-se ca o tribună democratică și populară".După „concursul" pentru redacția „canalului 9“, noua echipă urma să fie instalată '' la 4 ianuarie, lucru care nu s-a întîmplat. Și aceasta datorită in primul rind puternicei mișcări de solidaritate cu salariații de la „canalul 9“ ; în apărarea lor s-au pronunțat, de pildă. Partidul federativ al unității populare, zeci o sindicate și organizații obștești. Universitatea tehnică a statului, Federația studenților.Redacția „canalului 9“ și-a continuat emisiunile sale politice de pe cunoscutele poziții democratice, intensitatea curentului de solidaritate dovedind încă o dată posibilitățile de dejucare a manevrelor opoziției.
Eugen POP

Nu de misoginism
„Este 

testabil 
Germaniei, 
fie ea muncitoare, teh
niciană sau funcționa
ră — ciștigă mai puțin 
decît bărbatul". La a- 
ceastă concluzie a a- 
juns Oficiul de statis
tică din Kiel intr-un 
studiu, recent publicat, 
intitulat „Femeia la 
locul de muncă".

„Ciștigul mediu al 
unei muncitoare din 
industrie — se arată in 
studiu — este de 64 la 
sută din media reali
zată de bărbați. Și fe
meile care lucrează ca 
funcționare în între
prinderile industriale 
nu realizează mai mult 
de 64 la sută din sala
riile corespunzătoare 
ale bărbaților".

tn industria de con
fecții, ciștigul mediu 
al femeilor, care for
mează 86 la sută din 
forța de muncă califi-

un 
că

fapt incon- 
in R. F. a 
femeia —

este vorba...
La aceasta se mai a- 
daugă faptul că in in
stituțiile respective 
șansele de avansare 
pentru femei sint 
cele mai multe 
foarte reduse.

„In toate încercările 
de a compara ciștigu- 
rile femeilor cu cele 
ale bărbaților — arată 
în încheiere studiul — 
se constată că acestea 
sint dezavantajate. Un 
fapt demonstrat de 
statistici, dar inaccep
tabil din punct de ve
dere social".

Ce s-ar 
dăuga la 
Doar că 
profituri suplimentare 
a marilor monopoluri, 
și nu misoginismul 
slă la baza acestui 
„fapt social inaccep
tabil".

cată, reprezintă doar 
80 la sută din ciștigul 
mediu al bărbaților. In 
instituțiile bancare și 
de asigurări, ciștigul 
mediu al femeilor este 
și mai mic : 62 la sută.

In comerțul cu amă
nuntul, unde, după 
cum subliniază auto
rii studiului, numărul 
femeilor este dublu 
față de cel al bărba
ților, ele primesc, in 
medie, numai 60 la 
sută din salariile aces
tora din urmă.

Același lucru
valabil și pentru insti
tuțiile publice, in pofi- 

că legea 
salariu 

inca-

este

da faptului 
stabilește un 
egal la aceeași 
drare. Dacă in institu
țiile de stat salariul 
mediu al femeilor în
sumează 92 la sută din 
cel al bărbaților, la 
cele ce țin de orașe sau 
comune, proporția este 
de numai 78 la sută.
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de 
ori

putea 
acestea ? 

dorința de

a-

G. D.


