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

PLANULUI LA NIVEL MAXIMALAșa cum s-a arătat ta Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972, realizarea și depășirea prevederilor maximale ale planului pe acest an impun, in primul rînd, aplicarea unor măsuri ferme, energice, menite să asigure folosirea deplină, intensivă și extensivă, a tuturor capacităților de producție. In acest sens, s-a subliniat că o atenție deosebită trebuie acordată generalizării
schimbului II și extinderii schimbului III In întreprinderi, bunel organizări a lucrului în cadrul schimburilor, pentru ca mașinile și utilajele să fie Încărcate corespunzător, la indici înaiți in tot cursul anului. Cum se acționează in întreprinderi în vederea Înfăptuirii aoestor sarcini ?In răstimpul care a trecut din a- cest an, in multe unități și județe, în diferite ramuri industriale, sarcinile de plan au fost realizate Ia parametrii maximali — dovadă elocventă a eficienței măsurilor stabilite pentru folosirea judicioasă a potențialului productiv. Bunăoară, în luna ianuarie, în județul Brăila planul producției globale industriale a fost îndeplinit in proporție de 104,5 la sută ; realizări demne de remarcat s-au înregistrat și în Industria municipiului Cluj, obținîndu-se peste prevederile maximale ale planului o serie de produse : confecții, medicamente, încălțăminte. Oamenii muncii din industria metalurgică au produs peste plan, de la începutul anului și oină la 20 februarie, mai bine ds 22 000 tone fontă, aproape 24 700 tone otel și peste 4 400 tone laminate mijlocii și ușoare finite din oțel. Planul a fost depășit la un șir de produse principale și in alțe ramuri.indus triale.O analiză atentă a modului în care s-au obținut aceste rezultate atestă că

realizarea sarcinilor de plan la parametrii maximali are la bază încărcarea corespunzătoare a mașinilor și utilajelor în cele trei schimburi. de sporire a producției cu capacitățile productive existente. Rezultatele n-au întîrziat să apară. In urma u- nor asemenea acțiuni, Ia uzina „Au
Pe teren, cu o triplă întrebare:

ce măsuri s-asj apucat pentru.-
• Folosirea intensivă a mijloacelor tehnice ?

© îmbunătățirea coeficientului de schimburi ?

© Asigurarea și utilizarea rațională a forței de muncă ?

In acest sens, într-o serie de întreprinderi s-au întreprins acțiuni temeinice pentru generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III, întrucît pe această cale pot fi puse în valoare rezerve nebănuit de mari.
tobuzul* din Capitală s-a ajuns Ia concluzia că există posibilități ca in acest an să se asigure un coeficient de schimburi de 2,7, cu aproape 0,4 mai mare decît în anul trecut. La fel, încă din primele zile ale acestui an.

in întreprinderile clujene a pornit o largă acțiune pentru soluționarea tuturor problemelor tehnice și organizatorice de care depind încărcarea mai bună, folosirea cu randamente superioare a unor mașini. Inițiativa comitetului municipal de partid privind extinderea cooperării dintre întreprinderi, în vederea eliminării u- nor locuri înguste și mai bunei utilizări a unor mașini-unelte cheie, cîștigă teren. în luna ianuarie, capacitățile de producție au fost încărcate, pe această cale, cu încă 11 000 de ore-mași-nă. O asemenea măsură trebuie să fie aplicată în lunile următoare nu numai în întreprinderile clujene, ci și în alte unități, ea retomandîndu-se, prin efectele pozitive, ca o soluție deosebit de operati-
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O convorbire cu acad. prof. TH. BURGHELE, ministrul sâ- 
nâtății, despre empirism, factorul întîmplare, verificarea 
științifică, respectarea legislației și educarea sanitară 

a publicului

Cu cîtva timp în urmă, am fost invitați — și am participat — Ia o ședință a colegiului Ministerului Sănătății, care a deliberat asupra unor noi preparate, medicamente sau metode de tratament propuse de autorii lor spre a fi omologate și introduse în arsenalul terapeutic.Pentru a oferi cititorilor „Scînteii" posibilitatea de a cunoaște aprecierile făcute de colegiul ministerului asupra factorilor terapeutici propuși^ cit, și măsurile stabilite cu acest prilej — am ............................................... ' 'Burgheîe să reluăm într-o convorbire rile discutate.
actorilor terapeutici propuși, cit și nesolicitat tovarășului ministru Theodor aspectele de larg interes privind cazu-

® 0 SCRISOARE — ÎN- 
MÎNATĂ TOVARĂȘU
LUI PRIM-SECRETAR.

© Din poșta redacției: 
FAPTE, OPINII, PRO
PUNERI

©MAI MULTE 
PIESE RECONDIȚIO
NATE, MAI MULTE 
TRACTOARE GATA DE 
LUCRU !

• CÎND VOR FI LIVRA
TE UTILAJELE DE LA 
PLOIEȘTI LA... PLO
IEȘTI ?

• OAMENI CU CARE NE 
MÎNDRIM

© A FI DASCĂL AS
TĂZI...

© NOTE DE LECTURĂ

© Cronica teatrală : 
„RĂZBUNAREA SU» 
FLEURULUI"

• RUBRICILE: CON
TRASTE, FAPTUL DI
VERS, SPORT

NICOLAE miESCU
Prezentarea scrisorilor de acreditare 

a ambasadorului R.P.D. Coreeneîn ziua de 26 februarie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit pe Li Min Su, care și-a pre-
zentat scrisorile- de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democrate Coreene în țara noastră. (Cuvîntările în 
pag. a V-a).

Consilierul special pentru problemele 
comerciale al președintelui S.U.A.Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit la 26 februarie pe Charles Colson, consilier special pentru problemele comerciale al președintelui Statelor Unite’ ale Americii, Richard Nixon, și pe Steven Lazarus, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru comerț al S.U.A.La primire au luat parte George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și Vasile Pungan, consilier al președintelui Consiliului de Stat.

A fost de față Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București.Președintele Consiliului de Stat s-a întreținut cu oaspeții americani asupra unor probleme actuale și de perspectivă ale relațiilor bilaterale, schimburilor comerciale, cooperării industriale, tehnologice și științifice. în acest context a fost exprimată dorința comună de a se întreprinde noi acțiuni pentru mai buna folosire a posibilităților de dezvoltare a acestor relații.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Combinatul de celulozâ și hîrtie din Drobeta Tr. -Severin, noua unitate industriala, contribuie la valori
ficarea superioara a masei lemnoase și a altor resurse naturale ale județului Mehedinți. Aspect din fabrica do 
carton ondulat — mașina de croit și tipărit cutii din carton ondulat, instalafie moderna, de mare randament
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LA SLATINA

Statia de 400 kV a fost pusâ 
sub tensiune

— In ultima vreme, presa ți 
opinia publică au comentat cu 
insistență apariția și folosirea 
citorva noi preparate sau metode 
pentru vindecarea bolii can
ceroase, a reumatismului, a li
tiazei urinare și biliare, a para- 

, dontozei — lansate pe alte căi 
decît cele validate din punct de 
vedere științific si legal. Care 
este atitudinea Ministerului Să
nătății in legătură cu cazurile 
respective ?— Necunoașterea legislației țării și a directivelor Ministerului Sănătății face ca unele persoane să nu urmeze căile legale de autorizare a unui medicament sau a unui tratament nou și să le aplice direct pe bolnavi, deși nu științific, aducînd astfel un prejudiciu : prin eventualele efecte nocive ale unor substanțe late și prin sustragerea bolnavilor de la un diagnostic și un competent.Grija, respectul, datoria față de om ne impun să fim împotriva folosirii direct pe bolnavi a unor substanțe necunoscute și necercetate care — chiar dacă, pentru moment, au o eficiență oarecare — în timp pot avea urmări dăunătoare. Este firesc și necesar ca ministerul să nu tolereze practicile empirice, fără o fundamentare științifică. De aceea, recomandăm tuturor specialiștilor sau persoanelor care doresc să introducă în terapeutică un medicament nou să se adreseze Comisiei medicamentului, organ consultativ al Ministerului Sănătății, care —cu sprijinul Institutului pentru controlul de stat al medicamentului și cercetări farmaceutice — are sarcina să verifice eficacitatea și înlocuitatea preparatelor propuse.

— Pentru ca un nou agent 
terapeutic să poată fi inclus in 
farmacopeea română, ce norme 
impun deontologia și legislația 
țării noastre ?— Farmacopeea este un cod al medicamentelor care are putere de lege și pe care trebuie să o respecte toți cei ce prepară, controlează, depozitează sau difuzează medicamente pe teritoriul țării. Ea atestă caracteristicile substanțelor, puritatea lor și metodele de control, spre a asigura bolnavilor medicamente totdeauna de aceeași calitate, în scopul menținerii eficacității lor, fără să dăuneze organismului dacă sînt folosite in dozele terapeutice prescrise. Datorită apariției continue de noi medicamente, Ministerul Sănătății a luat hotărirea de a se revizui farma- copeea română la fiecare 10 ani, iar din 2 în 2 ani să apară cite un supli-

ment al acesteia, în care se introduc noile achiziții ale terapeuticii. Farmacopeea română se bucură de un binemeritat prestigiu pe plan internațional, datorită exigenței față de calitatea medicamentelor.
— Invocînd cunoscutele îm

prejurări in care a fost desco
perită penicilina, dați-ne voie 
să vă întrebăm : acordați vreun 
rol hazardului în apariția unor 
noi medicamente sau trata
mente ?— Nu este exclus ca întimplarea sau hazardul să ducă la o descoperire în

medicină sau în alte domenii. Istoria medicinii cunoaște o serie de asemenea întimplări. Ar fi greșit, totuși, să se considere că medicamentele sau metodele de tratament apar la întîm- plâre. Referirea dv. cu privire la descoperirea penicilinei ne îndeamnă la o precizare : Fleming — un bacteriolog încercat — a constatat, intr-adevăr, intimplător că apariția unor ciuperci în culturile microbiene împiedică microbii să se mai dezvolte, dar apoi a produs acest fenomen in mod deliberat, repetindu-1 și cercetîndu-1 in laborator timp de 13 ani. întimplarea n-a constituit, așadar, decît începutul unei îndelungate munci titanice, savantul englez punînd penicilina in circulație numai după ce s-a convins practic și definitiv că extrasul său de ciuperci nu declanșează alte boli care ar fi putut fi mai periculoase decît însăși boala tratată.
— Vi se adresează des propu

neri de noi medicamente sau 
noi tratamente ?— Destul de frecvent. Un domeniu al patologiei in care incursiunile „vindecătorilor" sînt deosebit de numeroase 11 reprezintă boala canceroasă. Circa 100 de inși pretind că

G. MITROI

(Continuare în pag. a Il-a)

Așa după cum s-a mal subliniat adeseori, printre cauzele care frînea- ză performanța sportivă și îi limitează în mod subiectiv rezultatele se află și indisciplina, manifestată sub diferitele ei forme : Încălcări ale normelor etice elementare, viață dezordonată și ușuratică, conduită contrară bunului simț, manifestări în flagrantă contradicție cu ținuta și comportarea bunilor și adevăraților noștri sportivi.Față de asemenea atitudini, evident străine climatului etic al societății noastre, unele cluburi și asocia- . ții, conducători de unități și antrenori au arătat adesea, o îngăduință de nepermis. Drept, care, opinia publică și-a manifestat In repetate rîn- duri nemulțumirea și dezacordul nu numai față de cazurile flagrante de indisciplină ale unor sportivi, ci și față de îngăduința manifestată de cei datori să asigure educația cetățenească a tinerilor performeri. Și aceasta întrucît iubitorii sportului cer cu tărie ca din săli și de pe terenurile de Întrecere să fie extirpat , orice act incorect și dezonorant, cer atitudine fermă, combativă, a organelor și unităților sportive față de cei ce desconsideră publicul și rigorile sportului printr-un comportament indisciplinat și vedetist Se In-

țelege câ rubricile de specialitate din presă trebuie să se situeze în primele rinduri ale acestei lupte.Este aceasta tocmai și poziția ziarului nostru care, in mod consecvent, s-a pronunțat pentru o atitudine intransigentă față de actele de indisciplină, vedetism și viață nesportivă. Chiar săptămina trecută, în prima pagină a ziarului a fost publicat articolul „Idoli în ofsaid", în care erau stigmatizate apucăturile neconforme cu morala și noțiunea de sport, suh- liniind că e de datoria noastră, a tuturor amatorilor de sport, ca și, în mod special, a presei de specialitate „...să dezaprobăm pe Ioc și cu hotă- rîre indisciplina, vedetismul și lichelismul, oriunde și Ia oricine s-ar manifesta ele. Să creăm și să întreținem in jurul sportivilor de performanță nu mituri și nu legende, cl un climat sănătos, propice pregătirii sîr- guincioase, seriozității și muncii — singurul climat capabil să asigure a- tit marea performanță, cit și eficiența educativă a actului sportiv".în aceeași idee și in aceeași intenție educativă fusese scrisă și nota
Valeria MIRONESCU

(Continuare în pag. a V-a)

sînt verificatedublunecontro-tratamentnoastră
înfăptuirile noastre

durate in oțel
Cifrele nu sînt întotdeauna aride și seci" © De ce „regele- 

abur" n-a rămas un pigmeu neîncoronat • Să nu uităm punctul 
de plecare, să înțelegem perspectivele

Citim printre datele ce creionează evoluția econo- mico-socială a țării în decursul anului nu de mult încheiat că, în ceea ce privește oțelul, s-a produs, în mii de tone, cantitatea exprimată prin cifra 7 401. Altfel redată această realitate, reiese că siderurgia a elaborat din minereuri fontă, a retopit metal vechi și a reelaborat in cuptoare e- lectrice și Siemens-Martin, sinteză supremă a topitoriilor, oțel insumind peste 7,4 milioane tone.Sint un căutător pasionat al înțelesului cifrelor statistice și, îndeosebi in ceea ce privește oțelul, am urmărit — făcind, pe cit mi-a fost cu putință, raportări și comparații — evoluția acestui indicator pivot al creșterii economice încă

din perioada cînd se implantau în solul nostru național primele jaloane ale dezvoltării planificate. Iar de fiecare dată, întoreîn- du-mă cu gindul în trecutul istoric nu prea îndepărtat, a trebuit să-mi aduc aminte că România postbelică, România veche, fusese, în circuitul mondial al oțelului, o figurantă ce nici măcar n-a izbutit să apară sub lumina reflectoarelor. Nu putea fi altcum de vreme ce, conceptual, politicienii timpului hărăziseră țării rolul fără perspectivă de remorcă agrară a puterilor industriale, iar sociologii și economiștii reacționari nu osteneau in a face sofisti-

că pe tema inadaptabilității românului la activitatea de fabrică și în a proslăvi ancestralul plug tras de boi. In peisajul românesc „prezența fizică a furnalului provoca greață" — după cum se exprima un diplomat hitlerist — celor care diriguiau din afară politica economică a tării.Statisticile ne-o dovedesc cu limpezime că, in 1938, producția de oțel pe locuitor situa țara noastră pe u- nul din ultimele locuri din lume : sub 16 kg. Tot a- tunci, în Franța reveneau 148 kg ; în Germania — 285 kg ; in Belgia — 274,5kg etc. De la cuțitul de bucătărie „Raedenthbacher",
N. Popescu BOGDĂNEȘT1

(Continuare în pag. a V-a)

SLATINA (Corespondentul „Scînteii", Emilian Rouă). — Orașul reședință al județului Olt este unul din cei mai mari consumatori de energie e- lectrică datorită existenței uzinei de aluminiu care folosește energia electrică in procesul tehnologic de fabricare a aluminiului. Avind in vedere acest fapt, la Slatina a fost construită o stație de transformare de 400 kV care a fost ra

cordată la sistemul energetic național. Li- .nia electrică Slatina — București este, așadar, sub o sarcină de 400 kilovolțl. Această nouă stație de distribuție este complet automatizată și dispune de un puternic transformator de 400 MVA. Lucrările de construc- ții-montaj au fost e- xecutate de întreprinderea electromon- taj-Cimpina, I.R.M.E.- București, șantierul de

instalați! din cadrul Grupului de șantiere Slatina și t.R.E. — Pitești. Prin punerea în funcțiune a acestei stații, la care se va racorda in următoarele zile și linia electrică Porțile de Fier — Slatina, se asigură o alimentare constantă și permanentă la parametrii normali cu e- nergie electrică a Capitalei, a unităților industriale din zonă și 
a orașului Slatina.

La redacție — o scrisoare din Hanoi

POARTA
SPRE PRIMĂVARĂ
© Un oraș în plină renaștere © Ce ne-a declarat colonelul 
E. W. Wilber @ Eroismul muncii și spiritul de solidaritate 
al unei națiuni întregi © Producția ? Peste 60 la suta 

depășire IDin avion, totul se vede ca-n palmă. Iată perimetrul districtului Dong Anh și cel al oomunei suburbane Uy No. asupra cărora în decembrie au fost lansate peste 2 100 de bombe, a- poi centrul orașului, bulevardul Truong Dinh, gara principală și mănunchiul de străzi adiacente ei, Kham Thienh-ul, arteră principală a Hanoiului, și fostul spital Bach, infățișind, mai toate, brazde de ruine calcinate — însemne ale asediului aerian de la sfîrșitul anului trecut. Dincolo de panglica portocalie a Fluviului Roșu, in cartierul Gia Lam, pină la aeroport și mai departe pe zeci de kilometri — imagini asemănătoare.Ceea ce e greu de văzut de la înălțimea la care zburăm, dar devine izbitor diat după aterizare, este insă matul creator ce domnește tot. elanul patriotic cu care oamenii acestor meleaguri se consacră acum operei de refacere și reconstrucție. Faptul se face remarcat încă de la aeroportul Gia Lam. Urmările atacurilor aeriene n-a.u putut fi, desigur, complet înlăturate. Totuși printr-un efort plin de dăruire, brigăzile de muncă au reușit să astupe intr-un timp record nenumăratele cratere de bombe, să repare și să facă practicabile pista de zbor și clădirea centrală a aeroportului. De altfel, înde- plinindu-și din nou menirea, poarta aeriană a Hanoiului a fost, in ultima vreme, martoră a unor evenimente semnificative pentru această nouă perioadă. Pe aeroportul Gia Lam s-a desfășurat ceremonia punerii în libertate a primului grup de piloți americani capturați in timpul bombardamentelor. Din acest grup a făcut parte și iocotenent-colonelul

Eugen Walter Wilber eu care am discutat îndelung asupra consecințelor dezastruoase ale războiului. Transcriu reflecțiile acestui american in vîrstă de 42 de ani, tată a patru copji : „Este imperios necesar să se acționeze pentru ca imaginile copleșitoare ale războiului, care au adus durere în inimile unora ți provoacă sentimente de culpabilitate altora să fie șterse prin eforturi puse jn slujba păcii, a liniștii și bucuriei oamenilor". Pe aeriene normale, traficul rutier pe
DE LA CORESPONDENTUL 

NOSTRU

ime- frea- peste

lingă comunicațiile a fost redeschis și șoselele nr. 1, 5, 3 și 6, ca și legăturile feroviare ale capitalei tul tării, a sugera siunile realizări sesizat că aceste artere de circulație fuseseră literalmente arate pe porțiuni de zeci și chiar sute de kilometri.Cu același eroism cu care au luptat ’în timpul războiului, oamenii neînvinsului Vietnam muncesc pentru ca patria lor dragă să renască din ruine, să-și continue mersul înainte, pe drumul luminos al socialismului. In acest sens, o preocupare centrală a locuitorilor capitalei o const’tuie înfăptuirea măsurii adoptate fie sesiunea din ianuarie a comitetului administrativ municipal de a se asigura cît mai rapid spații locuibile celor lipsiți de adăpost. în prezent, prin subvenții. de stat, un număr de aproape opt mii de familii (cuprin- zind peste 34 000 de persoane) sînt sprijinite in refacerea căminelor distruse. Paralel cu aceasta, mobilizați de organizația de partid municipală.
Emil GEORGESCU

(Continuare in pag. a V-a)

cu res-Pentru dimen- acestei trebuie
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IFAPTULI
DIVERS
Cine a
abandonat...
autocarul ?In ziua de 21 februarie, apropierea orașului Turda, în. . ,---- ------- , afost găsit... un autocar abandonat. Purta nr. 32-B-8169 și, după toate aparențele, nu cu mult timp în urmă fusese mistuit de flăcări. Ulterior s-a stabilit că autocarul fusese parcat în fața oficiului județean de turism din Alba Iulia și, cum șoferul uitase cheia în contact, un musafir nepoftit a apăsat pe accelerator. Pe drumul spre Cluj, Ia 13 km de Turda, i s-a blocat o roată și autocarul a luat foc. în această situație, conducătorul lui nu a cerut nici ajutorul pompierilor, nici al miliției. A lăsat autocarul în flăcări și și-a văzut mai departe de drum. în prezent, este căutat pentru cuvenita notă de plată. De aceea, cei ce l-au văzut sînt invitați să se adreseze organelor de miliție.
Minibob la
Vatra Dornei

Stațiunea Vatra Domei va fi, 
se pare, o adevărată vatră a 
viitorilor boberi. De curind, a 
fost inaugurată aici o pistă de 
bob pentru copii. Pentru ame
najarea ei, pionierii din locali
tate au efectuat circa 10 000 ore 
de muncă voluntară la defrișa
rea, ridicarea de taluzuri, nive
larea terenului și drenarea unor 
izvoare pe o lungime de 1370 
m. Paralel, sub îndrumarea 
conducătorului cercului de navo- 
modelism, Mihai Cozubaș,. s-a 
pus la punct construcția a două 
miniboburi — „Dorna 1“ și 
„Dorna 2“ — de concepție ori
ginală. Zilele trecute, atit pîrtia, 
cit și boburile au trecut cu suc
ces primul examen intr-un a- 
tractiv concurs. Și o dată startul 
luat, nu ne rămîne decit să le 
urăm ingenioșilor pionieri 
Vatra Domei „pirtie" spre 
formanțe tot mai inalte.

din 
per-

Fără

volanul autoturismului 1-CV>1187, Bela Bocor,. instructor 1^ școala de .șoferi , a. întreprinderii de transporturi auto Sf. Gheorghe, circulă ■?",iritf-uria din zilele trecute pe drumul județean nr. 11. în dreptul fermelor zootehnice de la marginea orașului a întilnit un indicator pentru reducerea vitezei sub 30 km la oră și altul care-1 avertiza că urmează o porțiune de drum alunecos. înaintînd cu 110 km la bord, B.B. a ținut însă neapărat să depășească un alt autovehicul. Rezultatul 7 Din drum, a fost proiectat peste șanț și s-a oprit în canalul de irigații al fermei. Autoturismul a fost avariat. Instructorul auto a scăpat ca prin minune teafăr. Se va fi convins și el cu acest prilej de adevărul pe care nu o dată trebuie să-1 fi repetat elevilor săi și anume că regulile de circulație nu admit nici o excepție 7
Fazanii și 
fazanierul

fazaneria „Transilva- 
comuna Palasca, jude- 
au dispărut 300 de fa- 
pregătiți pentru valo- 

- ~ - “ i in-

De la 
nia“ din 
țul Cluj, 
zani vii, ptium <
rificare. Cum 7 Cercetările 
treprinse nu lasă nici un dubiu. 
Paznicul fazaneriei, Vasile Sze- 
kely, tăiase cu un clește o bu
cată din plasa de sirmă de la 
plafonul unei voliere. Prin a- 
ceastă spărtură au ieșit fazanii 
care acum populează pădurile 
din jur. I-o fi fost milă pazni
cului de cei 300 de fazani 7 O 
fi vrut să-i ofere... vinătorilor 
de prin partea locului ? O fi 
fost curios să vadă dacă fazanii 
se mai întorc la „cuibul" in 
care au crescut 7 Pină in pre
zent, V.S. n-a dat un răspuns 
precis la aceste întrebări. Drept 
pentru care, pină una-alta, 
dumnealui e bun de plată. Pen
tru ca altă dată să nu mai dea 
fazanii din mină pe cei din pă
dure !

A dispărut 
tramvaiul 3?Ieri, in stația „Cișmigiu". Ora zece și un sfert. O oră cind tramvaiele n-âu nici un motiv să nu circule normal. Au trecut însă 5 minute și tramvaiul 3 întîrzia să-și facă apariția. L-am așteptat și noi, alături de călătorii care voiau să meargă spre Chitila, încă 10 minute. N-a apărut. L-am mai așteptat încă un sfert de oră. Tot. n-a apărut. Pasagerii, care între timp se adunaseră în stație, se întrebau daca nu cumva tramvaiul respectiv a fost desființat sau și-a schimbat traseul. N-am reușit să aflăm răspuns la a- ceastă întrebare. Pentru sim-, piui motiv că... n-am mai avut timp să continuăm testul. De aceea, așteptăm răspuns gde la cei ce urmăresc (sau ar0 trebui să urmărească) îndeaproape circulația tramvaielor.

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 
|i. corespondenții „Scînteii"

Maistrul Vasile Nour, de la uzina chimică a Grupului industrial de 
petrochimie Borzești, ne-a trimis o scrisoare in care sesiza că este 
persecutat și calomniat de șeful adjunct al serviciului energetic, ing. 
Petru Mihăilă, ale cărui abuzuri și ilegalități le dezvăluise. S-a mers 
pină acolo incit, prin învinuiri tendențioase, aduse de Petru Mihăilă 
și de unii membri de partid pe care el ii favoriza, Vasile Nour a fost 
exclus din partid. Șicanele n-au încetat. A fost chemat de'două ori in 
fața comisiei de disciplină din cadrul serviciului și i s-a intentat ac
țiune judiciară.

Fiind vorba de un caz grav de înăbușire a criticii, de răzbunare, în 
flagrantă contradicție cu principiile și normele vieții și muncii comu
niștilor, ale eticii și echității socialiste, am inminat scrisoarea tovară
șului Gheorghe Roșu, prim-secretar al Comitetului județean Bacău ai 
P.C.R., cu rugămintea de a-și spune opinia pe marginea cazului sem
nalat redacției. Redăm, in cele ce urmează, măsurile luate de comi
tetul județean de partid și concluziile ce s-au desprins din cercetările 
efectuate :

iff ii ii iM

FAPTE
OPINII 
PROPUNERI

„Din analiza celor tntîmplate la uzina chimică a Grupului industrial de petrochimie Borzești reiese că viața organizației de partid respective a fost viciată de abuzurile și” ilegalitățile comise de inginerul Petru Mihăilă. în primul rînd, el se face vinovat că a folosit în interesul propriu, în mod neprincipial, autoritatea pe care i-o dădea funcția lui : a confecționat, cu lucrători din cîteva secții, stabilizatoare de tensiune pentru el și prietenii săi, a scos un bidon cu 20 litri ulei din magazie pentru a-1 folosi la autoturismul propriu, a săvîrșit și alte asemenea fapte nedemne, care l-au compromis. Iar cînd Vasile Nour și alți muncitori au luat atitudine hotă- rită împotriva acestor abateri, a început să-i persecute, să-i amenințe, să-i defăimeze. Așa a reușit să intimideze o parte din membrii de partid și să creeze acel climat nesănătos în care s-a putut lua și decizia de excludere a lui Vasile Nour.Analizînd toate aceste atitudini incompatibile cu calitatea de membru de partid, biroul Comitetului de partid al municipiului Gh. Gheorghiu-Dej a hotărît, ținind seama de concluziile colegiului județean de partid, excluderea Iui Petru Mihăilă din rindurile membrilor de partid. Totodată, s-a recomandat conducerii Grupului industrial de petrochimie Borzești să îl înlocuiască din postul pe care îl deținea la serviciul energetic. Considerăm că aceste măsuri sînt întru totul îndreptățite. Ele reflectă fermitatea cu care organele noastre de partid înțeleg să promoveze și să aplice normele vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Fiecare membru de partid, indiferent de funcție, trebuie să știe că este dator să respecte intru totul aceste norme a- doptate la Conferința Națională a partidului nostru și care sînt supuse, în momentul de față, dezba

terii largi a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, constituind un îndrumar neprețuit al comportării și exigenței partinice.în legătură cu poziția tovarășului Vasile Nour, autorul scrisorii adresate redacției dv., țin să precizez că hotărîrea cu care a luat atitudine critică, combativă, împotriva abuzurilor și încercărilor de intimidare a]e lui Petru Mihăilă a avut, desigur, un rol important în

condus autoturismul pe drumuri publice fără permis de conducere, n-a achitat costul energiei electrice consumate la domiciliu etc. Or, principialitatea comunistă impune fiecărui membru de partid să aibă o atitudine înaintată, responsabilă în toate împrejurările vieții, să fie un exemplu de conduită morală și cetățenească socialistă. Desigur, greșelile lui Vasile Nour nu pot fi puse pe același plan cu
PE MARGINEA UNUI CAZ DIN JUDEJUL BACĂU 

Principialitatea trebuie să-i caracterizeze 
deopotrivă pe toți comuniștii

rezolvarea cazului amintit. Dar aș dori să remarc și semnificația ei mai largă, de interes social. Cei care sesizează abateri, nereguli, dau Ia iveală abuzuri și fac propuneri pentru îmbunătățirea muncii și vieții noastre colective pot să fie siguri că părerile lor sînt primite cu toată atenția necesară, constituind un ajutor important pentru organele de partid. Ei contribuie, astfel, la Înlăturarea rutinei, inerției, a mentalităților înapoiate, la promovarea și aplicarea în viață a principiilor eticii și echității socialiste.Trebuie insă spus că, în același timp, tovarășul Nour a avut și el unele lipsuri și greșeli, care au dat posibilitatea lui Petru Mihăilă și amicilor lui să abată atenția organizației de partid și să influențeze, în folosul lor, opinia colectivului de muncă. în adunarea de partid în care a fost exclus tovarășul Nour, s-a arătat, de pildă, că el a

abuzurile și ilegalitățile comise de Petru Mihăilă. Tocmai de aceea, biroul comitetului municipal de partid a infirmat hotărîrea adunării generale a organizației de bază cu privire la excluderea din rîndu- rile membrilor de partid a lui Vasile Nour, recomandind însă adunării generale să nu treacă cu vederea lipsurile semnalate și, corespunzător naturii lor, să-i dea sancțiunea disciplinară cuvenită.în analiza acestui caz, atit comitetul și colegiul județean de partid, cit și Comitetul de partid al municipiului Gh. Gheorghiu-Dej au avut in vedere nu numai atitudinile lui Vasile Nour și Petru Mihăilă, ci și poziția pe care s-a situat întreaga organizație de bază. Faptele petrecute scot în evidență o serie de lipsuri serioase in colectivul respectiv. Comuniștii de acolo n-au dat dovadă de fermitate și combativitate, s-au lăsat intimidați, n-au reacționat prompt,

partinic față de Încălcările legalității și abuzurile comise, au înlesnit înăbușirea criticii. Aceste lucruri vor fi discutate, cu toată seriozitatea, în organizația de bază și colectivul secției, pentru a se trage concluziile necesare, în lumina cerințelor etice de mare însemnătate pe care partidul le pune, în actuala etapă de dezvoltare a țării, în fața tuturor făuritorilor societății socialiste multilateral dezvoltate. Membrii de partid și ceilalți oameni ai muncii de la secția energetică a uzinei chimice vor trebui ajutați îndeaproape să înțeleagă răspunderea ce le revine pentru întronarea unei atmosfere de înaltă principialitate comunistă, pentru respectarea neabătută a normelor vieții interne de partid și a prevederilor statutare, pentru a da viață zi de zi principiilor eticii și echității socialiste.Din analiza acestui caz se desprind o serie de concluzii importante pentru toți comuniștii din organizația noastră județeană de partid, pentru organele și organizațiile de bază. Este de la sine înțeles că se impune o mai mare grijă din partea organelor și organizațiilor de partid pentru respectarea întocmai a instrucțiunilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la aplicarea sancțiunilor de partid. La prima instruire a aparatului Comitetului de partid al municipiului Gh. Gheorghiu-Dej, la instruirea birourilor organizațiilor de bază vom dezbate, problemele centrale ale acestor instrucțiuni, în strînsă legătură cu situațiile concrete din unitățile locale și,' în mod deosebit, cu faptele petrecute Ia uzina chimică. Sîntem convinși că măsurile pe care le-am luat vor fi just înțelese și vor contribui., la prevenirea manifestărilor negative în viața de partid, la îmbunătățirea ei calitativă".

0 30 de ani de activitate neîntrerupta In Uzina me_ canică de material rulant — Pașcani împlinește în curind maistrul Gheorghe Dăscălescu. Secția a II-a vagoane, pe care o conduce de 10 ani, se situează, de 6 ani încoace, numai pe locul I în întrecerea socialistă. (Vasile Zaharia — tehnician — U.M.M.R. Pașcani).
O Telefonul de la miezul nopții. Tehnloi®nuI EmiIian Dincă de la T.C.I.—Pitești a fost anunțat că pe șantierul nr. 4 — Gă- vana s-a defectat un electromotor. Orice întîrziere se putea solda cu pagube de sute de mii de lei. Infruntînd gerul și zăpada, el a parcurs pe jos mai mulți kilometri și a reparat intr-un timp record instalația defectă. (Florea Tistuleasa — Pitești).
0 Pentru a evita accidente regretabile,solicitărn M.T.Tc. să instaleze o barieră la trecerea de nivel peste calea ferată din apropierea comunei Fărcașele. (Ilie Stoian și alți 20 de navetiști din comuna Fărcașele, județul Olt).

NU, alCOOlului I holul clubului ARC din orașul Cîmpu-lung-Muscel s-a deschis o expoziție ct. panouri și fotografii înfâțișind pericolul pe care îl reprezintă abuzul de alcool. Expoziția a stirnit un larg interes. (Ion Dobrescu — Cîmpulung-Muscel).
în fața primăriei din comuna Cărbunari,iudețul Caraș-Severin, staționează, de cel puțin 3 luni, autobasculanta nr. 31-Cs-1258. După inscripția de pe ușa cabinei se pare că aparține de D.J.D.P. O fi omis amintita direcție s-o mai treacă în evidență sau pur și simplu a renunțat la serviciile ei 7 (Dan Stanomir, comuna Cărbunari, județul Caraș-Severin).
0 nouă filatură cardată *,ntrat de our!nd !n funcțiune Ia Uzinele textile — Cisnădie. în cadrul ei se va realiza o producție lunară de 50 tone fire peste capacitatea proiectată. (Ilie Andrei — Uzinele textile — Cisnădie, județul Sibiu).
Factorul oficiului poștal comunal8duoea pensiUs pînă acum vreo 2—3 luni exact la data fixată. De la o vreme însă, nu știu ce se întimplă, că le aduce cu o întîrziere de 10—15 zile. (Ana T. Ariciu, comuna Valea Mare, județul Dîmbovița, în numele mai multor pensionari)’.
Podul peste Bistrița din comuna Costișa, județul Neamț — construcție masivă din beton, lungă de 105 m — stă nefolosit de aproape 3 ani deoarece nimeni nu-i repară pilonii de susținere de la ambele capete. Din această cauză, mașinile agricole trebuie să facă un ocol de 35 km pentru ca să ajungă pe terenurile C.A.P. (Tache Vasilache, comuna Cîndești, județul Neamț).

0 La U.M.M.R.-Ploiești s-a deschis un curs de 
specializare a cadrelor in confecționarea recipienților sub presiune. Pentru cei 36 de cursanți — muncitori din întreprindere — s-a amenajat și un laborator de sudură, prevăzut cu toate instalațiile necesare. (Ion Mirea, tehnician principal).

PROFILE ARHITECTONICE
Verticala, clădirea cu multe etaje, linia simplă și sobră pe dinafară, confortul modern 

in interior, iată caracteristicile arhitecturii noi pe care o întilnești astăzi in fiecare colț de 
țară, fie că este vorba de clădirea gării din Cra iova (fotografia din stingă), edificiu monumen
tal la poarta orașului, fie că este vorba de clă dirile inalte dintr-un oraș ca Sfintu Gheorghe (fotografia din dreapta).

O Marea hală din centrul municipiului Rm. Vîlcea, care adăpostește numeroase unități comerciale, împlinește in curind 6 ani de cînd a fost renovată. Dar ce folos dacă n-a fost dotată și cu instalații de încălzire! Pe timp de iarnă, hala parcă-i o ghețărie !... (Gh. Ispășoiu — Rm. Vîlcea).
O în orașul Sighetul Marmațieinu există nici măcar un singur atelier de remaiat ciorapi. Pentru un asemenea serviciu, femeile trebuie să se deplaseze pînă la Baia Mare sau Satu-Mare. Un astfel de atelier ar fi deosebit de util, atît pentru noi, femeile, cit și pentru U.J.C.M. (Rozalia Orosz — Sighetul Marmației)..-

Lăudabila inițiativă de a se 0016018 becurile-arse .de Ia cetățeni a -fost' transformată în antlniite. magazine— ca de exemplu unitatea nr. 1 a complexului comercial Berceni — într-un motiv de șicanare a cumpărătorilor. (Elena Bălan, str. Const. Marin nr. 25 — București).
Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care pierd | timp prețios așteptînd la rînd să li se calculeze valoarea cumpărăturilor, sugerez U.J.C.C.-Vrancea să doteze magazinul alimentar cu autoservire nr. 2-blocuri din Adjud cu o mașină electrică de calcul. (Ștefan Moise, str. Avram Iancu nr. 5 — Adjud).

Rubrică realizată de
Dumitru M1NCULESCU

V----------------------------------------------------------------------------------------- /

(Urmare din pag. I)au descoperit un antidot sau altul î unii dintre ei iși atribuie zeci, sute de cazuri vindecate miraculos cu extracte vegetale sau substanțe chimice utilizate în alte domenii de activitate. Dar nu numărul acestor propuneri este criticabil (pentru că, la drept vorbind, orice efort cu adevărat științific in acest sens trebuie luat in seamă), ci faptul că, din păcate, Cele mai multe sînt naive, nefundamentate științific, empirice. Ce să spunem, spre exemplu, de doctorul Dănilă Mihai, inițial asociat cu doctorul Leontopol Mihai — și cu un alt cetățean, de meserie... fotograf — care au folosit în tratamentul unor tumori canceroase revelatori fotografici (71), iar verificările făcute cu aceste substanțe pe animale șl pe om nu au pus în evidență nici o acțiune anticanceroasă 1
— Ministerul Sănătății se 

află și in fața unor propuneri 
de tratament medical și medi
camente provenite din alte sur
se decit cele din rețeaua sa de 
institute de cercetări, labora
toare, clinici etc. Ce obligații îi revin in asemenea situații 7— In afara industriei farmaceutice, fac propuneri de noi medicamente specialiști din diferite institute de învățămint, farmaciști și medici din rețeaua sanitară. Se primesc, de asemenea, propuneri din partea unor persoane care au folosit plante sau alte mijloace pentru tratamentul lor propriu sau ■ al altor persoane. Toate aceste propuneri sînt dirijate întii la Comisia medicamentului, care le analizează, și numai pe baza experimentării lor în laboratoarele Institutului pentru controlul de stat al medicamentului și cercetări farmaceutice, ca și în Clinici, se acordă avize de fabricație sau se resping.Pentru a sprijini inițiativele oricărei persoane din țara noastră, Ministerul Sănătății face investiții serioase in cercetarea propunerilor făcute cu scopul de a ajuta lărgirea gamei mijloacelor terapeutice. Sprijinind asemenea propuneri, a fost posibilă realizarea mai multor medicamente, dintre care citez : TIO- CARLID (antituberculos), MECLO- FENOXAT (ce reglează funcțiunile sistemului nervos central), DISTONOCALM (antiaritmic), BER- GOFEN retard (spâsmolitic), NI- TROGLICERIN retard (antiângi- nos), ERGOTAMINA (stimulent al contracțiilor uterine). COLCHICINA (antigutos), IOB-82 (citostatic), AS- PAVIT (hepatoprotector). Alte preparate — propuse de colective de cercetători din Clinici și institute, pe baza unor studii îndelungate — sînt în curs de experimentare și unele din ele vor trece în producția curentă.Rețineți, deci, interesul pe care

Ministerul Sănătății îl acordă oricărei propuneri ce au drept scop vindecarea unei boli sau ameliorarea suferințelor generate de ea — dar ele trebuie făcute pe baza unei analize științifice, susținute pe criterii obiective; Cei ce le propun trebuie, mai întii, să prezinte în fața secțiilor de specialitate ale Academiei de științe medicale sau ale Uniunii societăților de științe medicale, concepțiile lor, care să fie amplu dezbătute, pe baza cunoașterii riguroase a medicamentului și a acțiunii Sale asupra organismului.Fără aceste condiții Ministerul Sănătății nu va admite, sub nici un motiv, experimentarea pe om, con- siderînd că ființa umană trebuie respectată fără nici o limită.
— Ședința colegiului la care 

ne referim a luat in discuție pa
tru preparate și metode de tra
tament. ai căror autori pretind 
că au găsit noi mijloace efici-

cazurl — cînd autorii vor să evite calea legală și păstrează secretul preparatului lor — se înțelege că protocolarea cercetărilor nu este posibilă. Așa s-a întîmplat tn cazul doctorului Boici.— Pe ce se bazează această 
circumspecție ? S-au înregistrat 
in lumea noastră medicală ca
zuri de însușire a patentului 
altcuiva 7— N-am auzit de nici un litigiu în acest sens, iar legile noastre garantează secretul oricărei descoperiri. De altfel, trebuie să vă spun că pe plan internațional în mod obișnuit noile medicamente sînt oferite, spre experimentare, clinicilor și specialiștilor din diferite alte țări.

— tn acest sens, s-a amintit 
tn colegiu exemplul Neosalvar- 
sanului...— Exact. Elrich — descoperitorul acestui medicament, major în trata-

ferite tulburări funcționale — mai ales circulatorii — și în unele dureri reumatismale. Colegiul ministerului a hotărît efectuarea unor studii imediate în laborator pentru identificarea compoziției chimice a substanței folosite (ceea ce s-a convenit și cu doctorul Boici și colaboratorii săi — care însă tergiversează și acum aplicarea acestei hotăriri) și asigurarea unui număr de paturi și cabinete de tratamente ambulatorii la două clinici din Timișoara și la una din București. Urmează ca, după o perioadă de experimentări, să se tragă concluziile ’ ce se impun. Nu aveam dreptul să procedăm altfel, deoarece experimentarea pe om impune înainte de toate respectarea ființei umane. Noi nu putem merge pe linia de a trata o serie de boli injectînd in organism medicamente a căror compoziție nu o știm, de a introduce în organism o serie de substanțe ale căror acțiuni, efecte secundare și
CARE ESTE REGIMUL

INTRODUCERII MEDICAMENTELOR
ente de vindecare : preparatul 
doctorilor Leontopol și Dănilă 
(pentru tratamentul cancerului) ; 
preparatul și metoda doctorului 
Boici din Timișoara (pentru 
unele boli reumatismale) ; me
toda Osipov-Sinești (de trata
ment prin omoimplant în para- 
dontoze) ; substanța „Corovit" 
a doctorilor Tina Covaliu și 
Roșea Spirea (cu acțiune de di
zolvare a calculilor biliari și uri
nari). Cum a procedat ministe
rul în aceste cazuri ? A fost 
încheiat la timp protocolul de 
cercetare pentru fiecare in 
parte 7— Era prima noastră datorie. Pentru a urma calea firească și legală a promovării oricărei invenții, comisii alcătuite din personalitățile cele mai autorizate în materie s-au străduit să alcătuiască protocolul de cercetare cuvenit fiecărui caz în parte, impunînd fiecărui preparat și fiecărei metode noi să treacă prin toate fazele obligatorii testării științifice : cunoașterea efectelor secundare, asigurarea că ulterior nu se pot ivi aspecte de intoleranță, experimentarea în laborator, experimentarea pe animale și, abia apoi, experimentarea pe om. Numai că în unele

mentul sifilisului pînă la descoperirea antibioticelor — înainte de a-1 introduce în practica medicală l-a trimis colegilor din zeci de țări (însoțit de amănunte privind compoziția și caracteristicile lui), cu rugămintea de a-1 experimenta și a-1 confirma sau infirma. Ajunși aici, aș vrea să precizez că, în general, istoria descoperirilor medicale demonstrează cu convingere că promovarea tuturor invențiilor s-a făcut deschis, pe căi legale : prin revistele de specialitate, prin simpozioane, conferințe și congrese (interne sau internaționale), in ședințele societăților medicale etc., etc. Asemenea mijloace de specialitate stau din plin Ia dispoziție și la noi in țară, dar — spre regretul nostril — nu sînt folosite, unii autori preferind presa cotidiană pentru a se adresa direct marelui public.
— Presa cotidiană și periodi

că a făcut publicitate indeosebt 
propunerilor de tratament ale 
doctorului Boici Ce a hotărît 
colegiul ministerului în acest 
caz 7— Doctorul Boici a pretins inițial că preparatul său vindecă reumatismul, dar de fapt e vorba de o substanță care calmează durerea in di-

cohtrare nu sînt foarte bine cunoscute.
— Ce s-a hotărît în celelalte 

cazuri ?— Ședința lărgită a colegiului — Ia care au participat reprezentanții Academiei de științe medicale, ai Colegiului central al medicilor și farmaciștilor, ai comitetului Uniunii sindicatelor din unitățile sanitare, precum și conducători ai unor institute de cercetare medicală — a dezbătut pe larg, cu simț de răspundere și in spirit științific fiecare Caz.Propunerea dr. Dănilă Mihai și dr. Leontopol Mihai a fost clasată de Comisia medicamentului, hotărîrea fiind aprobată de colegiul Ministerului Sănătății. în consecință, s-au luat măsuri ca sus-numiții să nu mai aibă dreptul de a folosi substanțele respective in tratamentul bolnavilor.In privința preparatului „COrOvit". s-a hotărît să fie luai în studiu de Academia de științe medicale.Tratamentul preconizat de dr. Osi- oov-Sineștl va fi verificat de clinica de stomatologic buco-dentară a Facultății de stomatologie din București.Cu privire la aceste cazuri, vreau Să pteclZez că o propunere nU se poate baza numai pe datele autoru

lui, ci necesită verificarea de către alți specialiști, urmărindu-se excluderea factorului subiectiv în interpretarea rezultatelor și obținerea u- nor date obiective asupra eficacității tratamentului. De altfel, Comisia medicamentului experimentează totdeauna medicamentele noi in Cel puțin trei clinici, iar în unele cazuri a fost necesară extinderea în mai multe unități clinice pentru ca rezultatele să fie Concludente. Din nefericire, nu toți propunătorii sînt conștienți de importanța acestor riguroase investigații — recomandate și de Organizația Mondială a Sănătății, în scopul prevenirii unor riscuri grave pentru bolnavi, apărute in mai multe țări din cauza studierii superficiale a medicamentului nou,
— Ce anume considerați că 

trebuie făcut pentru ca, în vi
itor, cazurile de genul celor pe 
care le discutăm acum să- șl 
cunoască operativ soluționarea 
— evident, pe baze absolut ști
ințifice și legale ?— Soluționarea operativă a acestor cazuri este o îndatorire a Ministerului Sănătății, a Academiei de științe medicale a Institutului pentru controlul de stat al medicamentului și cercetări farmaceutice și a oricărei unități sanitare sau de cercetare an-' trenate pentru verificarea eficienței sau a caracterului dăunător al unei substanțe. Desigur, soluționarea rapidă se leagă inevitabil de sesizarea din partea celor ce au făcut descoperirea. Dar această sesizare nu trebuie să se rezume la a exclama „Evrika !“, „Am desooperit tratamentul cancerului, al reumatismului, al cirozei !“. Acest lucru trebuie demonstrat. Descoperitorul trebuie să dovedească exigență și simț de răspundere pentru ceea ce afirmă.Nu ne gîndim la o răspundere penală sau bănească în primul rînd, cl la una morală. Descoperitorul trebuie să prezinte o documentație completă din care să reiasă indicațiile medicamentului pe care-1 propune și avantajele față de cele similare existente in practica medicală. Noi ne angajăm să confirmăm operativ rezultatele care ni se prezintă șl, in același timp, să arătăm dacă este vorba de o descoperire reală Sau de o soluție naivă, care nu merită să fie aplicată.Este bine să se știe că verificarea nu este o operație ușoară, ea implicind angajarea unor importante eforturi umane și materiale NO; nu ne-am dat in lături de la cheltuirea timpulu' și banilor pentru ă verifica diferite propuneri, Chiar Cind premisele descoperitorului păreau nefondate și demonstrația inconsistentă Toate acestea le-am făcut pentru a nu scăpa din vedere ceea ce este nou. Considerăm insă că este incorect, sau chiar anti

social, ca cineva care crede în sinea lui că a descoperit ceva, fără să demonstreze acest lucru, să încerce fără răspundere să aplice descoperirea lui în contradicție cu legea.Pentru că, eficacitatea unui medicament nou nu poate fi admisă cu orice preț. Este cunoscut, de exemplu, faptul că, în unele țări europene, au apărut malformații congenitale la copiii născuți de mame care folosiseră preparatul nou numit Thalido- mida. La noi în țară nu s-au ințim- plat asemenea accidente și nici nu dorim să se Intimple, tocmai de a- ceea sintem atit de exigenți și prudenți. Publicul trebuie să 1’ie avertizat că, intr-adevăr, pot să apară preparate care să remedieze, de pildă, o in- flamație sau o contracție reumatismală, dar cine ne asigură că ele nu sint cancerigene, că nu lezează ficatul, rinichii, globulele sîngelui sau că nu sînt capabile să dea malformații oongenitale 7
— Cum este pregătit publicul 

din țara noastră in legătură cu 
atitudinea pe care trebuie să o 
aibă in fața diverselor propu
neri de tratament și folosire a 
unor „medicamente" venite pe 
alte căi decit cele care au con
sacrarea științei și a legii 7— Aceste „medicamente" pun o serie de probleme dificile. Este bine ca publicul să cunoască faptul că în toată istoria medicinii nu se știu medicamente sau metode de tratament care să se fi impus pe căi ocolite, prin agitația opiniei publice. Fără să facem aluzii sau procese de intenție, trebuie totuși să spunem că, în principiu, cine eludează legea sau verificarea științifică are ceva de ascuns; cine ocolește dovezile sau verificarea se angajează pe drumul aventurii, al notorietății ilicite și, inevitabil, trezește suspiciuni asupra capacității și sincerității Iui. Curentele de opinii, chiar șl cele negative, se nasc uneori spontan și pot căpăta proporții, dacă sint susținute de presă fără o verificare prealabilă.încercări de a se face vilvă In jurul unor tratamente miraculoase au fost numeroase și vor mai apărea, probabil Este bine insă ca presa să ne ajute în pregătirea publicului, nu in derutaroa lui prin informații unilaterale.

— Sinteți de acord că și Mi
nisterul Sănătății poate face 
mai mult in această direcție 7— De acord, bineînțeles. Ne gîndim Să intensificăm munca de educație sanitară a populației prin mijloacele ce le avem la dispoziție. Ne gîndim, de asemenea, ca Specialiștii noștri să folosească prilejul colaborării lor cu presa, radioul și televiziunea pentru a informa corect opinia publică asupra unor situații de genul celor discutate acum.
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f SLa un an șl jumătate de la intrarea în funcțiune • fabricii de ață, la Odorheiul Secuiesc a început să producă o nouă unitate industrială : filatura de bumbac, care, prin producția realizată, se încadrează în ritmul de lucru prevăzut pentru atingerea parametrilor proiectați încă în cursul acestui trimestru. Concomitent cu preocupările pentfu sporirea producției, o atenție deosebită acordă colectivul întreprinderii îmbunătățirii sistematice a calității produselor și reducerii cheltuielilor materiale de producție. Numai în acest an se prevede diminuarea cu 36 lei a cheltuielilor la 1 000 Iei producție-marfă, comparativ cu anul 1972. în principal, economiile ce se vor obține au ca principală sursă reducerea consumului de bumbac ,cu 17 tone. De altfel, rezultatele primei luni a anului — cînd producția globală a fost îndeplinită în proporție de 100,6 la sută, iar la productivitatea muncii 101 la sută — atestă că tînărul colectiv al întreprinderii se află angrenat din plin, cu toate forțele, în realizarea exemplară a sarcinilor maximale ce îi revin in acest an.în imaginile alăturate vă prezentăm cîteva dintre fruntașele în întrecerea socialistă, evidențiate prin depășirile zilnice a sarcinilor de producție, prin calitatea ireproșabilă a produselor realizate și prin însemnatele economii de materii prime obținute la locul de muncă. Ele sînt Iuliana Bocor, de la secția răsucit fire (fotografia de sus), folanda Telekfalvi, care lucrează la mașinile de dublat fire (fotografia din mijloc) și Eva Soos, șefă de brigadă de la secția filatură a fabricii de ață (fotografia de jos) care dă explicații uneia din elevele școlii profesionale textile.
L. DEAKY

(Urmare din pag. I)

a-

Mai multe piese recondiționate, ; roNTRÂ^n
mai multe tractoare gata de lucru!în articolul „în reluare piesa: Asigurarea pieselor de schimb", publicat în numărul din 11 februarie a.c. al ziarului nostru, factori de răspundere de la unele unități apar- ținind Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele arătau că, pe lingă rezolvarea propriilor carențe, la satisfacerea cerințelor privind aprovizionarea cu piese de schimb, agricultura trebuie să contribuie intr-o măsură mai mare prin extinderea recondiționărilor la toate piesele la care este posibil. Această cerință este justificată. Agricultura dispune de importante capacități de producție — 15 uzine mecanice și o suprafață tehnologică în atelierele S.M.A. de 226 mii mp. După cum se afirmă la ministerul de resort, dotarea tehnică permite să se facă recondiționări la toate piesele prevăzute. Și totuși... Recondiționările nu se fac decit în mică măsură, aștep- tîndu-se, in multe cazuri, piese noi. Și iată de ce.Dacă o stațiune de mecanizare oarecare, îndeosebi una din cele 450 nou inființate, are nevoie să recondiționeze, să zicem, axul de la am- breiaj, trebuie să plimbe piesa respectivă pe la două-trei și chiar mai multe ateliere de la alte stațiuni, unde sint dispersate mașinile și utilajele tehnologice : strunguri, freze etc. Cam așa ar trebui să meargă operația in condițiile actuale de organizare. Și nu e vorba de o singură piesă. Dar să părăsim acest exemplu ipotetic, care înfățișează însă realitatea, și să ne menținem pe terenul strict al recondiționării pieselor.Pînă la sfîrșitul anului trecut recondiționarea ansamblurilor și sub- ansamblurilor de la tractoare și mașini agricole cu o tehnicitate mai complexă se făcea la uzinele mecanice ale agriculturii. în ideea de a folosi mai bine capacitățile de producție existente în stațiunile de mecanizare s-a pus problema ca ele să preia întreaga activitate de recondi- ționare. în baza unui ordin al Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, de la 1 ianuarie a. c. uzinele mecanice își profilează activitatea, fiind absolvite orice sarcini în pi . nărilor, Numai că stațiunile de mecanizare, deși pe ansamblu dispun de capacitate tehnologică, nu au fost pregătite și nici organizate pentru a prelua din iners și a duce la îndeplinire aceste sarcini. Era poate bine ca mai înt- baza tehnică să fie concentrată în diferite unități și apoi să fie luată decizia amintită, evitînd astfel perturbarea activității de diționare a pieselor.

Abia acum se află în studiu un program care prevede concentrarea bazei tehnice dispersată în toate stațiunile pentru înființarea unor ateliere specializate în recondiționarea diferitelor categorii de piese. Acest program este însă de durată, chiar de foarte lungă durată, eșalonat pină la sfîrșitul anului 1974. întrebarea fundamentală este dacă cu un asemenea ritm de punere la punct a organizării atelierelor specializate nu se creează premisele apariției unor goluri în asigurarea cu piese. Situația din campania de reparații din a- ceastă iarnă o confirmă : au apărut simptomele unei lipse acute de piese de schimb. Și aceasta, între altele, și din cauză că n-au fost executate re- condiționări, crescînd astfel solicitările de piese noi.După cum rezultă din relatările multor conducători de S.M.A. și me-

Arad, de pildă, și, subliniem, este vorba de o sarcină minimală, anul trecut s-au realizat numai 50 la sută. Argumentele invocate de cei ce răspund de această situație dovedesc un mod greșit de a gindi și de a acționa, „în multe cazuri — ne spune tov. To-ma Blaj, mecanic de atelier la S.M.A. Sinnicolau Mare, județul Timiș — nu este rentabil să recondiționăm o serie de piese". Cu alte cuvinte, e mai simplu și desigur mai comod să arunci piesa uzată și să folosești alta nouă. In realitate așa se intîmplă din moment ce la nici unul din S.M.A.-urile vizitate : Lugoj, Sinnicolau Mare și Aradul Nou, din județele Timiș și Arad, nu se face un control riguros privind piesele recondiționate, acestea nefiind înregistrate sub nici o formă. După cum aveam să ne convingem, acest lucru nu este întîmplător. Iată ce ne
CÎTEVA CONSTATĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU MODUL 

CUM SE DESFĂȘOARĂ ÎN S.M.A.
RECONDIJIONAREA PIESELOR DE SCHIMB X

__ .. _______  j de privință recondițio- :ă stațiunile de me-

E3' ElPînă Ia sfîrșitul anului trecut, Uzina de utilaj chimic din Ploiești avea obligația, conform contractelor încheiate, să livreze pe șantierul instalației de dime- tiltereftalat (D.M.T.) de la Brazi circa 500 din totalul de 640 tone de echipamente și utilaje tehnologice, cit urmează să realizeze pentru această investiție, pînă la această la Brazi nu au sosit decit 15 tone de utilaje. Lucrările de construcții de la acest obiectiv sînt terminate încă din luna septembrie 1972 și, tot de atunci, montorii și instalatorii așteaptă. în clădirea aproape goală, să primească mașinile și utilajele. Din această cauză termenul de punere în funcțiune a acestei instalații, stabilit inițial pentru trimestrul III a.c., a fost decalat cu 3 luni. O situație de-a dreptul nefirească, dacă ne gîndim că nu este vorba de un șantier oarecară, ci de un obiectiv de primă mărime al industriei chimice.în ce măsură Uzina utilaj chimic acționează cu operativitate darea cit mai restanțelor acumulate, vederea respectării cu strictețe a termenului de intrare in producție a instalației D.M.T. ?

Dar, dată,

de din Ploiești fermitate și pentru lichi- grabnică a in

recon-

canici, este necesară organizarea în- tr-un timp mai scurt a specializate — opinii pe punem atenției direcției mecanizării din minister lor județene ale S.M.A.Sint și alte cauze care duc la un consum exagerat de piese noi. Stațiunile do mecanizare au sarcina de a recondiționa toate piesele pentru care au condiții. Numai că una scrie pe hirtie și altfel stau lucrurile în realitate. In primul rind, nu există o evidență a pieselor recondiționate. La întrebarea : ce piese au fost recondiționate anul trecut, tov. Vladimir To- muleț, șeful serviciului reparații din cadrul direcției generale a. mecanizării din ministerul de resort, ne-a răspuns :— Nici noi, nici trusturile județene nu cunoaștem ce și cît s-a recondiționat. Dar vă asigurăm că recondiționări se fac la foarte multe piese.Un prim aspect. Cum poate fi controlată și îndrumată o activitate cu repercusiuni directe asupra asigurării cu piese și a prețului de cost a re- - parațiilor cînd nu există nici cea mai vagă idee despre cît și ce anume se recondiționează ? Din piesele care trebuiau recondiționate în stațiunile de mecanizare din județele Timiș și

atelierelor care le su- generale a și trusturi-
declară ing. Dumitru Cojocaru, șeful sectorului reparații de la S.M.A. Lugoj : „Recondiționăm destule piese, dar nu le înregistrăm in devizele de reparații de la tractoare și mașinile agricole și nu le trecem nici prin magazie, deoarece aceasta ar însemna să ni se reducă stocul de piese noi, or, nu avem nici un interes". In felul acesta se ajunge la un paradox. In- trucît din cheltuielile de reparații nu se scade valoarea pieselor recondiționate și folosite se creează posibilitatea unui consum mai mare de piese noi, fără să fie depășite cheltuielile pe ansamblu. Cu alte cuvinte, se fac recondiționări pentru a se camufla depășirea consumului de piese noi.Această practică duce la anomalii serioase, deoarece, necunoscindu-se cite piese se recondiționează și care anume, neîndoios, necesarul de piese de schimb noi se stabilește in mod arbitrar, cu mult peste nevoile reale. întreprinderea județeană de aprovizionare tehnico-materială Timiș, bunăoară, a cerut industriei cantități enorme de piese npi Ia unele repere, cu mult peste cît prevăd normele de consum la par- activ de tractoare existent

In județ : 2 000 de arbori cotiți, 3 000 de arbori ambreiaj, 3 500 pinioane de atac etc. Dacă din aceste cantități s-ar fi scăzut cele care se recondiționează în mod obișnuit, desigur necesarul ar fi fost mai mic. Apare limpede necesitatea introducerii unei evidențe stricte a pieselor recondiționate.Ridicăm și o problemă de altă natură. Aprovizionarea cu piese de schimb și utilizarea lor se face pe baza unui normativ care stabilește norme de consum. în realitate, întreprinderile județene de aprovizionare nu țin cont de acest normativ la stabilirea planurilor anuale de aprovizionare, iar stațiunile de mecanizare a agriculturii nu urmăresc, pe baza lui, consumul de piese înregistrat la reparații.— Care este rostul acestui normativ 1 ne-am adresat tovarășului Constantin Popescu, șeful serviciului piese de schimb din cadrul direcției generale a aprovizionării tehnico- materiale din minister.— Normativul a fost întocmit de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Academia de științe agricole și silvice și Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii. La majoritatea reperelor s-au stabilit norme mai mari de- cît consumul obișnuit, iar la piesele pe care le știm deficitare s-au pus de asemenea norme mari pentru a obține de la industrie măcar jumătate din solicitări. Atunci, te întrebi: ce valoare poate avea un asemenea normativ și cum răspunde el scopului pentru care a fost făcut ?în încheiere, fără a fi cuprins în aceste rînduri toate aspectele întil- nite, putem defini totuși o concluzie limpede : agricultura dispune de importante rezerve pentru a reduce consumul de piese de schimb și a executa un volum mai mare de recondiționări. Punerea în valoare a acestor rezerve impune ■ urgentarea organizării atelierelor specializate, introducerea unui control și evidențe riguroase în activitatea de recondiționări și revederea cu simț de răspundere a normelor de consum planificate.Contribuția agriculturii la satisfacerea propriilor nevoi cu piese de schimb nu se poate limita numai la extinderea utilizării pieselor recondiționate. Gradul de dotare tehnică ridicat al capacităților uzinale proprii, ca și al multor ateliere aparți- nind stațiunilor de mecanizare, permite asimilarea și producerea multor piese de schimb pentru tractoare și mașini agricole care acum se fac

Calendarul 
cu gumilasticUltima invenție, In materie de măsurare a timpului, aparține constructorilor șantierului nr. 6 — Buzău al Trustului de construcții industriale Ploiești. Este vorba de „calendarul static". U- tilizarea practică a fost făcută la întreprinderea de produse ceramice „Sătuc", sub numele de „Grafic coordonator al lucrărilor de construcții-monta- je pentru punerea în funcțiune a noi secții de granulit". De fapt, mecanismulcestui sistem nu se deosebește prea mult de cel al calendarului obișnuit. Zilele sînt numerotate tot de la 1 la 31, lunile se cheamă tot ianuarie, februarie, martie etc. Atunci în ce constă noutatea ?Noua secție de gra- nulit trebuia pusă în funcțiune la 31 decembrie 1972. în luna ianuarie a. c. s-a ajuns Ia concluzia că termenul respectiv nu

era bine așezat. Astfel, s-a fixat data de 25 martie a.c. Dar nici a- ceasta nu se va respecta. Multe lucrări principale urmau să se realizeze, eșalonat, pină Ia 20 februarie. Deși au subscris la noile date, totuși ing. E. Ivanov, director tehnic al T.C.I. Ploiești, și ing. A. Mirea, șeful șantierului nr. 6 — Buzău, nu s-au străduit să accelereze ritmul de execuție șl lucrările sînt mult rămase în urmă.Investigațiile au permis să se descifreze secretul noului tip de calendar : nu funcționează nici pe bază de nisip, ca anticele clepsidre, nici cu arcuri de oțel ca ceasornicele, nici pe bază de foi de hirtie ca obișnuitele calendare, ci printr-un mecanism de gumilastic, adaptat termenelor.Calendarul prezintă un singur dezavantaj : știți ce se întimplă eu orice elastic cind se Întinde peste măsură ?
Fantomele purtau

coarne

■la... Ploiești?

Cînd vor fi livrate
utilajele de la Ploiești

BENEFICIARUL: „To
tul depindă, acum, de 
furnizor".Discutăm cu ing. Adrian Stoica, directorul general ăl Grupului industrial petrochimic Brazi : „Situația critică creată de lipsa mâ- sivă a utilajelor tehnologice ne-a determinat să elaborăm, recent, împreună cu furnizorii noștri, un nou grafic de livrări, cu terme- ne-limită pentru sosirea utilajelor pe șantier, astfel incit termenul de punere în funcțiune a instalației

să fie respectat. Acest grafic prevede sosirea eșalonată a întregului volum de utilaje pină la finele trimestrului I. Din păcate, cu toate asigurările primite, pînă în prezent nu s-a produs nici un reviriment demn de semnalat comparativ cu starea de lucruri anterioară. Din cele 220 tone de utilaje, așteptate in ianuarie, n-am primit aproape nimic. Mai mult, in ultima ședință de comandament, reprezentanții Uzinei de utilaj chimic din Ploiești — furnizorul nostru principal — se arătau des-
SCHIMBURILE II ȘI III1 500 locuri de muncă. Au și fost recrutate un mare număr de fete pentru calificare. S-au făcut și investigații asupra forței de muncă calificate, existentă în unitățile bugetare, pentru activitatea de întreținere. Ne gîndim, în perspectivă, la centralizarea acestor activități, la organizarea și in acest domeniu a lucrului in trei schimburi, pentru ca forța de muncă disponibilă să lie dirijată spre întreprinderile productive.

vă și eficace pentru utilizarea cu randamente sporite a capacităților de producție.Dar folosirea mai bună a capacităților de producție pe baza creșterii coeficientului de schimburi aduce în prim plan — după cum s-a subliniat la Plenara C.C. al P.C.R., din noiembrie anul trecut — problema a- sigurării forței de muncă, a cadrelor calificate. Tocmai de aceea, in continuarea investigațiilor noastre am căutat să aflăm cum se acționează, concret, în întreprinderile industriale pentru soluționarea acestei probleme esențiale, care sînt rezultatele obținute în acest domeniu pină in prezent.Ne-am oprit la uzina „Metalul roșu" din Cluj — unitate care, pînă nu de mult, nu a acordat importanța cuvenită îmbunătățirii coeficientului de schimburi.— în acest an — spunea ingine- rul-șef al uzinei, loan Doleanu — ne-am schimbat optica și avem în vedere aplicarea unui plan concret de măsuri, elaborat pe baza sarcinilor majore trasate de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1972. Ca rezultat, se poate constata acum că schimburile au fost încărcate mal e- chilibrat cu forță de muncă califica
tă ) au fost organizate echipe de în-

treținere pe schimburi, care Intervin operativ atunci cind se produc defecțiuni. Totodată, au fost extinse o serie de procedee tehnologice de mare randament : prelucrarea pe mașini automate, blelor. In de muncă sigurarea viață mai în folosință, un cămin cu 300 de locuri pentru tinerii muncitori, iar construcția unui alt cămin este prevăzută pentru lunile următoare.— în concluzie, asigura condițiile sarcinilor de plan pe anul în curs ?— Desigur, cu o ______  _ _gurarea, in continuare, a forței muncă calificate. Ne lipsesc citeva sute de muncitori calificați. Ministerul de resort ne-a ajutat, nimic de zis, ne-a stabilit un plan de școlarizare la nivelul cerințelor, dar din ce în ce se .dați pentru unele meserii. Acum am apelat și la fete, pentru a le califica în anumiteAm discutat, în continuare, cu ing. fullu Iakab, secretar al Comitetului municipal de partid Cluj. „Greutatea cea mai mare pentru realizarea sarcinilor maximale de plan constă în lipsa de cadre calificate, care se resimte în multe din întreprinderile ce

debitarea mecanizată a ta- vederea stabilizării forței s-au luat măsuri pentru a- unor condiții de muncă și bune ; în curind va fi dat
aceste măsuri vor necesare realizării la nivel maximalcondiție insă: aside

găsesc mai putini candi-meserii.

ultimii ani.s-au dezvoltat in tctul municipal de partid a zat situația creată, a venit și vine in sprijinul unor unități. împreună cu organele sindicale și ale U.T.C. s-a întreprins o acțiune de depistare a forței de muncă disponibile, s-a stat de vorbă cu un marc număr de tineri, aceștia fiind calificare. S-a făcut a meseriilor ce se practicate de femei.
EXPERIENȚA

Comi- anali-
îndrumați spre și o inventariere pretează să fie E vorba de circa
UNITĂȚILOR FRUNTAȘE RECOMANDĂ...

în unități industriale.
Aurel PAJ>AWUC. • fes&X< i- i i

® b e -

Concomitent cu asigurarea necesarului de forță de muncă calificată, conducerile întreprinderilor industriale trebuie însă să se îngrijească și de folosirea mai bună a forței de muncă existente. Iată numai din căile prin care se poate in acest sens :
o La uzina „Tractorul" din prin organizarea liniei de după principii ergonomice, sarcinile de plan se realizează în acest an cu numai 40 la sută 'din muncitorii productivi, 60 la sută din aceștia fiind repartizați la alte mașini și agregate.
0 Uzina de pompe din București pune, in acest an, un mare accent pe calificarea în meseriile de bază a unei părți însemnate a muncitorilor auxiliari.

cîteva acționaBrașov,carcase

• Prin creșterea calificării și extinderea policalificării muncitorilor, macaragiilor și mașiniștilor din domeniul întreținerii mecanice și electrice a utilajelor, în unitățile Centralei industriale de țevi și trefilate din București vor putea fi acoperite, în bună măsură, pe baza resurselor u- mane existente, cerințele suplimentare de forță de muncă.Sint exemple concludente care dovedesc că, de fapt, în acoperirea necesarului de forță de muncă determinat de generalizarea schimburilor II și III trebuie să se pornească de la analiza realităților din fiecare întreprindere, urmărindu-se raționalizarea consumului de muncă în fiecare unitate, în fiecare secție, la fiecare Ioc de muncă.

tul de sceptici față de necesitatea de a se încadra în termenele din graficele de care vorbim.
— Pe ce vă bazați aceas

tă afirmație ?— Cele șase oxidatoare, cu o greutate de circa 240 tone, au, datorită complexității lor, o durată de realizare de cel puțin patru luni de zile. Or, ele au fost introduse în fabricație abia la începutul acestei luni, deoarece furnizorul nu și-a procurat din timp toate materialele necesare.în discuție intervine ing. Stanică Săndulescu, șeful serviciului utilaje :— Chiar în ■ condițiile in care termenul de livrare pe șantier a oxiidatoarelor rămîne incert, avem totuși posibilitatea reală de a depăși această dificultate. Cu condiția ca același furnizor să devanseze livrarea, din luna martie a.c. în luna februarie, a cel puțin 100 tone de utilaje, cu gabarit redus. De ce spun acest lucru ? Deoarece, ținind seama tocmai de greutățile surveni'e, am organizat activitatea constructorilor și montori- lor pe baza unor machete ale instalației și am depistat o serie de căi care ne permit inversarea ordinii de montaj și, în acest fel, diminuarea efectelor negative ale întîrzierii cu care primim utilaje tehnologice de mari dimensiuni.
— Cum a răspuns furni

zorul acestei cerințe ?— Din păcate, acesta nu împărtășește punctul nostru de vedere, cu toate că in ce privește utilajele mici, în număr de circa o sută, acesta are asigurate toate condițiile materiale în vederea începerii nein- tirziate a executării lor. Astfel, personal, am putut constata că o serie de mașini sînt lansate în producție, adică au întreaga documentație și tehnologie definitivate, iar manopera și necesarul de materiale asigurate, dar... lucrul la ele este amînat. Mai mult, 
la o serie de agrega-

te, cu termene de livrare foarte apropiate, n-au fost încă încheiate nici proiectele de execuție.
— Nu era, oare, necesară 

o intervenție mai energică 
din partea dv., a benefi
ciarului, pentru a urni lu
crurile din loc ? -

— De nenumărate ori am preluat aproape in totalitate atribuțiile furnizorului, cu dorința de a impulsiona activitatea acestuia. Astfel, am stabilit .un contact direct cu întreprinderile de comerț exterior „Metalimport" și „Meca- noexport" solicitîndu-Ie, în permanență, să accelereze ritmul de contractare șl de livrare a materialelor necesare confecționării unor utilaje tehnologice. Sîntem prezenți, aproape permanent, în secțiile uzinei și urmărim, la fața locului, situația utilajelor, poziție cu poziție. Din păcate, nu putem să le producem singuri. în ce-i privește, constructorii și montorii au înțeles pe deplin sprijinul de care avem nevoie și au hotărît să lucreze în două schimburi prelungite, bineînțeles atunci cînd sosi utilajele pe șantier.
CONSTRUCTORUL: 
„Sîntem pregătiți 
pentru a începe ime
diat montajul utilaje
lor".Stăm de vorbă cu îng. Virgil Namolovan, șef de șantier al Trustului de montaj utilaj chimic București :— Dacă toate utilajele restante vor sosi pînă Ta sfîrșitul acestui trimestru sîntem în stare să recuperăm întîrzierile față de graficele de lucrări, care se ridică în acest moment la trei luni. In ce ne privește am luat toate măsurile pentru ă face față „vîr- fului" din activitatea de montaj care se profilează in lunile următoare.

— Concret, ce măsuri 
aveți in vedere ?— în primul rind, în atelierul creat în incinta șantierului au fost prefabricate o mare parte din conductele tehnologice si urmează să fie sudate pe măsură ce sosesc utilajele, în al doilea rind, conductele care nu sînt legate de utilaje au și fost montate, în sfîrșit, vom tripla efectivele de lucrători.

+
Atit beneficiarul, cit și 

constructorul solicită livra
rea neintîrziată și in totali
tate a utilajelor pe șantier. 
Intr-unui din numerele vii
toare ale ziarului nostru 
ne propunem să aflăm cum acționează Uzina de utilaj chimic din Ploiești pentru a da curs acestei cerințe.
Cristian ANTONESCU 
Constantin DUMITRU

Grajdu-i bun, iesle- le-s pline, de-i turma — se poate pre noile zootehnice de la întreprinderile agricole de stat Mircea Vodă și Făurei, județul Brăila. De ce. întrebarea ? în luna noiembrie 1972, la I.A.S. Mircea Vodă s-a terminat construcția complexului pentru creșterea și îngrășarea bovinelor, cu o capacitate de a- proape 1 000 de locuri : 616 vaci și 308 tineret' bovin. Complexul a costat 6,3 milioane lei., Alte 4 grajduri cu alte 472 locuri, în valoare de peste 2,4 milioane lei, au fost ter-

dar... unde bovine? spune des- construcții

Nimic nu 
totul se...

vor

din

începînd cu trimestrul II a.c., Combinatul de celuloză și hirtie din Dej va funcționa ca unitate a Combinatului de ex- . ploatare și industrializare a lemnului Cluj. Unitățile din componența combinatului din Dej — fabricile de hirtie din Petrești, județul Alba, Prundu Birgăului, județul Bistrița-Năsăud, și „Mu-cart" Cluj — vor trece pe lingă C.E.I.L.-urile din județele respective.— Pină aici, toate bune — ne spune tovarășul Eugen Cim- peanu, secretarul comitetului de partid al C.C.H. din Dej. O dată cu această redistribuire, firesc, vor dispare din schema personalului tehnico- administrativ un număr de posturi. Un lucru nu Înțeleg însă. De ce se fac atîtea presiuni pentru transferul acestor posturi în alte părți și, mai ales, la organele superioare ? Un delegat din Ministerul Economiei Forestiere și

minate în luna decern- jbrie 1972 Ia I.A.S. <Făurei. Pină aici, trea- <.bă bună. Nedumeri- €rea se ivește de aici /Înainte, pentru că nici (Ipină la ora actuală 3cele aproape 1 400 de J>locuri nu sînt popu- >late cu animale. „Pen- \tru că ne lipsește ma- Cterialul biologic", răs- Cpund conducerile ce- clor două întreprinderi Zagricole de stat. Și a- Ztunci de ce atita chel- ztuială și cine se va >hrăni Ia ibslele pline ‘z. aii' acestor' moderne z-'construcții'?. ' Lunile >t|> trec și deocamdată se zbucură doar cele a- zproape 1 400 de... fan- ztome cornute. J

se pierde,
transferăMaterialelor de Construcții a venit la conducerea combinatului nostru și a cerut să-i pună la dispoziție 5 posturi T.A.— Cu plăcere, i s-a răspuns, vi le dăm, dar cu oameni cu tot.— A, nu, oameni a- vem noi, posturile ne interesează — a răspuns respectivul delegat.— Dar și C.E.I.L. Cluj dorește 5 posturi, tot fără oameni. Și fabricile care se despart de noi au pretenții la 15—20 posturi T.A., dacă nu mai multe.Ne întrebăm : ce fel de îmbunătățire a structurii organizatorice este aceea care transferă posturile dintr-o parte în alta ?Celebra lege fizică a lui Lavoisier privind conservarea materiei — „nimic se pierde, totultransformă" — apare astfel sub o nouă versiune. Dar și cu un conținut nou : devine legea conservării pagubelor.

nu se

& erbicid pentru
„Comoditas 
indolentiae"Cooperativelor agricole din județul Timiș le-au fost repartizate cantități însemnate de erbici- de. încă din trimestrul doi al anului trecut, întreprinderea județeană de aprovizionare tehnico-materială a agriculturii a primit. pentru producția anului acesta, circa 100 000 kg erbicide care trebuiau să fie ridicate de mult timp de către cooperativele agricole care au primit, în acest scop, credite speciale. Desigur, acum cooperativele agricole face cu deoarecepînă la administrarea lor. Un necaz există.

n-au ce erbicidele, mai este

întreprinderea de «- provizionare este nevoită să le țină în stoc, imobilizînd opt milioane lei. Degeaba au fost trimise adrese la fiecare cooperativă a- gricolă, degeaba a fost anunțată direcția agricolă județeană. Pină acum numai circa 10 la sută din erbicide au fost ridicate. Se vede treaba că iarna e un anotimp propice pentru creșterea unei anumite buruieni rezistentă la ger, pe care botanîștii — și nu numai el — ar putea-o numi „Co- moditas indolentiae". Nu se găsește oare un erbicid adecvat pentru a o combate ?

i.
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înseamnă a sluji de la catedră

DE CONCERT

clișeul reprodus maidomeniise obține de devine largă dacă se personalitateaeste prezentată sa finită, învățămintul sumai adaugă o 
par-

vechi, nici - unde în-

nein- pro- Ritmul

idealurile societății în care trăiești

virtuțile — reale — ale se validea-

la- de a- de

dascăl echi - știe — cu o efor-
sint străbătute as- către descoperi-

imediată fără asimila- ceea pe scara pro- înainte do-
j cule creeze și de- descoperirii ;. undidactic, dar

și vie a învăță- traiectoria as- oe urmează a fi

cinema

15,30;

GIU-

DIN SĂLILE

♦ y.-u‘r

ANTOLOGIE DE LITERATURA ANTIMONARHICA

8,45;
20,45.
LU-

(în 
ie

C. TH. CIOBANU

15,30; 18;

20.
de stat „George 

Ateneul Român — 
In cadrul clclu-

FEROVIAR 
18,30; 21, EX- 

11: 13,30; 16;
- 8,30; 11; 13,30; 

21, AURORA — 9,15; 
18: 20,30.
DRUMUL SĂRII — 
20, POPULAR — 15,30;

A FI
A fi astăzi valează — se mare investiție de turi, cu o tensiune internă distribuită in direcții multiple. Este vorba de 6 activitate ce întrece cu mult granițele unei profesii bine definite, devine identificare cu existența de fiecare moment și atinge conținutul optim abia atunci cind întîlnește nevoia imperioasă de dăruire ce se cuprinde mai pidar prin conceptul „vocație". Tocmai de ceea, ținind seama transformările importante pe care învățămintul le-a trăit în ultima perioadă și cu deosebire de poziția oentrală ce i se acordă in prezent în societatea noastră socialistă, înțelegem mai bine imperativul actualizării metodelor utilizate în exercitarea complexă a funcțiunii de dascăl. A fi dascăl astăzi înseamnă a sluji de Ia catedră idealurile societății în care trăiești.. Permanenta situare a dascălului în actualitate definește astfel o obligație socială pentru că școala rămine o tribună unde se dezbat toate ideile noi care aduc la incandescență spiritualitatea umană. Ori de cite ori a fost transformată — greșit — într-un atelier cu atmosferă muzeală, școala a fost exclusă din circuitul valorilor reale. Receptivitatea față de nou salvează învățămintul de pericolul rutinei și al perimării. Prin sarcina sa foarte concretă de a face cunoscut orizontul larg al .științei, dascălul trebuie să urmărească atent toate achizițiile pe care le aduce cercetarea, reînnoind trerupt conținutul cesului instructiv.viu în care se dezvoltă cunoașterea obligă de fiecare dată Ia o atentă selectare, prin care o parte din cunoștințe — devenite inutile sau contestate — sînt excluse din raționament pentru a se introduce altele, actuale, care nu rareori se prezintă chiar sub forma unor pasionante

Gala laureatilpr
^ăptămînartop.J.ZZdZilele acestea se va desfășura in Sala mare a Palatului o suită de concerte de muzică populară, ușoară și de jaz, prilejuită de gala laureaților „Săptămîna— top'72“. Organizată la inițiativa revistei „Săptămîna" — care in ultima lună a anului trecut a întocmit clasamentele publicului și ale muzicienilor — reunește pe cei mai soliști și formațiile de muzică populară, ușoară și de jaz. Trebuie menționat faptul că inițiativei „Săptămînii" i s-au alăturat în aceste zile eforturile Agenției Române de Impresariat Artistic și ale ansamblului „Rapsodia", pentru organizarea acestor concerte. Ieri seară, a fost audiat un concert de muzică de jaz în care și-au dat concursul : Aura Urziceanu, Wolfgang Guttler, Dan Mindrilă, Ștefan Berindei, Marius Pop, Richard Oschanitz- ky, formații restrînse sau lărgite din București și Iași.Vineri 2 martie, în spectacolul de muzică populară vor putea fi audiați, printre alții : Irina Lo- ghin, Benone Sinulcscu, Ion Lă- ceanu, Sofia Vicoveanca și alții, iar simbătă 3 martie, in concertul de muzică ușoară, vor evolua : Doina Badea, Anda Călugăreanu, Corina Chiriac, Dida Drăgari, Aurelian Andrees- cu și mulți alții.Concertul de gală se va desfășura duminică 4 martie, la ora 18, și va cuprinde cele mai importante selecțiuni din celelalte concerte de muzică de jaz, populară și ușoară, in compania orchestrelor conduse de Ionel Budiștcanu, Paraschiv Oprea, Sile Dinicu....Săptămîna în care abia am pășit este bogată și în alte evenimente muzicale.Astfel, miercuri 28 februarie, la Ateneul Român, violoncelistul sovietic Daniil Șafran și pianistul Anton Ginsburg vor prezenta creații ale maeștrilor artei camerale Schubert și Brahms, după ce ieri cîteva dintre lucrările acestor mari compozitori au fost interpretate la Sala mică a Palatului de cvartetul „Muzica".

DASCĂL, ASTAZI
--------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ipoteze. In această perspectivă ne apare și mai clar pentru ce o lecție nu poate fi al alteia măcar in progresul tr-un ritm mai lent.Acceptind dubla polaritate a activității sale — informativă și- formativă — dascălul este chemat să acorde maximă importanță celei din urmă. Aceasta exprimă opera specific creatoare ' mîntului, cendentă transmisă tinerelor personalități în dezvoltare. Sto-

carea de tip enciclopedic nu mai impune astăzi celași respect de oară, întrucît in există numeroase ajutătoare pentru
a- odini- prezent resurse ---------- ------ înma- gazinarea și regăsirea7 informațiilor. De altfel, în acest caz este vorba de o realizare ce poate fi atinsă și prin studiu personal consecvent. Formarea gîn- dirii și dezvoltarea capacității de creație reprezintă, în schimb, un o- biectiv pe care singur profesorul este in măsură să-l realizeze. începind prin a-și învăța elevii să învețe, profesorul se vine să -------  -prinderea mai întîi, desigur, ca exercițiu pînă la urmă ca realizare adevărată. Sporirea capacității de rezolvare a situațiilor noi întâlnite, prin perfecționarea mecanismelor gîndirii și a aptitudinii de integrare a cunoștințelor, constituie o principală sarcină a învă- țămîntului de astăzi. A transmite un anume mod de gîndire, generator de realizări originale, este cu

Din agenda muzicală a acestei săptămini mai amintim :La sala Studio a Ateneului Român, astă-seară va avea loc un Concert de prime audiții de muzică franceză contemporană ; lucrările, destinate formației in duo, vor fi interpretate de violonistul Alexandru Gavrilovici și violoncelistul Mirel Iancovici.Tot azi, cvartetul „Wilanow" din R.P. Polonă va susține la sala mică un concert extraordinar.Cunoscutul dirijor bclgar Constantin Iliev va conduce joi, 1 martie, concertul orchestrei sim- ' fonice a Radioteleviziunii române ; în compania sa, violonista Mariana Sirbu va interpreta Concertul în re major de Beethoven.Din nou, în această săptămînă, Aura Urziceanu va fi protagonista unui concert de jaz, alături de instrumentiștii Slide Hampton, Art Farmer (S.U.A.) și Ron Rully (Canada).
D. AVAKIAN

decit
ști-

mult mai important a transmite o știință făcută". Adevărurile buie demonstrate și luate activ, printr-un ces de înțelegeredocumentat. însușirea inței se obține mai folositor decit dificilele drumuri ale censiunii 1____r__.re, decit' atunci cînd cunoașterea în formaPentru perior se sarcină particulară : ticiparca activă și cu o bogată finalitate practică in cercetarea științifică. To-

cent, în învățămintul românesc, la poziția importantă care i se cuvine. Nu putem înțelege un proces instructiv eficient fără a întruni în același timp condițiile procesului educativ. Mai mult, sfera influențelor exercitate cadrele didactice mult mai urmărește tînărului in ansamblul ei, și nu doar limitativ la aspectul „specializării". A- firmîndu-se ca intelectuali militanți, patrioți și oameni de largă cultură, pătrunse de toate valorile morale pe care umanita-

varășul Nicolae Ceaușescu arăta că „cine lucrează în învățămintul superior s-a angrenat prin însăși profesia aleasă pe drumul științei". Universitarul devine inapt pentru a preda știința dacă nu participă la elaborarea ei. Propria activitate de cercetare îi asigură acestuia aptitudinea de a expune în maniera cea mai adecvată și convingătoare. în plus, punctul de vedere integrator al omului de știință se dovedește îmbinat perfect cu orizontul larg pe care îl presupune pregătirea profesorului universitar. Cooperarea dintre în- vățămint și cercetare este, așadar, modalitatea optimă care asigură progresul multilateral al personalității u- mane, ceea ce garantează in același timp eficiența activității desfășurate. Pe o treaptă următoare, cercetarea se valorifică în a- plicațiile practice de care societatea are nevoie. Știința devine în acest fel un moment integrator pentru învățămînt și producție.Funcția educativă a dascălului a fost readusă

tea le cultivă, cadrele didactice devin astfel întruchiparea unor idealuri pe care tînăra generație și le formulează modele demne de urmat. Funcția e- ducativă este una dintre cele mai importante pe care generația matură, căreia ii aparțin dascălii, o îndeplinește. Prin nenumăratele influențe educative se realizează mai intim și mai coerent contactul dintre generații, in școală, ca și in societate. Realizările mari și fertile prin consecințele lor nu s-au îndeplinit niciodată fără o ancorare solidă în actualitatea socială și spirituală imediată și de perspectivă, rea temeinică a tot ce a fost ] greșului mai bindit.Și totuși, dacă sint dascălului nu ză doar în legătura cu tinerii pe care îi instruiește. El rămîne un îndrumător pentru întregul colectiv de colaboratori tineri. Aici, în acest dru, se distinge pe deplin

calitatea de „maestru", de creator de școală. Străduința de a-și forma discipoli demni și mai eficienți, pe cit posibil, pentru a continua și dezvolta idealurile nobile care l-au animat pe el însuși, răspunde unei alte sarcini de primă importanță. Formîn- du-și discipoli, dascălul se achită de obligația pe care o are față de viitor, învățînd pe alții arta și știința de a învăța, el înapoiază, la rindul său, societății mesajul primit prin maeștrii săi. Iar un adevărat maestru va fi a- cela care, posedînd el însuși mult, dă tot ce are : știință, indemînare și suflet. Ceea ce constituie nota distinctă a adevărați- lor maeștri este forța însușirilor lor, dar totodată și străduința tenace spre perfecționarea aptitudinilor. El este un creator de școală, școală ce se încheagă și se împletește cu propria-i viață, din realizări, din aspirații și din stilul propriu de activitate, fiind totodată expresia legică a necesităților impuse de particularitățile social-istorice. Maestrul este mare cînd școala dăinuie și după dispariția Iui, cînd el este mereu simțit în gindurile și activitatea celor care îl succed, ința aduce inovațiile care școala condusă maeștrii adevărați le ia cu discernămînt, fructifică și le perpetuează. Maestrul stimulează elanul creator al tinerei generații, rămînind, el însuși, mereu tînăr. Este generos și cultivă generozitatea. Suprema lui satisfacție o constituie momentul cînd, întrecut de elevi, le poate preda făclia ideilor pe care aceștia le vor propaga, in deplină concordanță cu interesul general al țării, al întregului popor.
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Prof. univ. dr. docent 
Octavian FODOR 
rectorul Institutului
de medicină și farmacie 
din Cluj

• Cupa gloriei ; CAPITOL - 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45
• Moartea Regelui Negru :
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, ei 
nu aude : LUCEAFĂRUL — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTIVAL
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
9 Nunta de piatră : CENTRAL — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 13,15; 20,30. 
q Pe aripile vîntului : PATRIA
— 10; 14,30; 19,15.
© Adio, arme î : SCALA — 9,30; 
13; 16,30; 20, BUCUREȘTI — 9;
12,30; 16; 19,45, FAVORIT — 9,30; 
13,45; 16; 19,15.
• Bamby : DOINA — 9,30; 11,30;
13.30.
0 Andrei Rubliov : DOINA — 16;
19.30.
e Ursul Yogi : TIMPURI NOI — 
9—20,15 în continuare.
0 Drumul spre Vest
— 8,30; 11; 13,30; 16;
CELSIOR — 8,30 
18,30; 21, GLORIA 
16; 18,30; “
11,45; 15,30;
0 Zestrea :
15.30. ; 17,45;
18; 20,15.
0 In umbra violenței : MELODIA
— 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20,45,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
O Căldura mlinilor tale: UNIREA
— 16; 18; 20.
0 Poliția mulțumește : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
18,15; 20,30, ARTA — 15,30
20,15.
0 Grăsuna : LIRA
20.15.
0 Maria Stuart : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15.30; 18;
20.15, TOMIS — 9; 11,30; 15,30; 18;
20.30. FLAMURA — 9; 11,30; 15,30; 
18; 20,30.
0 Zece negri mititei — 10; 12;
14, Shane — 16,30. Ariane — 18,45, 
Splendoare în iarbă — 20,45 :
CINEMATECA (sala Union).
O Explozia: FERENTARI — 15,30; 
17,45; 20, COSMOS — 18; 20.15.

Domnului profesor, cu dragos- 
: BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
Fata care vinde flori : MUNCA 
15,30; 18: 20,30.

Oueimada : DACTA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Anul carbonarilor : MIORIȚA
— 10; 12,30; 15; 17,30: 20, BUCEGI
— 15,30; 18; 20,30, COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
0 Lupul mărilor ; Răzbunarea : 
PROGRESUL — 15,30; 19.
0 Bariera : CRÎNGAȘI — 
18; 20,15.
0 Războiul lui Murphy : 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,30.

Bănuit e mortul : VITAN 
15,30;

Mania
15,30;

Arena
18: 20.
0 Marea 
15,30; 19.
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România-film“ prezintă la cinematograful Capitol din Capitală

CUPA GLORIEI
(Meciuri celebre din Cupa Angliei)

18: 20,15.
grandorii : FLOREASCA 
18; • 20,30.
aeriană: RAHOVA

evadarc : VIITORUL

d A.R.I.A. prezintă (la Sala Mică 
a Palatului) : Concert extraordi
nar susținut de Cvartetul „Wila
now" (R. P. Polonă)
• Filarmonica 
Enescu" (la 
sala Studio):
lui „Debuturi-afirmări-confir-
măriM4 Recital susținut de Ale
xandru Gavrilovici — vioară.și... 
Mirel Iancovici, — violoncel și 
recital de pian susținut de Flo
rența Barbalat — 20.
e A.R.I.A. prezintă (la Sala Pala
tului) : Concert extraordinar cu 
Aura Urziceanu, Slide Hampton 
(S.U.A.), Art Farmer (S.U.A.), 
Ron Rully (Canada) și cvintetul 
de jaz „București" —- 20.
0 Opera Română : Don Juan 
— 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Al. Sahia): 
Valentin și Valentina — 20.
a Teatrul fiC. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
& Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
e Tektrul „Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 16.
• Teatrul de stat din Sibiu 
sala Teatrului Mic) : Femeia 
ricită — 16, Don Juan — 19,30.
© Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista are 
cuvîntul — 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Siciliana —
19.30.
© Circul „București" ; Aprindeți 
stelele — 19,30.
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„Auri sacra famescc Cetatea de inimă“

„Răzbunarea sufleurului"
de VICTOR ION POPA

la teatrul „Giulești"
Dintre piesele lui Victor Ion Popa, cea rhai cunoscută și mai des jucată este „Ta- che, Ianke și Cadir". Fapt explicabil, ațit prin construcția mai riguroasă a piesei, cit și, mai ales, prin tema ei major generoasă, tratată în „cheia" unei comedii duioase, cu roluri „grase" pentru cițiva actori de comedie. Idilica „Mușcată din fereastră" și-a a- vut voga pină nu de mult. „Ciuta" a rămas, deocamdată, un succes durabil al teatrului T.V., în așteptarea u- nei puneri in scenă. „Răspîntia cea mare", dramă antirăzboinică, a avut o premieră postumă, in anii trecuți, la Bîrlad. Cit despre comedia „Răzbunarea sufleurului", după premiera din timpul vieții autorului (1937), ea s-a jucat pină acum la cîteva teatre din țară și din București.Consecvent orientării sale de valorificare a dramaturgiei naționale (Tudor Mușates- cu. Victor Eftimiu, Victor Ion Popa sint oaspeți frecvenți ai scenei sale). teatrul „Giulești" s-a gindit — și bine a făcut — să restituie publicului larg și „Răzbunarea sufleurului", care, chiar dacă nu este dintre cele mai reușite ca scriere dramaturgies, poartă totuși amprenta inconfundabilă a u- nui profesionist al teatrului, pătruns de o caldă și cuceritoare o- menie. Acesta a fost, de fapt, Victor Ion Popa. Om de cultură și artist multilateral, prozator, dramaturg, regizor, scenograf, grafician — el și-a dăruit teatrului întreaga sa capacitate creatoare, făcind operă) de adevărat animator, de pionier și pedagog,„Răzbunarea sufleu

rului" este rodul unei bogate, dar și triste experiențe personale de viață în teatrul burghez comercial, teatrul in care vedeta, chiar ofilită și lipsită de har, era suverană, în care cabotinajul era în floare, în care micile și marile aranjamente urmăreau avantaje cu totul străine de țelurile unei instituții de cultură. Victor Ion Popa a pus sub lumina reflectorului toate aceste tare, .^Împotriva cărora el însuși a a- vut de luptat, opunin- du-le credința sa într-o artă a marilor sentimente, ca și propriile sale principii de dreptate, de cinste și omeniâ, scăldînd totul într-un zimbet bonom și trist, pentru a nu dramatiza exagerat, pentru a nu da curs miniei și indignării. A creat astfel o comedie în care accentele satirice se împletesc cu cele lirice, în care situațiile de farsă se înnoadă, uneori mai abil, alteori mai stin- gaci, in care dialogul are fluență și unele sclipiri de duh, în care personajele se conturează cu claritate, cu autenticitate. Dintre ele, desigur, se detașează „nea Costică", sufleurul, omul care vrea să iasă din umila pasivitate și să intervină in viața teatrului, în viața celor din jur, pentru a face dreptate, pentru a deschide drum spre afirmare unui talent autentic.Spectacolul teatrului „Giulești", pus în scenă de actorul Constantin Gheorghiu, în decorul economicos al Eugeniei Bassa Crîș- maru, se desfășoară in bună măsură conform datelor piesei — pe alocuri prea fidel a- cestora, iar pe alocuri trădîndu-le. Momente de haz autentic se îm-

pletesc cu unele de «- moție, la fel de autentice, dar și cu altele, în care regizorul nu a avut tăria, sau priceperea, de a interveni pentru condensare, pentru realizarea unui echilibru. Există o disproporție din pricina unor scene prea dilatate — ca, de pildă, lecțiile de artă dramatică pe care „nea Costică" — Traian Dăn- ceanu i le administrează „Fetiței" — sau scenele cu tînărul pompier, care creează un haz în sine, frîn- gind linia desfășurării acțiunii. Dintre actori, Traian Dănceanu a izbutit să fie un „nea Costică" convingător prin bonomie și omenie, fără a atinge dimensiunile de profunzime ale rolului, secondat pe această linie de Simion Negrilă (regizorul de culise) și de năstrușnicul pompier, interpretat cu poftă de joc — poate cam prea mare — de Sebastian Papaiani. îl așteptăm, pe acesta din urmă, într-un rol pe măsura talentului lui. După cum o așteptăm și pe Irina Maza- nitis Fugaru, care In rolul „Fetiței", deși cu unele vibrații de autentică sensibilitate, a demonstrat o gamă de mijloace limitată. Co- recți, dar și cu unele note stridente, au apărut Paul Ioachim (a- morezul), Dan Tufaru (directorul de scenă), Mihai Stan (autorul), iar, fără stridențe — Cornel Dumitraș, Mihai Cruceanu, Astra Dan, Dorina Lazăr. Mircea Dumitru, Minei Klepper, Stelian Mi- hăilescu.în ansamblu, spectacolul se urmărește cu plăcere și anunță o serie lungă de reprezentații.
Margareta 
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9,00 Teleșcoală.
10,00 Telex.
10,05 Publicitate.
10.10 Avanpremiera.
10.15 Teleenciclopedia (reluarfe).
10,55 Moment coregrafic cu Valen

tina Massini și Ion Tugearu.
11.15 Telecinemateca pentru copii. 

„Ghinionistul", seria a Il-a. 
O producție a studiourilor 
cinematografice cehoslovace.

12,25 „Pe-un picior de plai".
12,45 52 de inițiative în' 52 de 

săptămini.
13,00 Telejurnal.
15,00—16,00 Lecții TV. pentru lu

crătorii din agricultură.
17.30 .Curs de limbă rusă. Lecția 

a 42-a.
18,00 Telex. 
18,05 Tragere-amortizare ADAS.
18.10 Tehnic-Club.
18,40 Panoramic științific.
19.20 10O1 de seri.
19.30 Telejurnal. 0 Cincinalul îna

inte de termen — cauză a în
tregului popor.

20,00 Cîntecul săptămînii : „Țara 
mea cu ochi frumoși" de 
Petre Mihăescu, pe versuri 
de H. Negrin. Interpretează 
Constanța Cîmpeanu.

20,05 Reflector.
20.20 Seară de teatru : „Agent du

blu" de Ștefan Berciu. In 
distribuție : Florin Piersic, 
Chirii Economu, Emanoil 
Petruț, Traian Stănescu, Vic
tor

Regia artistică Matei Ale
xandru.

21,50 Poșta TV.
22,05 24 de ore. 0 Contraste în lu

mea capitalului.
22,30 Gala maeștrilor : Ștefan Ru- 

ha, acompaniat de Ferdinand 
Weiss, interpretează Sonata 
a Il-a, op. 6. in fa minor, 
pentru vioară și pian de 
George Enescu.

20y00 Seară pentru tineret. Azi di
mineață la ora 10. „Clubul 
inovatorilor" — Înregistrare 
de la Uzina de mașini grele 
— București.

20,15 Concursul nostru de dans 
modern. A doua finală, des
fășurată în studio.

20,35 Ultima oră : Noutăți edito
riale. Reportaj de la un exer
cițiu din cadrul pregătirii 
militare a tineretului.

20,45 Punctul pe „i“. Raid-anchetă 
prin internatele liceelor din 
mediul rural.

21,00 Cenaclu. Teatrul studențesc 
— „Podul".

21,20 Ce ne puteți spune despre... 
Noutățile din rețeaua fnvă- 
țămîntului mediu.

, 21,35 In căutarea unei formule a 
studențesc 

proiectări al 
Bucu-

£

Moldovan, Florina Lulcan.

eficienței, 
de studii 
Centrului 
rești.

21,50 Dialog între generații, 
tîlnire cu prof. univ. 
Săhleanu.

22,10 Avanpremiera primăverii. Ce 
pregătește pentru tineret Fa
brica de confecții și tricota
je București ?

22,30 Teletonomat — 5 melodii la 
cererea dv.

Biroul
Șl . 
universitar

O !n- 
Victor
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Clădită în pofida voinței maselor și a intereselor lor primordiale, a* servită jocului de interese străine poporului, monarhia română a stirnit de la început aversiuni și împotriviri fățișe din partea unor pături largi, democratice și ă reprezentanților lor celor mai de seamă. în frontul antimonarhic, scriitorii și-au făcut auzită adeseori vocea încărcată de minie și sarcasm. Ideea de monarhie era contestată radical ca propice abuzurilor, îngrădirii libertăților democratice, dictaturii și uzurpării drepturilor popoarelor.Cu mult timp înainte de a există o monarhie la noi, I. Budai-Deleanu discuta, în „Țiganiada", pericolele potențiale conținute într-o asemenea organizare a puterii. Au urmat acestui început alte manifestări publice ale scriitorilor noștri, a căror amploare este pusă în evidență prin recenta antologie apărută la editura Minerva, elocvent intitulată Auri sacra fames (Sfinta foame de aur). Texte devenite celebre, care aruncă o lumină aparte asupra legăturii organice dintre creația și atitudinea civică a multora dintre scriitorii noștri de primă mărime. Vom afla aici pe Alecu Văcărescu, Grigore A- lexandrescu și Nicolae Bălcescu, care, din perspective diferite și cu mijloace variate, vor tăgădui utilitatea monarhiei pentru progresul țării noastre. După aceea, regăsim texte ale unor scriitori ca Heliade Ră- dulescu, Bolliac, Hasdeu, N. T. Oră- șanu, Macedonski, Caragiale, Vla- huță, Coșbuc, a căror atitudine antimonarhică s-a tradus într-un program antidinastic intens susținut. Lucrări în versuri sau proză, de necruțătoare critică, cum au fost „Cetățeanul și toboșarul", „Al doilea gingav politic", „Mare farsor, mari gogomani",

„Auri sacra fames", „1907“ sau „Spînzurați-1 de-i mișel", pentru a cita doar pe cele mai cunoscute, au demascat anacronismul și caracterul reacționar, antipopular al monarhiei. Nu a lipsit din această constelație a exprimării democratice nici Eminescu, a cărui atitudine a- fîrmată simbolic se întemeia pe dreptul sacru al popoarelor Ia viață liberă.Cu apariția clasei muncitoare și prin organizarea ei, atitudinea antimonarhică capătă un nou conținut, se radicalizează. Expresia artistică a refuzului clasei muncitoare de a accepta o asemenea instituție se , va cristaliza în numeroase lucrări literare, publicate la timpul respectiv in presa democratică și muncitorească. Vom afla in antologie lucrări de Constantin Miile, Anton Bacalbașa, Traian Demetrescu, Raicu Ionescu-Rion sau Ion " care au contribuit la spiritului antimonarhic țierea necesității unei rioare, democratice, de statului. Fiindcă lupta antimonarhică susținută în veacul_ nostru de Cocea, cu a . . .pentru republică. Numeroasele aspecte participarea in . te cu competență in troductiv, ne apar și mai evidente, mai fertile pentru progresul societății românești acum cind, adunate intre co- perțile unei cărți, dezvăluie, în întreaga ei multitudine, contribuția creatorilor noștri la triumful idealurilor de libertate și democrație.

Păun-Pincio, întreținerea și la eviden- forme supe- organizare aîn veaculArghezi sau Zaharia Stan- militat — prin opoziție —și idei ce se degajă din activă a scriitorilor lupta antimonarhică, sublinia- studiul in- semnat de Al. Hanță,

E. VASILESCU

S-ar fi putut începe aceste rînduri cu o exclamație a marelui G. Că- linescu de a cărui înaltă statură intelectuală și obștească se leagă strîns, în istoria contemporană, .verticala spirituală a cetății de pe Trotuș : „Așa se explică și miracolul Oneștilor". î * căruia îi dedic aceste rînduri așezat gîndirea devoțiunii față de cetatea care-1 a- dăpostește — municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej — și de care-1 leagă nu numai acest de neuitat început, nu numai treptele maturizării sale spirituale și sociale, dar însăși claviatura de titlu, pusă sub egida frumosului motto călinescian, așezat în fruntea poemului titular — confesiune patetică și autodefinire colectivă : „Sîntem apele văr- sate-n patru nume — / Trotușul, / Oituzul, / Cașinul, / Tazlăul — / care ne-am rostogolit în lume / visul drept și mersul mai visat / și am lustruit cu rumeguș de soare / toată sărăcia unui sat. (...) Ca să ne intilnim pentru loc de cetate / am luat istoria cu noi, incit văile noastre jelite de ploi / sint brave man- tale-ncheiate cu sate / și-n marile noastre oglinzi cadențate / voi sîn- teți cei mai tineri eroi".Programatic vorbind, debutul poetic al lui Constantin Th. Ciobanu (Editura „Albatros") este un debut in care creatorul nu uită să închege profilul celor cărora el le dăruie a- ceastă carte — ctitorii Cetății. De unde, pasiunea pentru istoricitatea orașului tînăr văzut în manieră arhitecturală, cel „de-al doilea" adevăr ; al reconstruirii lui la o scară

Mai ales că poetul și-a lirică sub pecetea

lirică : „Magul loanide, strîns somn de os, / își urmă în lucru de cetate : / Tăia grînz sticla cerului duios / stivuind imense porțiuni cedate, gata. Firul mai sonor / ca o vestire către zi venea... / magul Ioa- nide, strîns într-un fior, / cînd să cheme lumea se trezi în ca“.O metaforă a scărilor sufletești și sociale, un simbol al ridicării pe verticală a cunoștinței și conștiinței umane sînt, de aceea, elemente apelate frecvent în pasta unui vers generos, chiar și în cadrul întrebă- rilor-temă, ds pastel filozofic, fapt, pastelul

în visu-i din(...) Totul era pre-

De filozofic e poate a doua ipostază a lui Constantin Th. Ciobanu. Poetul se miră de pro- priu-i chip, privit în oglinzile trecătoare ale anilor și pronunță verdicte de înțelepciune : „Să nu te uiți în urmă pe sub întrebări, / n-ai cînd să numeri pașii cu migală. / Dorul zilei de-a lua-o de la capăt / îți răsfoiește liniștea egală". în sondarea aceleiași idei lirice, poetul notează cu pasiune retorică personalizarea bărbăției pendulînd intre inimă, destin și vigoare, ca în „Focul intim".Paleta lirică a lui Constantin Th. Ciobanu este încărcată, generoasă, proaspătă, ceea ce este încurajator pentru un debut. Un risc notabil îl pindește totuși pe autorul „Cetății" : explicitatea adesea prea largă a simbolurilor și declamativul prea manifest, oare nu convinge dacă nu este motivat de explozia trăirii patetice, plurale, ca în poemul titular.
Constantin CR1ȘAN

CONVENIIE ASUPRA PROGRAMULUI SCHIMBURILOR
ARTISTICE INTRE „A.R.I.A." Șl „JUGOCONCERT"Agenția română de impresariat artistic, A.R.I.A., și Agenția „Jugo- concert" din Belgrad, au convenit asupra programului schimburilor artistice dintre cele două agenții pe anii 1973 și 1974. Astfel, vor fi realizate in continuare schimburi de formații artistice, dirijori, soliști vocali și instrumentiști, balerini. în cursul acestui an, Orchestra de muzică veche a Radiodifuziunii române va participa la Festivalul „Bemus" de la Belgrad, iar Orchestra de cameră din capitala Iugoslaviei și formația vocală instrumentală „Trubadurii din Dubrovnik" vor concerta în țara noastră.în aceeași perioadă, mezzosoprana Elena Cernei va fi prezentă la Festivalul de la Ohrid, baritonii Nicolae

Herlea și Octav Enigărescu, violoniștii Ștefan Ruha și Gabriela Ijac, dirijorul Emil Simon, balerina Rodi- ca Simion vor fi oaspeți ai publicului iugoslav. Pe scenele teatrelor lirice și in sălile de concert din România vor apărea o seamă de reprezentanți ai vieții muzicale din țara prietenă, cum sint dirijorii Lo- vro Matacic, Samo Hubad și Djura Jaksic, basul, Miroslav Cangalovic, soprana Radmila Bakocevic.Pentru anul viitor ' sint prevăzute turneul în Iugoslavia al corului Madrigal și în România al formației corale „Collegium Musicum", precum și vizite reciproce ale unor soliști de renume din cele două țări.(Agerpres)
„Ziua teatrului de amatori"TIMIȘOARA (Corespondentul „Scânteii", Cezar Ioana). — în comunele și satele județului Timiș s-a desfășurat duminică „Ziua teatrului de amatori", amplă manifestare artistică organizată de comitetul județean de cultură și educație socialistă. 160 de colective artistice alcătuite din țărani cooperatori, mecanizatori, cadre didactice etc. au prezentat în limbile română, germană, maghiară și sirbă lucrări din dramaturgia originală contemporană, inspirate în

special din viața satului socialist. O prezență activă a artiștilor amatori s-a înregistrat in comunele Topolo- vățul Mare, unde au evoluat în fața spectatorilor 5 echipe de teatru, Mașlpc — 4 echipe, Belinț — 4 e- chipe etc. Cele mai bune formații din fiecare comună își vor da din nou intilnire pe scenă în luna martie la faza intercomunală, care se va desfășura în mai multe centre ala județului.
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTI

Luind cuvîntul în cadrul solemnității de prezentare a scrisorilor de acreditare, ambasadorul LI MIN SU a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, precum și poporului român un salut frățesc din partea Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, a guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și a poporului coreean.„Sînt foarte bucuros — a spus ambasadorul coreean — că mi s-a creat posibilitatea să lucrez în România, țară frățească, pentru dezvoltarea și întărirea pe mai departe a bunelor relații de prietenie și colaborare dintre popoarele țărilor noastre.Poporul coreean, care prețuiește relațiile de prietenie și colaborare cu poporul frate român, urmărește cu mare atenție lupta poporului român pentru construcția socialistă a țării. Prin munca și lupta sa creatoare și pi'iuă de abnegație, poporul frate român a lichidat înapoierea pe care a moștenit-o de la vechea societate și, intr-o perioadă scurtă, a transformat România intr-un stat socialist cu o industrie modernă și o agricultură dezvoltată. în același timp, datorită politicii externe independente și iubitoare de pace a Partidului Comunist Român, crește pe zi ce trece prestigiul internațional al Republicii Socialiste România.în prezent, harnicul și talehtatul popor român, sub conducerea justă a Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, însușindu-șl din inimă sarcinile-pro- gram adoptate de cel de-al X-lea Congres și Conferința Națională a partidului, desfășoară o activitate energică pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, cit și pentru îndeplinirea în patru ani și jumătate a planului cincinal de dezvoltare a economiei pe anii 1971— 1975. Poporul coreean se bucură sincer de marile succese pe care poporul român le obține în construirea socialismului în țara sa, și-l felicită călduros".în continuare, ambasadorul R. P. D. Coreene a arătat :„Sub conducerea înțeleaptă a Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, secretarul general al partidului, poporul nostru, înfăptuind cu consecvență mărețele idei Ciuce, in toate domeniile revoluției și construcției, a transformat într-o perioadă scurtă țara sa odinioară înapoiată, într-un stat industrial socialist cu o solidă economie națională de sine stătătoare, cu un puternic sistem de apărare și o strălucită cultură națională.Prima sesiune a celei de-a cincea legislaturi a Adunării Populare Supreme care a avut loc recent, după alegerile de deputați în organele puterii de stat, dă toate nivelurile, ex- primind voința unanimă și năzuința întregului popor coreean, a ales pe tovarășul Kim Ir Sen în înalta funcție de președinte al Republicii Populare Democrate Coreene și a adoptat noua Constituție socialistă, în care sînt consfințite, într-o formă legislativă, victoriile revoluției și construcției socialiste".După ce a arătat că poporul Republicii Populare Democrate Coreene desfășoară o luptă energică pentru îndeplinirea sarcinilor planului șese- nal pe acest an pină la 10 octombrie — Ziua creării Partidului Muncii din Coreea — vorbitorul a spus :„O dată cu publicarea declarației comune a Nordului și Sudului, bazată pe cele trei principii ale unificării patriei, elaborate de tovarășul Kim Ir Sen, secretarul general al partidului nostru, și cu stabilirea contactelor și dialogului între Nord și Sud, s-a deschis o nouă fază in îv.pta poporului nostru pentru unificarea patriei".Arătînd că S.U.A. „nu au de gînd să-și reducă trupele lor de ocupație din Coreea de Sud" și că încearcă „să creeze dușmănie și discordie între Nord și Sud, să permanentizeze divizarea", că „autoritățile sud-co- reene întreprind acțiuni contrare Declarației Comune a Nordului și Sudului, punînd astfel obstacole in calea unificării de sine stătătoare și pașnice a patriei", ambasadorul R.P.D. Coreene a spus :„Cu forțele unite ale națiunii, poporul nostru va învinge cU bărbăție toate piedicile din calea unificării și, cu siguranță, va înfăptui măreața cauză istorică de unificare a patriei.Folosindu-mă de acest prilej, exprim partidului comunist, guvernului și poporului român, profunde mulțumiri cordat și

față de lupta dreaptă a poporului nostru pentru unificarea independentă și pașnică a patriei.Poporul coreean prețuiește foarte mult prietenia și coeziunea cu poporul frate român, create in lupta comună împotriva imperialismului, în numele măreței cauze a socialismului.Vizita în țara noastră a delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, a reprezentat un eveniment care a avut, cu adevărat, o mare însemnătate în ridicarea pe noi și înalte trepte a dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare dintre partidele, guvernele și popoarele țărilor noastre.Permiteți-mi să-mi exprim încrederea că bunele relații de prietenie și colaborare care există între țările noastre se vor întări și dezvolta și mai mult în viitor, pe baza principiilor marxism-Ieninismuiui și internaționalismului proletar. în interesul popoarelor țărilor noastre și al coeziunii țărilor socialiste".în încheiere, ambasadorul Republicii PopularSrtDemocrate Coreene a spus :„Voi depune toate eforturile pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele țărilor noastre. îmi exprim speranța că, în îndeplinirea misiunii mele de onoare, de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democrate Coreene in Republica Socialistă România, mă voi bucura de sprijinul activ și tot concursul, atît din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cît și al dumneavoastră, tovarășe președinte".Luînd cuvîntul, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit călduros pentru salutul frățesc adresat de Comitetul Central al Partidului Muncii din Coreea, de guvernul Republicii Populare Democrate Coreene și de poporul coreean prieten. „Folosesc a- cest prilej — a spus tovarășul .Nicolae Ceaușescu — pentru a transmite, din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a poporului român și a mea personal, cele mai calde urări și un salut cordial Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, guvernului Republicii Populare Democrate Coreene și întregului popor coreean.îmi este deosebit de plăcut de a releva, și în acest cadru, deplina satisfacție pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare frățească dintre partidele noastre —- caracterizate prin stimă, încredere reciprocă și întrajutorare tovărășească — pentru evoluția ascendentă a legăturilor multilaterale dintre cele două țări, dintre popoarele român și coreean, precum și pentru colaborarea lor fructuoasă pe plan politic, economic, tehnico-științific și cultural.Vizita făcută în Republica. Populară Democrată Coreeană în» anul 1971 și discuțiile pe care le-am avut cu acest prilej cu tovarășul Kim Ir Sen au dat un nou imbold relațiilor noastre de prietenie șl colaborare. Sint convins că aceste relații vor cunoaște și in viitor o dezvoltare rodnică, corespunzător intereselor popoarelor român și coreean, cauzei unității și coeziunii țărilor liste, a întăririi tuturor antiimperialiste".în continuare, tovarășul Ceaușescu • spus : „Animat

Tovarășul vicepreședinte Miniștri, ministrul educației și in- vățămîntului, a primit luni delegația de universitari și oameni de știință din Republica Algeriană Democratică și Populară formată din prof. Hadj Sliman Cherif, consilier al ministrului învățămîntului superior și cercetării științifice, prof. Berr-

Paul Niculescu-Mizil, al Consiliului de beri Abdelahic, rectorul Universității din Constantine, și prdf. Benhasim Mohamed Lakhdar, de la Universitatea din Alger.în timpul întrevederii, desfășurată intr-o atmosferă caldă, au fost abordate probleme ale dezvoltării relațiilor româno-algeriene în domeniul învățămîntului. (Agerpres)

Am primit cu satisfacție amabilul dv. mesaj adresat cu ocazia Zilei naționale a Kuweitului.Exprimîndu-mi caldele mele mulțumiri, doresc să transmit Excelenței Voastre felicitările mele, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală și de bunăstare continuă poporului român prieten.
SABAH AL-SALEM AL-SABAH

Emirul Kuweitului

(Urmare

socia- forțelorNicolae de

profunde sentimente de prietenie și stimă față de poporul frate coreean, poporul român urmărește Cu simpatie și profund interes vasta activitate pe care oamenii muncii din țara dumneavoastră o desfășoară pentru transpunerea în practică a sarcinilor de mare răspundere trasate de cel de-al V-Iea Congres al Partidului Muncii din Coreea. Ne bucură sincer remarcabilele succese obținute de poporul coreean în industrializarea țării, în modernizarea agriculturii și dezvoltarea învățămîntului și culturii, în creșterea nivelului de trai, material și cultural, al oamenilor muncii, binemeritatul prestigiu pe care Republica Populară Democrată Coreeană l-a dobîndit pe arena internațională.în spiritul solidarității militante dintre țările și popoarele noastre, România a salutat și sprijinit tot timpul propunerile și eforturile consecvente ale Partidului Muncii din Coreea și ale guvernului Republicii Populare Democrate Coreene îndreptate spre apropierea între Nord și Sud și începerea unui dialog în vederea realizării unificării pașnice, democratice și independente a patriei — năzuința cea mai arzătoare a poporului coreean".„în timpul misiunii dumneavoastră în țara noastră — a spus în continuare tovarășul Nicolae Ceaușescu — veți avea posibilitatea să cunoașteți îndeaproape munca neobosită a poporului român consacrată înfăptuirii vastului program de construire â societății socialiste multilateral dezvoltate, trasat de cel de-al X-lea, Congres și de Conferința Naționalăz ale partidului, realizările României socialiste, cit și eforturile pe care le depunem pentru instaurarea în Europa și în lume a unor relații de tip nou, a unui climat de pace, prietenie și largă colaborare cu toate statele, fără deosebire de orînhuire socială, pe baza principiilor egalității in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc. O dată cu acestea, veți avea posibilitatea să cunoașteți în mod nemijlocit sentimentele de stimă și prietenie pe care român le nutrește față de coreean".în încheiere, tovarășul Ceaușescu a spus :Convins că activitatea voastră va contribui la dezvoltarea în continuare . a relațiilor de prietenie frățească și colaborare multilaterală între țările și popoarele noastre, vă asigur, tovarășe ambasador, că în îndeplinirea înaltei dumneavoastră misiuni vă veți bucura de toată atenția și sprijinul din partea Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a guvernului român și a mea personal. Vă urez deplin succes în întreaga dumneavoastră activitate".După solemnitatea prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, tovărășească cu noul ambasador al Republicii Populare Democrate Coreene, Li Min Su.La ceremonia prezentării, scrisorilor și la convorbire au participat Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, și George Macoves- cu, ministrul afacerilor externe. Au fost, de asemenea, prezenți membri ai Ambasadei R.P.D. Coreene la București.

■
La invitația C.C. al Partidului Comunist Român, o delegație a Uniunii Socialiste Arabe din Republica Arabă Egipt, condusă de primul secretar al C.C. al Uniunii Socialiste

Arabe, ing. Sayed Marei, va face o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, intre 6 și 10 martie 1973.
Plecarea consilierului special 
pentru probleme comerciale

încheindu-și vizita întreprinsă in țara noastră, Charles Colson, consilier special pentru problemele comerciale al președintelui Statelor Unite ale Americii, Richard Nixon, și Steven Lazarus, adjunct al asistentului secretarului de stat pentru comerț al S.U.A., au părăsit luni după-amiază Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au

poporul poporulNicolaedumnea-

pentru sprijinul activ a- solidaritatea manifestată
din pag. I)la autocamionul „Hen- schell" — pentru întreaga gamă de produse finite ale oțelului, capitalismul german își asigurase în România o piață fără concurent intern cît de cît potențial. Cu un infim procent din producția sa industrială, Germania acaparase întreg consumul României, sub- ordonind astfel țara nu numai sub raport economic, Ci și politic.în pofida teoriilor absurde, antinaționale, in esență, • despre „vocația" exclusiv agrară a poporului român, și a slabei dotări a industriei în România capitalistă, clasa muncitoare din țara noastră, intelectualitatea noastră tehnică făcuseră dovada unei profunde maturități creatoare în elaborarea și prelucrarea metalelor, în însușirea și conceperea de tehnologii proprii de fabricație a unor produse de înaltă tehnicitate (locomotive de mare putere și vagoane de cale ferată, avioane etc). Dar industria continua să ră- mină la un plafon din cele mai scăzute în Europă. în același an 1938 produceam, la capitolul oțel, 0,284 mii, tone.Punînd la temelia politicii sale economice industrializarea țării, regimul socialist a mobilizat resurse uriașe pentru dezvoltarea' siderurgiei, a producției de

Dar

fost salutați, la plecare, de Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, Nicolae Ghenea, secretar general în Ministerul Afacerilor Externe, de alte persoane o- ficiale.Erau de față Leonard C. Meeker, ambasadorul S.U.A. la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)
înrăutățirea condițiilor atmosferice a afectat circulația rutieră pe unele drumuri publice. Inspectoratul General al Miliției și Direcția generală a drumurilor informează că circulația este întreruptă din cauza stratului de zăpadă și a viscolului pe următoarele sectoare de drumuri naționale : drumul național nr. 2 între Buzău și Rîmnicu Sărat, drumul național nr. 6, între comunele Zănoaga și Coșo- veni, porțiunea situată între Caracal și Craiova, drumul național nr. 65 Craiova—Slatina pe dealul Sarului, drumul național nr. 66 Craiova—Calafat, drumul național nr. 11 Brașov—Oituz, drumul național nr. 7 Pitești—Rîmnicu Vilcea, pe porțiunea cuprinsă între km 149—160, de asemenea la km 224—225 și 231 — în a- propierea comunei Cîineni.Circulația este îngreunată pe următoarele sectoare de drumuri naționale : drumul național nr. 1 Brașov- Făgăraș, pe dealul Perșani, drumul național nr. 1 A Vălenii de Munte- Cheia, drumul național nr. 2 F Ba- cău-VasIui, drumul național nr. 24 Vaslui-Iași, drumul național nr. .73 Cîmpulung Muscel-Bran, drumul național nr. 73 A Predeal-Rîșnov, drumul național nr. 1 Turda-Cluj, drumul național nr. I C Apahida-Gherla, drumul național nr. 16 Apanid.a-C.ăr /Temperaturile; tnînime vor fi cuprin- se întră minus 10 și zero grade, mai coborî te în prima noapte în nordul țării, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade. în București : vreme umedă, cu cerul mai mult noros. Temporar precipitații, mai ales sub formă de ninsoare. Vînt cu intensificări de scurtă durată. Temperatura ușor variabilă.

fășoară o intensă activitate pentru deblocarea arterelor rutiere afectate de căderea zăpezii. Conducătorii auto sint obligați să sprijine activitatea de descongestionare de zăpadă a șoselelor, printr-o disciplină riguroasă, respectînd întocmai indicațiile date de agenții de circulație. Trebuie să se evite părăsirea: autovehiculelor staționate pe drumurile publice, prezența lor pe partea carosabilă împie- dicînd desfășurarea normală a lucrărilor de deszăpezire.Se recomandă tuturor deținătorilor de autovehicule să evite pe cit posibil trimiterea mașinilor în zonele amintite. (Agerpres)
vremeaTimpul probabil pentru zilele de 28 februarie, 1 și 2 martie. în țară : vreme în general umedă. Cerul variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații, mai ales sub formă de ninsoare, cu o frecvență mai mare în jumătatea de sud a țării. Vintul va sufla potrivit, cu intensificări locale.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE• Participînd in aceste zile la o serie de competiții și concursuri internaționale, sportivii români au obținut următoarele rezultate : în cadrul turneului internațional de 
LUPTE GRECO-ROMANE disputat în localitatea suedeză Văsteras, luptătorii români au cucerit victoria in cinci din cele zece finale disputate. în clasamentul final pe echipe, formația clubului Dinamo București s-a situat pe primul loc. • La campionatele mondiale universitare de TENIS DE MASA desfășurate la Hanovra (R.F.G.), sportivele noastre Carmen Crișan și Eileonora Mihalca-Vlaicov au cucerit medalia de bronz în proba de dublu femei. • La turneul internațional de ȘAH „Costa del Sol",

(Urmare din pag. I)

cheiat la Malaga, șahistul român Florin Gheorghiu s-a situat pe locul trei cu 8 puncte. In alt turneu internațional de șah, care are loc la Budapesta, Victor Ciocîltea ocupă în prezent locul al 9-lea cu 4,5 puncte. în runda a 11-a, Ciocîltea a remizat cu Antoșin. o La Salisbury au luat sfîrșit campionatele internaționale - • — -ale S.U.A. în blu, perechea nla)—Jiirgen Germaniei) a6—3, de cuplul Ilie Năstase (România)—Clark Graebner (S.U.A.l. » La tradiționalul concurs de SCRIMA ..Trofeul Martini", scrimerul român Dan Irimiciuc s-a clasat pe locul 5 în proba de sabie.

„Indoor" de TENIS finala probei de du- Juan Gisbert (Spa- Fassbender (R. F. a dispus cu 2—6. 6—4,

a oamenilor muncii din Cehoslovacia

măraș. drumul național nr. 18 V'ișe'u- Cîrlibaba, drumul național nr. 55 Craiova-Bechet și drumul național nr. 55 Bechet-Calafat.Cele 1 000 de agregate puse la dispoziție de Direcția generală a drumurilor lucrează din plin. Echipe mixte, formate din lucrători de miliție și de la unitățile de drumuri, des

referitoare Ia Dosa Csaba, apărută în numărul de ieri al-ziarului nostru.Din păcate; ca urmare a unor exprimări neclare și insuficient de categorice, a rezultat că am pune cumva in discuție justețea interdicției de participare a lui Dosa la un concurs, interdicție stabilită de Victor Firea, secretarul general al F.R.A., din cauza ținutei și comportării criticabile a atletului respectiv.Regretînd confuzia, ținem să subliniem că, dimpotrivă, am apreciat rhăsura ca fiind de ordin educativ și întru totul . conformă cu atitudinea fermă față de orice formă de indisciplină pe terenul de sport.De altfel. între timp Dosa Csaba și antrenorul acestuia și-au revizuit atitudinea, formulînd angafamente și un plan concret de pregătire la nivelul exigentelor actuale ale sportului de performanță.Faptul arătat mai înainte constituie un prilej propice de meditare asunra răspunderilor ce revin redactorilor sportivi din presa scrisă și de la radioteleviziune, ne îndeamnă să ne gîndim asupra responsabilităților ce ne incumbă în privința contribuției la crearea și întărirea climatului sănătos bule să sportivi prafață, _ .fond, adică acelea care decid avansarea performanțelor românești pînă la nivelul real, pînă la cota cores- punZă toate ' âmbîitudinii condițiilor de care se bucură ■ sportul în țara
ni vieții sportive. Tre- spunem că. uneori, ziariștii înclină spre întîmnlări de su- neglijînd tocmai lucrurile de

Ne facem, uneori, ecoul unor puncte de vedere culese cu multă- ușurință, lăudînd peste măsură ceea ce nu merită cuvinte de laudă, trecînd în pas alergător pe lîngă comportările inadmisibile, carențele în educația celor în cauză. Dar e oare normal să formulăm aprecieri și să emitem judecăți exclusiv după aptitudini tehnice 7 Oare e firesc să despărțim în mod artificial calitățile tehnice de cele morale ? Categoric nu. Talentul sportiv, valoarea tehnică pot rodi numai pe un solid suport etic ! Sportivul de performanță este și el un om între ceilalți oameni, caracterizarea și aprecierea lui trebuie făcute în mod complex uman, ținind seama de ansamblul calităților și de modul general de manifestare. Ne surprind unele înfrîngeri pe terenurile de sport, vedem cu ochii noștri cum se aiunge la rezultate slabe, sub nivelul calităților tehnice. Dar asta ce înseamnă ? Nu înseamnă oare slabă capacitate morală de luotă, lipsă de ambiție sportivă ? Să fim de acord că scorurile și rezultatele nefavora-j bile și nesatisfăcătoare ale unor sportivi înzestrați tehnic sînt o re4 Hectare a stării lor morale labile. Contribuția noastră la crearea și prosperarea unui climat prielnic performanței înseamnă, prin urmare, șî oritica vieții dezordonate și nesportive, critica neglijențelor și a sustragerilor din procesul instruirii moderne. ' o dată cu blamarea consecventă a a- . pupăturilor, a mentalităților străine sportului nostru;' Fapt urmărit -de „Scinteia"1’ prin ceea ce publică la

Asigurarea de economie și invaliditates

din accidente

Sub auspiciile Consiliului și Educației Socialiste, luni deschisă în Capitală o expoziție documentară de fotografii, dedicată celei de-a 25-a aniversări a victoriei din februarie 1948 a oamenilor muncii din Cehoslovacia.Exponatele înfățișează prefacerile înnoitoare care au avut loc în această perioadă în țara prietenă, marile succese obținute de popoarele ceh și slovac in opera da construire « societății socialiste.La vernisaj nu participat Octav Livezeanu, vicepreședinte al Institutului român pentru

Culturii a fost

relațiila cultu-

rale ea străinătatea, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, ziariști, un numeros public.An fost prezenți, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alți membri ai corpului diplomatic.Cu acest prilej, loan Ji.nga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, și Miroslav Sulele, ambasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București, au rostit scurte cuvintări. (Agerpres)

La puțin lansată de Stat,. forma mie și invaliditate permanentă din accidente a stîrnit un viu interes in rîndurile cetățenilor. Cine poate încheia această formă de asigurare ? Ea ADAS de vîrstă de tru suma 10 000 de cînd din 5 000 în 5 000 de Iei. se plătește de către ADAS asigurată ? Ea se plătește Ia rarea asigurării, precum si în caz de invaliditate permanentă din accidente întâmplate în timpul perioadei de plată a primelor de asigurare. în caz de invaliditate permanentă totală, suma asigurată se plătește în întregime, iar în caz de invaliditate permanentă parțială, «e plătește o parte din suma asi

timp după ce a fost către Administrația de de asigurare de econo-
poate fi încheiată cu către orice persoană înIa 1G la G5 de ani, asigurată de cel lei sau mai mare, pen- puțin cres- Cînd suma expi-

gurată, proporțional cu gradul invalidității, independent de suma a- șigurată care se plătește la expirarea asigurării. De asemenea, in caz de deces al asiguratului înainte de expirarea asigurării, moștenitorii acestuia primesc o parte foarte importantă a primelor achitate de asigurat. încă un avantaj pe care îl prezintă această formă de asigurare : la expirarea asigurării, persoana care a încheiat contractul are dreptul să solicite ca suma asigurată să i se plătească toată dîntr-o dată sau sub formă de rentă anuală.Pentru încheierea asigurării, cetățenii se pot adresa responsabililor cu asigurările din întreprinderi, cooperative agricole de producție, organizații economice, instituții, a- genților și inspectorilor de asigurare sau, direct, oricărei unități teritoriale ADAS.

(Urmare din pag. I)locuitorii Hanoiului, cu ajutorul unor formațiuni de militari și al brigăzilor muncitorești, fac tot. ce le stă în putință pentru reconstrucția rapidă a orașului. Am acestea prin cartierul toate străzile au fost dărîmături și curățate Porțiunile de asfalt astăzi refăcute, echioe cieni termină lucrările lire le mai puțin ..bombardamentelor au fost reparate si redate. în mare parte, locatarilor. Acolo unde distrugerile au fost mai mari, după degajarea ruinelor, se ridică construcții ușoare, folosihdli-se bambusul si materialele recuperate din dărîmături. Pe alocuri, au început să se reconstruiască si edificii publice. M',gîstrala principală, a o-nș"’ui se af’ă intr-un vast proces de lărgire și resistematizare. Aproape pe fiecare stradă mai importantă au fost redeschise mici prăvălioare cu Confecții. unități pentru produse agro- alimentare. ceainării, frizerii în aer liber, diferite a+et’ore de reoarâții, croitorii etc. Sălile de teatru și cinematograf Sînt. seară de seară, pline:

cît mai trecut zilele gării. Aci deblocate de de moloz, distrus sînt de electride restabi- a rețelei de iluminat. Case- atinse de efectele

metale. Baza tehnică de producție a socialismului o constituie industria dezvoltată la o treaptă superioară. Iar industria înseamnă înainte de toate metal, în primul rînd oțel. Dezvoltarea cu precădere a producției mijloacelor de producție reflectă de fapt și cerința obiectivă a sporirii necontenite a producției de Oțel, temelia temeliilor construcției și înnoirii neîncetate a tuturor ramurilor economiei naționale, a progresului tehnic.Care este Stadiul lucrurilor in prezent, la ceva mai puțin de un sfert de veac de dezvoltare planificată a economiei naționale ?In 1962, cu un deceniu în Urmă deci, producția de oțel a țării se situa deja la nivelul a 2 451 000 tone. Iar după numai un deceniu, la finele anului 1972, cifrele statistice consemnează o producție mai mult decit triplă, peste 7,4 milioane tone.Cifrele sint doar aparent seci, aride ; făcînd însă un efort de pătrundere în universul lor, constatăm aici, ca in toate fenomenele de explozivă creștere ce caracterizează mersul economiei noastre naționale, societatea contemporană românească in ansamblul ei, uh mare șl conștient efort național. Mare — intrucît înfăptuirea bazei materiale de producere a 7,4 milioane tone oțel a necesitat uriașe

fonduri de investiții, fonduri care nu-și au altă sursă în afara muncii creatoare a poporului, singurul făuritor al tuturor avuțiilor materiale și spirituale ale națiunii. Conștient — în- trucît exprimă convingerea fermă că, dezvoltînd industria, țara poate progresă, poate ajunge în scurt timp din urmă statele avansate economic. Vechile oțelării

rata tim țări— Franța. Italia și Cehoslovacia — produceau la un loc 10 844 000 tone de oțel. Raportîndu-ne la această realitate, sintem in măsură să realizăm, chiar și parțial, tabloul a ce va reprezenta România în circuitul mondial al produselor industriale finite,

semnificație, să amin- numai că, în 1938, trei industriale ale Europei echipa- de înaltă mașini-unelteși pentru export mente industriale tehnicitate, de prim rang, autobuze și autocamioane, autoturisme, material rulant. ,Pentru economia unei țări și, in ansamblu, pentru economia mondială, oțelul este tot pe atît de necesar pe cit de necesare sint organismului ali- montele. Pînă tntr-atît de

dobîndit certificat de naștere.Implicațiile din ce in ce mai mari ale oțelului în viața societății, uluitoarea aventură a fierului înnobilat sint ilustrate, între altele. de creșterea vertiginoasă a producției mondiale a acestui metal. De Ia a- proximativ 109 000 000 tone in 1938, indicele producției globale a atins, după nu-

de la Reșița și Hunedoara au cunoscut un proces de continuă extindere. La Galați s-a născut un combinat siderurgic singur, produce anual liOane tone de metal.Dacă ar fi să ne băm care este perspectiva imediată, răspunsul îl găsim în directivele Congresului al X-lea, in documentele Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din 1972. La finele aotualului cincinal, producția de oțel a României se va situa in jur de 10,5 milioane tone. Cifra poate să impresioneze, insă simpla ei enunțare nu spune totul. Pentru a-i înțelege adevă-

uriaș care.4 mi-între-
cînd oțelăriile noastre vor da uzinelor prelucrătoare existente, și Celor ce se vor crea, cantitatea de oțel pe care o prelucrau în 1938 concerne-gigant ca „Schnei- der-CreUzot", „Fiat", „Skoda" și alte sute și sute de mari întreprinderi din țările mai sus citate. încă de pe acum Cerințele pieței interne, în continuă creștere de la an la an, Sint tot mai pe deplin satisfăcute atît Cantitativ, cit și ca sortimente și mărci, de propria noastră industrie a o- țelulUi. Pe această bâză, și incorporind neîncetat elementele explozivului progres tehnico-științific, producem pentru nevoi proprii

tntim legate de acest rezultat al siderurgiei sini toate arterele mecanismului economic, incit orice Schimbare în zona cuptorului Siemens-Martin atrage după sine mișcări atingind sfere de activitate aparent fără nici o contingență cu produsul finit al acestuia. De Ia mină Ia strung, oțelului ii sint consacrate uriașe cheltuieli de forță de muncă și bănești. Dar fără Oțel, regele abur — părintele necontestat al industriei moderne — ar fi rămas un pigmeu neîncoronat, ehergla electrică — o biată ' cenușăreasă, iar . cea nucleară nici măcar n-ar fi

mai trei decenii (în 1969), cifra de 540 000 000 tone. în deceniul ultim, saltul a fost de-a dreptul fepectaculos, producția de oțel în lume crescînd de la 271 500 000, în 1958, la cifra menționată mai sus, dublîndu-se adică.Fenomenul este departe de a da semne de saturație. Dimpotrivă, marilor producători — țările cu o industrie siderurgică de tradiție — 11 s-au alăturat, se știe, cu ritmul lor impetuos de dezvoltare, statele socialiste, urmate, cu planuri ambițioase dar necesare, de statele în curs de dezvoltare din Asia, America Latină, Africa. Dacă ritmu-

rile de creștere înregistrate în ultimele două decenii se vor menține, este de presupus că nu peste multă vreme producția mondială de oțel va miliardCare text, nească ? Potrivit calculelor estimative, Se apreciază că dacă în perioada 1976— 1990 va fi asigurat un ritm mediu anual de creștere industrială de 9-10 la sută, se va putea obține, la sfirșitul acestui interval, o producție de 20-25 milioane tone de oțel. Iar cum producția metalului nu este un scop în sine, cifra aproximată de 20-25 milioane tone este in măsură să Ofere, dacă ne gin- dim bine, înseși jaloanele orientative ale întregi! evoluții economico-socia- le a României in deceniile următoare. Tabloul devine mai complet dacă alăturăm oțelului alți parametri ai economiei noastre naționale în perioada ce se Vă încheia cu Atunci, în ipoteza că va'; înainta cu același de 9-10 la sută anual, trebui să ajungem la producție de 180-200 liarde kW/h . energie lectrică, 150-200 mii tocamioane,. 450-500 autoturisme, 35-40 oane tone de ciment, numeroase altele. Toate, cu fericite repercusiuni asupra progresului general al

atinge cifra de un de tone.este, In acest con- perspectlva româ

1990. se ritm ar o mi- e- au- mil mili- Și

societății, cu implicații durată și statornice ridicarea nivelului de vilizație al țării întregi, a standardului de viață material și spiritual al poporului.Revenind la ideea de început a acestor succinte considerații, se impune Observația că puține sînt prevederile din planul cincinal actual, din obiectivele de perspectivă care să nu aibă contact nemijlocit cu producția de metale, între care oțelul ocupă locul primordial. în societatea noastră socialistă oțelul înseamnă progres, înseamnă bunăstare, înseamnă independență economică, politică. Iar cele peste 7,4 milioane tone de oțel, raportate Ca îndeplinire în 1972 prin Comunicatul dat de curînd publicității de către siliul Central de < Muncitoresc al ții Economice și . . . , Comitetul de Stat al Planificării și Direcția Centrală de Statistică, reprezintă una din realizările importante obținute de poporul nostru în traducerea în viață înainte de termen a obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, de edificare în ritm dinamic a societății Socialiste multilateral dezvoltate in România.

de în Ci-

Con- Control Activită- Sociale,

este, poate, unul din semnele mai evidente ale revenirii la normal, o dovadă a setei de frumos care nu a dispărut nici în zilele cele mai înverșunate ale războiului.în focul muncii creatoare apare, încă o dată în toată strălucirea lui, proverbialul spirit de solidaritate ce unește poporul eroicului Vietnam. Un exemplu. Pentru șantierele de construcție din capitală, locuitorii diferitelor provincii ale țării au colectat șl trimis la Hanoi mari cantități de materiale. Gestul este cu atît mai semnificativ, cu cit provinciile respective au fost ele însele victime ale unor grele atacuri aeriene.Așa cum .s-a anunțat, zilele trecute a, avut loc la Hanoi sesiunea Adunării Naționale a R. D. Vietnam, în cadrul căreia deputății au aprobat în unanimitate activitatea guvernului în domeniile politic, diplomatic și militar și au dat o înaită apreciere victoriei poporului vietnamez. Totodată, sesiunea a examinat și a adoptat hotărîri asupra unui amplu program de refacere și dezvoltare a e- conomiei naționale, pentru stabilizarea rapidă a situației pe plan economic și a condițiilor de viață ale populațieiDin acest program, răspunderi deosebite revin orașului Hanoi. în contextul reluării activității normale, in capitala R. D. Vietnam se cer a fi evidențiate și alte aspecte care ilustrează tenacitatea și soiritul de abnegație cu care hanoienii muncesc pe frontul reconstrucției. Este vorba de activitatea plină de entuziasm ce se desfășoară în întreprinderile Industriale. Uzina de construcții mecanice, fabrica de instrumente medicale, țesătoriile, atelierele de reparat vagoane, fabrica de accesorii outo și-au îndeplinit înainte de termen sarcinile de plan. Se estimează că pină la sfirșitul lunii curente vor înregistra depășiri mergînd pînă la circa 60 la sută în ce privește valoarea producției globale.O notă aparte în atmosfera optimistă generată de restabilirea păcii o aduc cei mai mici locuitori al Hanoiului. După odiseea grelelor bombardamente și a evacuării, școlarii djn Hanoi au reluat acum două săptămâni cursurile. Din nou pe străzile orașului pot fi întîlnite grupuri mari de elevi care repetă în cor lecțiile. Autoritățile, părinții, organizațiile de masă și obștești depun toate străduințele pentru asigurarea unor cit mai bune condiții de învățătură. Multe săli de clasă sînt reclădite intr-un timp record de către brigăzi ale tineretului sau de către echine de muncitori și militari. Copiii, denumiți generic aci ..primăvara națiunii", trăiesc și ..se bucură de o primăvară unică, întiia primăvară de pace si nu poți să nu te bucuri împreună cu ei, cu părinții lor. cu întregul popor al eroicului Vietnam, așa cum o face si poetul To Huu în aroste versuri ded'cate reconstrucției :O renaștere, fi-va. o demnă schimbare, Iarna suferințelor se îmbracă in ' primăvară ; O, Vietnam, din cumplita mare de singe Falnic te ridici ca un veșnic simboi,



LA PALATUL MAJESTIC DIN PARIS S-A DESCHIS IER[Conferința internațională
9 9asupra Vietnamului

Delegajiile țârilor participante în jurul mesei rotundePARIS 28 (Corespondență de la Paul Diaconescu). — La Paris au inccput, luni, la Palatul Majestic — Centrul de conferințe internaționale de pe Avenue Kleber, lucrările Conferinței internaționale asupra Vietnamului, convocată in virtutea Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii in Vietnam. Potrivit articolului 19 al Acordului semnat cu o lună în urmă — tot în capitala Franței — conferința va lua act de documentele semnate, va garanta încetarea războiului, menținerea păcii în Vietnam, respectarea drepturilor naționale fundamentale ale poporului vietnamez și a dreptului la autodeterminare al populației sud-vietnameze și va contribui la menținerea și garantarea păcii în Indochina.La conferință sînt reprezentate, la nivel de miniștri de externe, R. D. Vietnam, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, S.U.A., Republica Vietnam, țările membre ale Comisiei Internaționale de Control și Supraveghere — C.I.C.S. (Canada, Indonezia, Polonia și Ungaria), R. P. Chineză. Franța, U.R.S.S. si Marea Bri- tanie. Participă, de asemenea, Kurt Waldheim, secretarul general al O.N.U.Lucrările au început la ora 9.05 GMT, cînd ministrul afacerilor externe al Canadei, Mitchell Sharp, care împreună „_cu ministrul afacerilor externe al Poloniei vor asigura, alternativ, președinția ședințelor, a deschis, in prezența ziariștilor, reuniunea inaugurală a Conferinței internaționale asupra Vietnamului. Participanții au fost

salutați de reprezentantul țării gazdă, Maurice Schumann, care și-a exprimat dorința ca spiritul de înțelegere și reconciliere să continue și să alimenteze spiritul de pace care i-a călăuzit pe semnatarii acordului de la 27 ianuarie. „Sînt convins, a declarat el, că aceasta este dorința fiecăruia dintre noi, întrucit ea corespunde așteptărilor tuturor popoarelor și sacrificiului tuturor celor căzuți pe cimpurile de luptă". Lucrările au continuat, apoi, cu ușile închise.în cursul ședinței de luni, care a durat două ore și 20 da minute, au luat cuvîntul Mitchell Sharp, ministrul afacerilor externe al Canadei. Ci Pîn-fei, ministrul afacerilor externe al R.P. Chineze, William Rogers, secretarul de stat al S.U.A., Maurice Schumann, ministrul afacerilor externe al Franței. Nguyen Thi Binh, ministrul afacerilor externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, și Jânos Peter, ministrul afacerilor externe al R.P. Ungare, care și-au expus punctul de vedere asupra modalităților concrete de îndeplinire a prevederilor Acordului de încetare a războiului și restabilire a păcii în Vietnam.Luni după-amiază, delegațiile R.D. Vietnam și S.U.A. s-au întrunit pentru a elabora textul unui document final al conferinței. Ei vor face propuneri care vor fi examinate de un comitet de redactare prezidat, de asemenea, de reprezentanții Canadei și Poloniei.Următoarea ședință a conferinței a fost fixată pentru marți, 27 februarie, ora 9,00 GMT.
Reuniunea d® la Helsinki

< C ț 18 S (»« ci t-./.n g tj «X '

— q treia rundăHELSINKI 26 (Agerpres). — La Helsinki a început, luni, a treia rundă a consultărilor pregătitoare multilaterale în problema conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. în cadrul ședinței »
luat cuvîntul reprezentantul Franței, Gerard Andră.La convorbiri participă, după cum se știe, ambasadorii în Finlanda a 32 de state europene, precum și cei ai S.U.A. și Canadei.

MONGOLIA Șl INDIA SE PRONUNȚĂ PENTRU 
RELAȚII PRIETENEȘTI CU TOATE STATELE 

Vizita la Delhi a lui Jumjaaghiin ȚedenbalDELHI 26 (Agerpres). — Intr-o cuvîntare rostită la Delhi, cu prilejul vizitei pe care o face în India, Jumjaaghiin Țedenbal, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Mon gole, și-a exprimat satisfacția față de dezvoltarea continuă a relațiilor dintre țara sa și India. El a subliniat că atît Mongolia, cît și India, năzuiesc să aibă nu numai relații prietenești reciproce, ci vor să aibă astfel de relații și cu alte state, pe baza egalității în drepturi și respectului reciproc. Pentru însănătoșirea întregii situații și pentru instaurarea unei păci' trainice in Asia este necesară lichidarea focarelor de încordare pe continent — a declarat pre

mierul mongol, salutînd semnarea acordului., privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam.La rîndul său, primul ministru Indira Gandhi a subliniat că India năzuiește să aibă relații de prietenie cu toata țările și militează pentru reglementarea pașnică a problemelor litigioase. In numele guvernului țării sale, premierul indian a salutat încetarea războiului din Vietnam și Laos, exprimîndu-și speranța că, o dată cu încetarea operațiunilor militare din Cambodgia, toate țările din Indochina vor avea posibilitatea să evolueze pe calea stabilității și progresului.
EVOLUȚIILE DIN ORIENTUL APROPIAT
© întâlnirea președintelui Sadat cu Comitetul permanent al 

Adunării Poporului ® întrevedere Ahmed Ismail — 
Andrei Greciko ia MoscovaCAIRO 26 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, a avut, duminică, o întîlnire cu membrii Comițetului permanent al Adunării Poporului — anunță postul de radio Cairo, reluat de agenția France Presse. După cum a declarat, la încheierea reuniunii, Ashraf Ghor- bal. consilierul de presă al șefului statului egiptean, cu acest prilej președintele Sadat a discutat cu membrii Comitetului permanent „acțiunea diplomatică a Egiptului pentru explicarea ultimelor evoluții ale situației din Orientul Apropiat" Și a trecut în revistă „sarcinile, datoriile și responsabilitățile Adunării Poporului, în calitate de instituție constituțional^ importantă".

★MOSCOVA 26 (Agerpres). — Ministrul apărării și comandantul suprem al forțelor armate ale Republicii Arabe Egipt, general-colonel Ahmed Ismail, care a sosit, luni, în- tr-o vizită oficială la ’Moscova, a avut o întrevedere cu Andrei Greciko, ministrul apărării al U.R.S.S. Agenția

T.A.S.S. menționează că cei doi miniștri au abordat probleme de interes comun.
Senatori americani despre 

colaborarea economică 
între S.U.A. și U.R.S.S.WASHINGTON 26 (Agerpres). — Comitetul economic mixt al Congresului S.U.A. a dat publicității un raport al senatorului Hubert Humphrey și al cogresmanului Henry Reuss, în urma vizitei pe care aceștia au făcut-o în U.R.S.S., ra sfîrșî- tu.l anului trecut. Documentul evidențiază că, „în ultimii ani, s-a produs o îmbunătățire a relațiilor dintre Statele Unite și Uniunea Sovietică și perspectivele dezvoltării în continuare a acestor relații sînt încurajatoare".

încheierea Congresului al Vlll-lea 
al Partidului Comunist SanmarinezROMA 26 (Corespondență de la Radu Bogdan). — La San Marino s-au încheiat lucrările celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist Sanmarinez. In cadrul dezbaterilor pe marginea raportului „Unitatea muncitorilor și a păturilor mijlocii productive, pentru un guvern de reînnoiri democratice" — prezentat congresului de către Ermenegildo Gasperoni, secretar general al partidului, la care au luat cuvîntul peste 30 de vorbitori — s-a subliniat necesitatea sporirii rolului și influenței comuniștilor sanmarinezi în lupta pentru o viață mai bună și înnoiri democratice.Delegații au ales noile organe conducătoare ale partidului — Comitetul
Manifestul electoral 

al P. C
din BangladeshDACCA 26 (Agerpres). — In Manifestul său electoral, Partidul Comunist din Bangladesh a trasat un program amplu, al cărui obiectiv principal este refacerea cît mai grabnică a economiei, avîntul producției agricole și dezvoltarea prin toate mijloacele a industriei, in scopul îmbunătățirii situației maselor populare din țară. O mare atenție este acordată problemelor agriculturii, preco- nizîndu-se, îndeosebi, micșorarea marilor proprietăți funciare și împărțirea surplusului de pămînt țăranilor săraci.în sfera politicii interne. . comuniștii militează pentru unitatea și coeziunea tuturor forțelor democratice și patriotice din țară.Potrivit documentului electoral, în domeniul politicii externe P.C. din Bangladesh militează pentru" o neutralitate ’ pozitivă, pentru asigurarea unei păci trainice in lume, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu țările socialiste. Partidul este ferm hotărît să sprijine lupta popoarelor lumii împotriva imperialismului, colonialismului și rasismului.

agențiile de presă transmit-

Central și Comisia Centrală de Control.In încheierea lucrărilor a fost adoptată o rezoluție politică în care se subliniază că „P.C. Sanmarinez sprijină orice soluție care ar putea să reprezinte un adevărat progres democratic și să ducă la un dialog constructiv între forțele care acționează pentru socialism și cele de inspirație catolică".în zilele, următoare, Comitetul Central și Comisia Centrală de Control se vor. întruni pentru a alege secretarul general al P.C. Sanmarinez și președintele partidului.
PLENARA C. C.
AL P. M. u. r.
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\!NACTUALITATE
0 nouă etapă a consultărilor 

consacrate pregătirii
Conferinței general-europeneDupă o pauză de două săp- tămîni, la Helsinki a început o nouă etapă a consultărilor multilaterale consacrate pregătirii Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, înscriindu-se ca un important eveniment în actualitatea politică europeană, reuniunea din capitala finlandeză este urmărită cu un interes deosebit de o- pinia publică.Dacă în prima etapă dezbaterile au fost consacrate îndeosebi definirii regulilor de procedură, care, potrivit aprecierii unanime, au asigurat un cadru favorabil bunei desfășurări a consultărilor multilaterale, in etapa următoare s-a trecut la examinarea problemelor de pe agenda viitoarei conferințe. Ideile și propunerile formulate de la începutul consultărilor au fost grupate în patru mari capitole ale ordinii de zi, acceptate în principiu de participant :• problemele securității ; colaborarea în domeniul economic, tehnico-științific, protejarea și ameliorarea mediului înconjurător culturale și schimburile tive ; urmările ale conferinței.Dezbaterile din doua etapă — în reia reprezentanții telor participante și-au considerentele de sau au adus precizări de detaliu asupra problemelor aflate în atenție — au permis o mai mare clarificare a pozițiilor, o mai bună cunoaștere a punctelor de vedere ale fiecăruia. Desfășurarea lucrărilor reuniunii de pînă acum au scos, astfel, în evidență, existența a numeroase puncte comune, tot așa cum, pe de altă parte, au reliefat și deosebirile de păreri care există asupra unor probleme.In noua etapă, care începe

schimburile de informații, turistice și spor- instituționaleaceastă a cursul că- tuturor sta- expus principiu

astăzi, participanților le ne misiunea armonizării țiilor, pentru finalizarea baterilor asupra ordinii de zi, prin găsirea unor soluții constructive, general-acceptabile. Experiența dobîndită în etapele precedente a dovedit că a- cest lucru este pe deplin posibil, că, pe baza eforturilor comune, a unei conlucrări fructuoase, în spiritul receptivității și înțelegerii față de punctele de vedere exprimate, se pot obține rezultate pozitive, astfel incit să. se asigure o rodnică pregătire conferinței pentru securitate și cooperare in Europa.După cum este bine cunoscut, România socialistă, mani- festînd o preocupare constantă față de înfăptuirea securității europene — obiectiv de prim ordin al politicii externe a partidului și statului nostru — a acționat și acționează cu hotărîre pentru realizarea unor pași concreți în această ție. Această poziție dl- și coristructivă și-a găsit presie în lături de pregătire conferinței Așa cum cum s-a rînduri în luările de poziție, oficiale, în declarațiile si cuvîntă- rile președintelui Consiliului de Stat. tovarășul Nicolae Ceaușescu, România este hotă- rîtă să-și aducă în continuare întreaga contribuție, atît la desfășurarea pe mai departe a lucrărilor pregătitoare, cît și la succesul conferinței propriu- zise. pentru ca aceasta să deschidă o nouă eră în viața continentului nostru, potrivit aspirațiilor -popoarelor europene, intereselor generale ale păcii, și colaborării în Europa și în întreaga lume.
Dumitru ȚINU
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Ii direc- dinamică ’t ex- eforturile depuse, a- alte țări, pentru o corespunzătoare b general-europene. este cunoscut, așa subliniat în repetate

fatîlnii’e Ci Pîn-fei— 
W. RogersPARIS 26 (Agerpres). — Ci Pîn-fei, ministrul de externe. al R.P. Chineze, care conduce delegația chineză la Conferința internațională asupra Vietnamului de la Paris, s-a întîlnit, la 25 februarie, cu W. Rogers, secretarul Departamentului de Stat al S.U.A., conducătorul delegației americane. Cu acest prilej, cei doi oameni de stat au făcut un schimb de opinii asupra problemelor ridicate de reglementarea drepturilor patrimoniale ale unor persoane particulare din cele două țări.

R. 0. Vietnam si Australia 
au stabilit relații diplomaticeHANOI 26 (Agerpres). — Guvernul Republicii Democrate Vietnam și guvernul Australiei, în dorința de a dezvolta raporturile de prietenie dintre cele două popoare, au ho- tărît să stabilească relații diplomatice și să facă schimb de ambasadori.
PROIESI AL R. D. VIETNAMHANOI 26 (Agerpres). — Age’nția V.N.A. informează că un grup de reprezentanți ai . R. D. Vietnam In cadrul Comisiei militare mixte eva- dripartite a fost atacat, la 25 februarie, la Hue, Vietnamul de sud. Cinci ofițeri, membri ai grupului, au fost răniți. Șeful delegației militare a R. D. Vietnam a protestat pe lîngă șeful delegației militare saigoneze. cerînd adoptarea de măsuri urgente.♦VIETNAMUL DE SUD 26 (Agerpres). — Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a predat reprezentanților Administrației de la Saigon 320 de militari capturați de forțele de eliberare.
„Cauza poporului 

laoțian a triumfat1* 
MESAJUL ADRESAT

DE NORODOM SIANUK 
PRINȚULUI SUFANUVONGPEKIN 26 (Agerpres). — Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, și Penn Nouth, președintele Biroului Politic al C-C. al F.U.N.K., primul ministru al Guvernului Regal de Uniune Națională, au trimis prințului Sufanuvong. președintele C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, un mesaj de felicitare în legătură cu semnarea Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos.„Ne bucură faptul că poporhl frate laoțian a restabilit pacea bazată pe independență și libertate", relevă mesajul, subliniind că victoria poporului laoțian „dovedește, o dată mai mult, că un popor hotărît să-și apere cauza sa dreaptă va triumfa întotdeauna asupra oricărui dușman, oricit de puternic ar fi acesta".

Cin En-loi, premierul Consiliului de Stat al R. P. Chineze, Go Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului Permanent al Adunării Reprezentanților Populari din întreaga Chină, președintele de onoare al Asociației de prietenie China — Japonia, Liao Cen-cih,. președintele asociației, precum și alte persoane oficiale chineze au avut o întrevedere cu membrii delegației grupului de președinți ai adunărilor orășenești și sătești din întreaga Japonie (SHOSEI), aflați în vizită în R. P. Chineză.

tare (UNCTAD), pe baza propunerilor comune ale țărilor în curs de dezvoltare, între care și ale României, . ...
Ambasadorul României 

ÎH Eaîjpt, Petru Burlacu, a fost pri- nlit de Mohamed Abdallah Merzaban, vicepremier și ministrul egiptean al economiei și comerțului exterior. In cadrul intîlnirii au fost examinate o serie de probleme ale dezvoltării relațiilor economice dintre cele două țări.

Podgornii, de alți conducători, precum și de artiști sovietici, se subliniază că numele lui B. Ioganson — creatorul unor tablouri celebre, cum sînt „Interogatoriul comuniștilor", „La o veche uzină din Ural" și altele — este legat de formarea școlii de pictură sovietice. Ioganson a fost președinte al Academiei de Arte, deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S.
sat"

Irakul a adorai la „Intel(Consorțiul internațional detelecomunicații prin satelit).

VARȘOVIA 26 — (Corespondență de la I. Dumitrașcu). La Varșovia a avut loc Plenara a VIII-a a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez, consacrată discutării programului de folosire eficiență a resurselor de materii prime și materiale în economia națională.Lucrările plenarei au fost deschise de Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., care a subliniat importanța problemei aflate pe ordinea de zi in contextul sarcinilor complexe de dezvoltare a Poloniei în etapa actuală.Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri, a relevat, într-o cuvîntare, importanța pe care o acordă conducerea de stat folosirii eficiente a resurselor. Totodată, el a arătat că progresul realizat in acest domeniu nu satisface pe deplin, subliniind necesitatea unor măsuri energice și multilaterale în această direcție, în vederea accelerării dezvoltării și modernizării economiei naționale.
PARTIDUL POPORULUI DIN 

OKINAWA SE VA UNI 
CU PARTIDUL COMUNIST 

DIN JAPONIATOKIO 26 (Corespondență de la F. Țuiu). — Partidul Poporului din . Okinawa a anunțat că se va. uni cu Partidul Comunist din Japonia. Hotă- rirea a fost adoptată în unanimitate de către C.C. al partidului1 care a aprobat, cu această ocazie, și un proiect de rezoluție cu privire Ia „Noua evoluție a.situației și progresul realizat de Partidul Poporului din Okinawa pe calea transformării intr-un partid al socialismului științific". în proiect se arată că „Partidul se va dezvolta și se va orienta spre unitate organizatorică cu P.C..T. cît mai curînd posibil". Proiectul de rezoluție va fi prezentat pentru dezbatere și aprobare celui de-al 17-lea congres al Partidului Poporului din Okinawa, convocat in luna aprilie.
Pavilionul României la Tir- 

gul internațional de la Frank
furt (Main) a fost vizitat de 
Hans Friderichs, ministrul fe
deral al economiei, persoane 
oficiale locale, precum și nu
meroși ambasadori. Vizitatorii 
au apreciat in mod deosebit 
sistemul original de organizare 
și modul de prezentare al pa
vilionului românesc, care se 
bucură de o mare afluență.

Un plan al „Cariei drep
turilor și îndatoririlor eco
nomice ale statelor" a fost elaborat în cadrul primei sesiuni de la Geneva a grupului special de lucru al Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvol-

Ln Belgrad âu încePut lun* convorbirile între o delegație a Uniunii Socialiste Arabe, condusă de Sayed Marei, prim-secretar al Comitetului Central al U.S.A., și o delegație a Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, condusă de Stane Do- lanț, secretar al Biroului Executiv al Prezidiului U.C.I.
Un protocol de colabo

rare 6* schimburi interredacționale pe 1973 a fost semnat la Moscova între Uniunile Ziariștilor din România și din U.R.S.S.
A încetat din viață cu

noscutul pictor sovietic Bo
ris Ioganson,în vîrstă de 80 de ani. In necrologul semnat de Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai

Pe urmele indienilor giganți din Matto Grosso
RIO DE JANEIRO 26 (Agerpres). — Ex

pediția cunoscutului 
etnolog brazilian Clau
dio Villas Boas a reu
șit să stabilească un 
contact, se pare, defi
nitiv, cu misteriosul 
trib al indienilor gi
ganți — Kreen Aka- 
rore, din regiunea A- 
mazonului. Intr-un 
mesaj radio, transmis 
din junglele din Matto 
Grosso, etnologul a 
indicat că echipa sa a 
putut să asiste, pe

malurile fluviului Pel- 
xoto de Azevedo, la o 
sărbătoare a tribului 
la care participau 30 
de femei și 25 de co
pii, ceea ce, la indieni, 
este un evident semn 
al dorinței de pace.

Boas precizează că 
numeroși membri ai 
tribului iși merită, in
tr-adevăr, numele de 
indieni giganți, fiind 
de talie foarte înaltă 
— mulți dintre ei de
pășesc înălțimea de

2 metri. Membrii .tri
bului nu folosesc un fel de veșmint, au 
corpul pictat cu negru 
și vorbesc un idiom 
complet necunoscut 
incă.

La sfirșitul sărbă
torii, indienii au dis
părut din nou in jun
glă, agitindu-și mîi- 
nile in semn de adio. 
Satul lor principal a 
fost reperat la apro
ximativ 10 kilometri 
de riu.

WELTWEUETEUERUNG Nîederlonde
' GroBbrit. 

AnstiegderVerbroucher-Preise Schweiz
indenlefztenzwolfMonafen ‘ r

lin PrezentI Donemorh
Frankreich

SPIRALA PRETURILOR
Graficul de mai sus, reprodus 
din ziarul vest-german „Handels
blatt", înfățișează creșterea în ul
timele 12 luni a prețurilor la artico
lele de larg consum dintr-o serie 
de țări capitaliste dezvoltate. De la 
stingă la dreapta — creșterea pre
țurilor în S.U.A., Japonia, Canada, 
Belgia, Italia, R.F. a Germaniei, 
Franța, Danemarca, Elveția, Marea 

Britanie, Olanda
_______________________________

„CRIZA LATENTĂ 

A CĂRBUNELUI"In R. F. a Germaniei, stocurile de cărbune și cocs nevindute au atins, la sfirșitul anului trecut, 16,5 milioane tone. Potrivit părArii ex- perților, se așteaptă ca în cursul anului curent cifra respectivă să se ridice la 23 milioane tone. Ca urmare, intr-un viitor apropiat, după cum a declarat G. Voratz, împuternicit pentru problemele industriei carbonifere, se prevede reducerea extracției la mai multe mine considerate „nerentabile".în legătură cu aceasta. Institutul pentru cercetări economice din Essen arată intr-un studiu că, datorită folosirii pe scară mai largă a țițeiului ca și a cărbunelui de import mai ieftin, se apreciază că consumul de cărbune extras in R.F.G. va scădea de la 104,8 milioane tone cît este astăzi, la 64,2 milioane în 1980.Ziarul „Westfălische Rundschau", analizînd intr-un articol consecințele acestei reduceri, ajunge la concluzia că, dacă nu se vor lua măsurile cuvenite, „peste 400 000 de mineri și muncitori de la suprafață, ca și aproximativ 300 000 de oameni ocupați în transporturi și societățile comerciale, sînt amenințați să-și piardă locurile de mun

că". Ziarul amintește că, numai în ultimii doi .ani, ca urmare a reducerii extracției, concernul „Ruhr- kohle A.G." a concediat 25 400 de salariați.
PRODUCȚIA DE 

PETROL IN ORIENTUL 

APROPIATIn Buletinul economic „Le Pă- trole et le Gaz Arabe", care apare în Liban, se arată că producția de petrol a țărilor din Orientul Apropiat a crescut anul trecut in medie cu 10 la sută. Cele mai mari creșteri anuale ale producției s-au înregistrat în : Arabia Saudită — 26,1 la sută (care și-a consolidat, astfel, locul de prim producător al zonei — 6 milioane barili pe zi în 1972, adică circa 37 la sută din totalul producției din Orientul Apropiat) ; Dubai — 22,5 la sută ; Qua- tar — 12,1 la sută ; Iran — 10,6 la sută. In schimb, s-au înregistrat scăderi ale producției în Irak și în Libia.Buletinul citat menționează, pe de altă pârte, că producția de petrol a Algeriei a crescut anul trecut cu 42,1 Ia sută față de anul precedent, depășind 1 milion de barili pe zi.

Maroc: RECUPERAREA 
PĂMlNTURILOR 

APARȚINlND 
STRĂINILORDezbătînd problema punerii In aplicare a deciziei de a se recupera toate terenurile agricole aflate încă in posesia străinilor, Consiliul de Miniștri al Marocului a adoptat zilele trecute o serie de măsuri vi- zind reintegrarea in circuitul agricol marocan a peste 200 000 de hectare de terenuri arabile, care vor fi împărțite țăranilor cu pămint puțin. De la cucerirea independenței in 1956, au fost preluate de la străini și distribuite micilor agricultori 181 000 de hectare.Autoritățile de la Rabat acordă o mare importanță dezvoltării agriculturii, ramură în care lucrează 68 la sută din populația țării și in direcția căreia sint dirijate 40 Ia sută din investițiile statului. In ultimul deceniu, producția de cereale a crescut cu 30 la sută, procent neintilnit în rîndul țărilor în curs de dezvoltare. Acest spor se datorește, în special, creșterii productivității muncii. Totuși, agricultura marocană nu poate încă acoperi necesitățile de consum intern. Pentru atingerea acestui obiectiv se prevede extinderea suprafețelor irigate.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA s București, Piața Sclnteii. Tel, 17 60 io. H 60 20 Abonamentele se tac I» oficine oostaie șl dlfuzorll din întreprinderi și Instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESFILATELIA*, București 
Calea Grlvlțel nr. 64-66. P.O.B. - Boss 2001. Tiparul ; Combinatul Poligrafic CASA SCINTEII M 369


