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INDUSTRIA UȘOARĂ
A '

CERCETĂTORILOR
CHIMIȘTI

Interlocutor i ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Ușoare, ing. Gheorghe CAZAN

— Vă rugăm să precizați sare 
va fi in acest an contribuția 
industriei ușoare la formarea și 
creșterea venitului național 1— Pornind de la adevărul axiomatic potrivit căruia venitul național constituie unul din indicatorii cei mai sintetici ai nivelului eficienței economice a oricărei activități productive, ca și de la faptul că volumul acestui indicator este cu atît mai mare cu cît cheltuielile materiale de producție sînt mai mici, una din direcțiile principale de acțiune ale activității unităților din industria ușoară va fi în anul 1974 reducerea cheltuielilor de producție, îndeosebi a celor materiale. Este ilustrativ în acest sens faptul că, In timp ee producția globală și pro- ducția-marfă vor înregistra in acest an ritmuri de creștere de 16,9 la sută și, respectiv, 13,1 la sută, în comparație cu realizările din anul trecut, cheltuielile totale de producție se vor reduce cu aproape 27 Iei la flecare 1 000 lei producție-marfă, din care cheltuielile materiale cu Seste 20 lei față de realizările pre- minate din 1973.La Înfăptuirea acestui obiectiv, o contribuție substanțială o va avea îmbunătățirea structurii producției industriei ușoare, mai ales prin creșterea ponderii sortimentelor cu un grad inalt de prelucrare. De pildă, comparativ cu ritmul mediu de creștere a producției globale pe ansamblul industriei ușoare, în subramu- rlle producătoare de tricotaje și de confecții, sporurile de producție prevăzute in planul pe acest an sînt de 22,9 la cută șt, respectiv, 31 la sută

față de realizările din 1973. De subliniat că aceste creșteri cantitative vor fi însoțite șl de o largă diversificare a producției, ponderea produselor no! și reproiectate urmind a fi de 80 la sută in totalul producției globale. Este o sarcină deosebit de importantă stabilită în urma indicațiilor conducerii de partid referitoare la lichidarea grabnică a rămînerilor in urmă în ceea ce privește sporirea adaptabilității producției la cerințele cumpărătorilor și îmbunătățirea calității producției. Dar nu este vorba numai de înnoirea structurii producției, ci șl de ridicarea calității materiilor prime folosite, extinderea și introducerea de noi tehnologii prin care să se confere produselor caracteristici superioare, precum și de mărirea gradului de finețe a produselor, obținîndu-se țesături superioare calitativ și cu greutate redusă. O atenție aparte va fi acordată în 1974 sporirii eficienței in activitatea de comerț exterior, activitate complexă, în care se va urmări îmbunătățirea structurii produselor exportate și scăderea cheltuielilor de producție ale acestora ; pe de altă parte, urmărim utilizarea cît mai judicioasă a fondurilor valutare destinate importului.Pe scurt, prin aplicarea ansamblului de măsuri stabilite pentru acest an, sporul absolut de acumulări va insuma 3,7 miliarde lei — aceasta fiind contribuția industriei ușoare creșterea venitului național.
— Intr-o serie de unități din 

industria ușoară se înregistrea
ză un nivel ridicat al/ rentabili
tății producției; in alltele, insă,

rentabilitatea este mai scăzută, 
beneficiile realizate fiind infe
rioare celor planificate. Cum 
explicați aceste stări de lucruri 
și cum vedeți lichidarea lor ?— Se poate afirma că, în anul 1973, întreprinderile industriei ușoare au obținut rezultate bune în domeniul ridicării eficienței economice a producției, comparativ cu 1972, volumul beneficiilor crescînd cu peste 25 la sută. în cadrul celor peste 300 întreprinderi subordonate Ministerului Industriei Ușoare se Înregistrează rentabilități diferite. Preocupările pentru creșterea permanentă a rentabilității producției sînt evidente în întreprinderi ca : „Bucegi" — Pucioasa, „Oltul" — Sf. Gheorghe, „Dorobanțul" — Ploiești, Fabrica de confecții și tricotaje București, „Mondiala" — Satu-Mare, Combinatul de încălțăminte și pielărie Cluj, Combinatul de faianță și sticlărie Sighișoara și altele, tn același timp însă, rezultatele obținute de unele întreprinderi nu sînt satisfăcătoare ; această situație se datorează atît unor cauze obiective — neacoperirea integrală cu contracte pentru export și, implicit, imobilizarea unor stocuri de valori materiale, ceea ce presupune plata de dobînzi penalizatoare — dar și slăbiciunilor din activitatea economică a unităților respective. Prin măsurile luate incă din anul precedent, situația cconomico-financiară a tuturor întreprinderilor din industria ușoară se va îmbunătăți simțitor.

(Continuare in pag, a III-a)

Noua filaturâ de bumbac din Cimpulung Moldovenesc

La Institutul centra! de cercetări chimice din Capitală a fost introdus în limbajul curent al specia’iștilor termenul de mi- croprodueție, care definește preocuparea permanentă pentru diminuarea cheltuielilor de cercetare, scurtarea drumului științei spre unitățile industriale și folosirea intensivă a aparaturii laboratoarelor și instalațiilor pilot.în acest an, în unitățile acestui prestigios institut s-a trecut la extinderea și generalizarea acțiunii de microproducție, eficiența acesteia estimîndu-se la 43 milioane lei — valoarea unor produse de primă necesitate, care în majoritatea cazurilor e- rau procurate din import.Astfel, prin valorificarea unor lucrări proprii, specialiști Institutului de cercetări mice (ICECHIM) din rești vor realiza în acest microproducție în valoare circa 3,5 milioane lei. Printre produsele obținute, pentru prima oară in țară, se numără au- rocianura de potasiu și diverse aliaje de înaltă puritate, necesare dezvoltării industriei electronice. De asemenea, in urma unor cercetări încheiate de cu- rînd de către specialiști de la ICECHIM, a fost elaborată o nouă tehnologie de obținere, din deșeuri, a triclorbenzenu- lui, materie primă pentru industria de pesticide, tehnologie care va fi valorificată în acest an la Centrala pentru se anorganice Vîlcea. O contribuție țială o vor aduce Centrul cercetări pentru îI chimice din Craiova și Institu- f tul de -cercetatei « și proiectări , tehnologice pentru rafinării și instalații petrochimice din Ploiești. care vor realiza o microproducție de 10 și, respectiv, 4,3 milioane de lei. Folosind la parametri maximi aparatura din dotare, secția de cercetări a întreprinderii de antibiotice din Iași va produce printre altele și două noi. antibiotice cu spectru larg de apțiune. ' I
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ceiReîntorși in băncile școlilor și in amfiteatre, 
eiteva milioane de elevi și studenți aduc cu ei din 
vacanța de iarnă, pe lingă infuzia de optimism șt 
bună dispoziție, un ales spor de învățătură și învăță
minte.

Atmosfera de responsabilă angajare socială in care 
oamenii muncii au încheiat etapa 1913 a dezvoltării 
noastre economico-sociale și au pătruns — la aceeași 
înaltă tensiune — in circuitul de efort și dăruire al 
sărbătorescului an 1974 nu a putut să nu întipărească 
in sufletele tinere, in conștiințele făurarilor de miine 
ai României, imaginile multiple ale locurilor de mun
că ce ii așteaptă pe ei înșiși in perioada imediat ur
mătoare.

Din bogata constelație a bucuriilor și invățăminte-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
acetici vacanțe si ne amintim numai faptul ci,lor <------— ------- — —.............................................. ... . . .

prin hotărire de partid, copiilor de pretutindeni din 
țară le-a fost dăruit un minunat pom de iarnă, că u- 
rărilor lor prezentate la sediul Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Ceaușescu, celorlalți conducă
tori de partid și de stat, li s-a răspuns cu adinei pre
țuire și dragoste, cu încredere că viitorul României 
se va afla in miini sigure.

Să mai amintim numeroasele tabere, excursii 
peisajul patriei contemporane și să ne oprim o se
cundă pentru a evoca o acțiune cu un titlu intrucitva 
neobișnuit ce a fost găzduită in orașul constructorilor 
de tractoare și autocamioane de la poalele Tîmpei — „Ambasadorii prieteniei".

In această vacanță, cind s-au legat noi prietenii, 
pionierii și-au trimis din toate județele pe cei mai 
buni dintre ei să fie mesagerii prieteniei pionierești, 
ai unității moral-politice ce se naște și se cimentează 
incă din frageda virstă a copilăriei, reunind intr-o 
singură suflare, intr-un singur crez, pe copiii rom.ăni, 
maghiari, germani și ai altor naționalități ce cresc 
frumoși și temeinic instruiți sub soarele strălucitor al 
socialismului,

Reîntorși în băncile de școală și in amfiteatre, tine
rii se pregătesc acum pentru întiile note. Le dorim să 
fie cit mai bune ! Și sintem încredințați că așa vor fi '.

tn

Mihai NEGULESCU
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DUSTRIEI TEXTILE

într-un moment în care, pe lîngă poeți autentici, se afirmă și unii cu înclinații spre un modernism excesiv, tinzînd să ignore toate mijloacele prozodiei tradiționale și, lepădindu-se de sine, să se depoetizeze pentru a se pulveriza în prozaic și in mărunțișuri nesemnificative, într-un moment cînd unii poeți evită epicul ca diavolul vînd spontaneitatea haotică, nearticulată logic, într-un astfel de anotimp al poeziei universale a realiza o Antologie de balade culte românești mi se pare un act temerar, demn de a fi consemnat ca o contribuție constructivă la valorificarea și o- rientarea creației poetice de la noi. Pentru români, balada a fost, și mai poate fi încă, expresia estetică a unui mod de existență. Mă gindesc mai intîi la baladele populare Miorița, Meșterul Manoie, Miu Copilul. Kira Kiralina, Gruia

lul Novae, Corbea, care au'structurat in categorii fundamentale viața românului, dorul lui de libertate și independență, felul lui
istorie, noi am purces în lume — cum zicea Lucian Blaga — „pe punți de baladă". Prin baladă ne-am mărturisit lumii vreme de

tămîia, culti- incoerentul și

Un bărbat în alba cîm- >ie mehedințeană. Un gest tulburător : ră- zui rea zăpezii, cu muchia palmei goale, pină la zona gelatinoasă de dedesubt, a- poi pipăirea părerii de fire verzi, cu grijă, ca o mîngî- iere pe creștetul unui copil. După care, răspunsul la-n- trebarea reporterilor, rostit cu blîndețe, ca și cum ar Ii vorba de o ființă, de pildă de un prunc căruia-i veghezi somnul spornic :— Ce să facem ? Creștem !Pentru Ilie Bărăitaru, președintele cooperativei a- grioole de producție din Girla Mare, griul nu e o simplă plantă — cum adeveresc toate broșurile și manualele, toate planșele din laboratoarele agronomilor, toate diapozitivele și filmele științifice, toate graficele și coloanele de cifre ale statisticienilor a- grari, pe care acest bărbat al ogorului le cercetează cu nesaț de 15 ani de cin-d obștea cooperatorilor îl tot a- lege și realege in fruntea ei. Pentru Ilie Bărăitaru — omul care-ți poate spune pe nerăsuflate, de l-ai scula din somn la miezul nopții, cifre precise privind recoltele ultimilor 15 ani, valențe chimice ale curbei acidității solului, treptele științifice ale împreunării soiurilor sau parametri de eficiență productivă socotiți de Ia milion pină la ultimul bănuț — pentru a- oest om griul este nu o simplă „iapbă" sau o simplă „marfă.", ci o... viețuitoare... Desigur, n-o declară astfel, dar din felul cum rostește : Griul sau Grîu — de parcă ar spune : Omul ăsta sau ar pronunța un nume propriu : Mărin, Ion, Dumitru — înțelegi una dintre tainele simple dar esențiale care fac ca în agricultura României socialiste țărani de rînd să devină „performeri ai recoltelor", „campioni ai o- goarelor", comandanți mereu victorioși ai pașnicelor oști angrenate în „bătălia plinii" și, prin aceasta, să se afirme ca personalități notorii ale mersului înainte al țării. Această taină constă în împletirea armonică, eficientă, a tradiționalei iubiri față de glie, față de rodul ei — sentiment care

s-a așezat ca o trainică piatră de unghi la construirea spiritualității românești, la dăinuirea ei prin veacuri — cu flacăra generoasă a răspunderii comuniste față de nației", față de încredințată întru acestei pâini.Hie Bărăitaru este o ase-
„piinea misiunea sporirea

de — același glas cu care se adresează de un deceniu și jumătate, producție, de-acasă — președintele din Gârla Mare a mulțumit. în numele său și al celor 1 500 de cooperatori, pentru înalta cinstire — locul intîi. in întrecerea pe țară, diploma de onoare și Ordinul Mun-
în sfaturile de tovarășilor săi

Ce mai fate griul

delaGîrlaMare?

Mulțumim

de-ntrebare.

Ce să facem ?

CREȘTEM!

menea personalitate. Ni-1 amintim înălțindu-și, cu firească bună cuviință și cu bărbătească stâpînlre a e- moției, statura măruntă, uscățivă, la tribuna sărbătorească din Slobozia, unde reprezentanți de frunte ai ogoarelor țării s-au întâlnit, în toamna lui 1973, cu secretarul general al partidului, cu alți conducători, pentru a face bilanțul roadelor și pentru a deschide primele arii de perspectivă către recolta României în cel de-al XXX-lea an de la eliberare. Cu glas cumpănit, dar amplu și limpe-

cii clasa I. A arătat apoi că cele 5 000 kg grîu și 4 500 kg porumb la hectar, în condiții de neirigare, au fost obținute de unitatea sa în împrejurări climatice destul de aspre și că, deci, numai aceste împrejurări au făcut ca recoltele să nu fie mai mart Iar spre a întări această idee, în încheiere a spus : „...Dardumneavoastră, tovarășe secretar general, ne-ați învățat să nu ne lăsăm cuprinși de autqmulțumire, să căutăm mereu noi și noi posibilități pentru a face mai spornică munca noastră".

O expresie a analizei obiective, lucide, a conștiinței propriilor forțe, propriei valori — și, totodată, un angajament solemn.Tocmai gindul la acest angajament, dorința de a vedea cum prinde ei contur concret ne-au adus în alba cimpie mehedințeană, ca purtători ai întrebării : Ce mai face griul Gîrla Mare ?...Pină să aflăm, președinte, în cîmp, punsul transcris la începutul acestor rinduri, am trecut, bineînțeles, pe la „sediu". Ne gîndeam că vom găsi aici, în birouri, dulcea atmosferă a Iernii țărănești „dintre munci", cu oameni bucuroși să-și desfășoare hîrtiile cu cifre trecute și viitoare, pe fond de spornică tăifăsuire... N-am găsit pe nimeni. Nici prin birouri, nici pe la acareturi. Doar in fundul curții, trei bărbați — iuți de nu &• putea sta de vorbă cu ei — încărcau într-o remorcă sacii cu îngrășăminte chimice. Ne-au răspuns la bună ziua din fugă, s-au aruncat în circa remorcii — șl pe-aici ți-e drumul. Abia dacă am Înțeles de la unul dintre ei eiteva vorbe ca de gazdă care se scuză, argumentate expresiv cu legănarea, din lănțug, a unul ceas cit pumnul, scos de la briu : „Avem grafic... Sîn- tem în campanie !...“Campanie ? în plină iarnă ? Ajunși la cîmp, i-am împărtășit președintelui nedumerirea. „Sintem și nu sintem în campanie, ne-a spus el, fără nici un fel de «subtext». De 15 ani de cînd muncim împreună, am Învățat și noi un adevăr : că în agricultură, dacă vrei s-o faci ca lumea, nu există campanie în înțelesul cu care s-au obișnuit unii — ari și pe urmă stai ; semeni și pe urmă iar mai stai ; dai zor cu culesul și pe urmă mai răsufli o țîră pină la arat — ci există numai muncă permanentă, adică procese care curg unul intr-altul întocmai ca anotimpurile. Ce, timpul se scurge cu cu

de Iade la răs-

opinteli, cu «zvîc»-uri, asalturi î Nu, el merge
Petre DRAGU 
Virgiliu TATARU

(Continuare In pag a II-a)

Construcții moderne date recent în folosința în municipiul Tg. Mureș
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IN PREAJMA RELUĂRII CONFERINȚEI DE LA GENEVA

PRIN EFORTURI CONVERGENTE SPRE
EDIFICAREA SECURITĂȚII EUROPENE

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEII“

Publicăm astăzi, in continuare, alte opinii ale unor personalități politice, ca și ale unor reprezentanți ai vieții publice europene, ca răspuns la ancheta internațională a „Scinteii" inițiată in preajma reluării lucrărilor conferinței de Ia Geneva.
„ROLUL DECISIV AL MA

SELOR POPULARE, AL OPI

NIEI PUBLICE"

Dlmitâr BRATANOV, 
președintele Comitetului 
național bulgar pentru securitate 
și colaborare europeanâAșteptăm ca în anul de față să aibă loc, la Helsinki, la cel mai înalt nivel, etapa a treia, finală, a Conferinței

ma nădejdii și dorul doinelor ne-am definit mai intîi trăsăturile caracteristice ale specificului nostru național. în balade descl-

Pe punți 
de baladă...

însemnări de Ion DODU BĂLAN

de a iubi, de a uri, modul lui propriu de a reacționa in fața unor probleme esențiale. Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, prin cetini de zadă, pe cărări de munte, pe cursuri de ape și pe intinse cimpii, la răscruci de drumuri și de

baladă comunicat între peste granițele între prin durat către înalt cit Prin
veacuri, prin am noi, ridicate arbitrar provinciile țării, baladă către ideal munții baladele in care strămoșii au picurat lacri-

ne-am stele și visulMioriței.
frăm istoria acestui popor de la detaliile vieții sale intime pină la faptele care au făcut epocă în analele lumii. Din baladele populare s-au dezvoltat baladele culte care prin Zburătorul lui Ion Heliade Rădules- cu constituia actul de

naștere al liricii române moderne. Despre această baladă Ion Pillat spunea — definind, în fond, și specificul altora — că „reușește să contopească într-un tot armonios și într-o formă estetică valabilă și astăzi datini și credințe străvechi ale poporului nostru cu sentimente permanente și adine omenești". Ex- plorind valorile folclorice din perspectiva diverselor personalități creatoare, baladele culte, care marchează toate momentele mari ale evoluției poeziei românești, definesc orizontul de e- xistență materială și spirituală a poporului român, refac mitul etnogenezei sale, dezvoltă miturile ontologice, structurează o mitologie națională, e- vocind vitejiile neamului și ctitorii de istorie de la Decebai și Gelu și Dragoș la Mirceh cel Mare, Vlad
(Continuare 
in pag. a IV-a)

general-europene. Aceasta va constitui un moment important în afirmarea principiului coexistenței pașnice în Europa și în lume. Sperăm ca, în cadrul conferinței, confruntările de păreri în probleme politice fundamentale ce formează obiectul dezbaterilor să facă să înainteze procesele pozitive pe continent, pentru ca actuala conferință să ducă la ho- tărîri constructive. In acest sens acționează în mod creator activitățile diplomatice ale țărilor socialiste, ‘ acest sens se pronunță cele mase populare din Europa, vins că 1974 va fi anul țiuni susținute pentru marea Europei într-un al păcii și colaborării. Și, „ ceastă luptă, sarcini serioase stau în fața tuturor organizațiilor de masă, ale oamenilor de știință, ale comitetelor internaționale și naționale pentru securitate și colaborare europeană. Prin unitatea clasei muncitoare, a opiniei publice progresiste din Europa, această luptă va fi încununată de victorie.

ocupă îmbunătățirea relațiilor Est- Vest, fenomen îmbucurător șl pe care dorim să-l vedem tot mai temeinic consolidat.Nutresc convingerea că viitoarele negocieri privind securitatea și cooperarea europeană vor finaliza In mod pozitiv, în 1974, eforturile de pînă acum.
„IN INTERESUL TUTU-

ROR STATELOR PARTICI

„SECURITATE

în mai largi Sînt con- unor ac- transfor- continent în a-
PANTE"

BAZATA

PE PRINCIPIILE DREPTULUI

INTERNAȚIONAL1

Victor IAROCK,
membru în conducerea
Partidului Socialist Belgian, 
fost ministru de externe al Belgiei întreaga opinie publică belgiană urmărește cu atenție tot ceea ce se întreprinde, la scară europeană, pentru edificarea pe continent a unui sistem de securitate reală, bazată pe principiile dreptului internațional. în procesul evoluției către stabilirea unor acorduri garantate de securitate, un loc important ii

Dr. Djuro NINC1CI, 
șeful delegației iugoslave 
la a doua fazâ a Conferinței 
de la Geneva pentru securitate 
și cooperare în Europa1974 va fi anul celei de-a treia și ultime faze a primei conferințe privind securitatea și colaborarea în Europa. Este de așteptat ca documentele ce vor fi adoptate cu acest prilej să cuprindă toate problemele esențiale ale securității și colaborării în Europa — și aceasta în contextul mai larg al cerințelor consolidării păcii și securității în lume, și să exprime interesele tuturor țărilor participante și năzuințele lor spre relații democratice și egale în drepturi. Prin aceasta s-ar face un pas însemnat pe calea făuririi securității europene.

„PENTRU PROGRESUL

DESTINDERII"

Cesare BENSI, 
subsecretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al ItalieiTrebuie să luăm act cu satisfacție de perspectivele deschise în ultimul timp pentru depășirea treptată a
(Continuare in pag. a Vl-a)

Răsfoind presa străină
• ,,REUTER’ s CRIZA PETROLULUI — CEL MAI BRUTAL 
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în sens
inversAm mai auzit de năstrușnicii, dar de una mai de pomină, ca aceea a lui M. Brînză, V. Lupu, V. Mistodinicl și I. Lupu din Movilița, nu I Văzînd că nu mai pot vina in voie, prin Vrancea, au dat iama prin pădurile vecinilor de județ (Bacău). Și ce credeți că le-a trecut prin cap, ca să nu fie... descoperiți 7 S-au îmbrăcat în halate albe (ca să se confunde cu zăpada) șl și-au mutat tocurile cizmelor în vîr- furile acestora (ca să se creadă că merg în sens invers). Tocmai cînd adulmecau niscai cerbi șl mistreți, cei patru vî- nătorl (citește braconieri) au fost „vînați" de paznici, la punctul numit „Culmea Rotun- du". Acum li se „rotunjește" cîte un dosar la fiecare. Pînă una, alta, și-au mutat tocurile de la ciubote la locul lor. mai meargă și ca oamenii I Să
Descurca»
reața

Măriei Petrie din Minerău- 
Hunedoara i-a dispărut din 
casă butelia de aragaz. Bănuia
la cădea asupra Auricăi Ivan- 
cu, care locuise, o vreme, in 
casa ei. La foarte scurt timp a 
dispărut incă o butelie din lo
cuința lui Ion Cojoc din Hu
nedoara. De data aceasta a fost 
prinsă făptașa. Era 
ca Ivancu.

— Pe asta, de la 
declarat ea — am 
motive subiective, 
rău că o lăsasem pe fosta mea 
gazdă fără butelie și voiam să 
i-o duc în locul celei pe care 
o vindusem.

— Dar lui Cojoc, de unde-i 
mai duceai altă butelie ?

— Păi, mă descurcam eu... 
Deocamdată, a incurcat-o l

chiar Auri-

Cojoc — a 
luat-o din 
îmi părea

„Cursă 
specială**7 noiembrie, ora 14,15. Șoferul Cornel Mihalca parcase la autogara din Satu-Mare autobuzul 31-SM-429. Cînd a revenit, după o vreme, la autobuz*  mai ia-1 de unde nu-i. Ieșise de mult din oraș, avînd pe parbriz tăblița „cursă specială". Dar „cursa specială" a fost oprită din... cursă la vreo 20 de km, avînd ca „șofer" pe Cornel Andercău, din comuna Păulești, o veche cunoștință a miliției, care mai pornise o dată la drum, tot în condiții similare, dar mai modeste : cu un... microbuz. Acum, lui C.A. i se pregătește o nouă „cursă" cu destinația... știe el unde, că doar n-au trecut decît cîteva luni de cînd a ieșit de „acolo".
De-ale...
marochin 
nărieiScriam în rubrica noastră de ieri, exact în acest loc, despre încurcătura produsă la o policlinică din Hunedoara cu două poșete și două portmonee identice. De data asta, e vorba de două geamantane. In forfota Gării de Nord, tînăra Geta Voi- cu își lăsase o clipă geamantanul din mină. Apoi l-a luat și s-a suit în tren. Cînd l-a deschis, surpriză : înăuntru se aflau tot felul de obiecte bărbătești. între ele, a dat de un bilet cu un nume, dar fără a- dresă : Nicolae M. Boureanu. Se pare că stăpînul geamantanului e soldat in termen. Tînăra ne roagă pe noi ca, la rîndul nostru, să-l rugăm pe tinărul respectiv să-i trimită geamantanul ei pe adresa : Fabrica de postav din Lunca Cal- nicului — Brașov, iar ea, la rîndu-i, să i-1 trimită pe-al lui.Poate ar trebui ca noi să-i rugăm pe amîndoi să-i roage și ei pe mai marii peste producția de marochinărie să vadă dacă nu se mai află vreun „stoc de fantezie" prin care să se diminueze șansa erorilor de felul celei de față.
Fara 
muzică, dar 

lăutaricu
Petre și Remus Căldăraru, 

plus Marin Buștean, muzicanți 
din Craiova, incheiau diferite 
angajamente scrise, contra unor 
importante sume de bani, drept 
arvună, ca să cinte la diferite 
nunți. Dar, cu o zi sau două 
înainte de a avea loc nunțile 
respective, cei trei expediau cîte o telegramă și se scuzau că 
nu mai pot cinta, fiind solicitați 
in altă parte, recomandindu-le, 
in schimb, un alt „tacim*  de 
muzicanți, care pretindeau pre
țuri duble. Cum nunțile res
pective nu se mai puteau ami
na, și cum nuntă fără lăutari 
nu s-a mai pomenit, socrii 
mari și socrii mici, mirii și nu
nii plăteau cit li se cerea. Aflin- 
du-se de „aranjamentele*  celor 
trei muzicanți, se pregătește 
„nuntă*  mare. Fără muzică, dar 
cu... lăutari.

Rubricâ redactată de
Petre POPA
Dumitru TIRCOB 
și corespondenții „Scinteii"

SARCINA DE PARTID
• Concretă • Judicios repartizată

• Responsabil îndeplinităEste o regulă intrată în practica vieții de partid ca fiecărui comunist să i se încredințeze sarcini concrete, reieșite din hotărîrile și planurile de muncă ale organizației din care face parte. Expresie a participării comuniștilor la viața politică și socială a țării, a exemplului lor personal la locul de muncă, realizarea sarcinii de partid constituie, totodată, o lecție practică de educație partinică.Desigur, spiritul de răspundere șl disciplină are un rol hotărîtor in modul în care își realizează fiecare tovarăș în parte sarcina ce i-a fost încredințată. Dar viața arată că foarte multe depind de stilul și metodele de muncă ale birourilor organizațiilor de bază, de exigența comunistă pe care știu să o promoveze. La întreprinderea „Unio" Satu-Mare, unde am concentrat investigațiile pe care le redăm în rîndu- rile de față, ca și în alte organizații de partid, birourile organizațiilor de bază repartizează comuniștilor sarcini permanente sau pentru o anumită perioadă, acordînd o atenție deosebită soluționării problemelor cheie ale producției. Iată, de pildă, în sectorul de debitare trei comuniști — doi muncitori și un maistru — primind sarcina să studieze problema transportului în ateliere, să facă sugestii pentru îmbunătățirea muncii în sector (aici, zilnic se transportă circa 80 de tone de metal), au putut să găsească noi rezerve de creștere a productivității mijloacelor de transport prin folosirea judicioasă a acestora, reușiijd, în final, să asigure înlăturarea gituirilor în fluxul tehnologic. Alți doi membri de partid au urmărit în mod deosebit, un timp mai îndelungat, întărirea disciplinei în producție, utilizarea eficientă de către muncitori a celor 480 de minute de lucru. După două luni s-au văzut rezultatele concreta ale îndeplinirii sarcinii de partid încredințate : absențele nemotivate au fost lichidate, iar în- tîrzierile au scăzut sensibil.Numeroase alte exemple similare din această mare unitate a industriei noastre relevă o dată în plus însemnătatea deosebită a îndeplinirii sarcinilor încredințate de către organizațiile de partid unor comuniști, pentru studierea și soluționarea problemelor concrete ale producției. Ele demonstrează, totodată, că sarcina de partid are o mare forță mobili

zatoare atunci cind Izvorăște din problemele cele mai actuale, din cerințele impuse de viață — și nu formală cînd se „fixează" doar cu scopul ca în „caietul de sarcini". In dreptul fiecărui comunist, să fie trecută cîte o responsabilitate. De pildă, în organizația de bază nr. 26, majoritatea sarcinilor stabilite membrilor de partid au caracter general: „...va mobiliza oamenii din echipă la îndeplinirea planului" ; „se va ocupa de tinerii din echipă" etc.Pornind de la această constatare, am făcut un sondaj In rîndul comuniștilor din alte organizații de bază, adresindu-le întrebarea : „Ce sarcină de partid aveți în prezent de îndeplinit ?“. în organizația de bază nr. 29, secția utilaj tehnologic, 26 membri de partid din e- fectivul total de 31 aveau sarcina... „să îndeplinească planul de producție". Evident. în perspectiva unei astfel de optici în care o îndatorire profesională, o obligație elementară nu numai a unul comunist, ci a fiecărui salariat de a îndeplini planul de producție este considerată sarcină de partid, nu este de mirare că In această secție ponderea rebuturilor este destul de mare, iar indisciplina de producție grevează asupra realizărilor colectivului.Unii membri de partid au primit sarcini concrete și în domeniul muncii politico-educative. în unele organizații de bază s-au trasat sarcini comuniștilor să se ocupe de a- gitația vizuală, gazete de perete și satirice, de învățămîntul de partid sau de activitatea cultural-artistică etc. Dar cîți din aceștia își onorează sarcinile încredințate 7 Am discutat, de pildă, cu comunistul Vasile Rogna din organizația de bază nr. 27, care are sarcina să se ocupe de agitația vizuală din secție — dar care nici măcar nu cunoaște cuprinsul lozincilor afișate în ateliere. în altă organizație de bază, cea din secția utilaj minier, Gheorghe Kopfi are îndatorirea să răspundă de munca cultural- artistică ; dar singurul „efect" al a- cestei sarcini a fost recrutarea pentru echipa de dansuri a întreprinderii... a unui dansator. Sînt e- xemple care demonstrează încă o dată că stabilirea sarcinilor trebuie făcută pornindu-se de la probleme majore și că în vederea soluționării acestora trebuie aleși oamenii cei mal potriviți, ți ni nd seama de aptitu

dinile șl eapaeitatea fiecăruia, pentru ca in felul acesta să fie folosit judicios Întregul potențial al organizației de partid.Realizarea sarcinilor de partid încredințate comuniștilor trebuie să fie permanent și cu multă exigență urmărite de către birourile organizațiilor de bază, care, la rîndul lor, au obligația să informeze adunarea generală asupra modului cum fiecare se achită de îndatoririle ce îl revin. In munca unor organizații de partid s-a încetățenit practica raportării periodice a îndeplinirii sarcinilor. în organizația de bază din secția forjă, de exemplu, in fiecare adunare generală, 1—2 membri de partid prezintă informări privind aportul lor la soluționarea unor probleme — cum sînt folosirea capacităților de producție și a timpului de lucru, îmbunătățirea calității produselor etc. Intr-o asemenea a- dunare generală, șeful de echipă Gheorghe Vaida a solicitat sprijinul a incă doi membri de partid pentru realizarea unei sarcini ce-1 fusese încredințată — forjarea unor piese de care depindea livrarea grabnică a unui produs. După numai două zile, el, împreună cu ceilalți doi, au raportat înfăptuirea obligației ce și-o asumaseră.Acum, la începutul noului an, organizațiile de partid din întreprinderea sătmăreană își concentrează eforturile spre mobilizarea întregului colectiv in vederea înfăptuirii exemplare a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Tocmai de aceea, repartizarea cit mai judicioasă a sarcinilor de partid concrete, trebuia să constituie un mijloc tot mai eficient de antrenare a tuturor comuniștilor la acțiunile pe care organizațiile de partid le întreprind în acest șens. Comitetul de partid are datoria să extindă experiența pozitivă acumulată în repartizarea și înfăptuirea sarcinilor în diferitele organizații de bază, să militeze ca fiecare membru de partid să-și îndeplinească riguros sarcina încredințată. Trebuie avui permanent in vedere că activitatea pe care o desfășoară organizația de partid se sprijină pe umerii tuturor comuniștilor.
Vasile MIHAI 
Octav GRUMEZA

j BILETE PENTRU ODIHNA 
j Șl TRATAMENT 
J IA TARIFE REDUSE
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In aceste zile, prin toate oficiile județene de turism, amatorii de excursii montane sau cei care doresc să-și petreacă o parte sau întreg concediul în- tr-una din cele mai frumoase stațiuni din țară, precum și cei care au nevoie să-și îngrijească sănătatea, își pot procura bilete pentru odihnă și tratament la tarife reduse față de perioada de vară. Bilete de odihnă la tarife reduse pot fi procurate pentru stațiunile Borsec, Bușteni, Moneasa, Păltiniș, Predeal, Sinaia, Sovata și Tușnad, iar bilete pentru tratament, pentru stațiunile Felix (hotei „Nufărul"), Herculane, Borsec, Bazna, Buzlaș, Căciulata. Călimănești, Olănești, Ocna Sibiu, Pucioasa, Sovata, Sinaia, Slănic Moldova, De asemenea, i preferă litoralul Mării se pot procura bilete de ment pentru stațiunea Nord.Tariful de transport pe și I.T.A. pentru posesorii biletelor de odihnă și tratament este redus cu 50 la sută.O veste bună pentru părinți : copiii pină la 14 ani beneficiază de o reducere de 50 Ia sută Ia tariful de cazare ș! masă.în afară de oficiile județene de turism din întreaga țară, bilete de odihnă și tratament se pot obține și prin filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante din București.

, Sîngeorz-băi, Vatra Dornei. pentru cei care Negre trata- Eforie
C.F.R.
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ASISTENȚA SANITARĂ• Pentru îmbunătățirea asistenței stomatologice In 1974 se prevede : înființarea a 100 noi unități de specialitate în municipii și orașe; înființarea de cabinete stomatologice in școlile cu 1 500 de elevi din mediul urban ; înființarea a încă 100 de cabinete în mediul rural etc. In toate cabinetele stomatologice și laboratoarele de tehnică dentară din municipii șl orașe se va asigura program de lucru In două schimburi.
COMERȚ—SERVICII• tn Capitală se vor amenaja în acest an 5 supermagazlne. Amplasamentul 7 Piețele Dorobanți, Crîngași, Ferentari, Progresul și Co- lentina.• Pentru satele brăilene, anul 1973 a însemnat, între altele : 50 noi ateliere de prestări servicii publice, 27 unități comerciale modernizate, construirea a patru magazine mixte și universale (la Berteștil de Sus, Polizești, Spicul și Grădiștea), introducerea autoservirii în alte 8 magazine nealimentare ș.a.• Avertisment pe... calea laptelui. în mai multe rîndurl, redacția noastră a fost sesizată că o bună parte din laptele pus în vînzare de magazinele din Satu-Mare se acrește încă din primele ore de la livrare. Cauzele 7 Inspectoratul județean sanitar ne informează : In procesul tehnologic s-a neglijat răcirea laptelui pînă la temperatura prevăzută. Pentru ca asemenea neglijențe să nu se mai repete, conducerea întreprinderii a primit o „mustrare scrisă cu avertisment".
CONSTRUCȚII

SOCIAL-CULTURALE
o Anul acesta, constructorii din județul Timiș vor înălța 3 800 de apartamente, iar în 1975 alte 4 000. Ele se vor adăuga celor 10 500 de apartamente construite și date în folosință în primii trei ani ai cincinalului, cu 1 800 mai mult decît prevederile stabilite inițial pentru această perioadă. în municipiile Timișoara și Lugoj au apărut cartiere complet noi, cu zeci de mii de locuitori.• Pentru cei mai mici locuitori ai Vasluiului a fost dat recent In folosință un cămin cu 150 de locuri (al întreprinderii de prelucrare a lemnului), realizat în întregime prin contribuția voluntară a părinților. Tot la Vaslui s-au mai construit in ultimele luni o creșă cu 100 de locuri șt o grădiniță cu 225 locuri.• Un tur de orizont de Ia ultimul etaj al primului bloc-turn din Botoșani. Ce se arată privirii 7 Zeci de blocuri (din cartierele Octav Băncilă, Parcul tineretului ș.a.), zeci de unități comerciale și de servire publică, localul liceului „Mihai Eminescu" (dotat cu cantină, Internat și bazin de înot), liceul industrial (dotat tot cu cantină, internat și terenuri de sport). Cele mai multe dintre obiectivele enumerate au tencuiala încă... „umedă".

In urmă cu doi ani și jumătate a luat ființă întreprinderea intercoopera- tistă pentru activități industriale și prestări de servicii Ștefănești, județul Argeș. în conformitate cu normele legale în vigoare, noua întreprindere își propunea să ocupe forța de „mțmcă. locală pe tot par- cursul anului și să valorifice superior resursele 'Ideale de pe raza de activitate a celor trei C.A.P.-uri asociate. Directorul întreprinderii a luat legătura cu Mihai Stoica Constantines- cu, considerat specialist în mase plastice, pentru organizarea în cadrul întreprinderii a unui atelier de prelucrare a maselor plastice. Pentru că „specialistul" avea antecedente penale (condamnări pentru delapidare și înșelăciune în dauna avutului obștesc care, însumate, ating cifra de... 26 de ani ! I), s-a convenit ca gestiunea să fie încredințată undi cumnat de-al său, iar el, tocmai pentru a nu bătea la ochi, să fie trecut în acte ca simplu muncitor. Nu intrăm aici în amănuntele ușurinței cu care au fost acceptate condițiile „specialistului" de a fi retribuit el șl subordonații săi cu 60 la sută din valoarea produsului (și care le asigura cu acte în regulă venituri între 4000 și 11 000 de lei pe lună !), umflării artificiale a manoperei sau ale suitei de falsuri, livrări fictive și alte mijloace frauduloase, cu ajutorul cărora M.S.C. și „colaboratorii" au încasat în plus — după cum arată expertizele — peste 406 000 lei !Pînă aici nimic deosebit față de alte cazuri similare, relatate în presă ; sînt consecințele comune ale încălcării dispozițiilor legale cu privire la calitățile ce trebuie îndeplinite de cei puși să gospodărească averea obștii. Acum, infractorul șl complicii săi se află în fața tribunalului pentru a da seamă de faptele lor.Altceva însă ne-a atras atenția și ne-a determinat să scriem despre întîmpla- rea respectivă, trecînd peste opinia unora, după care n-ar mai fi fost cazul să mai facem „săpături arheologice" din moment ce ur

mează să se pronunțe justiția și vinovății să-și primească pedeapsa. Despre ce este vorba ? Există în- tr-un dosar al U.J.C.A.P. o notă de constatare din luna aprilie 1972 în care o comisie formată dintr-un vicepreședinte și doi secretari de comisii ai U.J.C.A.P.- Argeș. anallșîiM} activitatea întreprinderi) din ștefă- nești, Constată printre altele că : „majoritatea produselor din secția produse industriale se execută in

mentul producerii acestor constatări 7— Chiar a doua zi s-a făcut o adresă către întreprindere, cu instrucțiuni precise pentru remedierea deficiențelor, ne-a spus A- lexandru Ene, unul din membrii comisiei amintite.Intr-adevăr, în dosarul de care pomeneam exjstă adresa respectivă ; există și alte note de constatare și alte adrese cu măsuri.Dar...Dar, atît ! După înainta-

probă a calității raporturilor individului cu colectivitatea respectivă, cu societatea. Această probă trebuie să fie cu atît mai puternică, intervenția să fie cu atit mai promptă și mai eficientă, mal ales atunci cînd este vorba de oameni pe care societatea i-a investit cu misiunea de.a veghea ca regulile firești sta- tofhicHe între Oameni, intre oameni și colectivitate, să fie nestinjenite. Societatea le-a încredințat doarSomnul conștiinței civice naște infractori
Mărirea și decăderea unei afaceri cu... nasturi

București, prin ateliere organizate în diverse spații improvizate, precum și la domiciliul meseriașilor" ; că : „forța de muncă este recrutată de așa-zișii șefi de ateliere din afara Județului" ; că : „coordonarea activității de producție se face de un oarecare Constanți nescu (...) care figurează pe stat de plată ca muncitor, deși nu participă efectiv în procesul de producție" ; că : „gestionarea materiei prime și produselor finite de la atelierele din București se face de diverse persoane care nu au decizie din partea conducerii întreprinderii, fără respectarea legii 22/1969“ : că : „nu există posibilități de control asupra bunurilor gestionate" etc.Deci lucrurile se știau foarte bine de către cei în drept. Și nu din „zvon public", ci din constatări pe teren, făcute de oameni competenți, îndrituiți să ia măsurile ce se impuneau pentru îndreptarea situației și intrarea în legalitate. Ce s-a întîmplat însă din mo-

rea hîrtiei, oameni responsabili, care n-aveau voie să se așeze pe cuptor, liniștiți, și-au zis că și-au împlinit datoria. Ei au sesizat, în scris, s-au împăcat din punctul lor de vedere, și-au liniștit conștiința. Că lucrurile în cazul amintit evoluau aberant, alături de drumul drept, de legalitate, asta nu era de natură să le dea tulburări, insomnii...Și astfel, in disprețul celor mai elementare norme de etică și echitate, „întreprinderea" a continuat să prospere, să evolueze ca și mai înainte, incă aproape un an de zile pină la intervenția organelor penale.Este îndeobște știut că atunci cind un om de bună credință constată o faptă contrară Intereselor colectivității Intervine, ia atitudine, conștiința lui de simplu cetățean ii obligă să facă din soluționarea ei propria sa cauză, sesizează organele in drept, urmărește pină la capăt rezolvarea. O asemenea comportare este o dovadă, o

misiunea de a veghea ca legea să nu fie știrbită cu nimic, ca abuzul și necinstea să fie barate cu strășnicie. Așa cum medicul, după ce pune diagnosticul, își urmărește pacientul pînă la deplina vindecare, așa cum arhitectul supraveghează ridicarea în teren a ultimului detaliu, tot așa și oamenii Investiți de societate cu atribuții intr-un domeniu sau altul trebuie să vegheze ca măsurile luate pentru buna desfășurare a activității să fie traduse în viață. Este legea scrisă și nescrisă a edificiului nostru social care ne obligă, pe fiecare, in primul rind la atitudine, la răspundere.Au existat, în cazul a- mintit, mai multe persoane care cunoșteau neregulile existente la Ștefă- nești... Nu numai conștiința de cetățeni, ci și funcțiile deținute obligau la o poziție exigentă, responsabilă, la urmărirea cu strictețe a intrării în legalitate. Dar n-au făcut-o ; ei erau

împăcați cu gîndul că dăduseră... hîrtia cu instrucțiuni. Și, ca un „decont" firesc, afaceriștii își continuau treburile. Micile modificări de program („desființarea" atelierelor din București, o timidă încercare de normare, mai mult eșuată decît pusă în practică etc.) n-ăveau cum să preîntâmpin^ creșterea prejudiciului îiT paguba obștii. Soția lui M.S.C. — ca să dăm numai un exemplu — de profesie medic în București, care habar n-avea unde se află întreprinderea din Ștefănești, figura cu regularitate pe statele de salarii, cum c-ar fi făcut... nasturi, și încasa mii de lei. Pe infractori nu-i incomodau cit de cit hîrtiile cu „măsuri", iar cei care emiteau hîrtiile n-aveau insomnii, n-aveau frămîntări și neliniști. Desprindem de aici o optică mai mult decît nocivă, cu atît mai mult cu cit, așa cum afirmam mai sus, este vorba despre oameni învestiți cu răspunderi. Exercitarea unui mandat al obștii, exercitarea datoriei civice, de cetățean, de om al obștii, obligă la atitudine și răspundere și nu la plăpumioare justificative, alcătuite din hirtii ticluite pentru apărare. Conștiința de cetățean nu poate fi in nici un caz a- părată de astfel de „plăpumioare".Ni s-a spus că lucrurile s-au normalizat. Că s-au tras învățămintele necesare. Dacă-i așa, întrebăm î ce s-a întîmplat cu cei care, deși fără vină penală, moralmente sînt la fel de vinovați, a căror conștiință a fost înlocuită cu hirtii 7 Ni s-a răspuns că infractorii... „i-au dus de nas pe unii și pe alții". Și dacă au fost duși de nas, ce s-a în- timplat cu acești „unii șl alții" care nu sînt altcineva decît cei care, prin neintervenția lor, au încălcat flagrant îndatoririle de serviciu, răspunderile ce le reveneau 7în felul acesta era de așteptat să se încheie cazul relatat. Abia atunci s-ar fi putut considera un caz „de arhivă" care nu mai merită „săpături arheologice" inutile.
Emil MARINACHE

Ieri, fotoreporterul nostru o surprins în pllnd „activitate" un grup din 
cei 160 ide noi „locatari" ai grădiniței date recent în folosință in 

cartierul Drumul Taberei din Capitală
Foto : S. Cristian

ODIHNĂ ȘI TURISM• Patru mari complexe sanatoriale, însumind 1 421 de locuri, vor fi date în folosință în acest an. Ele vor întreji baza materială a Ministerului Turismului in stațiuni balneoclimaterice dintre cele mai cunoscute pe plan intern și internațional. Este vorba de Mangalia (518 locuri), Băile Felix (301 locuri), Băile Herculane (301 locuri) și Sovata (301 locuri). Termenele de dare in folosință sînt eșalonate pe perioada aprilie—august a.c.• Cea mai frumoasă și mai dotată bază de turism și agrement a bucureștenilor este Snagovul. Dar iată că, pe timp de iarnă, accesul spre locurile de odihnă și recreație, spre plimbările atît de apreciatet din pădurea Vlăsiei este, practic, inaccesibil. De ce ? Nu există, la ora actuală, nici o legătură de transport cu Snagovul. I.T.A. și-a desființat recent traseul, iar C.F.R.-ul a făcut-o mai de mult. Nu s-ar putea ca măcar sîmbăta și duminica să funcționeze un mijloc de transport spre această zonă 7
DIN PRESA JUDEȚEANĂ• Despre practicile incorecte ale gestionarilor din comuna Măieru citim : „Dacă vrei să cumperi drojdie, aduci ouă, altfel nu-ți poți face pîine. Dacă n-ai ouă acasă, n-ai decît să te descurci : te duci la aprozar, cumperi ouă șl apoi cumperi drojdie". Ce au de spus tovarășii care răspund de comerțul sătesc din județ de această „inovație" 7 (ziarul „Eeoul"-Bistrița-Năsăud).• Perspective edilitare : Pentru înfrumusețarea și gospodărirea localităților se vor efectua, în acest an, lucrări de interes obștesc și gospodărești în valoare de 140 milioane lei (ziarul „Pentru socialism"- Maramureș).• Din interviul acordat ziarului „Flacăra roșie" de către directorul întreprinderii județene de industrie locală-Arad aflăm : în acest an, unitățile arădane vor oferi populației peste 100 de noi produse și sortimente de mărfuri de cea mai largă utilizare.• Populația Județului Alba va beneficia in acest an de cantități sporite de produse alimentare : cu 140 tone mai multe paste făinoase, cu 100 tone mai multe produse zaharoase, cu 100 tone mai multe brin- zeturi ș.a. (ziarul „Unirea").• Cetățenii comunei Deda, din județul Mureș, și-au propus să realizeze în cinstea Congresului Frontului Unității Socialiste lucrări prin muncă patriotică însumind cifra de 418 000 lei (amenajări și .repararea de drumuri, taluzări de maluri etc.), înființarea a trei stații pentru autobuze, plantarea de trandafiri în fața caselor ș.a. (Ziarul „Steaua roșie").
CIRCULAȚIE• „Școlarul pieton" — se intitulează prima foaie volantă editată în acest an de către serviciul de circulație din cadrul Inspectoratului județean Dolj al Ministerului de Interne. Foaia volantă cuprinde articole, reportaje, foiletoane, caricaturi privind preocupările școlilor din județul Dolj pentru educarea elevilor. în vederea cunoașterii și respectării regulilor de circulație. O inițiativă lăudabilă.

(Urmare din pag. I)ca o apă lină, stăpînă pe matca ei, care-și face lucrarea în tihnă și sigur. Așa trebuie să fie și munca omului. Sigur, înitorcînd vorba pe partea ailaltă, putem spune că lipsa de campanii înseamnă, la noi, o.„ campanie continuă. Dar o campanie purtată cu chibzuință, normal, nu în felul ăla «zmucit» care-ți taie răsuflarea și nu te lasă să gîndești ce și cum să faci ca să iasă lucrurile cît mai bine. Dacă ar fi să mă întrebați, v-aș răspunde că ăsta este adevărul cel mai mare cu care ne-am îmbogățit noi de cind ne știm «ceapeu». Am combinat, cum s-ar spune, vorba bă- trînească : «Nu sta, că-țl șade norocul !» cu alta, la fel de înțeleaptă : «Grăbeș- te-te încet 1» și, se pare, n-am ieșit rău la socoteală". (în paranteză fie spus, argumente care să valideze oportunitatea principiului enunțat de Iile Bărăitaru nu lipsesc. De pildă,

iată — „pentru știința generațiilor viitoare", cum spune glumind președintele — cîteva repere ale evoluției producției de grîu Ia hectar pe ogoarele Gîrlei Mari : în 1959 — 920 kg ; in 1964 — 1 515 kg ; în 1967 — 3 170 kg ; în 1972 — 3 865 kg ; în 1973 — 5 909 kg. Ca să nu mai vorbim de reperele eficienței : averea obștească a sporit de 25 de ori ; veniturile individuale — „numai pentru cine n-a dormit pe cămașă", precizează Hie Bărăitaru — au crescut și ele de nouă ori; producțiile au sporit, în toate sectoarele, între șase și opt ori... Ca să nu mai vorbim de reperele notorietății, concretizate în nu mai puțin de 25 de diplome și drapele de unitate fruntașă mal întii pe raion și regiune, apoi pe județ și pe tară, și în strălucirea a două Ordine ale Muncii d. I, primul cucerit In 1972 pentru producție record la floarea-soarelui. Ca să nu mai vorbim de unele succe
se de dată recentă l o ju

mătate milion de lei, peste veniturile planificate, cîștigate în cea mai bună fermă legumicolă a județului, 300 de capete de animale, tot peste plan, în ferma zootehnică ș.a.m.d.
Mare 7 De președinte v-am spus. Dar trebuie să adăugăm că el n-a ieșit la cimp doar așa ca să... mingiie griul. împreună cu Ion Popescu, inginerul-șef, cu șefii de fermă Ion Olaru și

deschis, ne spune inginerul- șef, și dacă nu-1 suprave- ghezi continuu, îți poate face surprize..."Intr-adevăr, cîmpul agricol îți oferă tot felul de surprize. De pildă, pentru
tea le-am cules absolut Ia întâmplare și că ne-am oprit din enumerare numai pentru că n-aveți dv. loc în carnete să-i scrieți pe toți cei peste 600 de cooperatori care au ieșit azi la lu-CE MAI FACE GRÎUL DE EA GÎRLA MARE ?

Dar toate acestea trebuie să rămînă în paranteză, pentru că, așa cum spune Ilie Bărăitaru, „pe „.ce făcui ieri nu prea pune oltea- nu’ mare preț, fiind vorba de ceva ciștigat ; baza lui e pe ce fac azi, ca să iasă bine mîine").Așadar, ce fac azi, într-o zi de iarnă — zi obișnuită de campanie neîntreruptă — cooperatorii de la Girla

Costică Fulga, cu economistul Nicolae Chiriță, au luat ia cercetare fiecare parcelă a suprafeței însă- mînțate cu grîu : 650 dehectare cărora li s-a aplicat o primă chimizare (250 kg/ha) și cărora li se inaugurează chimizarea fa- zială, la grafic (de aici graba cooperatorilor din curtea sediului). „Clmpul e un laborator permanent

reporteri, faptul că. în a- ceastă zi de „gura sobei" găsesc cîmpiile griului îm- pînzite cu oameni ieșiți la lucru, la aplicarea îngrășămintelor. „Dați-ne cîteva nume de cooperatori", cer reporterii. Gazdele se amuză : „Notați : Ioana Stâncii, Constantin Gârlei, Stefan Fudulu, Costică Dumitru, Gh. Toșa... Dar mai notați și faptul că numele aoes-

cru numai la locurile cu grîu..."600 de oameni. în zi de iarnă, la o singură cultură Pe alți vreo 400 fi găsim la ferma legumicolă. Acolo unde lng. Eugen Stancu ne spune cu supărare „jucată" : „Toată lumea, cînd zice Gîrla Mare, zice grîu. Dar faptul că o să fie pe piață, la începutul Iul februarie, legume

timpurii de Girla Mare, nu impresionează pe nimeni. Nu-i nimic, o să vă chemăm la bilanțul anului, cînd o să scoatem la’ fiecare hectar de legume de cimp cîte 30 de mii de lei cîștig curat, și-atunci, poate, o să puneți și întrebarea : «Ce mai fac legumele de la Girla Mare 7» Ce, nouă ne-ar sta rău cu Ordinul Muncii ?...“Să facem socoteala : 600de oameni la grîu și cu 400 la legume fac... „Alții sînt pe la zootehnie, pe la ateliere — ne spune nea Aurică Cergă, secretarul comitetului comunal de partid, ieșit și el să vadă ce mai face griul —. așa că familia noastră de 1 500 de cooperatori e cam toată la lucru. Că, — nu-i așa 7 — dacă stai... îți șade norocul". „Și, adaugă Ilie Bărăitaru. ți-o iau alții înainte. Păi ce credeți dv., că tovarășii de la Comloșul Mic, cu care am venit «la mustață» în întrecerea de anul trecut, dorm pa

cuptor la ora asta 7 Sau cei din Bărăgan, de la Gheorghe Doja, de la Pie- troiu, din Balta Borcei 7... Ce credeți că ei nu se gin- desc la ce facem noi, cum ne gîndim și noi la ce fac ei — și nu încearcă, ca și noi, să facă treaba cît mai bine cu putință 7 Ei își au angajamentele lor, noi pe-al nostru... Asta e luptă, nu glumă..."O luptă care înseamnă, pentru Girla Mare, țelul superb de a raporta, la toamnă, partidului și țării, 6 000 kg de grîu la hectar în teren neirigat. 6 000 de kg, de pe locuri unde, cu numai 15 recolte in urmă, se obțineau doar 920 kg ! Poate fi cuprinsă, între a- ceste două cifre, o întreagă etapă istorică a agriculturii României socialiste. O etapă pe care. Insă, o exprimă afectiv răspunsul simplr. dat de Ilie Bărăitaru la întrebarea : Ce mai face griul de la Gîrla Mare 7— Mulțumim de întrebare. Ce să facem 7 Creștem.
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REZERVELE AGRICULTURII SOCIALISTE—INTEGRAL Șl GOSPODĂREȘTE VALORIFICATEPe cîmpiile noastre MAI MULT
hrană prețioasă a industriei textile

Sporirea producției la plantele textile — in, cinepă, bumbac — are o importanță deosebită pentru asigurarea cu materii prime a industriei ușoare. După cum s-a anunțat, in ședința din 27 decembrie 1973, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat un program de măsuri menite să ducă la creșterea mai accentuată a producțiilor de in, cinepă, bumbac, in vederea lărgirii în continuare a bazei de materii prime interne destinate aprovizionării industriei ușoare. Programul amintit — elaborat pe baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu — cuprinde o gamă amplă de acțiuni in această direcție.In ce constau ele ?
LA CULTURA INULUI PENTRU 

FIBRE, planul de măsuri prevede — odată cu extinderea suprafețelor — și o îmbunătățire substanțială a zonării și amplasării culturii în unitățile agricole care dispun de terenuri și condiții favorabile. Totodată, se va ține seama de structura culturilor pentru a se a- sigura o bună rotație a plantelor In asolament, precum și de factorii social-economici specifici fiecărei zone. Colective de cercetători din stațiunile experimentale și specialiști ai direcțiilor agricole județene și din unitățile de prelucrare, în baza unei metodologii stabilite, i- dentifică noi suprafețe pentru cultura inului, urmăresc concentrarea culturilor și specializarea unităților in așa fel îneît, acolo unde se cultivă inul, acesta să fie tratat ca principală cultură. Inul pentru fuior va fi extins în județele din zona de stepă și silvostepă — favorabile acestei culturi — și numai acolo unde s-a reușit să se obțină producții corespunzătoare în anii precedenți. în planul de perspectivă se prevede amplasarea în viitorul apropiat a inului de ulei și mixt — pentru fibre și ulei — în perimetrele irigate. Pe baza acestor măsuri se urmărește obținerea u- nor producții care să depășească 1 000 kg fibre la hectar.Zonarea culturii inului și amplasarea ei pe cele mai favorabile terenuri asigură cadrul necesar aplicării tehnologiilor care să permită realizarea unor recolte mari la hectar. Un prim element este sămința, car» va fi produsă în unități spe

cializate, în așa fel îneît să se asigure material semincer de mare valoare biologică din înmulțirea a doua pentru înlocuirea periodică, la fiecare 3 ani, a întregii cantități de semințe în unitățile cultivatoare. Se vor lua măsuri pentru extinderea în cultură a soiurilor producti

larea pe plan intern, mașinile necesare mecanizării lucrărilor de recoltare.
LA CULTURA CÎNEPII, plantă textilă de importanță egală cu cea a inului, au fost stabilite măsuri similare care au drept scop principal creșterea substanțială a producției medii la hectar. Pe lingă îmbunătățirea tehnologiilor de cultură, sporirea cantităților de îngrășăminte chimice, creșterea calitativă a substanțelor fitofarmaceu- tice și erbicide, se preconizează extinderea soiurilor de mare productivitate, cu un randament sporit de fibre : „Lovrin 53“, „Krasnodan- skaia 35“, „Fibramulta" etc. In vederea realizării producțiilor planificate, se va asigura la hectar oAmplu program de măsuri pentru dezvoltarea producțiilor

ve, valoroase din punct de vedere calitativ, cum sînt ICA-6, Tomski- 10, K-6, Primo și Milenium, ur- mînd ca în anul 1976 acestea să reprezinte circa 46 la sută din suprafața cultivată. De asemenea, se vor asigura îngrășăminte chimice la nivelul indicat de cercetările științifice, care vor fi repartizate distinct pe unități, în raport de cerințele reieșite din studiile agrochi- mice ale solului. Fondurile necesare procurării îngrășămintelor se vor acorda sub formă de avans de contractare de către întreprinderile pentru prelucrarea tulpinilor, iar decontarea lor se va face la livrarea recoltei. Pentru combaterea buruienilor se vor introduce noi erbicide, pe lingă erbicidul indigen 2-4 D, cu un efect mai puternic și eficient. Concomitent vor fi asigurate din import, cit și prin asimi

cantitate de circa 200 kg substanță activă de azot, fosfor, potasiu, intr-un raport echilibrat între elemente, în condiții financiare similare ca la cultura inului.Pentru crearea de noi soiuri de in și cinepă și pentru perfecționarea tehnologiilor de cultură, Academia de științe agricole și silvice a stabilit un, plan de cercetare, corelat cu unitățile de cercetare ale Ministerului Industriei Ușoare, cu privire la calitatea fibrelor. Pe lingă sporirea capacității de cercetare din cadrul laboratoarelor apar- ținînd stațiunilor experimentale zonale se vor dezvolta laboratorul pentru cultura inului din cadrul Stațiunii experimentale Măgurele — Brașov și cel de cultura cînepii de la Stațiunea experimentală agricolă Lovrin — Timiș. De asemenea, întreprinderile pentru

prelucrarea tulpinelor de in și cî- nepă vor fi sprijinite cu cadre cu pregătire superioară, care împreună cu cercetătorii să asigure îndrumarea tehnică a unităților cultivatoare.
BUMBACUL. Se prevede ca, în 1980 suprafețele cultivate în țara noastră cu această plantă să ocupe 80 000 ha. Ministerul Agriculturii a luat măsuri de definitivare a repartizării terenurilor — pe ani și județe — in cele mai favorabile zone de cultură, ținîndu-se seama de experiența unităților care au mai cultivat această plantă. Activitatea de cercetare va urmări crearea de noi soiuri extratimpurii, stabilirea celor mai adecvate tehnologii de cultură a bumbacului. De asemenea, organele de specialitate vor asigura pregătirea profesională a cadrelor medii și superioare care vor lucra în cultura bumbacului. Materialul semincer din producția internă va fi asigurat de o stație de tratare a semințelor cu acid sulfuric — avînd o capacitate de 2 000 tone anual — care va intra în funcțiune la sfîrșitul anului 1975.

★Măsurile preconizate se aplică încă din acest an. Ca urmare, în 1974 se prevede o creștere a producției de in pentru fuior de 2,5 ori față de realizările preliminate pe 1973, iar a celei de cinepă — de 1,6 ori. în vederea realizării acestor sarcini se cere ca, în toate u- nitățile agricole producătoare, să se organizeze cit mai bine munca in verigile de bază ale producției, în conformitate cu cerințele tehnologiilor intensive și moderne de cultură, în așa fel incit nivelul recoltelor la hectar să fie cit mai ridicat. Aceasta va duce implicit la dezvoltarea economică a unităților cultivatoare, Pealizîndu-se totodată importante cantități de materii prime atît de necesare industriei noastre textile.
Ștefan DORGOȘAN
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PRIN AUTOUTILARE -1

MAȘINI SI UTILAJE
I »

DL ÎNALTĂ
i TEHNICITATE

Paralel cu acțiunea de modernizare și înzestrare cu mașini și utilaje de înaltă performanță tehnică, la întreprinderea de i rulmenți din Birlad se desfășoară un intens proces de autouti- lare. Au fost create aici, în ul- i timul timp, numeroase mașini și utilaje. Sarcini deosebite i-au revenit secției de autoutilare, mai ales în ultima perioadă, cînd s-a pus problema realizării de dispozitive, utilaje, mașini pentru profilul II al uzinei, aflată acum în faza probelor tehnologice. Eforturile depuse de biroul de proiectări pentru autoutilare, coordonat de ing. Mircea Arsene, și de atelierul 1 specializat, condus de maistrul principal Victor Berlea, s-au concretizat într-o serie de realizări remarcabile : mașini de cojit bare de metal, de debitat cu disc abraziv, de frezat, de marcat rulmenți prin procedeul 1 electrochimie, ciocane de forjat și altele. Dintre ultimele noutăți ale acțiunii de autoutilare rețin atenția agregatul pentru frezarea coliviilor de alamă pentru rulmenți, care va avea o productivitate de patru ori mai 
i ridicată în raport cu utilajele / existente, agregatul pentru pre- 
I lucrat găurile și lăcașele la rolele rulmenților de vagoane, i mașina de nituit electric șl ma- 
J șina de cojit bare. Pentru noua ț capacitate de producție au fost 1 realizate, de asemenea, benzi / transportoare, alimentatoare cu ) vibrație și altele.
} Vaslle IANCU
ț corespondentul „Scînteii"
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MlCROINTERVIU

Interlocutor: CAROL VEKAȘ, inginer principal la întreprinderea 
de mecanicd flnâ din București.— Care considerați că a fost cea mai valoroasă acțiune întreprinsă anul trecut în domeniul organizării producției și a muncii 7— Introducerea și extinderea acordului global în atelierele stanțe, matrițe, dispozitive, sculărie, reparații mașini, tratamente termice. S-a realizat astfel o repartizare mai echilibrată a sarcinilor pe meserii, o mai bună stimulare a muncitorilor, creșterea eficienței in activitățile ce au ca specific producția și reparația de S.D.V.-uri, întreținerea mașinilor-unelte. Comparativ cu rezultatele obținute în regie, productivitatea muncii a sporit cu 20 la sută. Și cîștigurile muncitorilor au crescut simțitor.în acest an acordăm prioritate utilizării superioare a mașinilor-unelte existente și a celor cu care va fi dotată întreprinderea. în acest scop s-a întocmit și se aplică un minuțios plan de măsuri, care vor fi aplicate, în cea mai mare parte, în primul semestru. Interlocutorul ne-a precizat că, numai pe această cale, in 1974 se va obține un spor de producție în valoare de 30 milioane lei.

COLABORAREChimiști și fizicieni ai Institutului pedagogic din Oradea — conf. dr. Alexandru Șuteu, lectorii universitari Coriolan Rusu și Maria Șuteu, asistenții Ștefan Roman și Radu Davidescu — au realizat pentru întreprinderea „Sinteza" un aparat original destinat determinării rapide a umidității pigmenților anorganici și 
a pastelor din pigmenți.Directorul întreprinderii „Sinteza" preciza : „Aparatul funcționează perfect. Prin folosirea lui, timpul unei analize se reduce de la 4 ore al maximum 20 de minute".

PATRU MIEI PE M PPrin îmbunătățirea tehnologiei de producție, specialiștii întreprinderii intercooperatiste pentru creșterea și îngrășarea ovinelor din comuna M. Kogălniceanu-Constanța, în colaborare cu Stațiunea centrală de cercetări pentru creșterea ovinelor Palas, au mărit densitatea animalelor pe unitatea de suprafață de la 2,5 la 3,5—4 capete pe mp. în felul acesta, spațiile de producție construite sînt folosite mai intensiv, reușindu-se ca în fiecare boxă să se crească cu circa 30 miei mai mult decît înainte. Totodată, prin amenajări simple — cu baloți de paie, rogojini, folii de polietilenă — pereții tronsoanelor au fost acoperiți, asi- gurîndu-se condiții optime pentru creșterea în sezonul rece a încă 6 000 de miei.
ȚESĂTORI... DE MAȘINI

CINCI ANI 
„LA NAFTALINĂ" 
sau soarta unei invenții prin care 
s-ar economisi anual 9 milioane kWh 

energie electricăDe rfteva săptămînl, în localitățile Oradea, Salonta, Ținea, Vaș- cău și Dr. Petru Groza, din județul Bihor, iluminatul public — aprinderea și stingerea becurilor — se face automat, fără intervenția omului. Este vorba de valorificarea unei invenții aparținind inginerilor orâdeni Carol Kosă și Francisc Nagy, realizată cu cinci ani în urmă (?D si înscrisă pentru brevetare in anul 1972, care constă di.ntr-un dispozitiv denumit „Luxomatic“ și funcționează pe bază de fotodiodă. Dispozitivul, care se leagă la rețeaua electrică, funcționează în raport cu intensitatea iluminatului natural. La apariția întunericului, fotodioda declanșează automat a- prinderea becurilor din rețea, iar la apariția luminii naturale, în timp de 10 secunde, acestea se decuplează. Chiar și pe timpul fulgerelor, becurile se sting automat.Dar scriind aceste rlnduri despre aplicarea cu succes a invenției în cinci localități din județ, ne punem întrebarea : de ce a fost ținută ,Ja naftalină" atîta timp 7— Dacă e să spunem adevărul, ne relata Iosif Maștei, vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc al activității economice și sociale, pentru a- pllcarea invenției s-au făcut demersuri la centrală (respectiv, Centrala industrială 
a energiei electrice și termice din București) și la ministerul de resort, dar fără rezultat. Timpul a trecut și invenția a început să fie uitată. Motivul 7 Nu s-au găsit posibilități de execuție a fotorezistențe- lor.Ar fl, credem, tardiv să ne întoarcem în ani, pentru a căuta vinovății. Mai important ni se pare faptul că, în luna ianuarie a anului 1973, conferința organizației județene de partid a hotărît ca invenția să se realizeze pe plan local și să fie experimentată.Inginerul Traian Copil. șeful Secției de distribuție a energiei electrice Oradea, ne Informează că, cu for

te proprii, s-au executat primele dispozitive, care dau rezultate excepționale. Foto- rezistențele au fost procurate din import, costul unei bucăți fiind de circa 70 lei valută.— Nu există posibilități pentru realizarea In țară a fotorezisten- țelor 7— Firește că există, dar pentru aceasta este nevoie să se acționeze pe plan central, în sensul de a se da o asemenea sarcină unei întreprinderi specializate. Nu reclamă eforturi mari, dar se cer create unele condiții tehnice de care noi, cei din Bihor, nu dispunem. în alte întreprinderi din țară există atari condiții ; ar trebui numai să se acționeze de la un for autoritar, adică de către Ministerul E- nergiei Electrice.— Ați făcut propuneri în acest sens ?— Da, încă in anul 1972 am propus centralei ca dispozitivele să se execute la întreprinderea de raționalizarea și modernizarea instalațiilor energetice din București. De asemenea, am solicitat importul a 1 000 bucăți fotorezistențe, în cazul în care nu se poate elabora în timp util tehnologia de producere a lor în țară.— Rezultatul ?— Din păcate, nu-1 cunosc și, de aceea, la indicația biroului comitetului județean de partid am încercat să realizăm primele dis

pozitive cu posibilități locale, pentru a face dovada avantajului e- conomic pe care îl au. Dar, cred eu, aceasta nu este o rezolvare. Problema prezintă o mare însemnătate pe plan național și din această perspectivă trebuie soluționată.Calculele făcute de specialiștii orădeni, pe baza rezultatelor confirmate de funcționarea dispozitivelor în cele cinci localități din județ, arată că se pot realiza importante e- conomii de energie electrică. Dotarea cu dispozitive „Luxoma- tic“ a rețelei electrice pentru iluminatul public din județ ar duce la realizarea unei economii anuale de circa 300 000 kWh, iar la nivelul țării, de aproximativ 9 milioane kWh. Dacă luăm in considerare faptul că acest dispozitiv poate fi utilizat și la raționalizarea consumului de e- nergie electrică în iluminatul exterior al întreprinderilor, al vitrinelor și reclamelor, ne dăm seama mai bine de avantajele e- conomice pe care le are. Tocmai de aceea considerăm că se impune să se manifeste mai multă receptivitate, să se acționeze cu hotărîre pentru a se valorifica o asemenea invenție ■*-  ale cărei avantaje sînt de interes național.
Dumitru GAȚA 
corespondentul 
„Scînteii"

Desen de V. TIMOC
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(Urmare din pag. I)
— Revenim la cheltuielile to

tale la 1000 lei producție-mar
fă, care in 1973 nu au fost re
duse pină la nivelul planificat. 
Ce se întreprinde in unitățile 
de industrie ușoară pentru ca, 
încă din aceste prime luni din 
1974, astfel de situații să fie 
înlăturate ?— Nivelul cheltuielilor totale la 1 000 lei producție-marfă realizat în întreg anul trecut s-a redus — în condiții comparabile — cu 15 lei pentru fiecare 1 000 lei producție- marfă, față de realizările anului 1972. Cu toate aceste rezultate pozitive, cheltuielile nu au fost reduse la nivelul prevăzut în planul pe anul 1973, pe ansamblul Ministerului Industriei Ușoare.Analizele efectuate la finele anului trecut au permis stabilirea unor măsuri privind readucerea în circuitul economic a valorilor materiale imobilizate temporar în diverse stocuri, respectarea strictă de către unitățile producătoare a termenelor contractuale — măsuri care, este cert, vor duce la reducerea substanțială a cheltuielilor neeconomicoase. Este de relevat că pentru diminuarea tuturor cheltuielilor de producție, în prezent, in întreprinderile șl centralele din industria ușoară sînt in curs de întocmire programe detaliate — pină la locurile de producție — ce vor fl dezbătute în apropiatele adunări generale ale oamenilor muncii, și care vor cuprinde măsuri pentru valorificarea superioară a materiilor prime, diversificarea și înnoirea continuă a structurii sortimentale, utilizarea într-o măsură sporită a înlocuitorilor și deșeurilor, creșterea gradului de folosire a utilajelor, specializarea Întreprinderilor In funcție de eficiența maximă la care realizează diversele produse, ridicarea gradului de calificare a muncitorilor ; aplicarea acestor măsuri va fi urmărită încă din această primă lună a anului.

— Cu cit va spori productivi
tatea muncii în industria u- 
șoară în acest an ? Pe ce căi 
se va imprima acesteia un ritm 
superior de creștere ?— în întreprinderile Ministerului Industriei Ușoare, în anul 1974, se va obține un spor mediu al productivității muncii de circa 8 la sută față de realizările anului trecut. Aceasta, în primul rînd, prin mai buna organizare a producției și a muncii, prin perfecționarea organizării proceselor de fabricație, a locurilor de muncă, introducerea de tehnologii noi, creșterea gradului de specializare a producției, sporirea indicelui de utilizare a mașinilor și

utilajelor. O atenție deosebită se va acorda pregătirii și perfecționării profesionale a muncitorilor și, in general, a tuturor lucrătorilor. De menționat că întreprinderile Ministerului Industriei Ușoare vor realiza, încă din acest an, prin măsurile luate, nivelul de productivitate a muncii prevăzut în pianul cincinal pentru anul 1975. La aceasta vor contribui, bineînțeles, și creșterile de salarii în industria textilă, hotă- rîte la recenta plenară comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României.Tot în scopul creșterii productivității muncii, Ministerul Industriei Ușoare, colectivele din centrale și întreprinderi au prevăzut măsuri pentru utilizarea mai completă, în mod, rațional, a tuturor capacităților instalate, a tuturor mașinilor și utilajelor. Se vor asigura condiții ca fiecare loc de muncă să fie aprovizionat la timp cu materiile prime și materialele necesare, pentru eliminarea unor „locuri înguste", acoperirea cu comenzi a întregii producții planificate. în acest an, prin creșterea gradului de folosire a utilajelor se vor obține importante sporuri de producție — ca, de exemplu : 8,3 milioane mp diferite țesături, aproape 1 200 tone fire tip lină, 700 tone fire tip bumbac, 3,4 milioane tricotaje, 3,5 milioane perechi incălțăminte.
— In industria ușoară există 

10 capacități de producție la 
care parametrii proiectați nu au 
fost îndepliniți, deși termenele 
din graficele stabilite în acest 
sens au fost de mult depășite. 
Ce măsuri se preconizează pen
tru ca și aceste capacități să a- 
tingă, în cel mal scurt timp, 
indicii maximi proiectați 7— Realizarea parametrilor proiectați la noile capacități în conformitate cu graficele stabilite, sau chiar prin devansarea acestora, constituie o preocupare permanentă pentru colectivele noastre, în ultimii ani ob- ținîndu-se pe această cale însemnate depășiri ale planului producției globale industriale. Tot la fel de adevărat este că, prin neatingerea parametrilor proiectați la unele capacități, s-au înregistrat pierderi de producție ; asupra acestora ne concentrăm in continuare toată atenția. Pentru a se pune de acord proiectele cu structura de sortimente reală au fost reactualizați indicatorii tehnico-economici proiectați la 4 capacități de producție, iar la alte 3 capacități s-au asigurat prin contractări sortimente corespunzătoare prevederilor proiectelor — ceea ce permite realizarea și aici a parametrilor proiectați. In anul 1974 vor incepe să producă încă 19 capacități noi ; pentru a preveni orice surpriză

neplăcută, echipe mixte de specialiști— constructori, tehnologi, proiectanți— sint constituite pentru fiecare din aceste obiective de investiții, astfel ca punerile în funcțiune să fie asigurate la termenele stabilite în plan.
— Și o ultimă întrebare : ce 

efecte se vor obține in acest an, 
în domeniul creșterii eficienței 
economice, prin aplicarea în 
practică a programelor detalia
te elaborate ca urmare a indi
cațiilor conducerii de partid, în 
toamna anului trecut 7— în vederea aplicării indicațiilor conducerii de partid privind dezvoltarea în perspectivă a industriei u- șoare s-au întocmit 24 programe vi- zînd, pe de o parte, asigurarea cres- cindă a bazei de materii prime din țară, iar, pe de altă parte, dezvoltarea activității de cercetare în industria ușoară, introducerea tehnicii avansate, valorificarea superioară a materiilor prime, modernizarea tehnologiilor de fabricație și îmbunătățirea calității produselor, in toate subramurile industriei'ușoare.Pe parcursul elaborării programelor, în scopul îmbunătățirii soluțiilor propuse, acestea au fost analizate și dezbătute de organele de partid, comitetele și consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale, precum și de către biroul executiv și consiliul de conducere al ministerului. Ca urmare a măsurilor complexe și soluțiilor cuprinse în programele întocmite, se prevede depășirea prevederilor de dezvoltare a industriei ușoare cuprinse în „Prognoza macroeconomică preliminară a dezvoltării României pină in anul 1990 și primele estimări privind cincinalul 1976— 1980". De pildă, drept rezultat al ridicării nivelului tehnic și de organizare a producției, a măsurilor prevăzute pe linia îmbunătățirii gradului de calificare a tuturor categoriilor de salariați din industria ușoară, se preconizează ca — pe calea creșterii productivității muncii — să se obțină peste 60 la sută din sporul de producție propus a se realiza în perioada 1976—1980.Aplicarea programelor de măsuri, încă din acest an, va contribui la obținerea sporurilor de producție planificate în 1974, concomitent cu îmbunătățirea simțitoare a laturilor calitative ale activității economice, ceea ce în final va duce la sporirea substanțială a rentabilității industriei ușoare. Ceea ce se cuvine subliniat este că toți lucrătorii din industria ușoară, conștienți de importanța sarcinilor ce le revin în acest an, sînt hotăriți să nu-și precupețească eforturile pentru îndeplinirea exemplară a tuturor prevederilor cantitative și calitative ale planului.

Convorbire realizata da
Dan MATEESCU

Un colectiv de muncitori de la întreprinderea „Industria textilă ardeleană" din Satu-Mare a realizat, pentru prima dată în țară, un număr de 17 mașini de curățat canete cu care au fost dotate deja 13 țesătorii. Prin caracteristicile constructive și funcționale, aceste utilaje sint superioare celor care pină acum se importau, iar prin folosirea lor se asigură reducerea substanțială a cheltuielilor materiale de întreținere a războaielor, a timpului de staționare a mașinilor — din cauza ruperii firelor, provocată de așchiile de pe canetele care erau curățate manual — crește calitatea țesăturilor și, evident, se obțin însemnate economii de valută.
TREI LA O SUTAAnul trecut, la cooperativa agricolă din Ciocîrlia de Jos, județul Constanța, trei oameni — un mecanizator și doi cooperatori — au lucrat în acord global 100 ha de teren. Structura culturilor a fost alcătuită din 40 ha grîu, 30 ha porumb, 30 ha floarea-soarelui. Producțiile medii obținute la hectar — 5 640 kg porumb boabe, 4 008 kg griu și 2 000 kg floarea-soarelui — demonstrează convingător avantajele acestei forme de organizare a rhuncii. Potrivit Contractului ‘încheiat?, pentru•: aceste pro» ducții, formația de lucru a fost iretribuită cu 4120 kg grîu, 5 435 kg porumb și 4 445 lei. în cursul anului, cei trei membri ai formației au participat însă și la alte lucrări în cadrul cooperativei agricole, dublîndu-și și chiar triplîndu-și veniturile.
CUNOAȘTEȚI NOILE UTILAJE AGRICOLE ?Mașina de stropit tractată M.S.T.-900 lucrează în agregat cu . tractoarele de 40 CP și este destinată executării stropitului în livezile de pomi fructiferi plantați pe terenuri plane și în viile cu distanța între rînduri de peste 2,5 m. Dispozitivele de pulverizare pentru livezile intensive sînt de tip palmat, iar pentru livezile clasice există dispozitive de pulverizare Speciale, manevrate de doi oameni. Principalele caracteristici tehnice : capacitatea rezervorului de lichid — 900 litri, turația pompei centrifuge — 4 800 rotații pe minut, diametrul duzelor — 4 mm pentru livezile intensive și 7 mm pentru livezile clasice, debitul prin duze — 5—40 litri pe minut, mărimea picăturilor — 15—240 microni, inălțimea de lucru — pină la 6 m în livezii» intensive și pină la 20 m în livezile clasice.

MOMENT STATISTIC• Zilele trecute, la cabinetul tehnic al intreprinderii „Elec- troprecizia" din Săcele a fost înregistrată prima inovație din 
acest an — „Releu electronic de timp pentru reducerea consumului de energie electrică la mașinilc-unelte". Autor : ing. Nicolae Trif. Eficiență : economii anuale de circa 700 000 lei.• La I.A.S. Cotnari, județul (ași, de la un efectiv de peste 
1 000 de oi s-a obținut o producție medie de 9,8 kg lină, indicii de calitate privind lungimea și finețea firului fiind la nivelul cerințelor de industrializare.• In acest an, potrivit prevederilor de plan, producția de rulmenți va înregistra un spor de 65,7 la sută față de 1973, iar gama sortimentală se va extinde prin asimilarea a peste 100 de noi tipodimensiuni.• întreprinderea viei și vinului din județul Tulcea a depășit planul de producție pe anul 1973 cu 36 la sută.• La Centrala termoelectrică Craiova s-a produs, in urmă cu două zile, cel de-al 100-lea milion kWh din acest an. De menționat că pentru producerea a- cestel cantități de energie s-a folosit, In proporție de 90 la sută, combustibili inferiori : lignit.• Constructorii de vagoane din Drobeta Turnu-Severin, au trecut din primele zile ale anului la reproiectarea unor repere șl gospodărirea mai judicioasă * materiilor prime, propunin-

du-și să economisească, în 1974, o cantitate de mptal din care se vor realiza 20 de vagoane pe 4 osii.• în județul Argeș, prin terminarea sistemelor de combatere a eroziunii solului pe valea Cîrcinovului și în lunca Argeșului, peste 6 200 ha de terenuri au devenit mai productive.• Cooperativa agricolă din Comana, județul Constanța, a obținut o recoltă de 7 408 kg porumb Ia hectar, cea mai mare producție din cadrul complexului de irigații Carasu.• In cadrul sectorului de vagoane al întreprinderii mecanice pentru material rulant — Craiova, în aceste zile se execută ample lucrări de modernizare și utilare a fluxului tehnologic. Productivitatea muncii va spori cu 13 la sută.• Activitatea productivă din acest an a întreprinderii mecanice „Nicoiina" din Iași a debutat, printre altele, cu intrarea în probe tehnologice a unui nou tip de autoscreper, care in curînd va fi livrat beneficiarilor, cu începerea producției de serie a mașinii de curățat canale și a repartizoarelor de mixturi asfaltice cu o capacitate de 200 tone pe oră.e De la un efectiv de 500 de vaci, ferma nr. 1 a întreprinderii agricole de stat Bacău a realizat o producție medie de peste 5 000 litri lapte, cu 1 000 litri mai mult decit prevederile planului.
Rubricd redactata de Ion TEODOR, Iile ȘTEFAN 
șl corespondenții „Scînteii"



PAGINA 4 SCiNTEIA - joi 10 ianuarie 1974ACTIVITATEA DE DOCUMENTARE în domeniul științelor sociale 
și citeva probleme deschiseEste un fapt cunoscut că in zilele noastre volumul informațiilor în științele sociale, ca. de altfel, in toate domeniile științei, înregistrează un ritm de creștere vertiginos, ceea ce face tot mai anevoioasă însușirea lor promptă de către cei interesați. în acest context apare cu atît mai necesară organizarea unor puternice sectoare de documentare, care să asigure sistematizarea și prelucrarea materialelor, considerabilului volum de publicații, reviste, studii, monografii, lucrări care apar în țară și peste hotare.Se poate aprecia că în ultimul timp s-au făcut pași importanți atît pe linia acoperirii, intr-un mod selectiv, a unei cit mai mari părți din volumul publicațiilor apărute in lume, cît și în ceea ce privește sistematizarea lor, întocmirea unor caiete documentare, care să înlesnească orientarea în bibliografia vastă existentă astăzi aproape pentru fiecare temă din științele sociale. înființarea Centrului de informare și documentare în științele sociale, care prelucrează anual peste 50 000 de lucrări, a contribuit substanțial la o mai bună coordonare și clasificare a cărților și revistelor intrate în țară, la sistematizarea fondului documentar pe teme-ca- dru, cum ar fi economie politică, sociologie, filozofie etc. în cadrul Bibliotecii centrale universitare s-au întocmit bibliografii pe teme actuale, cum ar fi: „Aspecte ale problemei națiunii și relațiilor naționale", „Probleme actuale ale democrației", „Teorii și curente în filozofia și sociologia contemporană". „Teorie și metodă în cercetarea istorică" etc. în același timp, sectarul de documentare al Academiei „Ștefan Gheorghiu" a elaborat caiete documentare pe teme deosebit de importante — cum ar fi știința conducerii societății, doctrinele politice contemporane etc. Cu- prinzînd traduceri și comentarii asupra unor opere și autori semnificativi pentru un curent sau altul, ele permit cititorului să-și formeze o imagine cuprinzătoare asupra domeniului abordat.Trebuie subliniat că în pofida acestor progrese evidente, activitatea de informare și documentare în științele sociale continuă să fie încă rămasă în urmă față de nivelurile înaintate ale experienței acumulate pe plan mondial în domeniul stocării, sistematizării și punerii informației la dispoziția celor interesați. Principala deficiență a informării și documentării o constituie lipsa unei concepții și a unei metodologii unitare care să coordoneze politica de achiziție, să asigure inmagazinarea și regăsirea operativă a informației, să imprime un caracter științific eforturilor de întocmire a instrumentelor de informare, menite să ușureze accesul celui interesat la documentul primar.Această situație generează neajunsuri în diferite etape ale activității de documentare. în primul rind, ea determină o fărîmițare a muncii de documentare, paralelisme și suprapuneri. Intrind in oricare bibliotecă specializată în științe sociale, vom constata că există preocupări pentru organizarea fondului documentar, constînd în întocmirea de buletine, cercetări bibliografice care sintetizează informațiile din diferite publicații interne sau externe. Nu-i mai puțin adevărat însă că această muncă de documentare se efectuează necoordonat, incomplet.Dar să vedem ce spun cei care apelează la materialele documentare.— Fără a nega utilitatea lor, aș remarca — ne spune prof. univ. dr. Ion Bulborea — că buletinele, care au menirea expresă de a te orienta, sint întocmite după o anumită concepție la Biblioteca centrală universitară (B.C.U.), după alta la Biblioteca centrală de stat (B.C.S.), într-un fel la Cluj, intr-un alt fel 1a. Iași... Și nu puține sint cazurile cînd fiecare îți oferă cam aceeași informație, date selecționate cam din același perimetru de referință.De altfel, resimțind acest neajuns, sectorul de documentare al Academiei „Ștefan Gheorghiu" și B.C.U. din proprie inițiativă conlucrează la elaborarea unei cercetări bibliografice comune, cum ar fi „Metodica predării științelor sociale în învățămîntul superior". Desigur, extinderea acestei colaborări, prin cuprinderea și a celorlalte biblioteci din țară, ar constitui un pas important spre realiza

rea acelei metodologii unitare, atit de necesară astăzi în munca de documentare.Interlocutorii ne-au semnalat și un alt aspect demn de reținut. De pildă, tov. Ion Stoica, director adjunct al B.C.U., remarca o anumită izolare a circulației materialelor de semnalare de circulația documentelor propriu-zise. Centrul de informare și documentare în științele, sociale și politice (CIDSP), de exemplu, editează buletine care informează despre tot ce apare nou ; acest organism nu poate oferi însă și documentul primar pe care-1 semnalează. Așa cum a reieșit din discuție, remedierea acestei situații ar fi posibilă, pe de o parte, prin crearea unor filiale locale ale CIDSP care să răspundă cerințelor județelor, iar, pe de altă parte, prin integrarea unităților de informare cu bazele de documentare (bibliotecile) unde cei interesați ar putea să solicite, contra cost, anumite materiale de care au nevoie.Lipsa unei concepții unitare în munca de documentare influențează negativ și felul cum se face achiziționarea de cărți și publicații străine.— în momentul de față, ne spunea tov. Mircea Ioanid, redactor- șef la CIDSP, nu există o prospectare care să poată fi apreciată ca științifică a producției mondiale de carte socială. Rezultatul ? Domenii de maximă importanță cum ar fi prognoza, teoria sistemelor, științe politice contemporane sint încă insuficient acoperite din punct de vedere bibliografic, astfel incit ceea ce este nou în aceste domenii nu poate fi cunoscut la timp în invățămîntul superior sau în cercetare.Există totodată un decalaj excesiv între numărul abonamentelor destinate provinciei și cel obținut de Capitală. Din totalul de 487 de abonamente care se fac la revistele editate în limbi străine, 401 le deține Capitala (unde cititorul poate consulta și revistele bibliotecilor de stat, departamentale etc), iar diferența revine provinciei — cite un singur abonament la Galați, Oradea, Baia Mare. Sibiu, cite două la Brașov, Ploiești etc.Se cuvine subliniat în același timp că pe plan național nu există un organism care să coordoneze repartizarea fondurilor de achiziții. Activitatea „Asociației bibliotecilor" este — în acest domeniu — atit de restrinsă incit nu ar fi exagerată utilizarea termenului de „fantomatică". Tocmai de aceea crearea unui organism învestit cu răspunderi precise în acest sens ar putea contribui, în cadrul acelorași fonduri, la lărgirea sferei de informare, la asigurarea unei repartiții mai echilibrateLipsa unei pregătiri adecvate, a unei specializări din partea personalului de documentare, iată o altă cauză care contribuie la nivelul scăzut al activității de informare și documentare. Pină acum a existat o secție care pregătea cadre cu un asemenea profil în cadrul Institutului pedagogic, dar ea a fost desființată, fără a se fi găsit o altă modalitate de formare a specialiștilor în acest domeniu. Se mai menține și mentalitatea dăunătoare că în documentare nu ar fi necesară o specializare, că aici poate face față oricine posedă o pregătire „generală". Or, se știe că pentru a fi la nivelul cerințelor actuale, munca documentaristului trebuie să se apropie in multe privințe de cea a cercetătorului, im- plicind o pregătire temeinică de specialitate.Totodată, în condițiile în care tehnicile de prelucrare, stocare și regăsire a informației au progresat mult, se resimte necesitatea familiarizării celor care beneficiază de rezultatele muncii de selectare a informațiilor cu aceste tehnici. Introducerea unui curs cu un asemenea profil ar fi, așa cum ne-au declarat mai mulți tineri cercetători, deosebit de oportună.Aspectele ridicate atestă necesitatea unor măsuri eficiente care să așeze pe baze durabile $i eficiente activitatea de informare și documentare în științele sociale, să o transforme. într-un instrument activ de ridicare a nivelului cercetării și predării științelor sociale, corespunzător cerințelor formulate de conducerea partidului.
Paul DOBRESCU

Carnet cultural
Omagiu patriei socialiste MEMORIALE

— Acesta este titlul amplei expoziții de artă care se deschide astă-seară la Galeriile de artă ale Centrului de îndrumare a creației populare din Piața Cosmonauților 6. Tematica sa este foarte variată, de la compoziții ilustrînd realitatea contemporană a zilelor noastre, pină la portrete, peisaje și naturi statice.— Cine sint expozanții ?

— Peste 70 de artiști amatori din Capitală, pictori și sculptori, care prezintă 100 de picturi și 14 sculpturi de mari dimensiuni, membri ai cenaclului bucureștean al artiștilor plastici.— Puteți cita pe cițiva dintre ei ?— Mulți sînt de-a- cum obișnuiții unor astfel de manifestări. Constantin Enache, maistru strungar la C.I.L. Pipera, Constantin Stănică, vopsitor la Autobuzul, Iu- liana Ene, elevă, Ho- ria Costache, jurist, sculptorul Dumitru Anghelescu, proiectant, și alții.

— Care este elementul inedit al expoziției ?— Prezența concomitentă a unor lucrări realizate în manieră clasică și a altora aparținînd celor mai reprezentativi pictori naivi bucureștenl. Notați, vă rugăm, încă un amănunt : cu a- ceastă ocazie va avea loc și prima ședință pe 1974 a Studioului artistului amator, ca și o gală de filme documentare pe teme de artă plastică.
(Din convorbirea 

cu ION TĂTA- 
RU, metodist la 
Centrul de îndru
mare a creației 
populare din Bucu
rești).

„Secolul 20“, nr. 8-9A apărut un nou număr — dublu — al revistei de literatură u- niversală „Secolul 20“. Se remarcă, la fel ca și în alte numere ale revistei, nivelul publicistic elevat, rigoarea și echilibrul materialelor inserate. Sub titlul generic Incursiuni în conștiința unei lumi — AMERICA LATINA, redactorii revistei își propun să realizeze o radiografie spirituală a unui continent cu multiseculare tradiții culturale. Un prim capitol înmănunchează, sub titlul Confruntări primordiale, eseuri semnate de Mariano Picon Salas, Hermann Keyser- ling și Octavio Paz, care, înlăturînd voalul de exotism, examinează „misterul latino-american", punîn- du-i în lumină constantele. O excelentă „perspectivă etnografică" asupra unei realități incitante și contradictorii este conturată prin contribuțiile lui Herbert Wendt, Sarmiza Leahu și, îndeosebi, prin remarcabilul eseu Radiografia Fampei de Ezequiel Martinez

Estrada. Parcurgînd în continuare publicația, lectorul poate urmări, de fapt, istoria spirituală a unui continent, începînd de la rădăcinile anonime, folclorice și secolul conchistadorilor pină la tumultuosul Cintec general al lui Pablo Neruda. Reținem, pentru a le propune cititorilor, textele semnate de El Inca Garcilaso de la Vega („Re- geștile cronici ale incașilor"), Benjamin Peret („Antologia miturilor, legendelor și poveștilor populare ale Americii"), Jose Antonio Por- tuondo („Marți și Dario, poli al modernismului"), Jean Cassou („Rubăn Dario"), Mario Benedctti („Vallejo și Neruda, două moduri de a influența"). Excelente, de asemenea, poemele datorate lui Blaise Cendrars, Jules Supevielle, Josă Marti, Căsar Vallejo, ca și versurile închinate de Louis Aragon și Eugen Jebeleanu poetului stins în circumstanțe tragice — Pablo Neruda.
Concerte extraordinare

La Ateneul Român, în ziua de 27 ianuarie, ora 20, va avea loc prlftiul, din seria’’ celor „Șase concerte extraordinare" pe care Filarmonica „George Enescu" le oferă pu

blicului meloman, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de activitate a violonistului Ion Voi- cu. Iată ce ne-a declarat artistul poporului Ion Voicu referitor la acest e- veniment : „Ieri dimineață am studiat Concertul de Beethoven, apoi, după-amia- ză, arh revăzut Cori- ' certul de Ceaikovski. Astăzi mă voi dedica în special Concertului lui Brahms. Apoi, iar

Beethoven, Brahms, Mozart. Urmează pagini de muzică de cameră, de Enescu, Debussy, Ravel... Pregătesc, deci, cele „Șase concerte extraordinare". își vor da concursul î Valentin Gheorghiu, Christoph Eschenbach, Mircea Basarab, Mircea Cris- tescu, Ilarion Ionesicu- Galați, Filarmoriica „George Enescu", Orchestra de cameră „București".
Azi, în librării• Dimitrie Cantemir : „Viața IuiConstantin Cantemir" (Ed. Mi-nerva).• Ștefan Aug. Doinaș : „Celemai frumoase poezii" (Ed. Alba-tros).• Mihail Cruceanu : „De vorbăcu trecutul..." (Ed. Minerva).• Henri Zalis : „Scriitori peie-rini" (Editura pentru turism).• Ieronim Șerbu : „Vitrina cu amintiri" (Ed. Cartea Românească).• Margareta Sterian : „Aud cîn- tînd America" (Ed. Dacia).« Grigore Smeu : „Repere estetice în satul românesc" (Ed. Albatros).• Simion Săveanu : „Enigmele Bucureștiului" (Editura pentru turism).• xxx: „Istoria teatrului în România" (Ed. Academiei).

Un ctitor al 
învătămîntului
românescO veche și frumoasă practică, a- ceea a întîlnirii dintre scriitori și cei care adastă a- supra paginilor lor, cititorii, a fost ieri seară confirmată o dată în plus prin festivitateacare a avut loc în librăria editurii Cartea Românească (str. Nuferilor nr. 41) cu prilejul primei zile de difuzare a volumului Amintiri de Mircea Ivănescu, Florin Pucă și Leonid Dimov. Pretextul acestui dialog confratern al artelor este oferit de o carte care impune și prin prezentarea grafică. Fideli titlului, cei doi poeți realizează un memorial liric cînd nostalgic, torturat de obsesia goetheeană a luminii (Mircea Ivănescu), cînd tincturat ironic (Leonid Dimov), metaforele fiind tălmăcite cu finețe și acuitate în graiul expresiv al desenului de către Florin Pucă. Despre personalitatea și limbajul artistic al celor trei autori au vorbit publicului prezent criticul și istoricul literar Mihai Gafița și poetul Tudor George.

500 000 DE VIZITATORIIAȘI (Corespondentul „Scînteii", Manole Corcaci). Muzeul Unirii din Iași, organizat în ultima reședință a lui Alexandru Ioan Cuza, se află la al 15-lea an de existență. La această aniversare, muzeul se prezintă cu peste 8 000 de exponate care evocă actul Unirii Principatelor Române, reconstituind aspectul reședinței domnitorului din perioada 1859—1862. Un motiv în plus ca atît ieșenii, cît și oricare călător venit la Iași să viziteze Muzeul Unirii de pe strada Lăpușneanu. Și nu numai odată. Astfel, numărul vizitatorilor se ridică acum, în preajma zilei de 24 ianuarie, la peste 7—8000 zilnic. în cursul zilei de ieri (9 ianuarie) s-a înregistrat cel de-al 500 000-lea vizitator de la deschiderea muzeului, din 1959.
FILMUL DE AMATORI 

LA EL ACASĂVASLUI (Corespondentul „Scînteii", Vasiie Ian- cu). — A intrat în tradiția cineclubu- lui casei de cultură din Huși, județul Vaslui, de a crea filme artistice și documentare inspirate din viața social-eco- nomică a orașului. Cineclubul continuă să creeze și filme artistice, gen care i-a adus premii și mențiuni în țară șl peste hotare, precum „Foița de staniol", „Zidul", „Explozia" ș.a. Adesea, cineclubul organizează în întreprinderile și instituțiile orașului și în alte localități din județ înțîiniri cu iubitorii celei de-a șaptea arte, alte acțiuni. Casa de cultura a inițiat un festival al filmului de amatori intitulat „Moldocamera" care, în acest an, va fi la cea de-a doua ediție.
Lectorate de artăO recentă inițiativă a Muzeului de artă al Republicii Socialiste România își propune să organizeze la sediile unor întreprinderi și instituții din Capitală un ciclu de lectorate de artă. Colectivele de salariați de la întreprinderea „Timpuri noi", fabrica „Porțelanul", fabrica „Dîmbovița", Centrala industriei de pielărie și cauciuc, sătenii din comunele Mogoșoaia și Chitila vor putea audia lunar aceste prelegeri susținute de muzeografi de la Muzeul de artă al Republicii Socialiste România.Conferințele vor fi ilustrate cu proiecții de diapozitive, fiind în a- celași timp însoțite de expoziții di

dactice alcătuite din reproduceri după operele care constituie tema conferințelor. Spicuim dintre temele primului trimestru : „Arta epocii lui Ștefan cel Mare", „Arta epocii lui Constantin Brîncoveanu, „Revoluția de la 1848 reflectată în arta plastică românească", „Războiul pentru independență din 1877 oglindit în pictura și grafica românească", „Nicolae Grigorescu — mare peisagist român", „Pictura românească între cele două războaie", „Maeștrii picturii spaniole în colecțiile Muzeului de artă al Republicii Socialiste România", „Pictura flamando-olandeză în colecțiile Muzeului de artă" etc.
„ROMÂNIA-FILM" prezintă: filmul japonez

JUDO

Regia: Kunio 'Watanabe. Cu: Muga Takewaki, Nana Ozaki. (Cinemascop — color)

Istoria învățămîntului din țara noastră — o istorie bogată, plină de fapte luminoase și gesturi nobile — consemnează la loc de cinste numele unor remarcabile personalități care, dăruindu-se cu profund patriotism acțiunii de ridicare a nivelului de cultură al poporului, au adus o valoroasă contribuție la organizarea și dezvoltarea învățămîntului de pe întregul cuprins al patriei. O asemenea personalitate, demnă de toată prețuirea, este și Petrache Poenaru, de la a cărui naștere se Împlinesc, la 10 ianuarie, 175 de ani.Născut la Benești, în județul Vîl- cea, Petrache Poenaru a participat la unele din cele mai importanta momente ale vieții sociale și culturale petrecute în Țara Românească în timpul vieții lui. Elev al lui Gheorghe La- zăr la „Sf. Sava", devine în 1821 secretar și om de încredere al lui Tudor Vladimi- rescu. A făcut parte din primul grup de tineri bursieri români care au studiat în străinătate, la Viena și apoi la Paris, de unde s-a întors, în 1831, cu o temeinică pregătire în domeniul mineralogiei și geologiei. în timp ce se afla în Franța (1827)) a primit un brevet de invenție pentru ceea ce el numea „condei portăreț, fără sfîrșit, alimentîndu-se însuși cu cerneală" — strămoșul „tocului rezervor" de astăzi.Către sfirșitul anului 1831, cînd Poenaru s-a întors de la studii, în Țara Românească se pregătea deschiderea „școlilor naționale" în capitalele de județe. După puțin, a fost numit inspector al școlilor și profesor de fizică și geometrie la Colegiul „Sf. Sava", iar în septembrie 1832 — director al Eforiei școlilor, în această din urmă calitate, tînărul profesor a participat la întocmirea Regulamentului școlilor și la organizarea învățămîntului orășenesc (1832) și sătesc (1838) din Țara Românească.Organizînd școala orășenească, Poenaru a căutat să-1 imprime o orientare realistă, menită să permită pregătirea unui meșteșugar receptiv fată de progresul industriei ce se făcea cu putere simțit în cele mai multe țări ale Europei. în perioada în care a organizat și consolidat școlile orășenești, inimosul director al Eforiei școlilor a căutat să convingă autoritățile vremii și de necesitatea instruirii țăranilor, considerînd că ridicarea stării materiale a „lumii satelor" depinde de îmbunătățirea agriculturii, iar aceasta, la rîn- dul ei, este dependentă de instruirea sătenilor.Pentru învățămîntul sătesc prevedea un conținut diferit de acela al

- 175 DE ANI 

DE LA NAȘTEREA LUI 

PETRACHE POENARU -

școlii orășenești, profilul diferențiat fiind asigurat de un obiect specific școlii rurale : lucrarea pămîntului și economia casei. în cei zece ani în care s-a ocupat direct de învățămîntul sătesc, Petrache Poenaru a asigurat pregătirea unui număr de aproximativ 2 000 de învățători — prin cursuri desfășurate în timpul vacanțelor de vară de-a lungul a patru ani — organizarea revizorate- lor școlare, elaborarea „tabelelor lancasteriene" după care se făcea predarea în clasă, reușind să impulsioneze totodată acțiunea de construire a unor modeste localuri de școală.în ceea ce privește activitatea desfășurată la Colegiul „Sf. Sava", Poenaru a dus mai departe și a accentuat orientarea realistă dată acestei școli de creatorul ei, Gh. Lazăr. El însuși a predat unele discipline și a publicat — traducînd și a- daptînd — un manual de geometrie și altul de algebră. Pentru nevoile școlii a creat o bibliotecă, un muzeu și o tipografie. împreună cu alți profesori de la „Sf. Sava" a îngrijit apariția unei gazete „Muzeul Național" ; de asemenea, a scos săp- tămînalul „învățătorul satului".După înăbușirea revoluției din 1848 — la care Poenaru a participat ca membru al comisiei pentru dezrobirea țiganilor — elementele sociale conservatoare au Îndreptat numeroase atacuri împotriva fostului director al Eforiei școlilor, mai ales pentru că în școlile pe care le-a condus „a pregătit ideile revoluționare între români". Cu toate acestea, în anii următori, Petrache Poenaru ocupă diverse funcții In administrația de stat, conti- nuînd să facă parte din Eforia școlilor ; în calitate de efor, a participat la elaborarea Legii pentru instrucțiunea publică din 1864. In 1866 a fost unul din inițiatorii, iar mai tîrziu președintele Societății pentru învățătura poporului român. Spre sfirșitul vieții (1870) — ca o recunoaștere a meritelor sale pe tărim cultural — a devenit membru al Academiei Române.Astăzi, cind școala românească de toate gradele este larg accesibilă întregului popor, cînd cuprinde în sfira sa aproape un sfert din populația țării, cînd servește direct opera de desăvîrșire a socialismului, de înflorire materială și spirituală a națiunii noastre, numele lui Petrache Poenaru este amintit cu toată considerația cuvenită unuia dintre marii ei ctitori.
Conf. dr. I. Gh. STANCIU

Reînnoiți-vâ abonamentele pe anul 1974 la 
VIITORUL SOCIAL 
revistă de sociologie și politologic

care cuprinde probleme sociale 
șl sociologice, politice și politolo
gice actuale și de perspectivă ale 
societății românești, probleme de 
sociologie generală, de istorie so
ciologică, de teorie și istorie po
litică ; studii din domeniul diferi
telor ramuri ale sociologiei și po- 
litologiei: sociologia politică, a in
dustriei, a agriculturii, a muncii.

familiei, tineretului, a științei, edu
cației și învățămîntului, culturii, 
sănătății; cercetări din domeniul 
analizei sistemelor politice, a in
stituțiilor și a relațiilor politice: 
rubrica știința conducerii societății, 
curente și școli sociologice și po
litologice de peste hotare; rubri
cile : dezbateri, cronici, viața știin
țifică internă și Internațională, 
recenzii, paginile cititorilor.

Pe punți de baladă...
(Urmare din pag. I)Țepeș, Mihai Viteazul, Constantin Brincovea- nu, Nicolae Bălcescu, Avram Iancu, Cuza Vodă.Am putea spune că balada românească populară și cultă urmează cu fidelitate istoria poporului român din zorii apariției sale și pină în anii construirii socialismului, evocîndu-i vitejia și durerea, și amarul, luptele pentru dreptate socială și independentă națională, înfruntările de clasă, răscoalele, contribuția sa la înfrîngerea fascismului și la construirea unei vieți noi, mai bune și mai drepte. în evoluția sa, balada ca specie în versuri a genului epic a cunoscut o diversitate remarcabilă și o varietate estetică dintre cele mai impresionante, subliniate într-o bună măsură de Iordan Datcu, autorul antologiei care ne-a stîmit aceste rînduri. Preocuparea noastră nu este însă aceea de

a realiza o recenzie a acestei antologii, ci de a consemna un gînd care am vrea să devină o sugestie. A fost o vreme, în urmă cu vreo două decenii, cind In mod eronat și exclusivist s-au fetișizat valorile virtuale ale baladei, ale poemului epic, crezîn- du-se că ar fi singura formă capabilă să surprindă dimensiunile grandioase, eroice, ale revoluției noastre socialiste. Greșeala era evidentă și istoria literaturii noastre contemporane a infirmat-o prin atîtea splendide realizări in alte specii poetice. Față de o asemenea atitudine dogmatică, exclusivistă, s-a produs o reacție legitimă care a creat condiții de afirmare altor forme de exprimare poetică, dar a îngustat foarte mult și nemotivat spațiul spiritual pentru crearea baladei culte cu un puternic conținut social și politic. Or, vremea noastră cu puternicul ei avînt constructiv, cu

uimitoarele mutații psihologice și sociale, cu lupta atît de acerbă dintre vechi șl nou, cu oamenii ei minunați, cu toate luminile și umbrele ei, e neîndoios o vreme de trecut în baladă. Desigur, speciile și genurile literare au destinul lor obiectiv și nimeni nu le poate dirija existența în mod arbitrar. Baladele create însă în aceste trei decenii de istorie contemporană, marele interes al cititorilor față de ele ne demonstrează limpede că e incă vremea lor, vremea baladelor a- cestui moment istoric și social spre care lumea privește cu interes. Dorim să înflorească toate speciile care vorbesc despre noi, despre viața și munca acestui popor care merită să purceadă în lume „pe punți de baladă", pentru a duce lumii, de aici, dintr-o „gură de rai", prinosul său de pace, de prietenie, colaborare și creativitate.

t V
PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoală.
16,00 Omul și natura. Monumente 

ale naturii.
16.30 Fizica (în ajutorul candida- 

ților la concursul de admi
tere în învățămîntul supe
rior) : Termodinamica.

17.30 Telex.
17,35 Curs de limba germană. Lec

ția 75.
18,05 Teleglob : Splitul contempo

ran.
18,25 Muzică populară cu orches

tra ansamblului ..Nicolae 
Bălcescu" din Craiova.

18,45 Universitatea TV.
19,20 1001 de seri : „Aventurile Iul 

Zajko".
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.

20,00 Seară pentru tineret.
20,00 Transmisiune directă de la 

Sala Floreasca. Repriza a 
Il-a a meciului Politehnica 
București — M.T.K. Buda
pesta, din cadrul Cupei cam
pionilor europeni la baschet 
feminin.

20,20 De joi pînă joi — rubrică de 
actualități pentru tineret.

20,30 Nu numai învingătorii — re
portaj despre tinerii strun
gari reuniți la faza pe țară 
a Olimpiadei destinată lor.

20.40 lașul, la ora electronicii.
20,55 Teletop — emisiune-concurs 

de muzică ușoară româneas
că realizată în tabăra pen
tru studenți și elevi de la 
Predeal.

21.40 Mai aveți o întrebare ? Ci
vilizații dispărute.

22,15 24 de ore.
PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic susținut de 
orchestra de studio a Radio- 
televiziunii. Dirijor : Liviu 
Ionescu. Solist : Venceslav 

Nicolov (R.P. Bulgaria). In 
program : „Evocare" (primă 
audiție) de Lucian Mețianu; 
Concertul în Do major pen
tru violoncel și orchestră de 
Haydn ; Simfonia a V-a de 
Fr. Schubert. In pauză : • 
Telex a Bucureștiul necu
noscut. Un sculptor al soare
lui — Cornel Medrea.

21,45 Telerama : Iarna în alb și 
negru.

22,05 Scene de balet.

cinema * •
• Capcana ; PATRIA — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30, CAPITOL — 
9,15; 11,30: 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Cidul (panoramic — color — 
ambele serii) : SALA PALATU
LUI — 16 (seria de bilete — 
4916) ; 20 (seria de bilete — 4917).

• Veronica se Întoarce : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Marele vals : LUCEAFĂRUL — 
9; 12,30; 16; 19,30, MELODIA — 9; 
12,30; 16; 19,30, FAVORIT — 9,30; 
12,30: 16; 19.
• „Vila**  noastră de vacanță :
LUMINA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45.
• Fapt divers In prima pagină :
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Joe Kidd : SCALA — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18.30; 21, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30, 
BUCUREȘTI - 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 19: 21.
• Julia ne : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15.30; 18; 20,15.
• Vacanță la Roma : VICTORIA 
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Fata care vinde flori : TIM
PURI NOI — 9.15; 12; 14,45; 17,30;
20,15.
• Z : VIITORUL — 15,30; 18.

• Umbrele strămoșilor uitați : 
VIITORUL — 20.
• Intîmplări cu Cosa Nostra :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ditte, fiica omului — 14,30, De
șertul roșu — 16,30, Dumnezeu a 
ales Parisul — 18,45, Dragoste ne
împlinită — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
• O noapte furtunoasă : DOINA
— 9; 12,30; 14,30; 18; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 11; 16,30.
• Anatomia dragostei : DACIA
— 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15: 20.30.
• Torino Negru : ARTA — 15,30;
18; 20,15, BUCEGI — 15.30; 18:
20,15.
• Vifornița : PACEA — 16; 18;
20.
• Generalul doarme in picioare : 
UNIREA — 15,30; 18; 20,15.
• Dragostea Începe vineri : FE
RENTARI — 16: 18: 20.
• Pe aripile vîntului : DRUMUL 
SĂRII — 14,30; 19.

« Evadarea: COTROCENI — 15,30; 
18; 20,15.
• Fata din Istanbul : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, MOȘILOR — 9; 
11,15; 13,3Q; 16; 18; 20,15.
• Morgiana s POPULAR — 15,30; 
18; 20,15.
• Misiunea secretă a maiorului
Cook : GIULEȘTI — 15,30; 18;
20,15, VOLGA — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, FLACĂRA — 9,15; 
11,30; 13,45: 16; 18,15; 20,30.
• Tick... Tick... Tick : MUNCA 
— 10; 16.
• 100 do lei : MUNCA — 18; 20.
• Ce se intîmplă, doctore ? : 
CRÎNGAȘI — 16; 18; 20.
• Mult zgomot pentru nimic : 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
& Bună seara, doamnă Campbell: 
FLOREASCA — 15.30; 18: 20,15, 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
A Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : RAHOVA — 
15,30; 18: 20,15.
• Ultimele șase minute : VITAN 
— 15.30: 17,45: 20.
• Vagabondul : AURORA — 9; 
12,30; 16; 19,30.

teatre
• Radioteleviziunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert dat de Orchestra de Studio 
a Radioteleviziunii. Dirijor : Li
viu Ionescu. Solist : Venceslav
Nikolov (Bulgaria) — 20.
• Teatrul de operetă : Suzana
— 19,30.
> Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala mare din bd. N. Băl
cescu nr. 2) : Coana Chirlța — 
19,30, (sala Comedia) : Cui !-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul Mic : Stllpli societății 
— 19,30.

• Teatrul „C. I. Nottara**  (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
• Teatrul Glulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică**  (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn-grup 
de dans contemporan — 21,30.
• Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Bucătăria — 20.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi diseară — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Reflectorul re
viste! — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română**  : Pe plaiurile Mioriței 
— 19,30.
• Circul „București**;  Specta
col prezentat de Circul Busch-Ro
land — 1«; 19,30.
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialista România
Doresc să vă mulțumesc foarte mult pentru amabilele dumnea

voastră cuvinte, de felicitare transmise cu ocazia realegerii mele ca 
președinte al Republicii Zambia. Cuvintele dumneavoastră amabile în
seamnă o mare încurajare pentru mine, care mă străduiesc să servesc 
poporul meu.

Doresc să vă mulțumesc, de asemenea, pentru mesajul dumnea
voastră. 1974 va fi un an de multe încercări, dar sînt convins că, pe 
baza spiritului de cooperare dintre cele două popoare ale noastre, con
solidat în cursul anului 1973, vom face față acestor încercări cu și mai 
mare încredere în acest nou an.

Vă rog să acceptați, Excelență, asigurările Înaltei mele considerații.
KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii Zambia

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Am fost foarte impresionat de felicitările și urările pe care Ex

celența Voastră a binevoit să mi le adreseze cu ocazia instalării mele 
In funcția de președinte al Confederației Elvețiene.

Mulțumindu-vă pentru amabilul dumneavoastră mesaj, vă transmit, 
la rîndul meu, cele mai bune urări de fericire personală și de pros
peritate pentru țara dumneavoastră.

ERNST BRUGGER
Președintele Confederației Elvețiene

RECEPȚIE LA AMBASADA 
REPUBLICII CUBACu prilejul celei de-a 15-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii Cuba — Ziua eliberării — ambasadorul acestei țări la București, Nicolas Rodriguez Astiazarain, a oferit miercuri seara o recepție.Au luat parte Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Ion Pățan, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con-

siliului de Miniștri, Constantin Băbă- lău, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul energiei electrice, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, membri ai C.C. al P.C.R., miniștri, personalități ale vieții noastre culturale și științifice, ofițeri superiori, precum și alte persoane oficiale.Au participat șefi de misiuni diplomatice și alți membri ai corpului diplomatic acreditați la București.(Agerpres)
PRIMIRE IA CONSILIUL DE MINIȘTRI

DIN VIAȚA PARTIDELOR COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI

PREOCUPĂRI INTERNAȚIONALE Șl INTERNE
OE ACTUALITATE ALE COMUNIȘTILOR ITALIENI

La Ambasada Uniunii Sovietice dL București a avut loc, miercuri la a;.raază, o conferință de presă la care au luat parte ziariști români, precum și corespondenți ai presei străine.Ambasadorul Uniunii Sovietice în țara noastră, V. I. Drozdenko, a făcut o expunere despre „Bilanțul dezvoltării economiei naționale a U.R.S.S. în anul 1973". Relevînd rezultatele pozitive obținute anul trecut de poporul sovietic in toate sec-

toarele construcției comuniste, vorbitorul a arătat că au fost create condițiile necesare pentru o activitate și mal intensă in cel de-al patrulea an al cincinalului, care vor asigura ritmuri tot mai înalte de dezvoltare a economiei naționale, ridicarea în continuare a bunăstării oamenilor muncii. Ambasadorul sovietic s-a referit apoi la dezvoltarea cu succes a legăturilor de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre România și U.R.S.S.

Tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, trul comerțului exterior, a miercuri dimineața delegația mică burundeză, condusă de kamfitye Damien, ministrul ______miei, comerțului exterior și interior al Republicii Burundi, președintele părții burundeze în Comisia mixtă guvernamentală burundezo-română de cooperare economică și tehnică.Cu acest prilej au fost discutate aspecte privind dezvoltarea cooperării economice și tehnice, precum și intensificarea și diversificarea schimburilor comerciale între cele două țări.La primire au fost de față Gheorghe Dobra, prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geolo-
_____________________________________

minis- primit econo- Bara- econo-
părții române în Nicolae Ghenea,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 ianuarie. In țară : Vreme rece. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea ninsori locale în jumătatea de sud a țării șl Izolate în

rest. Vîntul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 14 și minus 4 grade, local mai coborite în nord-estul țării, iar cele maxime Intre minus 8 și plus 2 grade. în București î Vreme rece. Cerul va fi mai mult noros. Temporar va ninge. Vintul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperatura ușor variabilă.

giei, președintele comisia mixtă, și adjunct al ministrului afacerilor externe.
★Miercuri, 9 ianuarie 1974, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, s-a lntîlnit cu Bara- kamfitye Damien, ministrul economiei, comerțului exterior și interior, și Gaspard Emery Karenzo, adjunctul ministrului afacerilor externe, cooperării și planului Republicii Burundi.Convorbirea, la care a participat și Gheorghe Dobra, prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială.(Agerpres)
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Ce a cîștigat boxul 
din „Cupa Federației"?

Iarna în bac, 
vara în barcă

>>

A apărut

MUNCA DE PARTID"
Nr. 1 (ianuarie) 1974

Peste 180 pugiliști, participanți la Întreceri, 16 echipe înscrise, gala finală la București între Farul Constanța și Box-Club Constructorul Galați, victorie a formației constân- țene la un singur punct diferență și abia la ultimul meci al reuniunii — iată, în cîteva rihduri, bilanțul „pu- pei Federației", competiție recent încheiată. Ce se poate spune despre această cupă, în favoarea ei sau despre dezavantajele pe care le implică ? Dincolo de faptul că în general boxului nu-i sînt proprii întrecerile pe formații, în care Învingători în ring și învinși sînt trecuți de-a valma sub un anume scor cifric, scăderea principală a competiției în cauză ar fi absența din întrecere a multor pugiliști valoroși grupați la cluburile Steaua și Dinamo. Pe de altă parte, tocmai pornind de la acest fapt, imediat remarcăm că neparticiparea dinamovișților și steliștilor a avut și cîteva efecte pozitive, efecte care, după părerea mea, compensează din plin acea scădere despre care vorbeam mai înainte. Am în vedere în primul rînd posibilitatea de afirmare care s-a dat unor centre județene, apoi, însuși faptul că întrecerea n-a fost numai stimulativă, ci și mai interesantă prin aceea că au lipsit câștigători cunoscuți de la bun început. In absența celor de la Dinamo și Steaua, iată că am avut ocazia să vedem semifinale între B.C.C. Galați și proaspătul Box-Club Brăila sau între Farul și A.S.A. Cluj. Aș începe prin a spune cîteva cuvinte despre s :mifinalițtii brăileni, remarcabili cîteva privințe. Noul club specia- ,.zat, care se bucură de mult sprijin din partea organelor locale și a numeroșilor suporteri, s-a pus repede la punct și, sub conducerea inimosului antrenor Grigore Nicolae, a prezentat o formație bine pregătită, foarte cîteva brăileni! au fost învinși veșnicii lor rivali din Galați, dar ei ne-au dat speranța că in curînd clubul orașului de unde au pornit frații Cuțov, Paul Dobrescu, Vasile Anto- niu, Gheorghe Ciochină, chiar și Mihai Aurel și Petre Ganea (finaliști în rindurile Farului și B.C.C. Galați !) se va reînscrie ca unul dintre puternicele centre ale boxului național. Gheorghe Balaș — lăcătuș mecanic la aceeași întreprindere („Progresul") cu Vasile Iorga, cunoscutul nostru luptător, medaliat olimpic — Ion Guță, Ionel Vlad, Costică Dafinoiu sînt, toți patru, băieți tineri, puternici, cu aptitudini pentru a urca treptele boxului.Trecînd peste partea „rece" a semifinalelor — prezența palidă, lipsită de forță fizică și sufletească a clujenilor de la A.S.A. — să ne oprim puțin asupra finaliștilor gălă- țeni. Nu e prima oară cînd remarc șl subliniez excelenta ținută fizică a elevilor antrenorului emerit Petre Mihail. Cum și în „Cupa Federației" gălățenil, indiferent de valoarea tehnică individuală, au luptat cu o vigoare rar întîlnită s-ar cere să desprindem cîteva adevăruri simple din metodologia vechiului maestru Mihail, spre a fi de folos și altora. Mă voi folosi aici nu atît de cele ce știu eu însumi, cit de părerea doctorului Petre Radovici, medicul lotului reprezentativ : „Petre Mihail face cu elevii săi ceea ce se face de o viață în box. El obține întii o rezistență fizică generală a boxerilor prin lucru zilnic. Asta înseamnă că ceea ce vedem prin unele filme — campioni re- numiți fugind kilometri Întregi în urma mașinii, cu sau fără coardă — se petrece in realitatea luptătorilor gălățeni. „Porția" lui Mihail e aproximativ șase kilometri pe după care urmează celelalte antrenamente. La un capăt al traseului stă antrenorul, la celălalt, departe, un bătrîn pensionar soarbe dintr-un pahar cu o mină iar cu alta notează

ambițioasă și combativă, cu elemente dotate. E drept, de către

trecerea pe la punctul „de control" a fiecărui boxer ! Simplu, dar, după cum se vede pe ring, sigur in privința dobindirii unei energii strașnice in lupta pe ring !“ Firește, pe o asemenea rezistență generală dobin- dită și întreținută zilnic se brodează pregătirea specifică, permițind celor mai buni dintre gălățeni — cum sînt, de exemplu, Mircea Tone și Sandu Tîrîlă — să-și ridice pretențiile pînă la medalii europene.Apropo de Sandu Tîrîlă, pugilist care, și cu ocazia „Cupei Federației", ți-a reconfirmat acea „directă de dreapta" năpraznică, la șocul căreia adversarii întrerup pur și lupta. Mi-aduc aminte că la grad, Înaintea primului campionatul european al mijlocie mică, Tîrilă îmi spunea că nu știe cum îi va merge... „șpanul" ! M-am abținut atunci de la orice comentare, crezind că e vorba de o expresie de jargon, necunoscută mie. Abia puțin mai tîrziu am aflat că. Intr-adevăr, Tîrîlă are un șpan in pumnul drept, schijă in toată regula care-1 împiedică să boxeze ca lumea ! Intre timp, gălățeanul s-a o- perat, iar la „Cupa Federației" am fost eu acela care l-am întrebat cum îi merge „șpanul". Mi-a răspuns, binișor, abia i se cicatrizase rana, însă acest binișor însemna trimiterea adversarilor la podea din prima dreaptă bine plasată I Și încă a unor adversari cu o categorie de greutate superiori, fiindcă Tîrîlă, din necesități „de echipă", luptase la categoria mijlocie. Tot la Belgrad, polonezul Rudkowski, vicecampion olimpic și, după părerea mea, asul categoriei mijlocie mică, comenta cam așa victoria la puncte asupra lui Sandu Tîrîlă : boxerul vostru n-are încă experiență, m-am ferit tot timpul de „dreapta" lui șl, normal, am cîștigat. Dacă însă va învăța să-și folosească arma, greu va rămîne cineva în picioare pînă la capătul meciului. M-a lovit odată numai In trecere și m-am gindit la soarta boxerului iugoslav Popovici (n.n. K.O. „în cruce" !) E un argument pentru tehnicienii lotului național, Ion Popa și însuși Petre Mihail, ca să-și concentreze atenția a- supra acestei calități a Iui Sandu Tîrîlă, directa de dreapta, devenită și mai decisivă în luptă după dispariția... șpanului.

simplu Bel- mecl din categoriei

Valerlu MTRONESCU

de zi,

Canoiștii și caiaciștii iși fac iarna 
programul „la bac" astfel ca vara să 
le priască vislitul in ambarcațiunile 
lor de tip special. In București sînt 
trei bacuri la care, pe timpul iernii, 
sa antrenează nu mai puțin de 550 
de canoiști și caiaciști — Stadionul 
Republicii (200), Stadionul Tineretu
lui (200), Stadionul 'Dvțifimb (150). 
Sint sute de juniori, ți seniori, bă
ieți și fete, caiaciști și canoiști care 
suplinesc absența pregătirii pe lu
ciul apelor printr-o muncă istovi
toare, folosindu-se de artificiul 
curilor. Programul e incă in 
de „reluare" a activității, cu 
antrenamente pe săptămină. 2—3 la 
bacuri, fiecare de cite 2 ore, 2—3 in 
aer liber, alergări și sporturi pentru 
rezistență fizică generală și 3 ședin
țe de inot, a cite 2 ore fiecare, în 
același scop al dobindirii energiei 
normale de fond pe care ulterior să 
se grefeze ceea ce numim pregăti
rea specifică. Va urma, desigur, și 
acel stadiu la munte, despre care 
vorbeam și altă dată, cu multă aler
gare de dimineață (canoiștii ii spun 
„micul antrenament"), cu schi-fond 
in jur de 25 km și exerciții de for
ță in sală. Astfel, pe la 15 martie, 
marinarii flotilei vor fi pregătiți să 
alerge pe apele lacurilor.

Deocamdată, la bacul „Dinamo", 
cei 68 de membri ai lotului repre
zentativ lucrează cot la cot la acel 
plicticos, dar obligatoriu, program de 
miez de iarnă. Știți care e structu
ra lotului nostru ? Sint 16 caiaciste 
(antrenoare Maria Navasart), 32 de 
canoiști (Nicolae Navasart și Aurel 
Vernescuț și 20 de canoiști (Octav 
Mercurian) — antrenor coordonator : 
Corneliu Birsănescu. 32 aparțin clu
bului Dinamo, 31 — Steaua. 3 — C.S. 
Delta, 1 — C.S.M. Delta Tulcea. 1 — 

o treime 
mai ieri 

caiaciști, 6

Revista se deschide cu editorialul „în întîmpinarea gloriosului jubileu". La rubrica „Cum se înfăptuiește rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid", Iosif Uglar semnează articolul „Creșterea răspunderii organizațiilor de bază, a fiecărui comunist în lupta pentru realizarea sarcinilor de plan pe anul 1974“, Gheorghe Petrescu — „îmbinarea judicioasă a preocupărilor curente cu cele de perspectivă". Ion Savu — „Formarea, selecționarea și promovarea cadrelor", Andrei Voilean — „întărirea organismelor colective de conducere din unitățile agricole". La aceeași rubrică este inserată dezbaterea intitulată — „Experiențe și deziderate în îndeplinirea simultană a unor funcții da partid și de stat.Din sumarul acestui număr menționăm și rubricile : „Stil dinamic și competență în dirijarea activității economico-sociale", „Comuniștii in fruntea mișcării naționale pentru Îndeplinirea cincinalului înainte de termen", și „învățămîntul de partid și propaganda prin conferințe". în cadrul rubricii „Programul de educație comunistă a maselor prinde viață" sînt publicate articolele „Ridicarea calității produselor este strîns legată de ridicarea calității acțiunilor politico-educative", „Susținerea inițiativelor . valoroase", „Educarea personalului, medico-sanitar in spiritul eticii socialiste".

văd In deșteptarea popoarelor oprimate un mare eveniment pozitiv și progresist al istoriei mondiale, un puternic factor de înaintare a civilizației umane, ba, mai mult, de extindere și dezvoltare a procesului revoluționar pe scară mondială.Noua situație poate contribui, de asemenea, la accentuarea necesității ca mișcările muncitorești din toate țările capitaliste să se elibereze de hegemonia burgheziei, să-și cucerească plenar propria autonomie ideologică și politică, să lupte cu mai multă hotărîre și avînt pentru o transformare profundă a structurii sociale și economice, pentru direcțiile dezvoltării naționale.„Criza care lovește Europa occidentală șl Italia — se spune în continuare in cuvîntare — este de mari proporții, încărcată de amenințări grele, dar constituie în același timp un bun prilej de dezvoltare a luptelor mișcării muncitorești și a tuturor forțelor avansate ale popoarelor europene pentru a deschide calea u- nei schimbări fundamentale în viața Europei și a rolului acesteia în lume".După ce face o trecere In revistă a evenimentelor internaționale, secretarul general al P.C.I. ajunge la concluzia că „pacea este mai mult ca oricind obiectivul nr. 1... Urmărirea unei păci poate și trebuie să fie un obiectiv de unificare a eforturilor nu numai a statelor și a sistemelor mondiale diferite — a tuturor statelor mari, mijlocii și mici — ci șl a tuturor curentelor politice, ideologice în care se recunosc masele populare din diferite continente".„O pace înțeleasă in acest fel poate fi terenul de întîlnire a partidelor democratice, atît în politica externă, cit și în politica internă. Spre realizarea acestui obiectiv trebuie să tindă Europa occidentală, dezvoltîndu-și propria inițiativă în direcția accentuării destinderii, inclusiv in domeniul militar (reducerea armamentelor și a forțelor armate), urmărind depășirea divizării continentului in blocuri politice și militare opuse ; această perspectivă — unica ce poate garanta rolul în lume al unei Europe occidentale autonome pașnice — nu poate fi încredințată exponenților grupurilor capitaliste dominante, ci are ca o condiție indispensabilă participarea maselor active ale popoarelor, înaintarea și inițiativa mișcării muncitorești și democratice europene. Aceste teme vor forma obiectul Conferinței partidelor comuniste din Europa occidentală care va avea loc la Bruxelles In luna ianuarie".Agravarea situației economice va putea oferi teren favorabil manevrelor antidemocratice ; pericolele de dreapta se mențin și pot deveni serioase chiar într-un viitor apropiat. Vorbind de lupta pe plan intern împotriva pericolelor activității forțelor reacționare, E. Berlinguer ara-

După cum s-a anunțat, In decembrie 1973 a avut loc plenara C.C. al P.C. Italian. In cuvîntarea rostită la plenară, secretarul general al partidului, Enrico Berlinguer, a făcut o amplă analiză a situației economice și sociale din Italia, arătînd că a- ceasta a înregistrat „o bruscă înrăutățire în ultimele săptămini. In a- ceastă situație, sarcina pe care un partid ca P.C.I. este chemat să o ducă la îndeplinire este, înainte de toate, aceea a luptei și a' inițiativei pentru apărarea nivelului de trai, a muncii maselor populare, de fermă opoziție față de orice măsură care ar comporta agravări ulterioare".Examinind cauzele înrăutățirii bruște a situației economice și sociale din Italia, Enrico Berlinguer subliniază serioasele responsabilități aie grupurilor economice șl ale forțelor politice — in primul rînd ale democrației creștine — care au condus pină acum viața țării. Aceasta contribuie la explicarea faptului de ce Italia se află printre țările lovite cel mai dur și printre cele mai expuse la riscurile pe care actuala situație le prezintă.Toate acestea Insă nu Împiedică să se vadă caracterul internațional al unei crize care lovește întreaga Europă occidentală și toată lumea capitalistă, în timp ce țările socialiste nu numai că nu sînt atinse substanțial, ci, dimpotrivă, continuă să înainteze pe linia dezvoltării economice și a statornicei îmbunătățiri a nivelului de trai al maselor. Criza care lovește lumea nesocialistă și în special Europa capitalistă nu este numai criza petrolului ; este vorba de o criză care interesează întregul sector al energiei și al aprovizionării cu materii prime și care este In strînsă legătură cu furtuna monetară, încă nepotolită, dezlănțuită de devalorizarea dolarului din august 1971.Printre datele de fond ale situației economice mondiale se remarcă agravarea continuă, neîncetată, a crizei agricole și alimentare, care nu numai că sporește subnutriția și foametea în aria țărilor subdezvoltate (regiunile de- deșert ale Saharei da Sud, Etiopia, India etc)., dar lovește, în alte forme, și zona țărilor capitaliste dezvoltate.Ridicarea prețului petrolului și al altor materii prime produse de țările în curs de dezvoltare trebuie considerată ca un simptom al unui fenomen de fond mai general, destinat să dureze tn timp și să se dezvolte. De fapt, este evidentă voința crescindă a acestor țări de a înfăptui schimbări profunde, în avantajul propriu, în criteriile de schimb cu țările dezvoltate, spre a nu mai fi teren de jaf și exploatare de către țările imperialiste ; de a dispune de propriile resurse și a trata cu restul lumii de pe poziții mai puternice și de independență.Este vorba - de un proces Ire- iă că această luptă „trebuie dusă in*  versibil care pune probleme noi l.ervenind, in același timp, asupra ce nu pot fi eludate ; comuniștii cauzelor economice, sociale, politice

și morale care ar putea să creeze o bază și mai largă forțelor de dreapta in încercările acestora de a produce dezorientări în diferite straturi ale populației. Este necesar de a se aplica o linie de politică economică fondată pe baze reale care să dea siguranța că soluțiile adoptate sint juste din punct de vedere social și eficace din punct de vedere economic, întrucît numai astfel, chiar com- portind anumite sacrificii, ele pot fi împărtășite de popor și pot stimula inițiativa".în cazul agravării situației economice, partidul și organizațiile oamenilor muncii trebuie să fie pregătite, în sensul întăririi vigilenței democratice și unității antifasciste, men- ținînd și extinzînd la maximum raporturile cu toate categoriile oamenilor muncii și ale păturilor mijlocii.Referindu-se la problemele convergenței acțiunilor forțelor sociale pe baza „compromisului istoric", E. Berlinguer subliniază : „Situația țării în ansamblu, caracterizată atît sub aspectul gravității și al riscurilor ce planeaza asupra ei, cit și al importanței operei de reînnoire care este necesară și posibilă, demonstrează ce baze reale are perspectiva indicată de noi țării atunci clnd am propus să se meargă spre o cotitură democratică, care să aibă la bază colaborarea tuturor forțelor populare și antifasciste, cînd am vorbit despre necesitatea de a se ajunge la un „compromis istoric". Esența problemei rămine aceasta : nu există altă cale pe care să fie posibilă scoaterea țării in mod definitiv din criza prin care trece și din pericolele ce amenință regimul democrat ; nu există altă cale decit aceea de a aborda inițiativa cu deplina unitate și solidaritate a poporului muncitor, in toate expresiile sale și a tuturor forțelor democrate.Faptul că nu sînt încă mature toate condițiile pentru un guvern de cotitură democratică nu anulează cerința, care în schimb este presantă și matură, de a se realiza în raporturile politice o amplă convergență de eforturi care, desigur, nu șterge deosebirea dintre guvern și opoziția de stînga, ci poate să permită abordarea problemelor reale și urgenta ale țării cu concursul comun al forțelor democrate și populare. Unii pași s-au făcut în această direcție, în sensul că s-a creat un climat, în parte nou, în confruntarea mai concretă și uneori chiar în colaborarea dintre forțele democrate în multe administrații regionale și locale".în privința caracterului opoziției P.C.I., vorbitorul a arătat : „Obiectivul nostru esențial de astăzi este acela de a da o contribuție și un impuls «pentru depășirea pozitivă a crizei. Aceasta ne face să punem pe primul plan nu lupta împotriva formulei pe care se sprijină actualul guvern — și pe care continuăm să o considerăm neadecvată — ci inițiativa pentru a influența în mod concret orientările politicii guvernului".
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„REUTER' = Criza petrolului-cel mai brutal șoc
european de după anii '30

pregăteas-

Voința București. Peste 
sint novici in lot, tineri 
juniori — 8 caiaciste, 11 
canoiști — in total 25 I

Să-i lăsăm pe toți să se
că și să avem răbdare. Primul mare 
concurs va fi, bineînțeles, pe Sna- 
gov, abia la 18-19 mai, campionate
le naționale pe echipe. Prima regată 
internațională : „Regata Sofia" (Bul
garia) la 
mondiale, 
anului, la

26 mal. Iar campionatele 
țelul competiționcl al 

17-20 octombrie in Meria

ÎN „SUPER-CUPA EUROPEI",

în 1973 țările industriale din lumea occidentală au suferit cel mai brutal șoc in timp de pace de la marea criză din anii '30.Ele au fost puse din- tr-odată in fața unei situații de care se temeau de multă vreme, dar pe care sperau să o evite. Ele au înțeles că nu vor mai putea conta pe resursele energetice abundente și ieftine pe care se bizuise prosperitatea lor. După luni de îngrijorare cres- cîndă în legătură cu situația energiei, în octombrie trecut statele arabe, cărora le revine circa jumătate din totalul resurselor mondiale de petrol, au hotărît gresiv Statele printre nul și anunțat o majorară cu 79 la sută a prețului petrolului, însoțită de aranjamente menite să garanteze creșterea în continuare a prețurilor. Deși repercusiunile economice și politice sînt incă, practic, imposibil de apreciat, Statele Unite, Europa occidentală șl ponia tățile

să-și reducă pro- producția de petrol.din Golful Persic, care se numără Ira- Arabia Saudită, au

Ja- au înțeles că reali- vieții economice s-au

schimbat. In cel mai bun caz, ele vor trebui să spună „adio” dezvoltării economice rapide, după un an in care această expansiune a fost excepțional de vertiginoasă. în cel mai rău caz, vor avea de înfruntat o criză in producția industrială și in domeniul comerțului mondial, cu consecințe sociale și politice imprevizibile.încă cu mult înainte de izbucnirea crizei, în toamnă, s-au exprimat temeri, în sensul că cele mai bogate țări ale lumi își vor epuiza resursele energetice. Ecologii făceau previziuni sumbre potrivit cărora, in cazul In care țările occidentale vor tinde in continuare spre o dezvoltare economică rapidă, rezervele mondiale de petrol și alte numeroase resurse naturale puiza pînă la colului.Companiile consideră că dacă actualele rezerve convenționale de petrol, care se cifrează Ia 80 miliarde tone, constituie limita reală a resurselor mondiale, atunci îngrijorarea este justificată. Dar, după părerea lor, mai e-

se vor e- sfîrșitul se-petroliere?

Milan Ajax 1-0 ,Jn

rezerve de 140 mi-tone petrol brut cexistă liarde urmează abia să fie valorificate, precum și 156 miliarde tone țiței „neconvențional", recuperabil din șisturile bituminoase și nisipurile gudronifere. în a- fară de aceasta, omenirea dispune de rezerve uriașe de cărbune — probahil peste 2 500 000 milioane tone — care abia urmează să extras. Există nea perspective pentru sporirea de gaz natural nucleară.Dar dezvoltarea unor surse alternative de energie necesită timp, cererea continuă să crească in ritm rapid, iar gradul de dependență de petrol al balanței energetice mondiale continuă să se accentueze și va continua timp de încă un deceniu puțin.Locul surplusului de trol din anii ’60 a fost de o situație de cvasipenu- rie, iar echilibrul de forțe s-a deplasat în mod decisiv dinspre marile companii petroliere occidentale către statele producătoare de petrol.Companiile petroliere eu

fie de aseme- favorabile rezervelor și energie

ceipe- luat

fost obligate majorarea i unele din ele aii mers pînă la a oferi mari sume de bani pentru orice cantitate suplimentară de petrol disponibilă. Se știe că în decembrie trecut Iranul a semnat un acord cu o serie de companii petroliere occidentale pentru desfacerea petrolului la prețuri variind intre 16 și 17,34 dolari per baril.Or, acest preț este de peste cinci ori mai mare decit cel plătit de companiile petroliere pentru un baril de petrol la 1 decembrie 1973 și de peste nouă ori mal mare decit cel plătit înainte de această dată. Asemenea majorări spectaculoase de prețuri la o materie primă esențială nu puteau să nu aibă o influență substanțială asupra economiilor țărilor importatoare.O.E.C.D., care grupează 24 din cele mai dezvoltate țări ale lumii occidentale, a calculat că numai majorările de prețuri din octombrie trecut vor spori nota totală de plată pentru importuri a statelor membre, numai pe anul in curs, cu

> să accepte prețurilor, ba cel puțin 15 miliarde dolari. Ele vor determina, de asemenea, creșteri ale prețurilor la bunurile de consum în țările occidentale, agravînd problema, încă de pe acum serioasă, a inflației.O povară serioasă va a- păsa și asupra țărilor mai puțin capabile să o suporte, anume țările în curs de dezvoltare, care nu dispun de resurse de petrol. O.E.C.D. apreciază că nota de plată majorată pe care o vor plăti aceste țări pentru importuri în anul viitor s-ar putea cifra la suma de 2,5 miliarde dolari — a- proximativ un sfert din ajutorul oficial pentru dezvoltare primit din partea țărilor membre ale O.E.C.D.Pe de altă parte, consecințele crizei petrolului par să fi spulberat de pe acum speranțele într-un acord internațional apropiat care să ducă la refacerea stabilității monetare occidentale.Ca o consecință a tuturor acestor factori, în țările occidentale se vor produce, probabil, un șir de schimbări în stilul de viață — și există destui oameni care țonsideră că aceasta nu este un lucru rău.
Pe un timp friguros, cu ploaie și vint, miercuri, pe stadionul „Ssn Șiro“ din Milano, în prezența a numai 10 000 de spectatori, s-au intilnit In prima manșă a „Super-cupei Europei" la fotbal echipele A.C. Milan și Ajax Amsterdam. Jocul a luat sfirșit cu scorul de 1—0 (0—0) în favoarea fotbaliștilor italieni. Unicul punct a fost marcat în minutul 77 de Luciano Chiarugi, care a primit o pasă de la Rivera. De remarcat că echipa olandeză a înscris și ea un punct în minutul 40 prin Neeskens, gol care a fost însă anulat pe motiv

de către arbitrul elvețian în ultima parte a jocului,de ofsaid Scheurer. echipa Ajax a dominat autoritar dar nu a putut obține egalarea. Au jucat următoarele formații :A.C. Milan : Vecchi, Sabadini, Tu- rone, Zignoli, Anquiiletti, Benetti, Basiolo, Maldera, Turini, Rivera, Chiarugi.Ajax Amsterdam : Study, Suurbler, Hulshoff, Blankenburg, Krol, Neeskens, Kaizer.întîlnirea ianuarie laîn cîtevaBASCHET. — Aseară la Brno, în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei cupelor" la baschet masculin, echipa Spartak din localitate a învins cu scorul de 96—85 (54—35) pe Steaua București. Returul va avea loc la București. în cadrul aceleiași competiții, la Sofia, formația bulgară Ț.S.K.A., a dispus cu scorul de 88—81 (42—45) de Steau» Roșie Belgrad. • FOTBAL. Ieri, la conducerea tehnică a echipei clubului Rapid, a fost numit antrenorul Ion Urechiatu. • Echipa F. C. Constanța a sosit la Tokio, unde Va participa la un turneu împreună cu formația brazi-

Haan,Muhren, Rep, Mulder,retur va avea loc la 16 Amsterdam.rî nd uriliană Juventus Sao Paulo, selecționata olimpică japoneză și reprezentativa primă a Japoniei c Pele a răspuns din nou negativ la invitația lui Joao Havelange de a juca în echipa Braziliei o Pronosticurile lui Gcrd Miiller asupra echipelor ce se vor califica în grupele semifinale ale C.M. : R.F. Germania, R.D. Germană (gr. A), Brazilia, Scoția (B), Olanda, Uruguay (C), Italia. Polonia (D). Iar finala : Italia — R.F. Germania. HANDBAL : La Berlin, în meci amical, R.D. Germană — Ungaria 20—19 (12—11). Au arbitrat românii V. Sidea și P. Cirligeanu.

previziunile viitoare asupra ciclurilor climei terestre ar trebui luate în considerare pozițiile planetelor, mai cu seamă Venus, Marte, Jupiter și... Terra. Pozițiile acestora ar determina anume variații ale climatului de pe Pămînt, aspect susceptibil totodată de a explica, printre altele, seceta intensă din ultimii ani, regiuni vaste din AfricaPunctul de plecare al constituie, In concepția John Gribbin, faptul că 179 de ani planetele sistemului solar se găsesc oarecum pe-o aceeași linie, privite din direcția Soarelui. J. Gribbin susține că acest ciclu de 179 de ani e posibil să influențeze însăși activitatea solară. Profesorul K. D. Wood, de la Universitatea din Colorado, afirmă că numărul petelor solare pare să corespundă unul ciclu mai amplu de 170—180 de ani, aspect ce vine să se adauge binecunoscutului ciclu mai scurt de 11 ani al petelor.J Gribbin face referiri la unele constatări potrivit cărora condițiile atmosferei terestre se modifică uneori ca urmare a activității solare. Așa, spre exemplu, doctorul J.W. King a relatat că temperatura și ploile înregistrate la unele stații meteorologice manifestă un ciclu de 11 ani asemănător ciclului pete-

lor solare. Informațiile furnizate de stațiile meteorologice nu au in vedere, din păcate, decit intervale mai reduse de timp, neputind fi astfel concludente în ceea ce privește posibilitatea ca ciclul petelor
nism guvernează acest fenomen ? „Alinierea" planetelor ar corespunde, astfel, la o „concentrare" a forțelor gravitaționale exercitate de planete asupra Soarelui, aspect de natură să provoace manifestarea

se

afectînd și Asia, teoriei II doctorului la fiecare „NATURE" Poziția planetelor
influențează climatul terestru?Cercetări recente in domeniul astronomiei au permis lansarea unei ipoteze interesante : climatul de pe Terra pare să depindă în bună parte de evoluția planetelor și raportarea lor față de Soare. Detalii ale acestei teorii sini cuprinse intr-un articol apărut în publicația britanică „Nature", din care redăm următoarele :

solare de 170—180 de ani să afecteze vremea pe Terra. Dar există unele mărturii de ordin istoric, a- rată doctorul King, cu referire la cicluri ale vremii de 200 de ani.Dr. Gribbin este de părere că ar exista o corelație intre efectul „alinierii" planetelor și climatul pă- mintesc. întrebarea la care va trebui să se răspundă este ce meca-

unui fel de „maree solară". Cauzele apariției petelor solare sînt încă necunoscute, dar ipoteza că „mareea solară" ar influența apariția petelor pare in prezent destul de plauzibilă. Lucrarea profesorului Wood, de altfel, vorbește despre corelația dintre numărul petelor solare șl mărimea „mareei solare", rezultată in urma „acțiu-

nii combinate" a planetelor Venus, Pămint, Marte și Jupiter.Se presupune că modificări In climatul terestru pot interveni și datorită variațiilor radiației solare, asociate cu variații în activitatea petelor. Activitatea de pe Soare provoacă schimbări ale condițiilor din atmosferă, pină la înălțimi de citeva zeci de kilometri. Perturbările emisiunilor radio, fenomen care apare în perioada unei intense activități solare, sînt un exemplu dintre cele mai grăitoare.Noi mărturii vin, de asemenea, să pună in lumină că diferitele fenomene care apar în păturile atmosferice, de pildă apariția norilor, se datorează, după toate probabilitățile, și modificărilor intervenite In activitatea Soarelui.Ceea ce se speră este ca, urmâ- rîndu-se poziția planetelor și a activității solare, să poată fi prevăzute modificări pe termen lung ale climatului terestru. E posibil ca tocmai factorii menționați să fi jucat un rol de seamă în perpetuarea secetei din Africa și Asia. Cu alte cuvinte, seceta ar fi survenit ca urmare a unei schimbări importante de ordin climatic și nu, pur și simplu, datorită intîmplării care a făcut să se succeadă mai mulți ani fără ploi.
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• Reuniunea de la Geneva a grupului de lucru militar 
® H. Kissinger va vizita Cairo și Tel Aviv
• Incidente între trupele siriene și israelieneGENEVA 9 (Agerpres). — Cea de-a Șasea reuniune a grupului de lucru militar pentru discutarea problemelor referitoare la efectuarea dezangajării trupelor egiptene și a celor israeliene la Suez și-a încheiat, miercuri, lucrările, după numai o oră și .zece minute de dezbateri. Următoarea reuniune va avea loc la 15 ianuarie.în legătură cu aceasta, surse oficiale ale conferinței, reluate de agenția United Press International, precizează că delegațiile militare de la Geneva ale Egiptului și Israelului nu au competența de a se angaja în delicate convorbiri politice în problema abordată, ele urmînd să examineze detaliile tehnice ale hotări- rilor de dezangajare numai după ce

acestea din urmă vor fi adoptate de către guvernele respective. Totodată, sursele informează că, în răgazul existent pînă Ia reuniunea de săp- tămîna viitoare a grupului de lucru militar, vor avea loc o serie de contacte în legătură cu propunerile israeliene asupra dezangajării trupelor.WASHINGTON 9 (Agerpres). — Secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, va face, la sfîrșitul acestei săptămîni, vizite la Cairo și Tel Aviv — anunță un comunicat al Casei Albe.Șeful diplomației americane va e- xamina cu oficialitățile din cele două țări aspecte egiptene și Suez. ale dezangajării forțelor israeliene la Canalul(Agerpres). Președin-
CAMBODGIA

CAIRO 9 . _ ______ ____tele Republicii Arabe Egipt, Ânwar Sadat, l-a primit, la Assuan, pe Abdel Moneim Rifai, consilier personal al regelui Hussein al Iordaniei și conducător al delegației iordaniene la Conferința de pace de la Geneva asupra Orientului Apropiat.CAIRO 9 (Agerpres). — Ministrul egiptean de externe, Ismail Fahmy, a avut o întrevedere cu ambasadorul Hermann Eilts, șeful misiunii diplomatice a S.U.A. la Cairo.

și cooperarea economică (Corespondență de la — La Praga au con-
9.I.auîntre delegația economicăDELHI gerpres, Miercuri vorbiri _____ ____română, condusă de tovarășul Manea Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și delegația indiană, condusă de D. P. Dhar, ministrul tehnologiei și economiei.în cadrul convorbirilor două părți s-a relevat deosebită pe care au avuț-o vizita în India a de StatCeaușescu, RomâniaV. V. Giri. Au fost evidențiate rezultatele pozitive obținute în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, precum și posibilitățile de lărgire și diversificare a colaborării economice și cooperării industriale și tehnico-științifice între România și India, pe baza principiilor respectării independenței și suveranității drepturi, interne și

— Corespondentul A- Puținelu, transmite : început la Delhi con-
planificării,dintre cele importanțapreședintelui Consiliului al României, Nicolae și recenta vizită în a președintelui Indiei,

tehnică ; proiectul de acord privind cooperarea economică industrială și tehnico-științifică pe o perioadă de perspectivă îndelungată (10—15 ani) ; stadiul actual al relațiilor economice dintre cele două țări și explorarea posibilităților de dezvoltare în perspectivă a cooperării economice, industriale și tehnice și a extinderii relațiilor comerciale ; convenirea unei colaborări permanente între organele de planificare din cele două țări în vederea evidențierii de noi domenii de cooperare economică și tehnico-științifică.La convorbiri au participat, din partea indiană, conducători și cadre cu munci de răspundere din ministerele dezvoltării industriale, petrolului și chimiei, agriculturii și din Ministerul Comerțului Exterior. Au participat, de asemenea, Vishnu Ahuja, ambasadorul Indiei la București, și Petre Tănăsie, ambasadorul României în India.Convorbirile, desfășurate spirit de deplină înțelegere dialitate, continuă.
★în aceeași zi, tovarășulMănescu a avut o întîlnire de lucru cu Y. B. Chavan, ministrul indian al finanțelor, cu care a purtat convorbiri asupra unor probleme finan- ciar-bancare de interes comun pentru India și România.

PRAGA 9C. Prisăcaru). tinuat, în zilele de 8 și 9 ianuarie, lucrările consfătuirii reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești consacrate activității revistei „Probleme ale păcii și socialismului".în cadrul dezbaterilor pe marginea raportului prezentat de colegiul și consiliul de redacție, a luat cuvîntul tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., care a expus punctul de vedere al C.C. al P.C.R. în legătură cu activitatea, conținutul și orientarea revistei în ultimii doi ani, cu principiile și condițiile care trebuie respectate cu consecvență pentru a se asigura îndeplinirea rolului fundamental al revistei, de a milita în direcția întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Lucrările consfătuirii s-au încheiat prin adoptarea unui comunicat de presă, care va fi dat publicității.Pentru a sărbători împlinirea a 15 ani de la înființarea revistei, miercuri după-amiază, participanții la consfătuire s-au întrunit în ședință solemnă.Seara, Comitetul Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia a oferit, la Hradul din Praga, o recepție, la care au participat secretarul general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, Gustav Husak, și alți reprezentanți ai conducerii de partid și de stat cehoslovace, precum și ambasadorii unor țări socialiste acreditați la Praga.La ședința solemnă șl Ia recepție a participat delegația română prezentă la lucrările consfătuirii.
Protocol româno - sovietic

intr-un și cor-
Manea

de colaborare tehnico - științifica 
în domeniul agriculturii

PNOM PENH 9 (Agerpres). — Puternice lupte au fost angajate, în cursul dimineții de miercuri, în perimetrul defensiv al orașului Pnom Penh. Patrioții s-au apropiat de centrul internațional de telecomunicații de la Kambol, care asigură legătura capitalei cambodgiene cu restul lumii. Străduindu-se să oprească înaintarea patrioților, comandamentul Ionnolist a dislocat puternice efective în zona Kambolu- Iui. Potrivit unor prime rapoarte, în rîndul trupelor lonnoliste au fost Înregistrate pierderi considerabile.Agenția Associated Press, citind observatori militari din Pnom Penh, apreciază că acesta este cel mai puternic atac al patrioților de la oprirea bombardamentelor americane asupra capitalei cambodgiene, Ia 15 august 1973, și că patrioții au reușit să pătrundă cel mai aproape de centrul orașului.

DAMASC 9 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar de la Damasc, reluat de agențiile Reuter, France Presse și United Press International, a declarat că 25 de soldați israelieni au fost uciși sau răniți în cursul unor incidente care au avut loc, marți, între trupele siriene și israeliene la liniile de încetare a focului de pe înălțimile Golan. El a menționat că ceput Ia ora momentul în încercau înaintate din frontului.
aceste incidente au în- 15,00 (ora locală), în care forțele israeliene să-și întărească pozițiile sectorul de nord al9 (Agerpres). — Co- militar de la Tel Aviv intr-unau

cele douăcu
naționale, egalității în neamestecului în treburile avantajului reciproc.în timpul convorbirilor,părți au examinat documentele privire la constituirea Comisiei mixte permanente româno-indiene de cooperare economică, științifică și

MĂSURI REPRESIVE LA SEUL

TEL AVIV mandamentul a anunțat, într-un comunicat, că forțele siriene au deschis focul, marți, cu artileria și tancurile, împotriva pozițiilor israeliene situate la sud de localitatea Beit Jon, de pe înălțimile Golan — transmit agențiile Reuter și United Press International. Comunicatul menționează că șapte soldați israelieni au fost răniți în cursul acestor incidente, care au durat peste trei ore.

SEUL 9 (Agerpres). — Conducătorul regimului de la Seul, Pak Cijan Hi, a recurs la noi măsuri excepționale în încercarea de a contracara valul crescînd de proteste împotriva autorităților sud-coreene. Noile măsuri anunțate de Pak Cijan Hi includ arestarea imediată și aducerea în fața justiției militare a persoanelor ce se pronunță pentru vreo revizuire a prezentei „constituții". în acest scop, sînt create „curți marțiale de urgență" subordonate „Ministerului Apărării", în timp ce A- genția centrală de investigații sud coreeană (a cărei activitate a constituit una din principalele ținte ale

protestelor studențești din ultimele luni) a primit sarcina să urmărească aplicarea noilor măsuri de urgență.Anunțarea noilor măsuri represive de la Seul a survenit la numai cî- teva ore după ce Noul Partid Democratic — ai cărui reprezentanți constituie principala grupare de opoziție în Parlament — a anunțat că se alătură luptei pentru libertăți democratice desfășurate de cercuri largi și personalități proeminente publice.Autoritățile de la Seul cedat la o serie de noiziua anunțării măsurilor de urgență.

MOSCOVA 9 — Corespondentul A- gerpres, N. Crețu, transmite : Angelo Miculescu, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor al României, aflat într-o vizită oficială în Uniunea Sovietică, s-a întîlnit cu D. S. Poleanski, ministrul agriculturii al U.R.S.S.In cadrul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă de lucru, tovărășească, cei doi miniștri s-au informat reciproc în legătură cu dezvoltarea agriculturii în cele două țări, au convenit asupra extinderii colaborării și cooperării, a schimbului de experiență în domeniul agriculturii pe anul 1974 și au procedat la un schimb de vederi privind colaborarea dintre
CONFERINȚA MINISTERIALA

cele două ministere în cincinalul 1976—1980.în încheierea convorbirilor, a fost semnat, la Moscova, protocolul de colaborare tehnico-științifică în domeniul agriculturii pe 1974 între Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor și Academia de științe agricole și silvice ale Republicii Socialiste România, pe de o parte, și Ministerul Agriculturii al U.R.S.S. și Academia unională de științe agricole „V. I. Lenin" — de cealaltă parte. Documentul prevede lărgirea schimburilor de specialiști în domeniile producției și cercetării științifice, livrărilor reciproce de semințe, material săditor și animale de prăsită.A fost de ambasadorul Sovietică. față Gheorghe Badrus, României în Uniunea

ale viețiiau și pro- arestări în
A O.P.E.C

Țările membre au decis 
să înghețe pînă la 1 aprilie 
prețui actual al petrolului 

brut

★La 9 ianuarie, Angelo cu a avut o întîlnire cu lotuhin, ministrul colectărilor Uniunii Sovietice. în cadrul trevederii au fost abordate probleme legate de extinderea colaborării dintre cele două ministere în domeniile contractării, colectării și păstrării produselor agricole.
Micules- G. S. Zo- al in-

Dezbaterile din Camera Comunelor
Guvernul britanic preconizează noi măsuri de austeritateLONDRA 9 (Corespondență de la N. Plopeanu). — întrunit miercuri în ședință extraordinară, Parlamentul britanic a luat în dezbatere ultimele măsuri de austeritate adoptate de guvern în contextul crizei de energie și al altor dificultăți de ordin economic și social cu care este confruntată Anglia. Luind cuvîntul, premierul Heath a motivat noile măsuri de austeritate, declarînd că nu sînt excluse alte acțiuni restrictive in domeniul energiei. El asemenea, hotărîrea continua aplicarea faze a planului de flației, începută în care preconizează, între altele, înghețarea salariilor. Primul ministru a făcut apel la sindicate și la patronat să coopereze cu guvernul în aplica-

a reafirmat, de guvernului de a celei de-a treia combatere a in- noiembrie 1973,

rea acestor măsuri, „într-un spirit constructiv, de moderație și rațiune".în cadrul ședinței, ministrul de interne, Robert Carr, a prezentat ho- târirea guvernului de prelungire cu 30 de zile a stării de urgență, care a fost deja semnată de regina Angliei, precizînd că măsura este dictată de dificultățile economice interne.în cuvîntul său, Harold Wilson, liderul opoziției laburiste, a apreciat că măsurile adoptate de guvern sînt ..dezastruoase pentru țară". în acest context, el a menționat creșterea numărului muncitorilor fără lucru la un milion, majorarea prețurilor, devalorizarea lirei sterline, reducerea nivelului de trai al maselor populare și mărirea deficitului balanței de plăți.

PREȘEDINTELE NIXON PROPUNE O REUNIUNE

pentru examinarea problemelor 
generate de criza de energieWASHINGTON 9 (Agerpres). — După cum a anunțat un purtător de cuvînt al Casei Albe, președintele Richard Nixon a adresat mesaje personale șefilor de guvern ai Franței, R. F. Germania, Marii Britanii, Italiei, Olandei, Norvegiei, Japoniei și Canadei, în care a propus organizarea, la 11 februarie a.c., la Washington, a unei reuniuni a miniștrilor de externe ai acestor state pentru a analiza ansamblul problemelor generate de actuala criza petrolieră mondială.La reuniune a fost invitat, de a- semenea, Emil van Lennep, secretar general al Organizației pentru Coo-

SECURITATEA EUROPEANĂ

perare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.). Casa Albă a anunțat, de asemenea, că președintele Nixon a trimis mesaje personale șefilor principalelor state producătoare de petrol, în care îi informează despre această reuniune și sugerează organizarea, ulterior, a unei conferințe comune a țărilor importatoare și exportatoare de petrol. Au fost trimise mesaje conducătorilor următoarelor state : Abu Dhabi, Algeria, Ecuador, Gabon, Indonezia, Iran, Irak, Kuweit, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudită și Venezuela.în cadrul unei conferințe de presă organizate recent, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, refe- rindu-se la actuala criză de petrol, aprecia că ea se poate agrava dacă țările producătoare și cele consumatoare nu vor stabili o politică comună în domeniul petrolier.

GENEVA 9 (Agerpres). — Miercuri s-a încheiat, la Geneva, Conferința ministerială de trei zile a Organizațiilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), convocată la cererea Venezuelei. După ședința finală, ministrul de finanțe al Iranului, Jamshid Amouzegar, care a condus lucrările conferinței, a declarat că țările O.P.E.C. au decis să înghețe, pînă la 1 aprilie a.c., prețul actual al petrolului brut, înainte de a se adopta vreo decizie în acest domeniu, va fi examinat un raport întocmit de Comisia economică a O.P.E.C., care a primit mandat să studieze problema prețurilor pe termen lung, în funcție de mai mulți factori. în acest interval, statele industrializate, consumatoare de petrol, trebuie să acționeze eficient pentru combaterea fenomenelor inflaționiste și pentru aplicarea unui control riguros asupra veniturilor companiilor petroliere.Miniștrii O.P.E.C. au însărcinat un subcomitet cu pregătirea unul plan concret de înființare a unei instituții financiare pentru acordarea de asistență țărilor în curs de dezvoltare. Ministrul iranian a arătat că membrii O.P.E.C. se pronunță, în continuare, pentru un schimb de opinii și informații în probleme privind prețurile, intre țările consumatoare și țările producătoare de petrol.

R. S. F. IUGOSLAVIA

Dezbateri pe marginea
proiectului noii constituțiiBELGRAD 9 — (Corespondență de la S. Morcovescu). Comisia comună pentru problemele constituției a tuturor camerelor Adunării Federale a aprobat textul definitiv al proiectului de Constituție a R.S.F. Iugoslavia. Comisia va înainta acest text Consiliului Popoarelor, care se va întruni la 22 ianuarie pentru a discuta și aproba proiectul. Pînă la sfîrșitul acestei luni, asupra proiectului de constituție urmează să se pronunțe și celelalte camere ale A- dunării Federale, iar între 5 și 11 februarie, adunările republicane și provinciale vor adopta documentul.în baza noii constituții, vor avea loc alegeri pentru organele reprezentative de la nivel comunal pînă la nivel federal. Potrivit calendarului de lucru, R.S.F.I., organul reprezentativ prem, se va întruni cel mai pînă la 15 mai. Pînă la sfîrșitul lunii mai, urmează, de asemenea, să fie alese Prezidiul R.S.F.I. și Consiliul Executiv Federal.

(Urmare din pag. I)consecințelor divizărilor rezultate de pe urma celui de-al doilea război mondial, printr-un proces de destindere destinat să favorizeze reașezarea raporturilor dintre statele europene și să deschidă teren tot mai larg pentru o cooperare la nivel continental.Printre factorii care au determinat și impulsionat cursul spre destindere. un rol important l-a avut politica clarvăzătoare promovată de România, care evidențiază, o dată mai mult, legătura destindere și spiritul țiativă.Italia în 1974, tră de tive, o ____ .Conferinței pentru securitate și cooperare de la Geneva și a negocierilor de la Viena pentru reducerea trupelor in Europa.Subliniind în continuare că ipoteza Unei retrageri treptate și progresive a forțelor americane prezente în Europa este actuală și verosimilă, Cesare Bensi a arătat că Italia este conștientă de necesitatea de a se evita situația ca o reducere a forțelor din Europa centrală să fie compensată printr-o sporire a presiunii în alte părți, cum ar fl sudul Europei. în acest scop este necesară o politică clară care să ducă, printre altele, la eliminarea cauzelor de tensiune în Mediterana.

strinsă dintre curajos de ini-să exercite șieste hotărîtăan care se va dovedi o pia- încercare a acestei perspec- funcție dinamică în cadrul

progrese, mi se pare esențial să se manifeste voința politică necesară din partea tuturor.Sindicatele, care își au ponderea lor în viața politică, economică și socială a Austriei, sprijină și sînt gata să sprijine și de aci înainte orice acțiune, orice eforturi întreprinse de guvern de natură să contribuie la cauza destinderii, la rezolvarea problemelor, deloc ușoare, cu care sînt confruntate statele Europei.Primele zile ale lui 1974 ne dau, de altfel, prilejul să putem acționa concret în acest sens. La 19 ianuarie, la Geneva, urmează să aibă loc o întîlnire a reprezentanților sindicatelor din țările Europei, la care vom face un schimb general de păreri asupra marilor probleme ale continentului și vom trata o serie de aspecte concrete ce interesează clasa muncitoare din țările europene, întîlnirea de la Geneva nu este un fapt singular în promovarea legăturilor sindicale Est-Vest, ultimii ani consemnînd într-un ritm tot mai susținut multiplicarea relațiilor dintre sindicatele din Austria, din alte țări occidentale și sindicatele din România, din celelalte țări socialiste. Aș dori, de altfel, să menționez în mod particular că bunele relații româno-austriece, în ansamblu, se

exprimă și în legăturile tot mai strînse, în contactele tot mai fructuoase stabilite între Uniunea Generală a Sindicatelor austriece și Uniunea Generală a Sindicatelor din România. Ne bucurăm de succesele obținute de poporul român și ne exprimăm convingerea că, dez- voltînd în continuare relațiile dintre țările noastre, vom contribui la a aduce popoarelor noastre atît prosperitate_materială și progres, cît Și pace in Europa și in lume.
„MOTIVE DE OPTIMISM"

Sandor BARCS, 
președintele grupului ungar 
din Uniunea interparlamentaraSînt optimist. Cred în Conferința pentru securitate și cooperare în Europa. în ciuda dificultăților care mai există, Conferința general-euro- peană va deschide noi perspective pentru securitate și dezvoltarea cooperării pe continentul nostru.

Ancheta realizată cu concursul 
corespondenților „Scînteii", din 
Sofia, Bruxelles. Belgrad, Roma, 
Viena, Budapesta

„RELAȚIILE CU ROMĂ

FRANZ JONAS« „CONTACTELE INTRE FACTORII DE 
RĂSPUNDERE Al STATELOR 
ÎNCREDERII”

CONDUC LA SPORIREA

NIA CONTRIBUȚIE LA

CAUZA SECURITĂȚII Șl IN

ȚELEGERII"

Alfred STRâER, 
secretarul Uniunii Generale 
a Sindicatelor austrieceîn calitate de om politic și de sindicalist austriac, mă bucură succesele Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Pentru noi

VIENA 9 (Agerpres). — Referin- du-se la lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, președintele Austriei, Franz Jonas, a apreciat că aceasta „reprezintă un eveniment istoric pentru viața continentului european". El a subliniat câ speranțele popoarelor Europei de a trăi într-un climat de destindere și colaborare obligă pe participanții la conferință să acționeze pentru încheierea acesteia cu rezultate conforme cu așteptările opiniei publice. în continuare, președintele austriac a menționat că țara sa acordă o im-

portantă deosebită tratativelor de la Viena privind reducerea reciprocă a forțelor armate și armamentelor în Europa centrală și și-a exprimat speranța că aceste negocieri se vor încheia cu succes.„Contactele personale dintre factorii de conducere ai statelor — a spus Franz Jonas — contribuie la crearea unui asemenea grad de încredere, capabil să constituie o premisă pentru orice destindere autentică. Această încredere creează, de asemenea, in Europa, baza pentru desfășurarea eforturilor in direcția unei largi colaborări a statelor cu sisteme sociale diferite'.

• BURSA NEAGRĂ A 
BILETELOR DE AVION. Cunoscutul comentator american Jack Anderson dezvăluie, în paginile ziarului „Washington Post" existența în S.U.A. a unei gigantice „burse negre" a biletelor de avion, obținute pe cale frauduloasă. Se folosesc trei moduri de sustragere : biletele sînt, pur și simplu, furate cu o- cazia transportării lor de la imprimerie la agențiile de desfacere ; ele „dispar" chiar în incinta agențiilor, fie datorită neglijenței funcționarilor, fie datorită unor malversațiuni ; în fine, anumiți indivizi sau chiar unele agenții rețin mai multe zeci de locuri pe o anumită rută și vlnd biletele doar intea mași puși cere.fraudă s-a extins tot mai mult, odată cu reducerea numărului de zboruri ale companiilor aeriene. Anderson arată că numai pe aeroportul din Los Angeles numărul de bilete vîndute la „negru" se ridică la trei milioane.

cu suprapreț cu foarte puțin timp îna- zborului pasagerilor ră- fără loc. și care sînt dis- să plătească oricît li se Această din urmă cale de

• DALI Șl... STEREO- 
PICTURA. Cunoscutul pictor Salvador Dali întreprinde în momentul de față un voiaj în jurul lumii, la bordul pachebotului „France". într-un interviu. Dali a declarat că va face o escală la New York unde intenționează să expună două tablouri care, de fapt, constituie unul singur. Primul reprezintă ceea ce pictorul a văzut cu ochiul drept, iar celălalt — cu ochiul sting. Prin suprapunere, cu ajutorul unui binoclu special, se obține impresia de relief. Stereotabloul îl reprezintă pe Dali din spate pictîndu-și soția sa, văzută tot din spate, imaginea amîndurora fiind reflectată într-o oglindă.Dali, care multă vreme s-a ocupat de arta suprarealistă, a anunțat că de acum înainte se va concentra tot mai mult pra „1 .redării naturii pînă în cele mai mici amănunte. Totodată a clarat că studiază posibilitatea unei îmbinări între informatică și pictură.

• „AU INTRAT IN PĂ- 
MINT”. Șapte imobile din portul nipon Naha, printre care un hotel cu 20 de etaje abia construit, au fost, pur și simplu, înghițite în pămînt, pe locul lor forrriîndu-se un Uriaș crater a- dînc de 40 m și avind diametrul de 100 m. Din fericire, înainte de a se produce fenomenul, de-a lungul autostrăzii din apropiere, a apărut o fisură adîncă, astfel că toate clădirile învecinate au putut fi, din timp, evacuate. Surparea s-a produs, afirmă ex- perții, din cauza unei suprasolicitări a terenului — respectiv a construirii unui număr dublu de clădiri față de norma admisă.

asu-,hiperrealismului“, adică ade-

• MINISKIURI PE MA
RILE PÎRTII. In Pas cu moda- au apărut la un moment dat și miniskiuri. Numai că ele erau destinate cu precădere persoa-stabilit, Adunarea su- tîrziu
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La Moscova au c°ntinuat convorbirile oficiale dintre miniștrii de externe ai Uniunii Sovietice, Andrei Gromiko, și Ungariei. Frigyes Puja, aflat într-o vizită oficială, invitația guvernului sovietic.
Guvernul venezuelean a ordonat tuturor companiilor străine care activează în țară, cu precădere nord-americane, să achite în țiței extras o parte din redevențele datorate statului.
Senatul olandez •acordat- cu 52 voturi favorabile și 17 împotrivă. puteri speciale primului ministru, Joop Den Uyl, pentru a-i permite aplicarea măsurilor menite să facă față crizei de energie cu care este confruntată Olanda.

Vicepreședintele R. A. E- 
gipt Hussein El Shafei, a primit pe Mehmet Yakub, muftiul cultului musulman din România, care se află în vizită la Cairo. în cursul întreve-

transmit
derii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a exprimat satisfacția în legătură cu dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare dintre România și Egipt pe diverse planuri. Mehmet Yakub a mai fost primit de Mohammed Hafez Gha- nem, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe, și de Sayed Zaki, prim-secretar al organizației U.S.A, din orașul Cairo, președintele Asociației de prietenie egipteano-române.

Fostul președinte al Boli- 
viei, Victor Paz Estenssoro, a fost exilat de către autoritățile boliviene in Paraguay.

India a repatriat în Pa
kistan un nou gruP de 462 prizonieri de război și persoane civile internate. Această acțiune se înscrie în prevederile acordului de la Delhi privind soluționarea problemelor u- manitare create ca urmare a conflictului din decembrie 1971.

Primul ministru al Dane 
mareei, Poul HartlinS> a anunțat in Folketing (parlamentul țării) măsurile avute în vedere de guvernul său pentru combaterea inflației și redresarea balanței de plăți a țării.Hartling a precizat că programul amintit prevede, între altele, reducerea drastică a cheltuielilor publice și înghețarea, pe termen de două luni, a salariilor.

In Italia continuă procesul de creștere a costului vieții. Potrivit datelor Institutului Central de Statistică, numai în luna noiembrie 1973 prețurile cu amănuntul au crescut cu 1,2 la sută față de luna octombrie și cu 11,4 la sută în raport cu perioada corespunzătoare a anului 1972.
Inundații în Mozambic.Peste 25 000 de locuitori din Mozambic au rămas fără locuințe, ca urmare a puternicelor inundații care s-au abătut asupra acestui teritoriu — relevă agenția Reuter.

nelor care făceau „primii pași", mai mult sau mai puțin reușiți, cu skiurile, firește, pe terenurile cu pantă mai lină. Instabilitatea miniskiurilor pe pirtiile repezi le făcea inutilizabile pentru skiorii dornici deIată însă că simpla înlocuire a tradiționalelor bețe cu corzi a- tașate vîrfurilor miniskiurilor — idee de proveniență japoneză — le oferă acestora un grad sporit de siguranță, permițîndu-le astfel să se lanseze și pe marile pîrtii.

mai experimentați, coborîri vijelioase.

0 nouă metodă de producere a energiei nucleare
Un grup de oameni de știință din California a pro

pus o metodă „supercurată" de producere a energiei 
nucleare, care îmbină fisiunea și fuziunea și se ba
zează pe tehnologia laserului, aflată incă intr-un sta
diu incipient. Energia va fi obținută ca urmare a unui 
proces de fisiune — divizarea in trei părți a 
lui 11. Boronul se găsește din abundență in 
sul denumit borax, pe fundul lacurilor secate, 
și in apa mărilor. Pentru a putea avea loc 
descrisă, este necesară o temperatură extrem 
înaltă. în vederea producerii ei, urmează să fie uti
lizat ca „declanșator" fuziunea nucleară. Fuziunea

boronu- 
compu- 
precum 
reacția 

de

implică „împerecherea" a doi izotopi ai hidrogenului: 
deuteriul și tritiul.

Raze laser de scurtă durată, dar cu o energie foar
te mare, vor fi îndreptate spre „țintele" de boron, 
înzestrate cu „inimi" de deuteriu-tritiu. Se va pro
duce astfel fuziunea deuteriului și tritiului, generind 
suficientă căldură, necesară producerii fisiunii nucle
elor de boron.

Metoda — susțin inițiatorii ei — nu va produce decît 
extrem de puține reziduri radioactive. Principalul 
produs obținut in urma reacției vor fi nucleele de 
heliu, care vor putea fi folosite pentru a genera elec
tricitate in condiții de totală nepoluare.

• SUPERTORT. Hotelul „Libertas" din Dubrovnik, Iugoslavia, a oferit clienților săi, cu prilejul Anului nou, un tort neobișnuit prin dimensiunile lui. Stepo Turanian a pregătit un tort înalt de 6 metri, care a cîn- tărit 600 de kilograme. Pentru aceasta, el a folosit 4 300 ouă, 180 kg zahăr și 60 kg nuci.
• ACUL A FOST EX

TRAS. La spitalul raional Lu- kow, din voievodatul Lublin, (Polonia) a fost efectuată cu succes o operație complexă pentru înlăturarea unui ac pătruns in mușchiul inimii. La 48 de ore după intervenție, pacientul se simte bine, medicii apreciind că viața sa este în afara oricărui pericol.
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