
ORGAN AL COMITETULUI

Anul XLII Nr. 9439

1

la o șe- a consiliu- muncii, al sînt. Se

fruntașilor. Azi, tineretului, cu său in frunte, colectiv care a pragul maturității,

confecționarea dințate gi- tot ' atunci fie transferat 0

PLANUL

angajament d 8
la

Documentele d® o deosebită însemnătate dezbătute și adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 28 februarie—2 martie a.c., cuprinză- toarea cuvintare, de mare valoare principială și practică, rostită încheierea lucrărilor plenarei de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului nos- . tru, au stîrnit un puternic ecou în rîndurile comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii, stimulînd inițiativa și energia creatoare a întregului popor în lupta pentru înfăptuirea exemplară a planului pe 1973 la parametrii maximali, pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen, pentru tului program a- doptat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului.Cu un sentiment de puternică satisfacție au primit muncii rea plenarei, secretarului general al partidului dată activității rodnice, însu- flețitoare, desfășurată . de întregul popor, ' în toa! e sectoarele producției materiale, în primii doi ani ai cincinalului și în primele două ' luni ‘ din acest sin. în- tr-adevăr, trăsătura lă a întregii activități econo- ■ mice din această perioadă o cohstituie succesele, dezvoltarea impetuoasă a economiei, concomitent cu imnortantele mutații pozitive de ordin structural, ritmul înalt de sporirea venitului national. Creșterea producției industriale în perioada 1971—1972 — într-un ritmde 11,7 la sută, superior prevederilor inițiale din cincinal — situează România în rindul țărilor cu cel mai ridicat dinamism economic din lume. Rezultate remarcabile s-au obținut și în creșterea producției agricole — în acești ani obținîndu-se cele mai mari recolte de cereale din istoria țării. în

realizarea vas-
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domeniul Investițiilor, au intrat în funcțiune aproape 800 de capacități de producție Industriale și agrozootehnice.Succese remarcabile au fost obținute și în primele două luni din acest an. Pe ansamblul industriei, prevederile maximale ale planului s-au depășit, asigurîndu-se o creștere de circa 14,5 la sută a producției față de aceeași perioadă a anului trecut. Multe întreprinderi au depășit sarcinile economice stabilite pe aceste luni. Din nou și aceste rezultate vin să demonstreze că prevederile planului pe 1973 — superioare celor prevăzute inițial în cincinal — sînt rea-
i

„Bilanțul succeselor obținute în dezvoltarea 
economiei în anii 1971 — 1972 demonstrează în 
mod concludent realismul prevederilor cincinalu
lui, evidențiază uriașele capacități creatoare ale 
poporului, marea forță organizatorică a partidu
lui nostru, care mobilizează și unește toate ener
giile națiunii socialiste pentru accelerarea pro
gresului economico-social al patriei".

NICOLAE CEAUȘESCU

La Reșița, în zilele sărbătoririi bicentenarului siderurgiei de pe Valea Bîr- zavei, s-a dezvelit un obelisc simbolizînd focul nestins al secularelor furnale reșițene. Și tot de-atunci, aici, o flacără arde mereu asemeni focului nestins de la furnale, de la cuptoare, din inimile oamenilor.O asemenea inimă, plină de pasiune, este și cea a comunistului Romulus Drăgoiescu, frezor la combinat. Cînd l-am cunoscut prima oară, acum un an, tocmai terminase unei roți gantice. Și ceruse să în mijlocul unui grup de 77 de tineri, constituiți intr-un sector al tineretului. Venise aici precis : să

Firește, cu necazurile, cu greutățile inerente., Atunci, în ședința aceea, m-a străfulgerat un gînd...Omul se gîndea la o metodă care să înlăture acele „necazuri", la un alt sistem de prindere a muchiilor așchietoare prin care să se evite oprirea mașinilor datorită ruperii frecvente a cuțitelor, fragmentarea șpa- nului. Romulus Drăgoiescu și-a adunat prietenii —

tinerii crescuți și formați de bătrînul maistru, între care comuniștii Ion Borca, Francisc Kui, Constantin Jdean, nu s-au dezlipit de lîngă mașinile de frezat. în a treia zi au. izbutit. Dispozitivele erau gata.A intervenit însă ceva paradoxal. Inerția, „grija" pentru o viață ușoară a unora au adus ideea, pentru o clipă, în pragul eșuării.Pe fondul acestor păreri

Birsivuti
reșifenecu un gind ,______ _  __ ridice tineriidin sector la nivelul și experiența sectorul maistrul e un atins înscriind în agenda întrecerii succese remarcabile.Timpul s-a .scurs, dar pasiunea comunistului, perseverența de a fi mereu in frunte, de a-și păstra locul cîștigat prin muncă au rămas. Flacăra aceea, nestinsă a spiritului său novator a erupt din nou, mai proaspătă, mai inventivă. Ideea de acum e simplă. Dar să dăm cuvîntul autorului ei :— Participam dință de lucru lui oamenilor cărui membru dezbatea o problemă grea. _______ _______ .. ............Sarcinile cincinalului sînt la mașinile de cojit, la baza noi

tr-un singur schimb, prin noua metodă, Drăgoiescu, împreună cu strungarul Pătru Popa au obținut o producție echivalentă cu cea realizată, pînă acum, in două schimburi și jumătate.A urmat o nouă experimentare. „Pe zi" și în prezența tuturor factorilor de conducere. Rezultatul a fost similar. După cum similar e și azi, cînd graficul întrecerii primelor luni din 1973 — an hotărî tor al cincinalului — consemnează, constant, aceleași de producție...— Cît reprezintă, loare, muncitori— Deși la primii ție, ne Constantin Savu, directorul general al combinatului, de pe acum se estimează o sporire a productivității muncii de 25—30 la sută la operația de cojire.Departe de a fi singulară, întîmplarea de mai sus are, într-un fel sau altul, corespondențe și în alte ^secții ale acestei mari uzine.La furnale, spunea șeful secției, inginerul Kucsera, a anul trecut, care va sporiDin aceeași . tru locul de frunte, Ia oțe- lărie cerea buri și-au pășit pe 1972, schimbul III a realizat, pe întregul an, o producție suplimentară de circa 5 000 tone oțel față de celelalte două. „Să ajungem și să depășim schimbul III !“, au hotărit în primele zile ale acestui an comuniștii. Și se țin de 'cu- vînt.

sporurica va- acestorstrădaniaprocedeul pași in produc- spune inginerulse află

împărțite au intervenit comuniștii din secția laminoare. împreună cu electricianul Nicolae Andrițoiu, secretarul comitetului de partid pe secție, au mobilizat toți oamenii și, prin- tr-un efort comun, au realizat in primele două schimburi ale unei zile și planul pe schimbul III. „Ca să nu iasă vorbe", și-au zis ei. Totodată, au adus lîngă mașini materiale diferite, pentru ca primele încercări să cuprindă toată gama țelurilor care se cojesc sector. , Iar noaptea, de ora 23, l-au Drăgoiescu. noapte albă, „Miinile de aur" ale acestui muncitor înaintat — cum stă scris pe un panou la intrarea în combinat — au făcut din nou minuni. în-

cîțiva comuniști din două mari colective ale combinatului : Gheorghe Papavă, din secția reparații de mașini și agregate siderurgice, secretarul comitetului de partid de aici, Nicolaie Moise și Pavel Floruț, de la laminoare. O duminică și opt după-amieze au... deliberat. De fapt, au fost multe zile și nopți de fră- mîntări, de încercări și căutări asidue. Dar reușita a fost deplină. Cei patru comuniști au pus la punct o nouă metedă de strunjire

Hugo fost lansată; o inițiativă producția, pasiune pen-s-a declanșat între- între cele trei schim- de aici. Deși toate îndeplinit și de- frecvent planul lunar 1972, ' ‘o- în la pe o neuitat.Sarcinile cincinalului mari, complexe, iar ne-am angajat să le îndeplinim, cum știți, înainte de termen. Numai că, adesea, în sectorul de cojire de la laminoare au loc frecvente strangulări de producție.
chemat A fost decăreia stau tocmai îmbunătățirile propuse de Dră- goiescu. Apoi, în sectorul tineretului s-a declanșat o adevărată bătălie pentru realizarea primelor prototipuri ale noilor dispozitive. Două zile și două nopți,

CURSELOR AERIganjzațiilor de partid de a înfăptui cincinalul înainte de termen se ' va realiza cu succes. Se vede în realizările de pînă acum că oamenii muncii au înțeles că numai prin valorificarea cu eficiență sporită a resurselor economiei noastre, numai prin sporirea accelerată a producției materiale, a avuției naționale, a venitului național se asigură o temelie solidă înfloririi continue a patriei, ridicării bunăstării întregului popor. .înalta răspundere pentru dezvoltarea economico-socială mai rapidă a țării și-a găsit expresia în modul profund și concret în care plenara C.C. al P.C.R. a analizat aplicarea măsurilor stabilite de precedenta plenară, din noiembrie 1972, pentru realizarea și depășirea sarcinilor planului pe 1973. Apreciind că ministerele, centralele și întreprinderile, organele și organizațiile de partid au pregătit în condiții mai bune îndeplinirea planului pe acest an, plenara a arătat esențial este să continue ceasta activitate intensă pentru a- sigurarea .tuturor condițiilor, .. p.en-.; tfu,; soluționarea tuturor " problemelor de , care . depind realizarea și depășirea planului pe 1973, pentru îmbunătățirea activității in toate sectoarele.Se cuvine relevat cu pregnantă că prin documentele adoptate, prin orientările de principiu și indicațiile cuprinse in cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara a înarmat cadrele din economie, organele și organizațiile de partid, pe toți oamenii muncii cu un program concret de acțiune, temeinic, științific fundamentat, puternic ancorat
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centrale, echipate cu arzătoare de automatizare.
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(Din cuvîntarea Ia Plenara C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie 1973).
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ția consiliului de disciplină, al Casei pădurilor și 
sub cea a Eforiei fondului bisericesc.

PICĂTURA DE CERNEALĂ

reprezintă cele peste fișe de pontaj consemnate lung răstimp pe numele lui. de prezențe cotidiene „la

© în cadrul Centralei 
trotermice Govora a fost 
în exploatare o noua instalație 
de preparare chimică a apei rezolvindu-se astfel de importantă pentru întreaga platformă industrială.

elec
ts atâ

liste,' că ele sîriț dimensionate în raport cu posibilitățile și rezervele de care dispune economia, răspu-n- zînd în același timp cerințelor .dezvoltării sale în ritm mai rapid. Ele oglindesc hotărîrea și abnegația cu care muncește minunata noastră clasă muncitoare. întregul ponor pentru îndeplinirea prevederilor maximale ale planului în acest an, a angajamentelor pe care și le-au asumat în întrecere, pentru depășirea lor. spre a parcurge în 1973 o etapă hotăritoare pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen. Aceste rezultate oferă certitudinea că angajamentul patriotic unanim al oamenilor muncii, al or-

De dincolo de Cirlibaba, un cititor ne scrie despre 
un om de 85 de ani : „Cetățean de o corectitudine 
exemplară, membru al P.C.R. din 1946, cunoscut și a- 
preciat de întreaga comună, Z.E. este victima unei 
injustiții". Ni se solicită apoi ajutorul „oarecum ab
surd" de a se face dreptate lui Z.E. „înainte de a fi 
prea tirziu".

Bătrînul silvicultor — Z. E. este sau fost-a con
ductor silvic — a suferit, pe nedrept, susține dum
nealui, o mutare disciplinară și sistarea plății salariu
lui pe citeva luni. Sancțiunile ar fi fost nu numai 
nedrepte față de comportarea lui ireproșabilă, nu nu
mai manevra unor elemente necinstite incomodate de 
prezența omului corect, ci șl... neprocedurale. La acest 
capitol bătrinul a dezvoltat el însuși, cu toc de lemn 
și călimară, pagini întregi de memorii ca să se înțe
leagă dreptul dumnealui de a se fi aflat sub jurisdic
ția consiliului de disciplină, al Casei pădurilor și nu

De aici, de la Bîrsești-Tg. Jiu, se expediază că
tre șantierele țării sute și sute de mii de tone de 
ciment. Deși relativ tînără, noua unitate de mate
riale de construcție se... înnoiește continuu. Celor 
două etape de dezvoltare 
daugă o a treia etapă, în 
trei linii de ciment, ce vor mări producția com
binatului cu un milion de tone de ciment anual. 

/ 
în fotografie : un aspect de pe șantier.

• La întreprinderea de gea
muri din Buzău a intrat în func
țiune o nouă linie tehnologică 
pentru geam securit orizontal. Dotată cu un cuptor, electric de recoacere, unic de acest gen irt țață, precum și cu instalații automatizate de comandă~și control de- djstanță, noua linie tehnologică se caracterizează prin parametri înalți de funcționare. Prin această nouă instalație, producția de geam securit a crescut cu 80 la sută Noul produs este folosit pe scară largă la echiparea autoturismelor de teren „ARO", autoturismelor „Dacia-1 300", autobuzelor și vagoanelor de cale ferată.

© în orașul Șiret a intrat în 
producție, cu 30 de zile înainte 
de termen. Fabrica de tricotaje 
din bumbac EchiPată CU utilaje moderne. unitatea va produce anual, în prima etapă, circa 7 milioane confecții pentru copii și adulți.

• La Uzina de cazane mici 
și arzătoare din Cluj - intrată 
parțial în funcțiune la sfîrșitul 
anului trecut - a fost fabricat 
primul lot de cazane tip „Mano- 
tehniCU" cu 0 capacitate de o tonă abur pe oră, destinat încălzirii centrale, și unor procese tehnologice industriale. In prezent se află pe liniile de fabricație un nou tip de cazane agregat-bloc cu o capacitate de 2 tone abur pe oră, echipate cu arzător și instalații de automatizare. în partea a doua a anului vor fi asimilate in fabricație — cu sprijinul filialei din Cluj a Institutului de cercetări și proiectări pen-

tru echipamente termoenergetlce — alt® două tipuri de cazane de apă fierbinte pentru încălziri ' ■ • ■și instalații
© La Uzina de fire șl fibr® 

chimice Scvinești, în primele 
două luni ale aswlui, au fost asi
milate și se realizează Ia scară 
industrială 3 noi produse. Este vorba de fibra melană tip covor, fibra mela- nă vopsită în cablu și fibra melană albită optic. în prezent, colectivul de chi- miști din Săvinești se preocupă de a- similarea unor noi produșe cum ar fi un înlocuitor al metabisul fitului . din import și fire din rolon țip covor;.

• Colectivul uzinei Lamino
rul de tablă din Galați, prin folosirea mai eficientă a timpului de lucru și a uti- lajelor, a produs peste plan 357 tone laminate finite pline și 657 tone tablă zincatăl La aceste realizări, o contribuție important- tă au adus-o colectivele de muncă de la secțiile laminor-4, acoperiri metalice și de ia instalația de zincare pe cale uscată.

® Industria județului Brașov și-a îndeplinit planul producției industriale, realizind suplimentar motoare electrice, rull menți, îngrășăminte și alte produse chimice1, elemente prefabricate din beton, mobilă!, țesături și alte produse in valoare de aproaj- pe 40 milioane lei. O contribuție de preț au adus uzinele „Rulmentul", „Electropre- cizia“-Săcele, I.P.E.C.-Brașov ș.a.
© Pe șantierul Uzinei de alu

mină din Tulcea a fost îndepli
nit planul de montare a utila
jelor aferent primului trimestru. Muncitorii, inginerii și tehnicienii de Ia Trustul de construcții industriale Constanța au reușit să predea, cu o lună inaintea termenului prevăzut, stațiile de concasare treptele I și a Il-a Sint, de asemenea, avansate lucrările de montare a utilajelor de la stațiile de recepție pentru acid sulfuric și sodă caustică, precum și de la secția de filtrare roșie, care vor intra în probe tehnologice în perioada imediat următoare.

în acest moment s-a înțeles, cred, că povestea e cam 
veche. Intr-adevăr. Nelegalitatea a fost comisă la sfîr
șitul anului... 1943 ! Instituțiile pomenite au rămas de 
domeniul istoriei organelor silvice, unii dintre func
ționarii abuzivi vor fi devenit tufe de alun și cetină,, 
dar victima nedreptelor măsuri disciplinare mai suferă 
încă, sufletește, că a putut fi tratat ca un salariat 
nedisciplinat și asta de un for necompetent.

După lege este ciudat să revendici drepturi ascunse 
în straturi aproape pietrificate ale timpului. Stabili
tatea raporturilor juridice, păstrarea dovezilor, memo
ria părților și liniștea lor sint numai o parte din con
siderentele pentru care, in orice sistem de drept din 
lume, operează după un număr rezonabil de ani pre
scripția. Peste contestata hotărire a eforiei, din 18 no
iembrie 1943, s-au așezat zeci de prescripții. Dar știu 
că Z.E., subtil comentator al procedurii și competențe
lor codului silvic, nu va putea accepta niciodată ideea 
că simpla trecere a vremii poate șterge o nedreptate.

Prin aceasta el își merită încrederea de a fi consi-' 
derat imaculat. îmi place să cred că în anul de cum
pănă 1946, intrînd în partid, bătrînul silvicultor a înțe
les care este drumul către o societate în care nedrep
tățile se împuținează și apoi dispar, iar dacă mai încol
țesc ici sau colo, cu sămînță adusă de vînt de demult, 
ele nu pot crește și nu pot dăinui, în nici un caz nu 
mai apucă să fie conservate de vreo prescripție. Cu 
această încredere, în victoria 'nelimitată de timp asu
pra nedreptății, Z.E. e nu numai silvicultor, ci și ma
gistrat socialist, om politic, adevărat comunist. Militant 
pentru dreptatea imprescriptibilă.

Sergiu ANDON

Intr-o anchetă precedentă din a- cest ciclu ne-am ocupat de coordonate fundamentale ale muncii în societatea noastră socialistă, între care la Toc de cinste am situat conștiinciozitatea, precizia, hărnicia. Toate acestea își capătă însă sensul lor plenar numai pe fundalul une> realități definitorii pentru climatul oricărui colectiv de muncă, totodată condiție indispensabilă a oricărei activități umane ce se vrea; eficientă și de largă utilitate socială. E vorba de disciplină.Principiile și normele generale ale disciplinei și-au găsit nu de mult fidela oglindire și instituționalizare în Legea organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat. Problema principală care se j pune acum în toate colectivele este una de ordin politico-educativ : transformarea acestor norme in deprinderi firești, în atitudini curente, integrarea lor organică în orizontul afectelor și trăirilor obișnuite ale celor ce muncesc....Comunistul Ion Vasilescu, mecanic de întreținere, lucrează de peste 17 ani în aceeași secției — de confecții polietilenă — a Uzinei de prelucrare a maselor plastice București în aceste aproape două decenii. cu excepția concediilor anuale de odihnă, n-a lipsit nici o zi lucrătoare din atelier : pe ger sau pe viforniță, pe arșiță sau pe ploaie torențială. Ion Vasilescu a venit fără nici o secundă intîrziere la

lucru. Și, oricît ar părea de „mărunt" și „neimportant" acest fapt, principalul titlu de mîndrie al acestui om îl 4 700 de în acest4 700 lucru".— Nu .— a răspuns cu o nedisimulată ti-

l-a dat „pe viu*. M-a condus In fața unei mașini la care a realizat cea din urmă a sa inovație, a cincea din ultimii ani : un dispozitiv pentru sudarea longitudinală a foliei de polietilenă. Un dispozitiv în apa- 'rență simplu — adevărat „ou al IniColumb" — dar care a necesitat, în afara unei temeinice cunoașteri a angrenajelor și mecanismelor din
• 4 700 de prezențe cotidiene sau sensul unei vieți • Certi
tudinea convergenței eforturilor — imperativ al oricărei ac
tivități ® O „scoală a caracterului” cu diplome palpabile, 
materiale o ,,Să-mi iasă un cîștig mai mare I” — dar pe ce ? 
a E de ajuns să fii tu însuți disciplinat ? Cum rămîne cu 

colectivul în mijlocul căruia muncești ?

miditate întrebării noastre referitoare la sursa morală a acestei regularități de ceasornic. Cred că e vorba de ceva simplu : datorită a- cestei discipline, pe care o privești nu ca pe o povară, ci ca pe o nevoie a ta lăuntrică, simți umărul tovarășilor tăi, te regăsești mai bine integrat în colectiv. Și, mai ales, ai conștiința că munca ta se desfășoară nu în gol. ci cu folos...
— Și, în tot acest răstimp, ați 

simțit vreodată că n-aveți suficient 
cimp de afirmare pentru spiritul de 
inițiativă ?Răspunsul la această întrebare mi

această industrie, multă gîndire si inventivitate.— Aș afirma fără teama de a greși — ne spunea Ion Robu, secretarul organizației de bază din care face parte inovatorul — că pentru oameni ca Ion Vasilescu disciplina este terenul ce! mai prielnic, mediul nutritiv al spiritului de inițiativă Și nu e vorba numai de inovații : pe oameni ca el — și nu sini puțini dintre aceștia în fabrica noastră — îi vezi mereu nemulțumiți de ei și de ceilalți, mereu in căutarea febrilă a noului și, totodată, mereu înde- plinindu-și fără intîrziere și fără

greș obligațiile de serviciu, ca și sarcinile obștești...Mi-am dat seama în acele clipe cît adevăr de viață este cuprins în remarca unui mare pedagog al secolului trecut, potrivit căruia „disciplina lucrului făcut la timp și bine este școala caracterului". Și, în aceeași fabrică, am avut prilejul să înțeleg cît de valabil este și contrariul acestei profunde observații — anume că indisciplina in muncă duce pînă la urmă la degradarea caracterului — cercetînd cazul unuia dintre indisciplinații notorii ai acestei secții, căruia nu-i vom da numele,, ci doar inițialele.— Exemplul tipic. al omului care fuge de disciplină, cum se spune, ca dracul de tămiie — ne arăta maistrul principal Constantin Cireșaru. Ca să-1 dea de rușine și să-l facă să înțeleagă cît de reprobabilă este atitudinea lui de neglijare a îndatoririlor elementare de serviciu, tovarășii săi de muncă au recurs la un procedeu, poate nu tocmai „ortodox", dar în orice caz usturător : într-un schimb de noapte, cînd G. D. dormea lingă mașină, i-au mînjit fața cu vopsea. Pe altul o asemenea „pată" l-ar fi trezit la realitate. Pe el însă nu. ba. chiar a doua zi s-a dus
Victor BÎRIĂDEANU

(Continuare in pag. a Il-a)
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actualitatea culturală
SCENA

Săptămîna teatrului NottaraIncepind de astăzi și pînă duminică 11 martie, în Capitală se desfășoară „SĂPTĂMlNA TEATRULUI 
NOTTARA". Cu acest prilej vor a- vea loc o Intîlnire a actorilor cu spectatori, cronicari și scriitori (azi, ora 11), două recitaluri de poezie, unul susținut la Biblioteca „Mihail Sadoveanu" (marți, ora 16) și altul la liceul Gh. Șincai (sîmbătă, ora 16), precum și o serie de spectacole după cum urmează : Noaptea ne
chemată de Al. Popescu (spectacol pentru elevii liceului „Mihail Sadoveanu), Bună seara, domnule Wilde (reprezentație jubiliară : 125 spectacole), O, Memphis, Schimbul (reprezentație jubiliară : 100 spectacole), Omul care... (reprezentație jubiliară : 100 spectacole ; pentrucolectivul fabricii „Dîmbovița"), „Vinovatul" (la Fabrica de ventilatoare), Stana, Sora cea mare (la Tehnic Club), Cei șase, Gaițele (rer prezentație jubiliară : 100 spectacole).

Premiere teatrale
e Premieră pe țară la TEATRUL 

NOTTARA : „Cei șase" de Frederic Dard și Robert Hossein. Regia spectacolului aparține lui George Rafael, iar scenografia lui Traiari Nițescu. In distribuție : Ion Dichi- seanu, George Constantin, Val. Săn- dulescu, Ștefan Iordache, Marga Barbu, Migry-Avram Nicolau, Cristina Tacoi, Camelia Zorlescu șl alții.
® TEATRUL NATIONAL DIN 

TIMIȘOARA prezintă noul său spectacol cu „Despre unele lipsuri, 
neajunsuri și deficiențe tn dome
niul dragostei" de Al. Mirodan. Regia : Sergiu Savin. Scenografia : Emilia Jivanov. Interpreți : Lucia Doroftei, Traian Buzoianu, Miron Șugăvău, Viorel Iliescu. Spectacolul este realizat cu concursul formației „Clasic XX".
Turneul Teatrului „Al. Davila" 

din Pitești
e în cadrul unui turneu bucu- reștean ce se va desfășura în cursul acestei luni, Teatrul „AL. DA

VILA" din Pitești va prezenta, pentru început, In sala Teatrului Mic următoarele spectacole : astăzi, 
LUNI, 5 martie, ora 20, „Jocul de-a vacanța" de Mihail Sebastian. Regia : Constantin Dinischiotu. Scenografia : Emil Moise. In distribuție : Vistrian Roman, Dora Chertes, Ana Vlădescu, Ion Focșa, Const. Stavril, Marta Savciuc, Petre Dinu- liu, Margarita Tutoveanu, Ion Angliei și Marin Alexandrescu. 
MARȚI, 6 martie, ora 20. „Ana" șl 
„lancu la Hălmagiu" de Paul Eve- rac. Regia aparține lui Constantin Dinischiotu și, respectiv, lui Nae Cosmescu, iar scenografia Beatrice! Perisianu. în rolurile principale : Dora Chertes, Mihal Dobre, Vistrian Roman.

Premierele lunii martie 
la Teatrul radiofonicTeatrul radiofonic prezintă următoarele premiere în cursul lunii martie :— Dramatizarea romanului „Ul

tima noapte de dragoste, lntiia noapte de război", de Camil Petrescu In regia lui Dan Buican. în distribuție : Victor Rebengiuc, Mariana Mihuț, Vasilica Tastaman, Dana Comnea, Fărîmiță Lambru ș.a.— „Pamela" de Carlo Goldoni. In rolurile principale : Melania Cirje, Aurelia Sorescu-Lipatti, Ștefan Iordache, Mircea Șeptilici, Nineta Guști, Florian Pitiș. Regia artistică: Mihai Pascal.— Scenariul polițist „Motelul" de- Leonida Teodorescu. Intre interpret! amintim pe Gina Patrichi, Victor Rebengiuc, Gheorghe Dinică, Silviu Stănculescu.
— „Prima zi de primăvară", scenariu radiofonic de scriitoarea poloneză Zofia Chadzinska, in regia lui Mihai Pascal. In rolurile principale : Ana Barcan și C. Rauțchi.
— „Povestiri din Arbat" de Alexei Arbuzov. Versiunea radiofonică a fost realizată de un colectiv de actori ai Teatrului Național din Craiova. Regia artistică : C. Mo- ruzan. ,

— „Ah, ee zile frumoase" de Samuel Becket, tn regia lui Cristian Munteanu, va deschide noul ciclu de emisiuni teatrale radiofonice, intitulat „Dramaturgie comentată".
Spectacole pentru copii 

și tineret
• TEATRUL NAȚIONAL DIN 

CLUJ prezintă spectacolul pentru copii „SOLDATUL DE PLUMB", comedie de Sașa Lichy. Interpretează : Anca Neculce Maximilian, Nicolae Iliescu, Gheorghe Radu, Eugen Nagy, Gheorghe Jurca, Miluță Lapteș, Bucur Stan, Cosmin Ghiară, Ion Marian, Totu Coloman, Nicolae Botta, Petru Felezeu. Regia : George Gherasim. Scenografia : T. Th. Ciupe.
• La TEATRUL TINERETULUI 

DIN PIATRA NEAMȚ a avut loc premiera spectacolului „NASTRA- 
TIN HOGEA" de Mircea Florian, după Leonid Soloviev. Regia spectacolului aparține Zoei Anghel Stanca, decorurile arhitectului Vladimir Popov, costumele : Dian Ioan Popov. Interpretează: Valentin Uri- tescu, Boris Petroff, Eugen Apostol, Lucia Ștefănescu, Gheorghe Birău, Paul Chiribuță, Constantin Ghenes- cu, Cornel Nicoară, Alexandru Lazar, Mitică Popescu, Constantin Cojocaru, Ion Muscă, Gelu Nițu, Mircea Bibac, Eronim Crișan, Eugenia Balaure, Sibila Oarcea, Marga Pavlidis, Nina Zăinescu, Ioana Pavelescu, Catrinel Paraschlvescu, Cornelia Cîmpeanu.

• TEATRUL DIN TURDA va prezenta in premieră, joi 8 martie, piesa „Vrăjitorul din Oz“, dramatizare după Frank Baum de Eduard Covali șl Pail Findrihan. In distribuție : Maria Seleș, Aurel Ștefănescu. Stelian Stancu, George Stoian, Mariana Marinescu, Mihai Ionescu-Vrănești, Puiu Neagu, Maria Voronca. Regia : Emilian Cor- tea ; decorurile : Mihai Frăteanu ; costumele : Emilia Miron.
• TEATRUL DE PĂPUȘI „AȘ- 

CHIUȚA" din Pitești prezintă premiera spectacolului „Bum, Bum. 
Tarabum" de Aurel Anchidin pe versuri de Maria Banuș, Gellu Naum șl Marin Sorescu.

EXPOZIȚII• VASLUI (Corespondentul „Srfn- teii", Vasile lancu) — La Fabrica de rulmenți din Birlad, In hala secției de rectificare, este deschisă o expoziție de pictură sub genericul „Experiment — arta în industrie". Autorii ei sînt studenții Cornellu Vasi- lescu și Lucian Georgescu de la Institutul de arte plastice „Nicolae Grigorescu" din București.Etalate direct pe pereții halei Industriale, lucrările artiștilor au menirea de a crea, experimental, un mediu propice activității productive. Inițiativa vizează educația artistică a oamenilor din uzină, care au răspuns cu viu interes acestei idei.• TULCEA (Corespondentul „Sctn- teii", Radu Vornicu). — Sala „Dacia" din municipiul Tulcea găzduiește în aceste zile sub titlul „Imagini dobrogene" o interesantă expoziție de pictură cuprinzînd lucrări ale unor cunoscuți artiști plastici : Gh. Petrașcu, Șt. Luchian, N. Grigorescu, Th. Pallady, precum și ale unor pictori contemporani : Mircea Vărzaru. Eugen Mărgărit, Ștefan Știrbu, Constantin Găvenea și Eugen Braitfanof, membri ai cenaclurilor de pictură din Constanța și Tulcea. Lucrările înfățișează imagini ale ținuturilor dintre Dunăre și mare in viziunea celor două generații de pictori.
BRĂILA

Asociație 
a folcloriștilor 
și etnografilor
La Brăila a luat ființă o asociație a folcloriștilor și etnografilor din județ, pentru investigarea științifică a vetrelor fol- clorico-etnografice locale, determinarea specificului creației populare județene în raport cu zonele limitrofe, valorificarea creației populare, popularizarea ei prin toate formele activității artistice și cultural-educative de masă. Membrii fondatori ai asociației : rapsozi populari, muzeografi, cadre didactice, etnografi. Asociația și-a început activitatea cu o sesiune de comunicări științifice.

PREMIERĂ TV.

Teatrul TV prezintă marți, 6 martie 1973, în premieră absolută, spectacolul cu piesa „IUBIREA MEA CU ZURGĂLĂI" de Constantin Munteanu, lucrare distinsă cu premiul II la concursul d« scenarii

TV., ediția 1972. In distribuție : Vistrian Roman, Adina Popescu, Flavia Buref, Ileana Cernat, Anda Călugăreanu, Constantin Diplan, Ștefan Ta- palagă, Constantin Bărbulescu, Ion Ră- dulescu. Cos tel Con-

stantinescu, George O- prina, Mircea Diaco- nu, Luchian Botez, Dorin Olteanu, Constantin Cristescu-Lun- gu, Adrian Pitiș, Elena Bog, George Ul- meni. Scenografia : Doina Levinta. Regia : Letiția Popa.„CARAVANA CULTURII"
BOTOȘANI (Corespondentul „Scînteii", 

N. Zamfirescu). — Incepind de la mijlocul lunii ianuarie, In comunele județului Botoșani poposește, duminică de duminică, „Caravana culturii". Acțiunea, inițiată de comisia județeană pentru răspîn- direa cunoștințelor științifice, în colaborare cu-muzeul județean, Include o suită de manifestări politice, ideologice și cul

tural-educative ce se desfășoară concomitent în una sau mai multe localități învecinate. De pildă, la Tudora, una din comunele mari ale județului, sătenii au participat în- tr-una din zile La expoziția „Satul românesc contemporan o- glindit In arta plastică", comentată de un muzeograf al muzeului județean, la o întîlni- re cu brigada științifică, însoțită de proiecții de filme docu

mentare și la un program artistic prezentat de formațiile școlii populare de artă Botoșani și ale căminului cultural din localitate. A urmat apoi o gală de filme românești. „Caravana culturii" — care cuprinde profesori, medici, juriști, ingineri, actori, formații artistice — a poposit în opt din localitățile din județ, bucurindu-se de o largă participare a cetățenilor.
Cu :

O inițiativă culturală:

Ciclu de prelegeri despre istoria teatrului
TlVr? i'HV •' f” ;»(/ • r-.-Teatru! de stat din Constanța a inițiat, in colaborare cu consiliul municipal al pionierilor, un ciclu experimental de momente din istoria teatrului, cuprinzînd, in 6 teme, cele mai importante etape ale dezvoltării acestei arte. Expunerile sint susținute de secretarul literar al teatrului, iar momentele ilustrative sint puse in scenă de regizorii Ion Maximilian și Gh. Jora. Ciclul a fost deschis cu tema : „începuturile teatrului. Tragedia și comedia antică", cu acest prilej prezentindu-se fragmente din „Prometeu înlănțuit"

de Eschil, „Oedlp-rege" de Sofocle, „Iphigeniâ îh Aulida" de Euripide, „Pacea" de Aristofan, „Soldatul fanfaron" de Plaut, precum și un moment din spectacolul cu „Me- deea" de Euripide, care s-a reprezentat în aer liber. Cea de-a doua temă :. „Contraste în teatrul medieval" a prezentat ca ilustrații „Farsa jupînului Pathelin" și „Studentul călător la rai". Ciclul de momente din istoria teatrului se prezintă in fața a 1 500 pionieri s din orașul Constanța, precum și la Mangalia și Cernavodă.

tv
81,30

22,30
22,50

17,30

PROGRAMUL I

Curs de limba franceză. Lec
ția a 44-a.
Telex.
La ordinea zilei... Azi, ta 
județul Covasna.
Căminul.
Ecranul — emisiune de ac
tualitate șl critică cinema
tografică. A 13-a ediție a 
Festivalului Internațional de 
televiziune de la Monte 
Carlo.

19,20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal, a Cincinalul Îna

inte de termen — cauză a 
întregului popor.
Cîntecu! săptăminll : „Izvor 
de frumusețe" de Radu Șer- 
ban, pe versuri de Aurel 
Storin. Interpretează Aida 
Săvescu.
Mai aveți o Întrebare 7 Pro
tecția naturii și a operelor 
de artă.
Roman foileton : „Piatra Lu
nii" — după romanul lui 
W. Collins. Episodul IV. Re-

18,00
18,05

18,20
19,00

20,00

20,06

83,43

gla : Paddy Russell.
Vivien Heilbron, Basil Dig
man, Robin Ellis,
Cropper, John Welsh, Mau
reen Morris.
Revista literară TV. Emisiu
ne de Adrian Păunescu.
24 de ore.
Luminile rampei. Aril cele
bre, voci celebre. Pagini din 
operele lui Verdi și Pucclnl 
In Interpretarea soliștilor 
Arta Florescu, Lucia Stănes- 

Marlo del 
Spless.

cu, Anna Moffo, 
Monaco, Ludovic

PROGRAMUL H

Anna

20,00
20,05

20,30
20,35

Avanpremieră.
Film serial pentru eopil t 
„Delfinul Flipper". 
Publicitate.
Dans și muzică de pretutin
deni. Folclor din Uniunea 
Sovietică.

81,05 Și medicii au Început să 
filmeze — film documentar, 
producție a studiourilor „Al. 
Sahia". Regia : Ion Bostan.

21,15 Cîntă Magda lanculescu ș! 
Nicolae Herlea.

21,40 Film artistic: „Tutunul" (II). 
Producție a studiourilor cine
matografice din R. P. Bul
garia. Regia : Nikola Kora- 
bov. Imaginea : Vîlo Radev. 
în distribuție : Nevena Ko- 
kanova. Iordan Milev.

*

i

i

JUDEȚEAN
Critica 

trebuie sâ 
funcționeze...Adunare generală 

la C.A.P. Braniște, comuna Vînători, județul Mehedinți. Printre participanți se afla șl cooperatorul Gheor- ghe Bădină, membru de partid. Cum asemenea adunări folosite nu atît pentru a lăuda pe cutare sau cutărică, ci, mai ales, pentru a analiza ce mai trebuie făcut în vederea îmbunătățirii activității și obținerea de rezultate și mai bune în producție, G. B. a luat cuvintul și a criticat unele aspecte negative din activitatea secretarului comitetului de partid al C.A.P., Marin Colițoiu. Atit i-a trebuit lui Dindere Gheorghe, ției I.M.A. participant nare în calitatea sa de membru al Comitetului județean Mehedinți ai P.C.R. In loc să privească faptele în lumina adevărului, el a adoptat o atitudine neprincipială față de vorbitor, năpustin- du-se asupra lui cu cuvinte grosolane, a- jungînd pină la jignirea și blamarea acestuia și a familiei sale.In scrisoarea sa, a- dresată redacției la sfîrșitul anului trecut, Gheorghe Bădină a- răta că deși a sesizat organului județean de partid această comportare complet străină unui comunist, nu i s-a dat răspuns. Am Comitetului Mehedinți Răspunsul, curînd la precizează urma verificărilor făcute a rezultat că, în- tr-adevăr, problemele ridicate de autorul sesizării, atît cele referitoare la secretarul comitetului de partid, cît și cele privind atitudinea și poziția Iul Dindere Gheorghe s-au dovedit întemeiate". Pentru că ceea ■

sini

șeful sec- Braniște, la adu-

dat adresat sesizarea județean al P.C.R. sosit de redacție, că „în

ce s-a intimplat în a- dunarea respectivă constituie o abatere nu dintre cele mai puțin grave — de fapt un mod brutal de înăbușire a criticii — în răspuns se arată că „Gh. Dindere a fost chemat in fața secretariatului comitetului județean de partid și criticat sever, iar cu prilejul alegerilor de partid din ianuarie 1973 nu a mai fost ales membru al comitetului județean". In privința lui Marin Colițoiu, in răspuns se precizează că „nu a

mal fost ales In funcția de secretar al comitetului de partid pe C.A.P. și a fost Înlocuit din funcția de președinte al comisiei de revizie a C.A.P. Braniște". Măsurile luate oferă celor în cauză — și altora Ca ei — un bun prilej de meditație că nu așa se răspunde la critică, nu așa se stimulează opinia de masă, atunci ci nd este vorba de interese obștești.
Pentru centru... 

mumă, dar 
pentru 

„periferie" ?
Din satul Bălăneștl, comuna Măruntei, județul Olt, ne-a sosit la redacție o scrisoare in care se arăta că, de la o vreme, activitatea cultural-educativă, care in trecut adusese faimă locuitorilor, a devenit aproape inexistentă. Autorul făcea și unele propuneri de îmbunătățire 

a muncii culturale in 
sat. Comitetul culturii 
și educației socialiste 
al județului Olt, căruia redacția i-a adresat sesizarea spre rezolvare, ne-a răspuns: că neajunsurile semnalate, perfect adevărate, se datorează organelor locale care au fost preocupate doar de centrul comunei, neglijind satul Bălănești. în încheierea răspunsului se subliniază : „In urma discuțiilor purtate cu organele locale de partid și de stat, s-a hotărît să se reînființeze, în timpul cel mai scurt, formația de cor și să se reactiveze celelalte activități culturale. S-a stabilit, totodată, să fie analizată, într-o ședință a comitetului comunal de partid, munca cultural-educativă de masă, pentru a se lua măsuri de îmbunătățire a acesteia". De asemenea, sîntem informați că în sat a fost numit un director de cămin cultural cu indemnizație.Măsura luată ca directorul să aibă sau nu indemnizație nu va rezolva . problema pusă în discuție dacă orga- nele Ipcale de partid, de stat și obștești nu vor înlătura practica de a acorda atenție numai activității din centrul comunei, lă- sind „periferia" la... periferia preocupărilor lor.
Care-i adevărul?Vasile V. Luca din comuna Tansa, județul Iași, ne-a trimis

o scrisoare prin care eram informați că în localitate s-a construit, de către C.A.P., o brutărie ' modernă, Înzestrată cu utilajul necesar. Deși totul este gata, brutăria nu a fost dată încă in funcțiune. „întrebat asupra acestei deficiențe — sublinia autorul scrisorii — președintele C.A.P.-uiui motivează că întreprinderea de rețele electrice Iași nu vrea să execute instalația electrică necesară".
Iată însă că din răspunsul trimis redacției de către sus-numita întreprindere, semnat de ing. Vasiliu Vlad, director, rezultă altceva. „C.A.P. Tansa posedă pentru brutărie un proiect de electrificare, întocmit în luna decembrie 1972 de către C.P.C.A. Iași. La sfirșitul lunii decembrie, anul trecut, președintele C.A.P. s-a prezentat la centrul de distribuție rurală din orașul Negrești pentru a lua relații de la șeful acestuia asupra e- xecuției lucrării. A fost îndrumat să se a- dreseze cu o comandă, însoțită de proiectul respectiv, la șantierul de construcții și montaj din Iași al întreprinderii noastre. De Ia acea dată și pină la 

primirea scrisorii de 
Ia redacție nu a sosit 
nici o cerere de Ia 
C.A.P. Tansa (subl. n.s.). La 17 februarie a.c. s-a luat legătura telefonică cu cooperativa, fiind solicitată să trimită imediat un delegat cu o comandă și proiectul respectiv în vederea contractării lucrării. Nici la aceste solicitări ale noastre nu a răspuns. Față de cele expuse mai sus, considerăm că lucrarea se tergiversează de către însăși C.A.P. Tansa".După cum se vede, Intre cele semnalate în scrisoare și răspunsul primit există o totală discordanță. Fapt este că în comună s-a construit o brutărie, pentru care s-au cheltuit bani din fondurile cooperativei, și nu funcționează din motive ce nu ne sînt bine lămurite. Unul este punctul de vedere al cetățeanului care a scris redacției și altul cel al întreprinderii de rețele electrice. Odată cu precizarea adevărului, consiliul popular județean ne va comunica, desigur, și măsurile luate pentru ca brutăria din Tansa să înceapă să producă pîi- ne cit mai repede cu putință.
Neculal ROȘCA

Corespondenții
„Scînteii" transmit:

CONSTANȚA

Un nou cartier 
de locuinfe

în zona de sud ■ orașului, în apropierea șoselei care duce spre Mangalia, se construiește un nou cartier de locuințe. Numai in acest an, aici se vor înălța 24 de blocuri cu 4 pînă la 10 niveluri, însumînd 1 130 de apartamente. La sfîrșitul actualului cincinal, noul cartier con- stănțean va însuma 3 220 apartamente cu o populație de circa 
11000 de locuitori. Tot aici se vor construi două școli (cu 16 și, respectiv, 24 săli de clasă), 3 grădinițe, un cinematograf, complexe comerciale și de servicii pentru populație.

ARGEȘ

Cantine 
muncitorești

Trectndu-se la înfăptuire* propunerilor consiliilor oamenilor muncii, pe lingă marile întreprinderi industriale ale județului se construiesc o serie de cantine muncitorești. De curînd, la combinatul de articole tehnice din cauciuc a fost dată în folosință o cantină cu o capacitate de 300 de locuri pe serie. Alte cantine, cu capacități de 
4—5 ori mal mari, se află in construcție la Uzina de autoturisme Pitești (2 000 locuri), Uzina mecanică din Cimpulung Muscel (1 000 locuri) și in zona industrială de nord a Piteștiului (3 000 locuri).

: ARAD

Întineresc 

pădurile
în \ocoalel« silvice Hălmagiu, Gurahonț, Sebeș, Beliu, Săvlr- 

șin, Radna și Tirnova se desfășoară ample acțiuni de împădurire, în special cu rășinoase, pe o suprafață de 1 400 hectare. în acest scop au fost pregătiți din timp 3 000 000 de puieți de molid, larice, pin etc. In același timp, în raza ocolului silvic Petica, pe o suprafață de 20 hectare, continuă acțiunea de plantare,, în special cu nuci negri necesari fabricilor de mobilă.

Noi construcții de locuințe în cartierul „Brazda lui Novac" din Craiova

LA 1 APRILIE INTRĂ

ÎN VIGOARE

Noul orar al curselor 
aeriene interneCu începere de la 1 aprilie Intră In vigoare noul orar al curselor aeriene interne, servite de compania „Tarom". In comparație cu graFcul din perioada corespunzătoare a anului trecut se va realiza o îmbunătățire a traficului de călători, îndeosebi pe unele trasee care unesc Capitala cu o serie de municipii din Transilvania, Moldova, Banat și Dobrogea.Astfel, între București și localitățile Timișoara, Arad și Oradea .vor circula trei curse zilnice, dimineața, ța prinz și seara, iar pentru Cluj sint prevăzute șase zboruri pe zi. In sezonul estival, spre litoral vor circula șase curse in decurs de 24 de ore. față de două în perioada precedentă.Preocupările pentru dezvoltarea ■ și modernizarea permanentă a aviației civile din țara noastră se vor materializa în efectuarea, în sezonul de trafic intens, a 36 de curse zilnice pe liniile aeriene interne. în acest context, „Taromul" a achiziționat noi aeronave, de capacitate și viteză sporite, a luat măsuri pentru îmbunătățirea servirii pasagerilor în aerogări și în timpul zborului.Acest orar al curselor aeriene Interne va fi valabil pînă la 31 octombrie. (Agerpres)

DISCIPLINA
(Urmare din pag. I)glonț la conducere să se plîngă că e... persecutat.L-am întrebat pe G.D. de ce nu se integrează disciplinei generale a colectivului, de ce nu păstrează ordine și curățenie la .mașina care i-a fost încredințată, de ce o părăsește cu mult înainte de terminarea schimbului, de ce pleacă adesea de lingă mașină spre a-și rezolva tot felul de treburi personale.— Cred că șefii mei au pretenții prea mari de la mine — a sunat prompt răspunsul. Mai bine s-ar în
griji să-mi iasă un ciștig mai mare(! ? I).

Precum se vede, la oameni de tipul lui G.D. indisciplina răstoarnă 
nu numai caracterul, ci și sensul 
noțiunilor, deformează gindirea logică : ei nu mai sînt capabili să vadă raporturile normale dintre feluritele laturi ale realității, să priceapă că intr-un colectiv al unei 
întreprinderi socialiste numai mun
ca disciplinată și sirguincioasă este 
in măsură să-ți, creeze drepturi ; pentru ei. pretențiile la ciștig fără acoperire în realități valorice încep să primeze.După convorbirea noastră, G.D părea ușor tulburat : a alergat după noi să ne spună că se va strădui să se îndrepte, să nu mai dea prilej de nemulțumiri tovarășilor săi de muncă. Să sperăm că de data aceasta noul său angajament — căci și-a mai luat angajamente In decursul

timpului — își va găsi întruchipare în fapte.— Singurul leac al unor asemenea atitudini este, după părerea mea, intransigența comunistă, lipsB de menajamente față de orice încălcări ale disciplinei, din partea oricui ar veni — ne-a spus tovarășul Marin T. Ioniță, secretarul organizației de bază de la secția strungărie a Uzinei de pompe. Cind s-a dezbătut în organizația noastră proiectul de norme, un tovarăș, Marin Dragomir, altminteri prețuit și respectat pentru conștiinciozitatea Iui profesională, a fost aspru criticat pentru că a admis în brigadă un act de indisciplină, lăsîndu-1 pe un muncitor tînăr să-și părăsească lucrul în timpul schimbului. în vreme ce mașina îi mergea în gol. Cred că a fost o luare de atitudine firească, deoarece un comunist răs
punde nu numai pentru comportarea 
lui disciplinată, dar și pentru gradul 
înalt de disciplină al colectivului în 
mijlocul căruia lucrează.Problema disciplinei în muncă — așa cum s-a desprins din discuții — nu se poate diviza și compartimenta : ea trebuie privită cu egală acuitate și cînd e vorba de lucrurile mici și, desigur, cînd sînt în joc treburi importante.— La noi — ne spunea Inginerul 
Grigore Murguleț, locțiitorul secretarului comitetului de partid de 'a Institutul de proiectare tehnologică pentru laminoare - s-a acordat aceeași importanță și unui act de indisciplină aparent mărunt, cum a fost refuzul unei uteciste, proaspăt

venite în Institut din rlndul tinerilor bacalaureați, de a lucra la heliograf (zicea că e „treabă de muncitor", nu de „intelectuală", poziție pe care am combătut-o aspru și fără nici o reticență!), ca șl unul act mai „subtil", dar cu posibile repercusiuni mai ample, cum a fost tendința unor proiectanți de a mări costul la construcții-montaj, neglijind problema eficienței investițiilor. Putem spune că la noi s-a creat un climat tn care disciplina fertilizează 
efectiv creația tehnico-inginerească tocmai prin faptul că impune niște norme stringente și, totodată, stimulatoare pentru inventivitate. Datorită acestui caracter stimulator al disciplinei socialiste a muncii, un colectiv cum este cel ce a lucrat pentru platforma industrială Tîrgo- viște — și i-aș evidenția mai aleș pe comuniștii Petre Ionescu, Eduard Hartmann, Gheorghe Vișoiu, Victor Szilagy — a realizat proiectele mult înainte de termenul planificat și la un nivel calitativ care i-a atras aprecierile laudative ale beneficiari
lor. Căci pentru un comunist disci
plină înseamnă nu numai să facă 
ceea ce trebuie să facă, dar șl să 
facă mai mult, mai repede, mai 
bine !E, neîndoielnic, un înțeles superior al disciplinei socialiste a muncii — disciplina ca formă de entuziasm creator a conștiinței comuniste — înțeles izvorît dintr-o viziune pătrunzătoare, lucidă, realistă asupra locului comunistului în societatea noastră.

MEHEDINȚI

Balota

punct turisticîntr-un cadru pitoresc, în •- propierea municipiului Drobeta Turnu-Severin, la Balota, s-a construit un motel. El dispune de un restaurant, două terase și camere confortabile pențru cazare. Prin linia sa arhitectonică și locul de amplasare, noul punct turistic Balota va fi unul dintre cele mai frumoase popasuri din această parte a țării.
BISTRIȚA- 
NĂSĂUD

Elevii artizaniîn multe școli din județ, atelierele școlare s-au transformat în microîntreprinderi. Pe baza contractelor încheiate, elevele Școlii generale nr. 3 din Bistrița, de exemplu, realizează cos- ' tume naționale, fețe de masă șl prosoape pentru noile hanuri turistice și edificii social-cultu- rale. La tîndul lor, elevii de la școlile generale și liceele din Năsăud, Prundu-Bîrgăului, Sîn- georz-Băi, Uriu și altele, in colaborare cu Întreprinderea de industrie locală „Ineul", confecționează mobilier pentru dotarea creșelor și grădinițelor, precum și o gamă variată de obiecte de artizanat.
BUZĂU

Cale liberă
Pe șoseaua națională D.N. î Bucureștl-Bacău-Iași, la intrarea în municipiul Buzău, circulația auto este adesea stînjenită de trecerea peste calea ferată Bu- zău-Nehoiu. In viitor, în acest punct aglomerat, autovehiculele vor beneficia de „cale liberă". Aici a început construcția unui pasaj de nivel. Lucrarea este în așa fel proiectată incit va permite dublarea și electrificarea căii ferate, ținîndu-se seama de dezvoltarea transporturilor feroviare în perspectivă.
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SPORT ATLETISM

Campionatele de sală ale juniorilor

CONDIȚIILE PERFORMANȚEI?

La start mii de tineri și tinere! PASIUNE Șl MUNCĂ!

OSTRAVA
pe pilonii industriei

Din punct de vedere strict meteorologic, ieri dimineață, la București vremea n-a fost prea primă- văratică, Ia un moment dat a început chiar să ningă. Aceasta Insă 
nu a perturbait cu nimic desfășu
rarea primului cros de masă — din seria de nouă anunțate pentru a- cest an de forurile sportive municipale. Se poate spune că. în ciuda temperaturii relativ scăzute, entuziasmul general, tinerețea concurentelor și a concurenților, simpla bucurie de a lua startul a celor a- proape 4 000 de participanți au creat un „cadru de primăvară", semn 
de bun augur pentru viitoarele competiții populare de acest gen. De reținut este totodată faptul că marea majoritate a alergătorilor și alergă- 'oarelor de ieri a format-o tlnere- zul școlar, într-o duminică în care — după cum sublinia inspectoarea școlară a municipiului — numeroși alțl elevi și eleve s-au aflat angrenați și în altfel de competiții sportive. Fără discuție, este meritul cadrelor de specialitate că — poate nu încă la nivelul necesar — recomandă și asigură tineretului școlar participarea, în timpul liber, la întreceri sportive.Desfășurate ta son» Cotrocenflor, pe un traseu între Piața Operei șl Facultatea de medicină, alergările (pe categorii de vtrste) au pasionat deopotrivă pe concurenți si pe numeroșii spectatori (ocazionali sau ve- niți special). Fără îndoială, important pentru toți a fost să participe ; ceea ce nu înseamnă că n-am asistat la o luptă dîrză pentru ocuparea unui loc fruntaș sau... chiar si numai pentru a termina cursa ! O singură probă (din cele 11) avea să aibă, ca să spunem astfel, un mare favorit, un cîștigător sigur : cursa alergătorilor în vîrstă de peste 35 de ani. La startul ei s-au alintat. între alții, și activiști ai C.M.E.F.S. (însusi președintele), profesori de e- duoație fizică. A cîst.igat — cum era de așteptat — fostul fondist. Dumitru Tîlmaclu.Primii sosiți, în celelalte probe, 
stat : categoria 11—12 ani : Mihaela Gheorghe (Școala generală nr. 178) și Cornel Brătucu (Școala generală nr. 25) : categoria .13—14 ani : Tatiana Bădeanu (Școala 178) și Constantin Burnuz (Școala 175) ; categoria 15—16 ani : Gabriela Hogea (Liceul 21) șl Vaslle Pătran (Școala profesională C.F.R.) : categoria 17—18 ani : Ioana Robitu (liceul poligrafic) și Eugen Vlad (liceul „T. Vladimi- rescu") ; categoria 19—25 ani : Doina Pricop (liceul „I. L. Caragiale") șl Dumitru Ionescu (asociația Gloria).Crosul organizat Ier! la București —, cros denumit „6 Martie" — îșl datorează succesul unei.-bune colaborări a responsabililor' sportului din Capitală. Sperăm că, pentru asemenea competiții, ca șl pentru alteia (toate cu caracter de masă, de la eare n-ar mai trebui să lipsească — precum ieri — tinerii din asociațiile sportive sindicale), vom avea prilejul să revenim ta tot timpul sezonului sportiv în aer liber, sezon care, subliniem, a avut un start promițător.

Prin amploarea întrecerilor, prin numărul mare de participante, duminica sportivă de ieri a fost una dintre cele mai reușite acțiuni cu caracter de masă.în municipiul Constanța și în multe alte localități din județ (Medgidia, Hîrșova, Cernavodă, Ostrov, Băneasa și altele) au fost organizate ' ' tivePe 
s-a lui", aproape 1 000 de tinere din asociațiile sportive școlare și sindicale. La noul bazin olimpic din Mamaia, sub genericul „Cupa ghioceilor", 300 de fetițe (pînă la vîrsta de 10 ani) s-au întrecut la înot.în sala „Tomis" din Canstanța_s-a organizat, în cursul................... —tivalul fetelor" la care au participat gimnaste din școlile petiții .rezervate fetelor au mai fost organizate la bowling, șah, handbal, volei și tenis de masă. (D. MÎN- DROIU).

ieri numeroase competiții spor- rezervate fetelor.plaja „Modern" dfn Constanța desfășurat „Crosul mărțișoru- înitrecere la care au participat

toare de la fabricile de confecții postav, studente de la Institutul pedagogic, eleve. Concurentele au a- lergat pe distanțe intre 500 și 1 500 m, în raport cu vîrsta. Am reținut, dintre acestea, numele muncitoarelor Teodora Fintînaru, Dora Vrabie, Elena Vișan-Ciubotaru, ale studentelor Mihaela Neagu și Ana Meriș, ale elevelor Zoana Cerbu și Stratica Paraschiv.In sălile de sport și la casele de cultură din cele șase orașe ale județului au fost organizate întreceri de volei, baschet, tenis de masă, șah, la care au luat parte alte cîteVa sute de tinere fete. (GH. BALTĂ).

?i

dimineții, „Fes- gimnastică, la cele mai bune generale. Com-

Duminică dimineață, pe dealul Gușterița din Sibiu, într-un splendid decor de iarnă, peste 3 000 de tineri — elevi ai școlilor generale, ai liceelor și școlilor profesionale, muncitori din fabricile și uzinele o- rașului — au luat startul in întrecerile de schi (coborîre și fond) și săniuțe ale unei importante competiții de masă, inițiată de C.J.E.F.S., în colaborare cu comitetul județean al femeilor, consiliul județean al sindicatelor, comitetul județean U.T.C. și consiliul județean al organizației pionierilor. Minuțios pregătită, „Cupa mărțișorului" mai cuprinde alte 8 discipline sportive : cros, handbal, volei, înot, popice, gimnastică, orientare turistică și patinaj. (N. BRUJAN).

în județul Covasna, zăpada căzută in ultima săptămină a creat condiții favorabile desfășurării unor concursuri de schi cu caracter de masă, chiar în apropierea localităților. Astfel, duminică, înainte de masă, la marginea orașului Sf. Gheorghe, pe dealul Fîntinele, peste 100 de schiori (de la Sf. Gheorghe, Tg. Secuiesc, Covasna și Baraolt) au participat la concursul de schi alpin. Cele două probe (slalom uriaș și slalom special) au fost urmărite cu ■viu interes de un numeros public. (TOmORI GEZA).

La Bacău, ta pofida unul ger aspru, crosul „8 Martie" s-a bucurat de prezența a circa 500 de mund-

După ce cu numai o săptămînă în urmă a avut loc „Ziua baschetului", cu participarea a pgste 2 000 de tineri din școlile și unitățile economice ale județului, ieri, profiitîndu-se de abundența de zăpadă, pe pirtia dealului Coala din Piatra Neamț s-a desfășurat un concurs de masă la schi. La start — aproape 200 de schiori amatori, elevi ai școlilor ,din Piatra Neamț, tineri muncitori de pe platforma chimică Săvinești.După o întrecere viu disputată, de aproape 4 ore, cele mai bune rezultate au fost obținute de către schiorii de la Școala generală nr. 6 ; elevii Florin Tudose, Cătălin Că- lărașu și Iustin Penescu, au ocupat, in ordine, primele trei locuri ale clasamentului general al ooncursu- lui. (ION MANEA).

O lume aparte, aceea a iubitorilor de atletism, in sala „23 August" din Capitală, cu ocazia campionatelor de juniori ; o lume formată din părinți și amicii părinților, din colegi de bancă și vecini de stradă, prieteni de joacă, la rînd cu membrii colectivului de antrenori bucureșteni și provinciali și apoi, Întreaga numeroasă suită a „oficialilor" în uniforme, descifrind și judecind rezultatele întrecerilor. Specialiști sau nespecia- liști, spectatorii aplaudă, firește, dar, totodată, discută, compară date,-pro- nostichează. Din zumzetul tribunei desprind întrebări interesante, la temă. Dau, spre pildă, următoarea întrebare, care dovedește in ce măsură sînt gînd la gînd preocupările publicului cu acelea ale conducătorilor federației : Pentru ce, se întrebau „voci din public", arădeanul Negomireanu sărea ca junior 2,11 m la înălțime, iar de cind este student la I.E.F.S. (!) dă înapoi ca racul ?Statistic vorbind, campionatele juniorilor înseamnă 277 de participanți, aparținînd a 66 de cluburi și asociații din 25 de județe și din Capitală. De la bun început se constată absența, de pe „harta juniorilor", a 14 județe. Dar asta nu e totul, și nici nu atinge fondul problemei. De pildă, un centru cum e Timișoara a avut 5 reprezentanți, cifră foarte mică, firește, însă ceea ce vorbește mai apăsat e faptul că timișorenii n-au avut rezultate notabile ! Mai departe. Cum se explică faptul că Rapid și Constructorul, cluburi bucu- reștene cu grupe de juniori și antrenori special plătiți pentru treaba asta, n-au avut nici măcar o participare simbolică ? Sau : Dinamo (sală de alergări încălzită — 150 metri în lungime !) — doi juniori, cu timpi' mediocri ! Unde sînt juniorii lui Di

namo, ai fostului sprinter Al. Stoe- nescu, astăzi antrenor coordonator 7 Tot statistic discutind, provincia a cucerit 8 titluri față de cele 4 ale bucureștenilor. Dintre titluri, citeva au plecat la Iași, mai precis la Liceul nr. 2 (director Gh. Bordeianu ; prof.-antrenor Radu Titiniuc). Sală de antrenament n-au la Iași, totuși, Adriana Surdu e campioana sprinterelor (și la senioare !), iar pe podium, la 60 m garduri, au urcat alte trei eleve ale lui Titiniuc : 1. Olga Ciobanu 2. Cornelia Bucătaru 3. Ște- fania Sansu ! Să continuu : Nici Brăila n-are sală, totuși, elevii antrenorului Ion Moroiu au cîștigat ambele probe ale săriturii la înălțime (Doru Oprea — 2,07 m și Argentina Pavel — 1,68 m), prezența juniorilor brăileni făcîndu-se simțită și la alte probe atit de diferite cum sînt sprintul și greutatea. L-am întrebat pe Ion Moroiu : care-i secretul rezultatelor grupei dumitale de juniori ? „Nu-i nici un secret. _ _ patru ani ca antrenor, muncesc de dimineață pină seara pe stadion !“. Deci... la treabă, tovarăși antrenori !închei rîndurile despre campionatele juniorilor consemnind cele 12 recorduri bătute sau egalate. Printre cele egalate sînt trei ale seniorilor și aparțin toate sprinterului Doru Cristudor (Liceul de atletism din Cîmpulung Muscel — director G. Bădescu, profesor antrenor M. Rău- țoiu). Pentru comportarea Iui apropiată de baremul fixat de federație (de opt ori în sezonul de iarnă 6.6 sec. pe 60 m plat — barem : 6,5 sec.), F.R.A. a decis trimiterea lui Cristudor la Campionatele europene de sală de la Rotterdam din zilele de 10 și 11 martie.

in

Valeriu MIRONESCU

„Săniuța de argint (C

• CALCULE DE MICRONI LA O PIESĂ DE 360 TONE
• STERILUL NU-SI JUSTIFICĂ NUMELE © CUM SE

NAȘTE O AUTOSTRADĂ

SINAIA (prin telefon, de la pred. Ion Matei). — Aflată la cea de-a V-a ediție, competiția de masă „Săniuța de argint", organizată de C.C. al U.T.C. și Consiliul National al Organizației Pionierilor, cunoaște an de an un succes deosebit. Faza finală desfășurată Ia Sinaia a adunat la start reprezentanții a 35 de județe și ai municipiului București — circa 130 de concurenți din școli generale, licee și școli profesionale. Aceștia eînt cîștigătorii fazelor anterioa-

i. n,

CC RAPID

re, eare au angrenat în practicarea acestui minunat sport zeci de mii de copii și tiheri. Vechiul drum care coboară de la cota 1 400 în Sinaia, cu mulți ani în urmă gazda primelor concursuri de sanie și bob de la noi, a oferit pista de întrecere (1 100 m lungime, 7 viraje) pe care localnicii au pregătit-o cu multă grijă. Ea a configurat, de altfel, un splendid traseu care ar putea în viitor o pîrtie ideală activitatea competițională.Concursul t-a desfășurat ambianță cu totul aparte, în care frumusețea peisajului și dinamismul întrecerilor au constituit o excelentă propagandă pentru sport. Foarte disputate, cele două manșe (eșalonate simbătă și duminică) au reliefat buna pregătire și talentul reprezentanților județelor Dîmbovița. Brașov, Sibiu, Arad, Suceava. De subliniat preocuparea pentru Îmbunătățirea materialului de concurs, mulți sportivi /'prezeritind sănii de construcție origiriâlă'.Iată și câștigătorii. Pionieri : tete Doina Stanciu (Dîmbovița) 1 bați — Ilie Miilea (Dîmbovița) ; U.T.C. : fete — Marilena Rusu (Sibiu) ; băieți — Gheorghe Husea (Brașov).

deveni pentrutntr-o

\

LEEDS UNITED, 
IN AȘTEPTAREA

LONDRA (Corespondență ie 
la N. Plopeanu). — Șimbătă 
după-amiază, echipa Leeds U- 
nited — adversara rapidiștilor 
bucureșteni in sferturile 
finali ale „Cupei cupelor" 
a obținut o nouă victorie 
campionatul primei divizii bri
tanice, invingînd In deplasare 
formația „Derby" cu scorul de 
3—2. A fost un meci frumos, 
presărat cu multe faze la o 
poartă șl la alta. Ce-i drept, 
„Derby" a atacat mai mult, 
dar apărarea de la „Leeds", tn 
frunte cu Hunter, Heaney și 
Harvey, a fost la înălțime. La 
fel și înaintarea, tn care au 
excelat Lorimer, Clarke, Jones 
șl Giles. Imediat după meci, 
comentatorii postului de radio 
B.B.C. și ai televiziunii au re
marcat faptul că „Leeds" se 
află tn revenire de formă, după 
cele două tnfringeri anterioare 
din campionat. Revenirea a 
avut loc după 25 februarie cind, 
In meci de cupă, Leeds a sur
clasat formația West-Brom- 
wich. Scorul de 2—0 nu a ară
tat fidel situația de pe teren. 
După această intilnire. comen
tatorul ziarului „Guardian" 
scria : „Dacă o echipă vrea 
să ctștige anul acesta cupa, va 
trebui, mai tniti, «d treacă de 
„Leeds".

Cei de la „Leeds" nutresc 
glnduri și pentru cucerirea pri
mului loc In divizia I. Ase
menea performanță nu este 
deloc exclusă, gîndindu-ne că 
tn prezent se află pe locul 
III (avtnd două și, respectiv, 
trei meciuri mai puțin jucate 
dectt „Liverpool" și „Arsenal", 
aflate înaintea sa).

„Leeds" privește cu multă se
riozitate afirmarea si tn „Cupa 
cupelor", comvetiție in care, 
dună cum se știe, miercuri, va 
întîlni echwa Rapid. Dună cum 
îmi mărturiseau conducători ai 
clubului englez, intenția an
trenorului și a jucătorilor de la 
„Leeds" este de a cistiaa întîl- 
nirea de la 7 martie de. la Leeds 
la un scor care să le permită 
să joace la București fără emo
ții. în funcție de aceasta, au a- 
firmat ei, se poate deduce și 
tactica ce o vom folosi.

FOTOCRONICĂ SPORTIVA BUCUREȘTEANA : Tinerii judokani s-au 
întrecut în sala Floreasca (sus — dreapta). Echipele fruntașe de polo 
au început un nou campionat (sus — stingă). Start — la 60 m plat — 

în campionatul atleților juniori (jos)

Foto : 8. Cristian

DIN TOATE SPORTURILE
ATLETISM

Viorica Viscopoleanu, 
cîștigătoare• în ultima zi atletism pe teren fat la Moscova, Viscopoleanu a obținut o frumoasă victorie, ciștigînd proba de săritură în lungime, cu rezultatul de 6,34 m. 

Pe locul secund : Ludmila Ilina (U.R.S.S.) cu 6,22 m.

Ia Moscovaa concursului de acoperit, desfășu- românca Viorica

PATINAJ ARTISTIC 
Nepela, din nou campion 

mondial• Campionatele mondiale de patinaj artistic s-au încheiat, la „Palatul de gheață" din Bratislava, cu proba masculină individuală. în care „asul" cehoslovac, Ondrej Nepela, a repurtat o strălucită victorie, pe a- celași patinoar din orașul său natal unde, în 1966, la vîrsta de 15 ani, obținea prima sa medalie In campionatul european. Palmaresul lui Nepela cuprinde acum cinci titluri de campion al Europei, medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Sapporo și trei titluri de campion al lumii. Iată ordinea primilor trei clasați în proba individuală : 1. — Ondrej Nepela (Cehoslovacia) 355,66 puncte ; 2. — Serghei Cetveruhin .(U.R.S.S.) 348,55 puncte ; 3. — Jan Hoffmann (R.D.G.) 340,55 puncte.

TENIS
La Hampton și la Sofia• Finala probei de simplu din cadrul turneului internațional de tenis de la Hampton (Virginia) se va disputa între românul Ilie Năstase și americanul Jimmy Connors. In semifinale, Năstase l-a învins cu 6—4, 6—3 pe Mike Estep (S.U.A.), tn timp ce Connors l-a eliminat cu 7—6, 6—4 pe compatriotul său. Paul Gerken.• Cuplul român, Iudit Dibar, Mariana Simionescu, s-a calificat pentru finala probe! de cadrul turneului de acoperit de la Sofia, mânce au întrecut cu perechea Koch, Hofmann (R.D.G.).

TENIS DE MASĂ 
Campionatele Internationale 

ale Angliei
a La Brighton au luat sfîrșit campionatele masă ale nalelor : Radberg(România) 3—2 (14—21, 21—15. 19—21, 21—18, 21—15) ; simplu masculin : Stellan Bengtsson (Suedia)—Kjel) Johansson (Suedia) 3—1 ; dublu femei : ;M. Polackova, I. Vostova (Cehoslovacia)—Maria Alexandru. Eleonora Vlaicov (România) 3—1 (27—25. 21—16, 16—21. 21—18) ; dublu bărbați : S. Bengtsson. K. .Johansson (Suedia)—A. Stipancici, D. Șurbek

(Iugoslavia) 3—1 ; dublu mixt : I. Vostova, M. Orlovski (Cehoslovacia)—K. Mathews, D. Neal» (Anglia) 3—6.

dublu tete din tenis pe teren Jucătoarele ro- S—4, 2—6, 6—4
internaționale de tenis de Angliei. Iată rezultatele fi- simplu feminin : Brigitte (Suedia)—Mafia Alexandru

FOTBAL 
La Paris și Londra• Disputat la Paris, tn fața a 35 000 de spectatori, meciul amical de fotbal dintre selecționatele Portugaliei și Franței s-a Încheiat cu scorul de 2—1 (1—1) in favoarea portughezilor.• Peste 100 000 de spectatori au urmărit pe stadionul „ Wembley" din Londra finala „Cupei ligii engleze", in care s-au intîlnit Tottenham Hotspur și Norwich City. Fotbaliștii de ria la Tottenham au obținui victo- cu scoriil de 1—0.

AUTOMOBILISM 
„Luna raliurilor”Sezonul automobilistic intern, al „prolog" l-a constituit „Raliul i" (in organizarea filialei Timiș• cărui Iernii' a A.C.R.), demarează puternic în a- ceastă lună. In trei duminici consecutive — de asemenea, în organizarea filialelor A.C.R. — vor avea loc interesante întreceri în centre automobilistice consacrate : 11 martie. la Brașov — „Raliul zăpezii" ; 18 martie, la Cluj — concurs de slalom ; 25 martie, la Arad — cel de-al treilea raliu al anului.

Ostrava, „inima da oțel" sau „orașul negru" — cum i se mai spune, datorită numeroaselor mine carbonifere din preaj- mă-i — este departe de a fi o localitate o- bișnuită. E suficient a arăta că acest puternic centru resc al prietene, 300 000 asigură cime ( ția națională de cărbune, o jumătate din cea de fier brut, peste 40 la sută din producția de oțel și 70 la sută din cea de cocs. Șl încă un fapt semnificativ : aproape un sfert din suprafața o- rașului este ocupată de construcții industriale.Am vizitat una din zecile de Întreprinderi ale Ostravei : combinatul siderurgic „Ii. Gotwald", mai exact spus, o fabrică a acestui colos al industriei siderurgice cehoslovace alcătuit din 12 unități. Nu am ales pentru vizită nici marile furnale sau- oțe- lării ale combinatului, nici cocseriile sau centrele de laminare. M-am oprit la una din „fiicele" combinatului — uzina demecanică grea —mare, la rîndul ei, cit un combinat și dotată cu 4 cuptoare mens-Martin, 4 toare electrice, o nătorie ș.a. Aici realizat nu de ceea ce muncitorii au reprezintă „comanda - o piesă de 360 tone, destinată

muncito- Cehoslovaciei , cu circa 
de locuitori, astăzi o cin- din produc-

Sie- cup- tur- s-a multnurnit că pentru ei secolului" uriașă, care a fost unui ■ important obiectiv energetic. Fapt cu care se mîndresc nu numai cei din uzină, dar și mulți locuitori ai orașului. Am văzut la fața locului cu cită migală se execută piesele gigant. „Cind piesa respectivă se a- propie de cota finală de prelucrare — spune omul din fața noastră — «dansez» in jurul el cu aparatele de 'măsurăr Ce^i drept,>.<-<>.1 care zecile tone, poate obligă
executăm piese se măsoară cu sau sutele de dar asta, sau tocmai asta, ne să lucrăm cu precizie de microni. Nu uitați

MILITARE DE iNVĂTĂMlNT>Apărării Naționale concursuri de admi- anul școlar 1973/1974, militareMinisterul organizează tere, pentru în următoarele instituții dș lnvățămînt :— Liceele16 iunie și— Școlile tivi, între 2— Facultățile tehnice din Academia militară și Institutul medico- farmaceutic București, secția militară, între 10 și 20 iulie— Școala militară de muzică —

militare, anul I, Intre 
3 iulie ;militare de ofițeri ac- și 9 iulie |

noastre hotare, uzinei
o bună

că produsele ajung peste poartă marca noastre".fntr-adevăr,parte din produsele realizate în unitățile acestui mare combinat siderurgic se exportă, confruntindu-se în competiția mondială Este plăcut să-i asculți pe o serie de specialiști in probleme de comerț exterior vorbind despre bunele relații e- xistente între acest combinat și unități similare din România, să-i auzi elogiind o serie de produse pe
ÎNSEMNĂRI 

DE CĂLĂTORIE 
DIN R. S. CEHO

SLOVACĂ

care le importă din țara noastră.S-ar putea spune că Ostrava, fiind 6 asemenea aglomerare industrială, nu poate să nu sufere de anumite dezavantaje, cum ar fi poluarea. Cel ce a vizitat orașul ră- mîne însă impresionat de ceea ce realizat pentru baterea acesteia.acum secvență atras a- in ziua so- grup de jucîn- parc. a-

s-a com-Imi în

căpătat soluții pe cît de prompte, pe atit de consistente. în prezent, orașul dispune de a- proape 1500 de perdele de păduri, 150 hectare de parcuri și zone verzi. Totodată, nici o unitate industrială nu are dreptul de a funcționa fără a avea pus la punct un riguros sistem de prevenire poluării. Iar în aceste continuă.„Știți cum cut această stradă ?“ — ne treabă un confrate, timp ce treceam magistrala Rudna. aici, prin apropiere adaugă el — exista adevărat munte steril din mină, produs inevitabil al unei asemenea S-a adunat cu 570 000 de metri de steril au transportați din depozit pentru a strui cum, telui tivă este gular. S-a și înființat la Ostrava un institut special care studiază condițiile de cultivare, de „populare cu verdeață" a zecilor de munți de steril din jurul orașului. Rezultatele dobindite în a- cest sens in ultimii ani sînt edificatoare. Nu puține zone cu o înfățișare aproape selenară au fost transformate în sau terenuri culturi. Este vorba de o acțiune cetățenească de diului, tanță mai du-ne la dele. de. steril acoperă circa 500 de hectare și au un volum de peste 80 milioane metri cubi.Am părăsit Ostrava cu gindul la oamenii ei harnici, care fac să pulseze inima -de oțel a țării, sporindu-i mereu . ritmurile, care. precupețesca-și înfrumuseța o- rașul și' â-i' asigura un mediu tonifiant, propice unei munci tot mai rodnica.

hectare

aacțiunile direcții
s-a năs- auto- în- în pe Pe

un 
deindustrii, anii, cubi fost acest con- A-autostrada.pe locul mun- de steril se cul- legume. Și nu un exemplu sin-

stăruie și memorie o care mi-a tenția chiar sirii : un copii gălăgioși, du-se intr-un Un parc frumos, menajat în centrul o- rașului, cu multe și verdeață, cu străjuite de tufe trandafiri. Există la Ostrava, un adevărat cult pentru aerul curat, pentru zonele verzi. Iar acțiunile desfășurate în acest sens, atit de colectivele întreprinderilor, cit și pe plan cetățenesc, sînt convergente. Și aceasta se poate spune atit despre vechiul centru al urbei — unde fabricile sint în șir cu locuin- nu-și precupețesc țele — cît și .despre timpul .liber pentru cartierele satelit--: Po- . . ruba, orașul de Sud, orașul de Nord ș.a.„Problema verde" — cum a fost denumită aici ofensiva împotriva poluării — a

flori alei de aici,
parcuri pentruapărare a me- a cărei impor- va clarfie șlfaptul apărea și gmdin- numai că hal-

Vîorel SALAGEAN

Cronica zilei

ciclul profesional — Intre 28 august și 8 septembrie 1973.Tinerii care doresc să participe la concursul de admitere la una din aceste instituții militare de invățămînt vor depune cereri de înscriere la centrele militare Județene pe raza cărora domiciliază, pînă la 20 aprilie 1973.Pentru relații suplimentare, eei interesați se pot adresa centrelor militare județene (de sectoare) pe raza cărora locuiesc.

Duminică a plecat la Praga o delegație a Ministerului de Interne al Republicii Socialiste România, condusă de general-locotenent Grigore Răduică, prim-adjunct al lui, care va participa la ministrului federal de Republicii Socialiste Radko Kaska.
★Președintele Consiliului ve.nezue- lean al copilului, Adolfo Mauricio Aristeguieta Gramcko, a sosit duminică în Capitajlă, Consiliului Național Pionierilor.

ministru- funeraliile interne al Cehoslovace,
ca oaspete al al Organizației

*125 de i a fosiîmplinirea a luția din 1848 Focșani, prin vernisajul unei expoziții omagiale, care a fost inaugurată. duminică, in holul teatrului din localitate.
anl de la revo- i marcată, la

(Agerpres)

PLANUL MAXIMAL
(Urmare din pag. I)in realitate, axat pe direcțiile ho- tărîtoare pentru îndeplinirea și depășirea tuturor obiectivelor și prevederilor maximale ale planului pe anul 1973. oamenilor arată in trebuie să maximum țialului tehnic și uman al întreprinderilor, economic a pabile să producției întregii activități economice.De maximă importanță pentru toate colectivele de întreprinderi este faptul ca în înfăptuirea sarcinilor stabilite de plenară să se urmărească cu perseverență atingerea unor indici superiori de ordin calitativ, in așa fel încît să se asigure in fiecare unitate, în fiecare ramură economică o creștera rapidă a eficienței activității economice. Iată de ce în întreprinderi, centrale și ministere, in aplicarea sarcinilor trasate de plenară trebuie să se aibă în vedere hu un factor anume sau o anumită latură 
a creșterii eficienței economice, ci un complex de factori de care depind utilizarea cu randamente superioare a întregului potențial productiv, fructificarea tot mai bună 
a resurselor materiale : folosirea deplină, intensivă și rațională, a tuturor capacităților de producție, ridicarea nivelului tehnic-calitativ. Înnoirea și modernizarea continuă a produselor, valorificarea superioară a materiilor prime și materialelor, reducerea cheltuielilor mate-

în centrul muncii, după documentele stea valorificarea de randament a poten-
eforturilor cum se plenarei, cuatragerea in circuitul tuturor resurselor ca- contrlbuie la sporirea materiale, a eficientei

riale de producție, Înlăturarea cheltuielilor neproductive, sporirea mai accentuată a productivității muncii, folosirea rațională a torței de muncă, a timpului de îmbunătățirea aprovizionării nico-materiale. Fiecare om muncii, fiecare conducător întreprindere, fiecare comunist din industria socialistă trebuie să înțeleagă clar că înalta eficiență — de care are atita nevoie economia noastră — nu se realizează în general, ci prin acțiuni ferme, directe. la fiecare loc de muncă, in fiecare zi, menite să atragă în circuitul economic orice ele mari sau mici.Anul 1973, ca și nai — așa cum s-a nară — este marcat amploare a lucrărilor de investiții. Plenara a apreciat, pe bună dreptate, că realizarea integrală a programului de investiții pe acest an condiționează in mod hotăritor îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Iată de ce, la fiecare o- biectiv de investiții, pe fiecare șantier, proiectantul, beneficiarul și constructorul trebuie să-și unească eforturile, să acționeze ho- tărit pentru a asigura toate condițiile ' tehnice și organizatorice necesare realizării ritmice a lucrărilor, montării la timp a utilajelor și instalațiilor tehnologice, respectării riguroase a termenelor de punere în funcțiune stabilite prin planul 'de stat. Fondurile de investiții trebuie gospodărite cu întreaga răspundere și multă chibzuință, pentru ca noile obiective să fie realizate cu cheltuieli minime și cu efecte economice cît mai mari.O amplă și realistă analiză s-a făcut la plenară activității noastre

lucru, teh- al de

resurse — fieÎntregul cirici- arătat la ple- de o deosebită

de comerț exterior, domeniu tn care atit unităților producătoare, cit și celor de export și import Ie revin o serie de sarcini exprese, stabilite prin documentele plenarei. Și de această dată, consecvent, accentele cad, îndeosebi, asupra creșterii volumului și eficienței exporturilor și dimensionării judicioase a importurilor, în vederea echilibrării balanței de plăți.Avem create premise pentru îndeplinirea și depășirea prevederilor maximale ale planului în acest an hotăritor al cincinalului. Avem creat un cadru organizatoric legal, care asigură desfășurarea in bune condiții a întregii activități economice. Esențial este acum să se acționeze pretutindeni în spiritul indicațiilor și orientărilor stabilite de plenară. Importante sînt acum munca organizatorică practică, buna desfășurare a activității de sus și pină jos, de la întreprindere și pînă la minister, creșterea spiritului de răspundere și operativității. în soluționarea tuturor problemelor pe care le ridică activitatea economică în vederea valorificării intense și prompte a rezervelor de producție, pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare îndeplinirii și depășirii planului, realizării sale ritmice, atit la indicatorii cantitativi, cit și la cei calitativi, de eficiență. Prin faptele lor de fiecare zi, oamenii muncii vor face dovada hotărîrii de a-și consacra întreaga putere de muncă și inițiativa lor creatoare înfăptuirii .. programului partidului, convinși fiind că numai astfel țara noastră va parcurge o nouă și decisivă etapă în dezvoltarea economico-socială, în mersul înainte pe drumul prosperității și civilizației socialiste.



)Implicațiile crizei CU PRIVIRE LA CONSTRUIREA 
COMPLEXULUI HIDROTEHNIC 

CIOARA—BELENE

monetare occidentale
• Păreri divergente în comisia Pieței comune • Reuniunea 
de urgență convocată de premierul Heath © Va fi reeva
luată lira sterlină ? ® întrunirea de la Stockholm ® Consul

tările președintelui S.U.A.BRUXELLES 4 misia monetară a întrunît"'sîmbătă tru a examina situația creată de presiunile din ultimele zile asupra monedei americane, presiuni care au determinat acumularea unor cantități imense de dolari în băncile centrale ale țărilor vest-europene. Președintele comisiei, Bernard Clappier, a declarat, la sfîrșitul reuniunii, că cei nouă guvernatori ai băncilor centrale din țările C.E.E. nu au putut ajunge la _ nici o soluție comună și se așteaptă ca reuniunea miniștrilor de finanțe ai țărilor C.E.E. să reexamineze situația și să ia, eventual, unele măsuri.

(Agerpres). — Co- Pieței comune s-a la Bruxelles pen- afectează, în prezent, dolarul american.Paradoxal, caracterul de urgență al reuniunii cabinetului britanic este subliniat de agențiile internaționale de presă prin absența ministrului de finanțe, Anthony Barber, preocupat cu redactarea unui raport destinat reuniunii miniștrilor de finanțe ai țărilor membre ale Pieței comune, consacrată aceleiași probleme care frămîntă lumea occidentală — criza monetară.

BELGRAD 4. — Corespondență de Ia S. Morcovescu : Președintele Consiliului Executiv Federal al R. S. F. Iugoslavia, Gemal Biedici, i-a primit, vineri, împreună, pe ambasadorul României la Belgrad, Va- sile Șandru, și ambasadorul Bulgariei, Nicolai Mincev, care i-au predat scrisoarea comună a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, Stanko Todorov, în legătură cu construirea de către cele două țări a complexului hidrotehnic Cioara-Belene, în sectorul comun româno-bulgar al Dunării. Metalurgiști din Dortmund (R.F.G.) In timpul unei demonstrații pentru îmbunătățirea condițiilor de salarizare

a figurat sterline, un curs monedelelireiarecuparitate fixă,citați de agen- este

STOCKHOLM 4 (Agerpres). — Miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din Suedia, Danemarca, Norvegia și Finlanda s-au reunit sîmbăiă Ia Stockholm pentru a examina implicațiile actualei crize monetare occidentale. La sfîrșitul reuniunii, Gunnar Straeng, ministrul de finanțe suedez, a declarat că, pentru moment, nu poate specifica dacă țările scandinave vor adopta o poziție comună față de actuala situației monetară occidentală, dar că oficialitățile responsabile statele respective vor continua rămînă în contact.Agenția Reuter subliniază căeventualitatea luării unei hotărîri de către statele membre ale C.E.E. de instituire a cursului flotant pen- ■ tru monedele lor, țările nordice ar intenționa să adopte decizii similare.

din să
tn

agențiile de presă transmit:
locul al treilea după Partidul justiției și Partidul republican al poporului, dispunînd de circa 40 de locuri în Adunarea Națională și de 20 de locuri in Senat.

LONDRA 4 (Agerpres). — Primul ministru britanic, Edward Heath, a convocat simbătă o reuniune de urgență a principalilor săi colaboratori guvernamentali, In legătură cu implicațiile actualei crize monetare occidentale.Agențiile Reuter șl Associated Press apreciază că în centrul discuțiilor cabinetului restrîns problema reevaluării care, în prezent, fluctuant, în raport vest-europene, la o Observatorii politici,țiile menționate, consideră că vorba de o presiune exercitată de partenerii Angliei din Piața comună, care preconizează flotarea concertată a monedelor respective, în încercarea de a reduce efectele negative asupra lor, determinate, în special, de criza dolarului. Agenția A.P. subliniază că modificarea cursului flotant al lirei sterline, în vigoare din luna iunie a anului trecut, ar determina perturbări serioase în economia britanică : un curs prea ridicat ar alimenta fenomenul inflaționist — în prezent problema nr. 1 a Marii Britanii ; pe de altă parte, un curs mai redus ar face din moneda britanică obiectul unor speculații și presiuni sporite, de genul celor care

WASHINGTON 4 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Richard Nixon, a reunit la Casa Albă pe principalii săi colaboratori în probleme economice și financiare. Agențiile internaționale de presă apreciază că au fost abordate probleme referitoare la actuala criză monetară occidentală și, îndeosebi, măsurile pentru contracararea efectelor crizei dolarului asupra economiei americane.Reamintim că oficialitățile S.U.A. au respins eventualitatea unei noi devalorizări a dolarului, în pofida recentelor presiuni la care este supusă moneda americană.
i

IRLANDA

Primele consultări
pentru formarea noului guvern

Reuniunea miniștrilor de 
externe ai țărilor din Piața 
COminiă consacratâ in special relațiilor economice cu zona mediteraneană, precum și tratativele cu Norvegia în vederea creării unei zone a liberului schimb, încep azi la Bruxelles. Date fiind dificultățile existente, observatorii apreciază că participanții la reuniune nu vor adopta o hotărîre definitivă.

Salariații de la instituțiile 
de stat din orașul argenti- 
nsan La Plata au declarat 
grevă revendicînd îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai, tn capitala țării, salariații de la diferite întreprinderi protestează împotriva intenției administrațiilor de a proceda la concedieri masive.

Guvernul Nigeriei a apro
bat un plan de dezvoltare 
a producției agricole tn urmă- torii doi ani. Autoritățile centrale examinează posibilitatea creării u- nei Bănci agricole care să coordoneze toate operațiunile financiara susceptibile să ducă la dezvoltarea agriculturii. Din Însărcinarea guvernului, specialiștii lucrează tn prezent la elaborarea unui program de dezvoltare a agriculturii Nigeriei pe o perioadă de cinci ani.

Protest
Sioux. °

al indienilordelegație a tribului deindieni Sioux a protestat la sediul Națiunilor Unite împotriva discriminării la care sint supuși. Membrii delegației au înmînat secretarului general adjunct al O.N.U. o scrisoare în care cheamă Națiunile Unite să intervină în apărarea drepturilor indienilor Sioux, în sensul restituirii anumitor terenuri de care au fost deposedați. Această acțiune la O.N.U. a conducătorilor indienilor Sioux are loc în momentul în care circa 200 de indieni au ocupat localitatea Wounded Knee pentru a atrage atenția opiniei publice și a autorităților federale asupra situației deosebit de grele a indienilor americani care trăiesc în rezervații.
După turneul colaborato

rilor președintelui Sadaî. Președintele R. A. Egipt, Anwar Sadat, a conferit, sîmbătă, cu consilierul său special pentru problemele securității naționale. Hafez Ismail, întors dintr-un turneu întreprins în Marea Britanie, R. F. Germania, S.U.A. și la Națiunile Unite — informează agențiile U.P.I. și France Presse. în aceeași zi, președintele egiptean l-a primit pe Ahmed Ismail, ministrul .forțelor armate al R.A.E., după vizita -întreprinsă, de acesta In Uniunea Sovietică.

Vizita în Polonia a pre
mierului R.D.P. a Yemenu
lui. Aii Nasser Mohamed, prim-mi- nistru și ministru al apărării naționale al R.D.P. a Yemenului, a sosit la Varșovia fntr-o vizită oficială. După sosire, Aii Nasser Mohamed a fost primit de primul ministru polonez, P. Jaroszewicz, cu care a avut o convorbire.

Un avion indonezian s-a 
prăbușit în Irianul de Vest, în timp ce efectua un zbor de serviciu — a anunțat Ministerul Comunicațiilor din Djakarta. Cei 10 pasagefi, împreună cu cei,trei membri ai echipajului au pierit.

Un nou partid a fost creat 
în Turcia. Part>dul republican și Partidul încrederii naționale din Turcia au fuzionat, formînd gruparea 'politică sub numele de Partidul republican al încrederii. Noul partid va ocupa, din punct de vedere al reprezentării în parlamentul turc.

0 delegație a R.P.D. Core
ene condusă de Hă Dam, viceprim-ministru și ministru al afacerilor externe, a sosit la Alger — informează agenția algeriană de presă.

Hotărîrea parlamentului 
Olandez ® spor^ de oinci ori taxele de școlarizare, și așa destul de ridicate, a provocat vii nemulțumiri în rândurile studențimii, cu atît mai mult cu cit există o hotărîre a Ministerului învățămîntului de exmatriculare a tuturor studenților care nu și-au achitat taxele pină la 3 martie. Pentru a-și exprima protestul, studențimea a organizat puternice demonstrații și a ocupat clădirile facultăților din Amsterdam, Leiden, Utrecht și Eindhoven. De asemenea, peste 600 de stu- denți au pătruns în primăria orașului Utrecht, ocupînd sala de consiliu, în urma intervenției forțelor polițienești, au avut loc ciocniri soldate cu răniți. Reprezentanții studenților au declarat că intenționează să-și continue acțiunile pînă cînd vor obține anularea măsurilor anunțate.

Grupul ds comando „Septembrie negru" 
s-a predat autorităților sudaneze

DUBLIN 4 (Agerpres). — Ltam Cosgrave. liderul partidului Fine Gael, care, împreună cu Partidul laburist, a ieșit învingător în alegerile parlamentare din Republica Irlanda, a început consultările cu principalele personalități ale celor două formații politice în vederea alcătuirii unui nou guvern. Reamintim că în actuala sa compoziție. Camera inferioară a parlamentului (Dail) numără 73 de deputați aparțintnd coaliției învingătoare în alegeri, 69 de membri ai fostului partid de guvernămînt — Fiânna Fail — și doi independenți.Referindu-se la înfrîngerea partidului fostului premier Jack Linch, care s-a aflat la conducerea țării timp de 16 ani fără întrerupere.

observatorii politici apreciază că principala cauză a constituit-o insuccesul acelui guvern în soluționarea acutelor probleme de ordin economic și social ale țării.Pe de altă parte, agepțiile Reuter și U.P.I. subliniază, ca o caracteristică a recentelor alegeri, faptul că formațiile politice extremiste din țară au fost aproape ignorate de alegători, candidați! lor obținînd un număr cu totul neînsemnat de voturi.Potrivit reglementărilor constituționale. Liam Cosgrave, împreună cu Brendan Corish. liderul Partidului laburist, vor proceda, în zilele următoare. la formarea noului guvern, pe care îl vor prezenta parlamentului la 14 martie.

MAROCUL INTENȚIONEAZĂ SĂ TREACĂ SUB CONTROLUL 

STATULUI UNELE PROPRIETĂȚI DEȚINUTE DE STRĂINI
RABAT 4 (Agerpres). — într-un discurs radiodifuzat, rostit cu prilejul Zilei naționale, regele Hassan al II-lea al Marocului a declarat că guvernul marocan va trece sub controlul statului proprietățile deținute de cetățeni străini, precum și anumite sectoare economice controlate de a- ceștia. Terenurile ce vor fi expropriate vor fi distribuite țăranilor lip-, siți de pămînt, conform prevederii reformei agrare, a spus regele marocan, menționînd că, potrivit unor

evaluări, este vorba de o .suprafață arabilă de 210 000 hectare.în ce privește trecerea sub control marocan a unor sectoare economice deținute de străini, este vorba, îndeosebi, de activități bancare și de asigurări, precum și agențiile de import-export. Totodată, suveranul marocan a anunțat că a semnat un text legislativ în baza căruia Marocul își extinde limitele apelor sale teritoriale de la 12 la 70 mile marine.
IcORESFONDENȚnNOȘTRITRANSMITtB

BEIRUTLa Zahrani-Sidon petrolul continuă să fie rafinat... LONDRA

KHARTUM 4 (Agerpres). — Membrii grupului de comando ai organizației palestinene „Septembrie negru", care au pătruns joi în localul Ambasadei Arabiei Saudite, s-au predat autorităților, eliberîndu-i pe cei doi ostatici rămași în viață — ambasadorul Arabiei Saudite și însărcinatul cu afaceri al Iordaniei — informează agenția M.E.N., reluînd un

anunț al postului de radio Omdur- man. Agenția precizează că postul de radio Omdurman și-a întrerupt emisiunile duminică la ora 8,30 (ora locală) pentru a anunța că organizația „Septembrie negru" a răspuns apelului sudanez, a eliberat pe ceilalți doi ostatici rămași în viață și a remis corpurile celor trei diplomați uciși.

Ă 
Ă 
Ă 
Ă 
Ă

Ă 
Ă 
Ă 
( 
Ă 
Ă 
Ă 
I 
Ă
I 
Ă 

i 

ă 
ă

ă 
ă 
ă 
ă 
ă 
ă 
ă 
ă 
ă

ă 
ă

i
ă

ă 
ă 
)

ă 
ă 
ă 
T 
I 
Ă 
Ț< 
Ă 
Ă 
Ă 
Ă

De
■

FRACTURI ' VINDECATE 
FĂRĂ AJUTORUL GHIP

SULUI
Un cercetător de la Institutul 

pentru dezvoltarea tehnică din 
Miinchen a pus la punct o nouă 
metodă de vindecare a fracturi
lor, care elimină ghipsul tra
dițional. Principiul de funcțio
nare : un curent electric slab 
favorizează regenerarea osoasă.

Aparatul de sudură a oaselor 
a-e aspectul unui tub scurt cu 
diametrul de 50 de cm., de care 
pacientul iși ține lipit brațul 
sau piciorul accidentat timp de 
citeva ore pe zi.

Noul procedeu asigură o vin
decare cu 30—40 la sută mai 
rapidă decit procedeele clasi
ce și nu mai are ca efect se
cundar atrofierea mușchilor 
membrului in cauză.

ZĂPADĂ LA COMANDĂ
Un grup de Ingineri ameri

cani au realizat o mașină de 
fabricat... zăpadă. Intru totul 
asemănătoare unui tun, ea emi
te un jet puternic de aer rece 
in care se introduc particule 
de gheață. Acest amestec se 
transformă in fulgi de nea ce 
se depun grațios pe pămint. 
Fulgii obținuți pe cale sinteti
că seamănă perfect cu cei cer- 
nuți iarna.

PELICANII PLIMBĂREȚIPe străzile Limei au apărut 
de citva timp pelicani. Aceș
tia privesc vitrinele -magazine
lor cu un aer foarte preocupat, 
tratează cu o totală indiferență 
limuzinele care trec pe lingă 
ei și se opresc mirați in fața 

luminate 
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ei și se opresc mira, 
reclamelor puternic 
ale cinematografelor, 
preferate sint insă piețele 
prăvăliile cu pește.

Ce i-a adus pe pelicani 
capitala peruană ? Apele 
lingă țărmul peruan sint 
gate in sardele, care reprezintă 
alimentul de bază al pelicani
lor. Un curent rece s-a abă-, 
tut brusc dinspre țărmul , pe- ■ i 
ruan spre vest, alungind bancu- ’ 
rile de pești, astfel că 
cânii au hotărit să-și 
hrana pe uscat.

MINI-AUTOMOBIL 
POLUANT

In 
de 

bo-

peli- 
caute
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Mini-automobilul electric nt- 
poluant „Witkar" (in fotografie) iși face intrarea in aspec
tul citadin cotidian al Amsterr 
damului. Puțind atinge o

Spre o redefinire in relațiile 
interamericane

O idee domină sesiunea C.I.E.S. de la Bogota : dreptul 
popoarelor latino-americane de a-și alege independent 

calea dezvoltării *

Disputa mal veche dintre autoritățile de la Beirut și societatea „Medreco" (Mediteranean Refining Co), aparținînd marilor companii americane „Caltex" și „Mobil Oil", a luat, tn ultimele zile, o turnură acută după ce direcțiunea acesteia a a- dresat un ultimatum guvernului libanez a- menlnțînd cu încetarea activității rafinăriei sale de la Zah- rani-Sidon. incepînd 
cu 1 martie, ora zero.Rafinăria Medreco. situată la circa 40 km sud de Beirut. este una din cele două mari întreprinderi de acest gen de pe teritoriul Libanului, producția sa zilnică de 17 500 barili asigurînd cam 40 la sută . din necesarul pieței interne și se înțelege că oprirea activității sale ar fi putut aduce prejudicii importante aprovizionării cu combustibil.în ciuda condițiilor avantajoase de care se bucură — beneficii anuale de 7.5 la sută din capitalul Investit, scutiri de impozite etc. — ..Medreco" a rămas în urmă

V _ _

cu plata obligațiilor către statul libanez ; in același timp, compania insistă ca autoritățile libaneze să-și asume o participare directă la rafinăria de la Zahrani-Sidon. preluînd astfel o parte din cheltuielile de producție. Considerînd neechitabilă această propunere. guvernul de la Beirut a res- oins-o.încercînd să forțeze lucrurile. „Medreco" a adresat guvernului libanez o scrisoare-ul- timatum. în fata a- menintării cu încetarea activității rafinăriei. guvernul a dat de înțeles că. la caz de nevoie, este gata să procedeze la rechiziționarea acesteia, ca și a celor 120 000 tone de petrol brut aflat în rezervoarele rafinăriei.Opinia publică libaneză și-a exprimat cu tărie dezaprobarea sa fată de amenințările proferate de ..Medreco". Muncitorii și funcționarii libanezi ai companiei, ca și federația sindicatelor petroliere. au adresat tMegrame autorităților prin care menționează că salariații de

la rafinăria Zahrani- Sidon vor asigura continuarea funcționării acesteia, chiar dacă conducerea își va pune în aplicare amenințările.Poziția fermă a guvernului libanez a determinat „Medreco" să bată în retragere. Intre timp, a intrat în scenă și William Buf- fum, ambasadorul Statelor Unite la Beirut, căruia i se solicitase „bunele oficii". După ore de „suspens" și numeroase convorbiri telefonice cu centrala de la New York, direcția locală a ..Medreco" a căzut de a- cord. în ultimul moment. cu o soluție de compromis. amînin- du-și ultimatumul cu trei luni, perioadă în cursul căreia se vor desfășura tratativele între cele două părți aflate în litigiu.La Zahrani-Sidon petrolul continuă, așadar. să fie rafinat, far. între timp. Libanul proiectează să pună în funcțiune o a treia mare rafinărie, construită cu sprijinul A- rabiei Saudite.
Crăciun IONESCU

0 veche problemă din nou în actualitate: eliminarea discriminărilor față de femei
Femeile din Marea Britanie urmăresc îndeaproape și participă activ la dezbaterea unei vechi probleme, aflată acum din nou in actualitate, anume a- doptarea de către parlament a unui proiect de lege care să proclame ilegală orice discriminare practicată pe criteriul deosebirii de sex. Recent, acest proiect a fost prezentat Camerei Comunelor de deputatul laburist William Hamilton ; o încercare asemănătoare fusese respinsă anul trecut. Tn- tr-o ședință a Came- •ei. el a declarat că în Anglia „discriminarea împotriva femeilor se practică de la leagăn pînă la mormînt. în orice sector al vieții există discriminări împotriva lor", Printre alți vorbitori. a luat cuvîntul și ministrul de stat de la Ministerul de Interne. Mark Carlisle, care a subliniat intenția gu

vernului de a aplica în viață hotărîrea privind salarizarea e- gală pentru muncă e- gală a femeilor cu bărbații pînă Ia sfîrșitul anului 1975. Perspectiva nu este lipsită de incertitudini, întrucît, după cum relata ulterior ziarul „Sunday Times", „patronii fac încercări sistematice pentru a eluda traducerea tn viață a acestei hotărîri".Camera Comunelor nu a luat In dezbatere problema, deoarece s-a considerat că ordinea de zi este si așa prea încărcată. La a- flarea acestei vești, deși era noaptea tirziu, mai multe sute de femei au organizat o demonstrație cu torțe în fața reședinței primului ministru. sub lozinca „Vrem egalitate". Numai' după cîteva zile, „sub presiune- opiniei publice. care cere să se pună capăt discriminărilor împotriva fe

meii", cum arăta ziarul „Times", guvernul a acceptat propunerea opoziției ca i programul Camerei Comunelor să se creeze „o fereastră" în vederea discutării proiectului de lege în cea de-a doua lectură.Fără a ti determinant. acest pas a fost totuși apreciat aici ca „un mare .. succes al femeilor". de$i pină la adoptarea unei hotărîri în Camera Comune r mai rămîne încă drum lung de străbătut. După cum scrie o comentatoare a ziarului ..Guardian", Christine lades, „proiectul urmează să e- fectueze o călătorie lentă prin parlament". Pe de altă parte, mișcarea femeilor și-a anunțat intenția de a-și intensifica lupta, subliniind într-un manifest distribuit în întreaga tară : „Sîn- tem hotărîte să obținem egalitatea".
N. PLOPEANU

Capitala Columbiei a fost din nou gazda unei largi dezbateri asupra raporturilor economice și financiare latino-americane în general, și in- teramericane în special — prilejuită de recenta reuniune anuală a Consiliului interarperican economic și social (C.I.E.S.). în fapt, dezbaterea a fost un dialog purtat în contradictoriu între țările latino-americane, pe de-o parte, și S.U.A.. pe de altă parte.Comentînd desfășurarea lucrărilor C.I.E.S., atitudinea manifestată cu acest prilej, de netă respingere a politicii economice promovate de S.U.A., observatorii din capitala Columbiei apreciază că a fost din nou pusă în evidență insatisfacția țărilor latino-americane în legătură cu modul de funcționare și rezultatele actualului sistem de relații economice interamericane. considerat ca necorespunzător noilor realități politice, economice și sociale de pe continent și contravenind eforturilor de dezvoltare ale statelor din această regiune.Necesitatea revizuirii normelor relațiilor interamericane, în special ale relațiilor statelor latino-americane cu S.U.A. și cu alte state dezvoltate — cerută de marea majoritate a partici- panților la dezbateri — a fost, de altfel, subliniată în mod expres și în rezoluția adoptată de reuniune, făcîn- du-se precizarea că statele membre ale C.I.E.S. pun la baza relațiilor lor „dreptul de a-și alege, în mod independent, modul de dezvoltare".Punînd în discuție efectele nocive ale actualului sistem de relații, parti- cipanții la reuniune au arătat că ele se resimt în politica de investiții, de împrumuturi și credite și. mai ales. In sfera relațiilor comerciale. „Deteriorarea participării Americii Latine la schimburile comerciale internaționale constituie obiectul unei profunde preocupări din partea noastră, a arătat președintele Băncii Interamericane de Dezvoltare. Antonio Ortiz Mena. Această atitudine se explică prin aceea că țările noastre și-au format o conștiință foarte clară asupra faptului că dezvoltarea lor este vital legată de dezvoltarea și diversificarea exporturilor, ca element indispensabil pentru modernizarea proceselor productive și a eliminării tarelor tradiționale ale sectoarelor externe ale activității lor Trebuie să elaborăm. în acest domeniu, o politică viguroasă, care să aibă capacitatea să

contribuie Ia dezvoltarea comerțului interregional și a exporturilor de produse manufacturate". Acest proces de deteriorare a avut o evoluție accentuată : în 1950, ponderea Americii Latine în comerțul mondial era de 11 la sută ; în 1957 ea nu se ridica la mai mult de 5,7 la sută, conti- nuînd să scadă, spre sfîrșitul anului 1970, la 4,8 la sută. întrucît curmarea acestui proces se impune ca o necesitate stringentă, în cadrul reuniunii au fost avansate propuneri concrete în acest sens. Delegația chiliană, rele- vînd incompatibilitatea politicii monopolurilor nord-americane cu interesele dezvoltării statelor latino-americane, a pledat pentru extinderea și diversificarea schimburilor comerciale cu țările socialiste, ca și cu Japonia și Piața comună vest-europea- nă. Delegația braziliană a scos, de a- semenea, în evidență necesitatea u- nei viziuni mai realiste a relațiilor dintre America Latină și S.U.A.Un loc important pe agenda reuniunii l-a ocupat și problema promovării unei politici echitabile a prețurilor față de produsele latino-americane șj a respectării acordurilor prin care țările dezvoltate achiziționează materiile prime de bază ale statelor din zonă — propunîndu-se un șir de măsuri concrete în această direcție.Tn opinia observatorilor scenei politice latino-americane. recenta reuniune de la Bogota apare ca un nou jalon pe drumul clarificării principiilor și redefinirii caracterului relațiilor interamericane, a raporturilor Americii Latine cu alte state dezvoltate, marcînd momentul trecerii de la enunțarea principiilor la eforturi pentru aplicarea lor. Principiile afirmate la reuniunea de la Vina del Mar din 1969 — egalitatea juridică a statelor, neintervenția în treburile interne și externe ale altor state, dreptul suveran al fiecărei țări de a dispune în mod liber de resursele sale naturale — au fost abordate la Bogota sub forma modalităților concrete, pe baza cărora să fie conceput noul tip de relații economice interamericane. ca și. în general, relațiile statelor latino-americane cu celelalte state.Rezoluția adoptată în capitala Columbiei va fi luată în discuție la conferința șefilor de state de pe cele două continente americane, care va avea loc anul acesta.
V. PĂUNESCV
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teză de 30 km pe oră, noul ve
hicul este experimentat Ca ta
ximetru cu „autoservire". Ta
xele pentru curse sint calcula
te și „încasate" de aparate au
tomate montate la bord ; bate
riile necesare acționării mini- 
automobilului pot fi procurate 
la un număr de 15 centre, răs- 
pîndite in tot perimetrul ora
șului.

MATERIE PRIMĂ : OASE 
bE MAMUT

Doi arheologi polonezi : 
nusz K. Kosloioski de la 
stitutul de arheologie, și Hen
ryk Kubiak de la Institutul de 
zoologie sistematică și expe
rimentală din Cracovia, au sem
nalat in cursul săpăturilor ar
heologice făcute în apropiere 
de Cracovia descoperirea unor 
case de formă rotundă, cu un 
diametru de 2,20 m, confecțio
nate din... oase de mamut. Da- 
tînd din paleolitic, respective
le „clădiri" sint primele de 
acest gen descoperite in Eu
ropa. Abundența osemintelor 
ca și a diferitelor obiecte din 
piatră, care s-au găsit în același t 
loc, arată că este vorba de o ‘ 
comunitate relativ stabilă.

Ja- 
In-

EXPEDIȚIE OCEANO- 
GRAFICĂ INTERNAȚIO

NALĂ
Apele Atlanticului din zona 

tropicală sint ținta unei expe
diții internaționale de cercetări 
prevăzute pentru anul viitor, la 
care vor lua parte oameni de 
știință din peste 25 de țări. In
tre altele, urmează să fie stu
diate radiațiile solare și schim
burile de energie dintre ocean 
și atmosferă în această zonă, 
în care cele mai neînsemnate 
oscilații ale temperaturii in
fluențează clima altor regiuni 
ale planetei.

Programul expediției a fost 
elaborat în cadrul unei re
uniuni ținute recent la Lenin
grad de către o grupă de lu
cru a ■ Organizației internațio
nale pentru meteorologie și fi
zica atmosferei.
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