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delegația economică a Republicii Burundi
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, Ia 15 ianuarie, la Predeal, delegația economică a Republicii Burundi, condusă de Barakamfi- tye Demian, ministrul comerțului exterior și care se află în țara noastră cu prilejul primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno- burundeze de cooperare economică și tehnică.Din delegație fac parte : Gaspar Emeric Carenza, adjunct al ministrului afacerilor externe și cooperării, Rafael Renenza, , director general al Departamentului Agriculturii, Alois N’Denzaca, directorul Departamentului Geologie și Mine, și Hormidas Nijimbere, de la Departamentul protocolului Ministerului Afacerilor Externe și Cooperării.La primire au participat tovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul

economiei, interior,
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Gheorghe ministru- geologiei,
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comerțului exterior, și Dobra, prim-adjunct al lui minelor, petrolului și președintele părții române în comisia mixtă.Cu acest prilej, conducătorul delegației economice burundeze a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj din partea președintelui Republicii Burundi, colonel Michel Micombero, prin care adresează călduroase urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres continuu poporului român prieten.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspeți ca, la înapoierea în patrie, să transmită președintelui Republicii Burundi un cordial mesaj de salut, iar poporului prieten burundez urări de prosperitate și pace.Ministrul burundez a exprimat vii mulțumiri pentru primirea a- cordată și a relevat că lucrările Comisiei mixte româno-burundeze au oferit membrilor delegației pri-

lejul să ia contact direct cu realizările importante obținute în dezvoltarea economică și socială a Republicii Socialiste România, să cunoască posibilitățile variate pe care țara noastră le oferă pentru amplificarea colaborării și cooperării economice și tehnice româno- burundeze.în timpul convorbirii, de ambele părți a fost exprimată satisfacția pentru înțelegerile convenite cu prilejul vizitei delegației guvernamentale burundeze — care prevăd modalități concrete de intensificare și diversificare a cooperării economice și tehnice în diverse domenii — precum și dorința comună de a se găsi noi căi și mijloace de dezvoltare a relațiilor prietenești de colaborare, pe multiple planuri, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei înțelegerii și păcii în lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.

Buna aprovizionare a populației cu legume preocupă îndeaproape conducerea partidului. Ca rezultat al măsurilor organizatorice și tehnice luate în acest domeniu. în ultimii ani s-a înregistrat o creștere simțitoare a producției. In 1973 au fost obținute cu 5,5 la sută mai multe legume față de producția medie din anii 1971—1972. Aceasta se datorește concentrării suprafeței de legume intr-un număr mai restrîns de unități agricole și specializării lor in funcție de destinația producției, ceea ce a permis desfășurarea unei activități cu rezultate economice superioare, organizării de ferme specializate care a creat cadrul adecvat aplicării tehnologiilor moderne de cultivare a legumelor și extinderii mecanizării. Există posibilități de a se obține producții mai mari de legume, spre a se satisface în bune condiții cerințele de consum ale populației. La Consfătuirea de la C.C. al P.C.R. cu primii secretari și secretarii pentru problemele organizatorice ai comitetelor județene de partid și ai municipiului București, din noiembrie 1973, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Fiecare comitet județean de partid, fiecare consiliu popular să asigure, cu forțe proprii, o mai bună aprovizionare locală cu legume, carlofi și alte produse agro- alimentare, folosind, în acest scop, toate posibilitățile de producție existente. Nu există județ care să nu poată produce legumele necesare pentru consumul local. Sigur, unele pot apela la sprijin — pentru o aprovizionare mai timpurie — Ia județele de la șes, dar ele pot în schimb ajuta in toamnă cu produse care nu mai sînt la șes".In lumina sarcinilor trasate de conducerea partidului, organizarea producerii legumelor pe plan local a constituit obiectul unor ample analize efectuate de multe comitete județene de partid, urmate de stabilirea unor măsuri concrete în această direcție. De asemenea, zilele trecute, la Centrala de legume-fructe s-au încheiat a- nalizele făcute cu reprezentanții fiecărui județ in ce privește ba-

lanța legumelor pe 1974. Rezultă că în acest an se vor prelua, la fondul de stat, cu 500 000 de tone mai multe legume decît realizările din 1973. Cele mai multe județe iși vor acoperi, din producția proprie, necesarul de consum la majoritatea sortimentelor ; urmează să se aducă, din sudul țării, numai unele produse ce apar mai devreme, cum sînt. roșii, varză și cartofi timpurii, precum și unele cantități pentru industria de conserve. Se cuvine relevat că unele județe, cum sînt Alba, Neamț, Sălaj, Suceava, Bacău la o mare legumicole plan local, cantitățile aprovizionări îndestulătoare a populației. Totodată, au fost încheiate înțelegeri bilaterale între județe privind cantitățile de produse ce urmează să fie livrate recioroc. asi- gurîndu-se, pe această cale, folosirea mai bună a condițiilor naturale locale.Este bine că această importantă sarcină trasată de conducerea partidului a fost concretizată în programe bine definite, care fac cu putință ca, încă de pe acum, cînd se pun bazele viitoarei producții de legume, să se treacă la materializarea lor. Important este ca după analizele ce au avut loc la centrala de specialitate, organele locale de partid și de stat, întreprinderile județene de Iegume- fructe să treacă operativ la înfăptuirea obiectivelor stabilite. La îndeplinirea programului județean de producere a legumelor trebuie să concure toate organele ce au sarcini în această direcție și, în primul rînd, consiliile populare și direcțiile agricole. Nu trebuie să fie lăsat totul în seama întreprinderilor județene de legume-fructe, deoarece, după cum s-a dovedit în practică, acestea nu pot rezolva singure, în mod corespunzător, o serie de probleme cum sînt aprovizionarea cu materiale sau desfacerea produselor.

— altă dată deficitare parte din sortimente)"— iși vor produce, pe cea mai mare parte din necesare asigurării unei
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Interlocutor: ministrul industriei chimice, ing. Mihai FLORESCU

— Vă rugăm, pentru început, 
să prezentați creșterile mai im
portante din acest an la princi
palii indicatori ai eficienței eco
nomice : beneficiul, productivi
tatea muncii, nivelul rentabili
tății, numărul de produse noi 
asimilate.— Planul producției industriale al ministerului în acest an, comparativ cu realizările din anul 1973, prezintă o creștere de 31,2 la sută, din care

în serele complexului de la Hanu-Conachi, județul Galați, s-a strîns producția de roșii, iar acum se pre
gătește viitoarea recoltă îoto. M. Andreescu

ramura chimică propriu-zisâ o creștere de 36,2 ia sută, dinamică anuală neîntilnită încă in cei 25 <le ani de dezvoltare a industriei chimice românești. De asemenea, volumul producției industriale pe acest an depășește cu 4 miliarde lei prevederile inițiale din cincinal pentru anul 1974, ceea ce constituie o garanție a înfăptuirii înainte de termen a actualului cincinal. Sînt prevăzute creșteri importante în sectoarele furnizoare dc produse chimice pentru celelalte ramuri ale economiei și, în special, pentru agricultură, spre care, conform indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, se îndreaptă preocupările industriei chimice in momentul de față.Aceste însemnate creșteri ale producției se vor realiza in condițiile unei eficiențe sporite. Astfel, sînt de notat sporirea productivității muncii cu 14,6 la sdtă față de realizările din anul trecut și reducerea cu 3,6 lei a cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă. Sarcina de beneficiu a Ministerului Industriei Chimice prezintă o creștere de 40,4 la sută, comparativ cu realizările preliminate pentru 1973, iar la rentabilitate — un procent de 25,8 la sută, față de 20,9 la sută realizat în anul trecut. In acest an urmează să se asimileze 240 produse chimice noi, in afară de noi repere din cauciuc și mase plastice, al căror număr se ridică la circa 680. Dintre principalele produse noi care se introduc în fabricație în acest an amintesc : etilbenzen de sinteză, acid izonico- tinic, N-metil-pirolidonă, vioniți, săruri de topire, poliacrilați, 10 noi

tipuri de medicamente, 7 noi tipuri de coloranți, 5 noi tipuri de pesticide ș.a. Ponderea valorii producției de sortimente noi și reproiectate, cu performanțe îmbunătățite, este anul acesta de 25 la sută din totalul producției globale, comnarativ 15,6 la sută cit a fost în 1973. CU

— In anul trecut, sarcina 
beneficiu, rentabilitate și 
reducere a cheltuielilor la 1000 
lei producție-marfă nu a fost 
îndeplinită integral. Căror cauze 
se datorește această situație, ce 
măsuri se iau pentru ca în 1974 
unitățile chimiei să realizeze in
dicatorii de eficiență planificați ?— în anul 1973, o serie de mari unități ale industriei chimice au obținut rezultate bune eficienței economice. Astfel, combinatele petrochimice din Borzești și Brazi, Combinatul de fibre sintetice Iași, Combinatul de îngrășăminte azotoase din Tg. Mureș și-au realizat și depășit sarcinile de beneficiu, nivelurile de rentabilitate stabilite. Dar, în același timp, nereali- zările la acest capitol, consemnate de Centrala de îngrășăminte din Craiova, Centrala de medicamente, coloranți, cosmetice, lacuri și vopsele din București, Centrala pentru produse anorganice din Rm. Vilcea,____ 1 ?_____ _L1—l.l din Turda, în între- a

de 
de

în domeniul

produse anorganice din întreprinderea chimică au dus la neîndeplinirea gime, pe ansamblul ministerului,
Convorbire realizată de
Incj. Dan CONSTANTIN

(Continuare in pag. a I'I-a)
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ÎN CAPITALĂSe extind rețelele de 
apă și de termofitareIn sectorul gospodăriei comunale a Capitalei, anul 1974 consemnează fonduri de investiții sporite cu aproape 20 la sută față de anul trecut, fiind destinate prioritate realizării unor importante obiective edilitare, amplasate îndeosebi în noile cartiere de locuințe. Ca urmare, rețeaua de apă în aceste zone se va extinde cu noi conducte și magistrale de distribuție, însumînd o lungime de peste 12 km. De asemenea, vor începe lucrările pregătitoare pentru etapa a Il-a de dezvoltare a stației de tratare a apei potabile — Roșu, cu o capacitate de 260 000 mc pe zi, ceasta contribuind aprovizionarea cartierelor ce se construiesc în Pantelimon. Colen- tina și in zona industrială Pipera, precum și lucrările de extindere la stația de pompare Grivița.In domeniul termofi-

ele cu

a- la

cării, la actuala rețea se vor mai adăuga încă 14,5 km de noi conducte și magistrale. Printre altele, se va pune în funcțiune magistrala de țermofica- re C.E.T. Vest — Drumul Taberei, care va prelua sarcina de alimentare cu apă supraîncălzită a acestui cartier, de către C.E.T. Grozăvești, permițind acestei centrale să-și mărească capacitatea de încălzire în partea de nord a orașului.Pînă la sfirșitul anului vor mai fi puse in funcțiune alte 10 puncte termice și vor începe lucrările de execuție la magistrala a 5-a de termoficare, între C.E.T. Sud și Mihai Bravu — Piața Muncii. care va furniza căldura necesară marilor ansambluri de locuințe ce se construiesc în continuare în cartierele Pantelimon, Doamna Ghica. Colen- tina, Bd. Lacul Tei- Petricani. (Agerpres)

ÎN RAHOVA,

SĂ NU

DAI CREZARE

CÎNTECULUI:

Mi-a ieșit
coșaru-n

drum

Am stabilit „cartierul general" departe de centrul orașului, tocmai în Parcul Rahova, pe o fundătură care dă în str. Garoafei. S.G. și soțul ei — I. G. îmi așezară in față o coală de hîr- tie, un creion chimic bont, îmi traseră la îndemînă telefonul și ziseră : „Des- curcă-te !“. Iar eu am început să mă „descurc", a- dică să telefonez. De ce, cui ? Am vrut să văd, fără . să-mi declin calitatea de ziarist, fără să-mi clătesc ochii prin rapoartele unităților furnizoare de servicii publice, dacă respectivele servicii răspund prezent la toate solicitările publicului. Deci ?... Am început cu coșarii.— Alo. 23 61 00 ?— Fără prea multe vorbe — răspunse coșarul șef. Spune, unde stai și in 30 de minute ne vezi sus pe casă !— Mi-a ieșit coșaru-n drum — snun eu gazdelorDar gazdele :— Pe cine mai chemi acum ?N-am terminat de făcut bine nr. 42 28 46. la care răspund sobarii, că stăpîna casei zise :— Stai ! Dacă vrei să vină. spune-le că locuiești pe lingă un șantier de construcții.__ 9 "— Fă cum— Sobarii cineva de la al firului. îți spun.— răspunse celălalt capăt

I-am povestit despre o sobă de teracotă veche.— Dar prin preajmă — zice el — ai vreun șantier ?— Este.— Bine, zice, altfel nu veneam. N-avem nisip, ciment, carevasăzică, mă-n- țelegi, n-avem bază de „a- provizionare". Dacă e în preajmă un șantier, ne „împrumutăm" acolo....La nr. 14 18 58 se află o unitate a cooperativei meșteșugărești care se ocupă de reparațiile instalațiilor sanitare.— Dacă e casă particulară — ne sfătui cineva dc la numărul cu pricina — și dacă n-are strada canalizare. chemați-i mai pe cei de la I.C.A.B. nati la 35 02 84 35 06 50. I.C.A.B.-ul mite o mașină care „vidanjarea".Formez numărul. Cineva răspunde.— Da, am ințeles. Nu se poate rezolvă prin telefon Veniți în centru. Mergeți la casieria I.C.A.B. ; plă tiți o taxă : vă dă o chitanță și in minimum 10 zile facem treaba.— 10 zile 1 cu instalația sanitară defectă — exclam eu în fața gazdei.— Eu, zise ea. iți demonstrez că în cîteva ore la poartă claxonul mașinii T.C.A.B.-ului. Fără să mă deplasez. fără telefoane fără chitanțe !— Cum ?— Lansez printre cunoș-
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de probe, un nou lot de produse realizate de colectivulAflat pe standul 
întreprinderii de utilaj chimic din București urmează să susțină 
în primul rînd ‘ ‘ 'în întreprindere — „examenul" exigent al calitâțil și 

al parametrilor funcționali. Foto : S. Cristian

La reluarea lucrărilor

Conferinței de la Geneva

Prin acțiunea unită a tuturor
forțelor progresiste - spre 

edificarea securității europene lucrărilor fazei a doua a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa. România socialistă a acordat și acordă o deosebită atenție înfăptuirii securității europene, obiectiv istoric la a cărui realizare iși aduce o contribuție multilaterală. Această poziție constructivă și-a găsit materializarea în aportul țării noastre la cristalizarea principiilor relațiilor dintre state, ca și în măsurile practice pentru statornicirea lor în viață — principii care au fost înscrise în toate documentele încheiate cu celelalte state europene, precum și cu state de pe alte continente. Este totodată cunoscută și se bucură de o largă apreciere participarea activă a României la pregătirea Conferinței general-europe- ne, activitatea sa plină de inițiativă desfășurată pe tot parcursul nego- * cierilor.Acum, la reluarea lucrărilor, în fața reprezentanților celor 35 de state participante se află sarcina mare răspundere de a sintetiza le și propunerile cuprinse în peste o sută de documente puse pînă îh prezent și de a trece la redactarea textelor ce urmează să fie adoptate în faza finală de către șefii de state sau guverne.Evoluția negocierilor de la Geneva, lărgirea sferei dezbaterilor șl detalierea lor în această etapă confirmă interesul profund cu care sint privite lucrările conferinței, năzuința fierbinte a popoarelor europene ca ea să se soldeze cu rezultate care să le asigure condițiile unei deplina
Dumitru ȚINU

„Să facem ca Europa să devină un continent al păcii și colaborării, care să exercite o influență puternică in lume, să asigure triumful politicii noi, de egalitate între toate națiunile, al unei lumi a păcii și dreptății sociale" — cu aceste cuvinte s-a adresat tovarășul Ceaușescu participanților la rul internațional „Studenții ritatea europeană".După cum este cunoscut,a coincis cu reluarea, la Geneva, a
Nicolae semina- și secu-aceasta

mai apoi meu

tințele din cartier vestea că am nevoie de I.C.A.B. Vorba umblă ca vîntu’ și ajunge la urechile șoferilor I.C.A.B., care au de lucru pe la alte adrese. îi dau omului care vine o sută neschimbată, iar el se apucă de treabă. Mai poți spune că nu am fost servită la moment ?...Stăpîna casei se învirtește prin odaie, se uită peste umărul și întreabă :— Ce număr urmează la rînd ? Aaaa — făcu ea. lă- murindu-se. Păi la 80 66 90 și la 80 66 40 răspunde policlinica din strada Can- dea. Vrei să faci o „injecție" ? în cartierele centrale, da, acolo vine sora repede. Dar aici, în Rahova, dacă nu cunoști personal o soră, dacă n-ai cu ea relații pe bază de... ciocolată cu lapte, dacă te știe căr- pănos și nu-i dai și ei io. 7—8 lei de injecție, poți aștepta mult și bine, cearcă și ai să te convingi.încerc.— Policlinica de pe str. Candea ? Sînt într-o criză de artrită gutoasă. Nu mă pot da jos din pat. Am nevoie

aco-Tn-
de o injecție.Vino aici, răspunse o catifelată.Să vin acolo ? !dacă zic că nu pot 7— Aaaa — așa e. vă dor picioarele — se desmetici proprietara vocii. Atunci.. Uite ce, să vină cineva din familie ca să ne poves-

vocecum. Păi

tească despre dv. să vedem care e situația.Simți că te îmbolnăvești de inimă ! Tu, solicitant, ai nevoie de ajutor, dar în loc să-l primești de la cei plătiți special să ți-1 dea, te cheamă acolo să te vadă la față, să vadă care e situația. începi să crezi că „situația" în relațiile dintre public și unele dintre serviciile publice se aseamănă cu o rețea electrică lovită de scurt circuit. Scurt circuit am zis ?— Alo, 14 18 58 ? S-a stins lumina în casă. Un scurt circuit, ard firele !— Mîine...— Alo, 15 51 10 ? S-a stricat aragazul.— încercați mîine.— 14 24 90 ? Atelierul pentru reparat televizoare de pe Calea Plevnei ?— Mîine. Acum toți nicienii * 'teren".Dacă nu se . , __ ____țeles. Sînt și cetățeni care se scandalizează pe nedrept : ei vor să fie serviți musai atunci cînd au cerut. Dar dacă nu se poate, nu se poate. Eu n-am procedat ca ei ; am mulțumit frumos și am reluat totul a doua zi dis-de-diminea- ță. Și Ia atelierul TV, și la mașinile de aragaz tehnicienii erau plecați pe
Gh. GRAURE

sînt „plecați teh- înnu se poate poate, e de azi, în-

(Continuare în pag a Il-a)

(Continuare in pag. a Vl-a)

de idei- cele de-
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Io ne organizăm 
viața in deplină 

concordanță 
cu e tica și 

echitatea socialistă!
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DIVERS
I Mannix 
| din BrăilițaSingur în casă, școlarul Paul Cazacu, de 13 ani, s-a trezit cu un individ, care s-a dat drept controlor de instalații. Apoi, controlind și cotrobăind prin casă și prin dulapuri, individul a luat cit a putut de-ale îmbră- cării și pe-aci ți-e drumul. Imediat, școlarul s-a luat după el, urmărindu-l, nu fără peripeții, pînă în cartierul Brăilița, reținînd adresa unde intrase : strada Ardeal 51. Apoi, școlarul i-a spus tatălui, tatăl i-a spus milițianului și milițianul a descoperit că „nenea individul" (Ion Dediu) era un infractor înrăit. Bravo, Mannix din Brăilița !
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Treziți de strigăte și clopote, 
In puterea nopții, sătenii din 
Băneasa (Constanța) au sărit, 
cu mic cu mare și cu ce au 
avut la indemină, să stingă flă
cările care năpădiseră casa lui 
Petre Teodorescu. Dar. din mij
locul lor, lipsea tocmai stăpinul 
casei. „O fi plecat din sat“ și-a 
dat cu părerea cineva. „Nici 
vorbă, l-am văzut mai devreme" 
— a răspuns un vecin. Cînd in
cendiul s-a mai potolit și au 
reușit să pătrundă in casă, oa
menii i-au găsit pe Teodorescu 
și pe soția acestuia asfixiați. 
Stăpinul casei adormise cu țiga
ra aprinsă...

Un dar 
după nuntăLa puțin timp după nuntă, doi tineri căsătoriți din comuna Felnac, ducîndu-se la Arad, după cumpărături, au pierdut o geantă și — în geantă — toți banii lor : 8 750 lei. De ciudă și necaz, au plins amîndoi, ca doi copii. Nu prea mult, pentru că, spre norocul lor, îndată ce a găsit geanta, cu tot bănetul în ea, Ecaterina Dan, din Arad (strada Ceaikovski nr. 7) a depus-o la miliție, iar miliția a predat-o păgubașilor. Un .adevărat dar... de nuntă. Să le fie cu noroc l
Haine 
de schimb

Pe șoseaua din comuna Volun
tari, de lingă București, mergea 
un om încovoiat sub povara ba
gajelor : două geamantane, cite- j va baloturi și mai multe pache
țele. Văzindu-l cum se chinuie, 
un lucrător de miliție din co
mună s-a oferit să-i dea o mina 
de ajutor. Din vorbă in vorba, 
află că-l cheamă Iosif Iuhas și 
e din Zalău. Și tot din vorbă in 

• vorbă află că II. cară niște 
„haine de schimb", apoi, brusc, 
că ar vrea să-și „schimbe" ruta, 
fapt care l-a făcut pe milițian să-și arunce ochii prin bagaje, 
descoperind o adevărată „garde
robă" : 11 costume de haine, 
plus stofă pentru alte 15 ! Exact 
ce se furase, cu citeva zile în 
urmă, de la cooperativa mește
șugărească „Sporul". Deși n-a 
mai avut „spor" cu spusele lui 
precum că ar avea „haine de 
schimb", I.I. le va „schimba1, 
totuși, cu unele... vărgate.

I Ce-ai avut, 
| Marine,
I cu măgarul? 
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Marin M. Mitran, din comuna Bucinișu (Olt) s-a dus in vizita la prietenul său Ion Baidac, din Rotunda. După ce s-au cinstit ei cit s-au cinstit, bucuroși de revedere, M.M.M. a ieșit afară, să ia puțin aer. In ograda lui Baidac se afla un măgăruș. Fara să stea pe gînduri, M.M.M. i-a tăiat măgarului o ureche și a aruncat-o pe grătar. Nici n-a așteptat să se frigă bine, ca a și început să înfulece din ea. Cinci văzu măgărușul plin de singe, IB. îi spuse prietenului său M.M.M. :— Bine, măi Mărine, se poate ? Dacă ai ceva cu mine, de ce nu mi-o spui în față, că doar sîntem prieteni... Dar cu măgarul ce-ai avut ?Apropo de inițiale : „Mal Mare Măgăria !“.
Răzbunare 
„înflăcărată

După o ceartă zdravănă cu 
Ion Ionescu, nepotul său, Ion 
Ciocîrlan din București (cartie
rul Berceni) a ținut morțiș sa 
se răzbune. Și, nici una, nici 
două, unchiul s-a gindit, mal 
intîi, să-și verse „focul" pe o 
magazie a acestuia. A luat un 
bidon cu petrol, a stropit bine 
magazia și i-a dat foc. Magazia 
nepotului s-a făcut scrum, dar 
cum alături de ea mai erau vreo 
patru magazii, aparținind de 
ICR.A.L. Berceni, au ars toate 
patru. După o asemenea „înflă
cărată" răzbunare, in așteptarea 
consecințelor, pe l.C. îl trec... 
răcorite.

Rubricâ redactată de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii"

a

După cum se știe, zilele trecute, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu alți conducători de partid, a vizitat un șir de mari întreprinderi din Brașov. Cu acest prilej, secretarul general al partidului a apreciat pozitiv rezultatele dobîndite, între altele, la întreprinderile „Electroprecizia“-Săcele și „Rulmentul“-Brașov, felicitînd colectivele acestor unități pentru realizările din anul 1973 și din primele zile ale lui 1974.La obținerea acestor rezultate, o contribuție importantă a adus munca politică de masă și, fără îndoială, __1_ ...Iz deosebit agitația vizuală.i zi de lucru dinunul din mijloacele sale de eficiente — U " ' ’...încă în prima noul an, colectivele de muncă ale uzinelor „E- lectroprecizia" — Săcele și „Rulmentul" — Brașov luau cunoștință, datorită u- nor afișe și, panouri ce i-ati în- timpinat Ia intrarea în schimb, de realizările anului 1973 pe uzină și pe secții, de creșterile de producție prevăzute pentru 1974, determinante pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Panourile, chemările — prezentate gător, în vii, cu mari, vizibile la distanță — sînt redactate concret, în puține cuvinte, pentru a putea fi reținute cît mai lesne. Alături, ca o completare firească, graficele întrecerii socialiste înscriu, pe fiecare om în parte, contribuția zilnică la realizarea planului.Acestor imagini, devenite familiare în oricare uzină, li se adaugă multe altele, ilustrînd creșterea experienței comuniștilor în nizarea unei agitații vizuale concrete, mobilizatoare, efortul găsi formule noi și interesante, menite să contribuie la cunoașterea de către salariați a obiectivelor ce stau în fața colectivelor de muncă și, implicit, la antrenarea tuturora pentru îndeplinirea lor. La uzina din Săcele, organizația de partid, conducerea tehnico-administrativă consideră că una din direcțiile principale pentru realizarea angajamentului de a înfăptui cincinalul în 3 ani și 9 luni la motoare electrice și în 4 ani și jumătate la echipamente electrice auto este reducerea cheltuielilor de producție. Ca urmare, în baza analizei făcute, a fost afișată în fiecare secție lista produselor care se obțin cu o depășire a cheltuielilor. Comitetul de partid a conceput această latură a agitației vizuale, care va fi întregită pe parcurs cu datele exacte ale fiecărei perioade, ca o chemare concretă și un angajament implicit de a parcurge noul an fără produse nerentabile.

Afișele și lozincile — unele mari cît pereții — însoțite de desene sugestive, montate în aceste zile în secțiile „Rulmentului", ilustrează că, aici, pe primul plan al preocupărilor comitetului de partid se situează lupta pentru economii și, cu precădere, pentru reducerea consumului de combustibil și energie. Este evident că nu poate trece neobservată și nu ră- mîne fără ecou o lozincă prin care se face public angajamentul de răspundere al uzinei de a realiza în aceșt an 1724 000 kWh economii la energia electrică și 428,7 tone Ia combustibilul convențional. Importanța angajamentului? Numai din energia economisită va putea lucra la întreaga capacitate una din secțiile prin-

muncii politico-educative de masă se exprimă și în preocuparea pentru diversificarea el tot mai accentuată. Dintre formele cele mai originale in- tilnite în uzinele brașovene notăm : panourile brigăzilor muncitorești pentru combaterea risipei, pe care sint înscrise pagubele provocate prin risipă, cauzele și autorii lor ; „televizoarele" — dispozitive care, acționate electric, derulează în fața „spectatorilor" din secții telecronici săptămînale despre realizări și deficiențe, știri proaspete de producție etc. ; „manechinul mișcător" care, Instalat pe aleea centrală șl pus în funcțiune la orele de intrare și ieșire din schimb, indică sugestiv principalele obiective ale întrecerii; „fluturașii". tipăriți în

Reține atenția în ambele întreprinderi și preocuparea comitetelor de partid pentru eficiența agitației vizuale. De pildă, panoul intitulat „Aspecte, aspecte, de un deosebit I troprecizia". Aici ritate f , ’ 'locuri de muncă, . .nominal cei direct răspunzători de neajunsuri. A doua zi chiar, ei primesc din partea comitetului de partid invitația scrisă de a se pronunța asupra intențiilor de viitor. Am citit un astfel de răspuns. Ing. Boris Bandalac, șeful secției a Il-a producție, criticat, împreună cu alte cadre din secție, pentru

panoul intitulat .. aspecte" se bucură interes ’____ _ __U apar cu regula- fotografii critice din diverse fiind menționațilamenționați
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AGITAȚIA VIZUALĂ 
nu cu vorbe multe,
ci concretă și cu miez

orga-de a

cipale : forja — 30 de zile, rectificarea — 26 de zile, strungăria — 95 de zile, bilele — 35 de zile. în același context, se remarcă în această uzină, ca și la „Electroprecizia", panourile pe care sint înscrise cu creta, distinct, pe două coloane, numele „prietenilor" și ale celor „certați" cu inițiativa „Micronul, gramul și secunda".Agitația vizuală la „Electroprecizia" subliniază și cerința intăririi disciplinei. „Să luptăm pentru folosirea integrală a fondului de timp !“ — iată chemarea cu care sa- lariații sint întîmpinați zilnic la intrare. Și pentru ca aceasta să nu ră- mînă o lozincă abstractă, apare concomitent și explicația : „Dacă fiecare angajat ar întîrzia de la program cu 1 minut s-ar provoca uzinei o pierdere de 6 000 de lei, echivalentă cu 6 motoare electrice sau 11 alter- natoare de curent". Chemarea este concretizată, în produse, și la nivelul secțiilor — contribuind desigur la faptul că pe lista întîrziaților, a celor care lasă lucrul mai devreme — afișate zilnic dedesubtul panoului — ca și a celor care-și irosesc vremea sint înscrise la acest început de an doar citeva nume, iar trimestrul IV 1973 a înregistrat, în comparație cu trimestrul II, o creștere procente în utilizarea timp pe uzină.Folosirea mai activă a zuale de către organele și organiza- partid desfășurarea
de peste 3 fondului deagitației vi-

mii de exemplare, prezintă, pe puncte, cum trebuie acționat pentru economisirea energiei și evitarea oricărei risipe ; panoul „Omul și legea" informează și explică periodic noutățile in legislație, avertizînd asupra încălcărilor posibile (la „Rulmentul") ; o instalație cu „imagini vorbitoare", circulind prin secții, de fapt o variantă a „televizorului", care în loc să deruleze un film, rotește fotografii, pozitive și critice, înregistrate la locurile de muncă, însoțite de texte imprimate pe bandă de magnetofon ; panourile de „numărătoare inversă", ținute la zi, spre sfirșitul perioadelor de plan, încit fiecare secție, formație de lucru și om să știe exact ce și cit mai are de dat (la „Electroprecizia"). O mențiune specială merită, credem, „dialogul mașină-om", întreținut în a- ceeașl întreprindere prin intermediul unor mici panouri montate pe principalele mașini. Texte ca „Recordul meu e de 720 de carcase pe schimb, încearcă să-1 egalezi. Te asigur că vei putea", „Eu am posibilitatea să strunjesc 950 de scuturi pe schimb, încearcă să mă ajungi", „Acest strung costă 2,5 milioane lei. Caută să mă Întreții în bune condiții, contribuind astfel la păstrarea avutului obștesc" — pe care muncitorii le găsesc pe mașinile lor, cînd vin la lucru, Îndeplinesc tripla funcție de a informa, de a mobiliza și de a-i educa pe oameni.

(Urmare din pag. I)teren. A treia zi am auzit refren :din nou același „mîine, mîine".Dar să revenim ma zi :— Alo, 41 33 33 ? de distribuire a buteliilor de aragaz ?Tocmai cînd așteptam răspunsul, gazda puse două degete pe l'urca telefonului și apăsă.— Nu mai încerca. Iți povestesc eu cum merge treaba la butelii. In general comanda ți se execută în 5—6 zile. Costul buteliei îl știi : 12,40 lei. Dar pe la noi, prin Rahova, se plătește 15 lei. Totuși, dacă vrei să obții rapid o butelie, dai mal mult.— Cum ?— Ieși în stradă Oprești primul camior. care trece încărcat, ’butelia.. Totul e să te orientezi, să al tințe, să miști dinCe repede a timpul 1 Oare cum

la pri-Centrul

scoți polu' și iei știi să cunoș- urechi. zburat ___ _  _ or fi procedînd locatarii din Rahova cînd își transportă mobila proaspăt cumpărată ? Ia să vedem.— 11 85 25 ?— Da, întreprinderea de prestații manuale. Cărăm, mutăm, plantăm cruci cimitire, săpăm gropi...— Cum aș mut o mobilă in altul ?— Păi dați 14 97 10.Dăm. De la păt al firului cineva zice :— Păi dați la 50 65 15. Dăm. Cineva zice :

face eu dintr-untelefoncelălalt
insă loclaca-

T1RGUL DE IARNA
la magazinele

cooperației
de consumîn aceste zile, cind în întreaga țară se desfășoară Tîrgul de iarnă (14 ianuarie — 24 februarie), prin magazinele cooperației de consum ie pot cumpăra, avantajos, cu o reducere de pînă la 30 Ia iută din valoarea mărfurilor, diferite confecții, tricotaje și încălțăminte de sezon. Pe lista produselor la care se aplică reduceri de prețuri aflate în magazinele cooperației de consum de la orașe și cate figurează, Intre altele : jachete, rochii și fuste din stofă, Impermeabile, costumase și salopete din țesături i de bumbac și tip bumbac căptușite (inclusiv cu blană națuraiă și imitație de blană), tricotaje din fire sintetice, con- textură groasă pentru adulți, ciorapi și șosete, căciulite, fulare, basmale, stofe groase, precum și cizme șl ghete din înlocuitori de piele, mănuși căptușite cu tricot și altele.Magazinele cooperației de consum sint aprovizionate din abundență cu mărfuri de sezon. Ele cunosc, în aceste zile, o mare afluență de cumpărători, care au posibilitatea să aleagă produse moderne și de bună calitate, realizind, totodată, importante economii.

*II
*
*
**

— Păi dați 50 46 93.Acolo răspunde unul pe care-1 cheamă Alexandres- că v-a Baloș, care ecu. Să-i spuneți îndrumat la el domnu’ Baloș. Dar necazu’?— Am vrea să niscai mobilă de la maga-tirguim
..Se făcuse seara tirziu. Am mulțumit frumos gazdei noastre și am dat să ies. La despărțire, ea mă trase de minecă :— Dacă vrei să nu-ți rupi picioarele 3—4 km, cît ai de mers pînă la tramvai, ia primul taxi.

„MI-A IEȘIT
COȘARU-N

DR UM“

Piațazinul „Căminul" din Amzei.— Păi să fiți atențt avertizează domnu’ că pe-acolo prin fața „Căminului" noștri — să cu Și Ei Ia umblă cu jecmăneala.— Și cum să-i cunoaștem noi pe șarlatani ? Poate doar dacă dăm cu bobii. Sau ne duce la fața locului... tov. Alexan- drescu ?

neBaloș,sint și oamenii salariați vreau spun — care se ocupă transports, dar roiesc șarlatanii, particulari zic că sint ai noștri de „Prestația", dar nu sint.

— Bine, dar tramvaiul trece cam la 4—5 sute de metri de strada dv., de blocurile de pe Garoafei.— Trece, dar nu oprește. Pe la noi, prin Rahova, stațiile sint rare. Probabil că I.T.B.-uî n-a băgat încă de seamă noile blocuri din capul străzii, rile care sintCum am lea Rahovei, să fac semne Dar nimeni nu oprea. Se îndreptau toate, goale, în mare viteză, în direcții necunoscute. Totuși, unul dintre șoferi a oprit lîngă

intreprinde- aici. ieșit în Ca- am început taximetreior.

trotuar. Am înțeles imediat de ce pină atunci nu mă băgase nimeni în seamă. O voce puțin iritată, puțin poruncitoare se auzea încă în receptorul stației de radio recepție, a- flată în mașină : îndemna șoferii să se ducă urgent (in acea zi, 9 ianuarie, ora 18) la Gara de Nord. Directorul I.T.B. era trol acolo și nu trasă în față nici șină. „Pe unde dacă nici la gară teți ?“ — întreba uimită vocea de la dispeceratul I.T.B.Se Intîmplă...înainte de a fi publicate unele observații critice, de obicei redactorul se abate și pe Ia unitățile vizate. De data aceasta nu vom respecta regula. Din mai multe motive : 1) pentru că ar trebui să ciocănim la prea multe uși și poate ne-ar apuca primăvara ve- riflcînd date cunoscute ;21 pentru că, Intr-un felsau altul, deficiențele înșiruite au mai fost semnalate In presă. Lucrurile vor trebui însă urnite din punctul mort în care se află. De aceea sugerăm forurilor vizate — consiliilor populare, cooperației meșteșugărești, întreprinderii pentru prestații publice, unităților medicale ș.a.m.d. să trimită redacției răspunsuri detaliate, cu mai puține angajamente scrise și cu mai măsuri luate. Pentru rîndul nostru să le cunoscute publicului resat.

în con- găsise o ma- umblați nu sîn-

multe ca la facem inte-

aruncarea la groapa de șpan a u- nor rotoare de demaroare și statoare, informa comitetul de partid că, sub conducerea organizației de bază, cadrele de răspundere tehnico-ad- ministrative au a- nalizat situația, hotărîndu-se întocmirea unui program de recuperare integrală a rotoarelor bobinate, respinse inițial la controlul de calitate. încer- cînd să extindă raza de acțiune a agitației vizuale, eficiența ei și in afara uzinei, comitetul de partid de aici — cu ajutorul unui panou- grafic, intitulat „Calitatea începe la poarta uzinei, s-o privim și prin furnizori" — dă publicității calificativele acordate lunar, la recepție, principalilor furnizori și colaboratori ai uzinei. Cit de repede află însă cei cu calificativul „slab", de exemplu, că stau prost cu livrările la Săcele, sau alții, că au izbutit să salte de la „bine" la „foarte bine" ? Spre a spori efectul politic și economic al acestui instrument, începind din acest an, cîte o fotografie a panoului va porni, lună d« lună, pe adresa comitetelor de partid din întreprinderile furnizoare. Un ajutor de la comunist la comunist...Cu toate aceste reușite — la care contribuie in mod hotărîtor îndrumarea și controlul Comitetului județean de partid Brașov — agitația vizuală rămînc incă adeseori datoare unui element esențial: faptul de muncă. Deși lin prima zi a lunii ianuarie — pentru a doar la un singur exemplu — strungăria de la-„Rulmentul" a dat peste plan 20 000 de inele, muncindu-se ritmic în toate cele trei schimburi, agitația vizuală nu a înregistrat aceste fapte. Din păcate, cazul nu este unic. Comitetele de partid din Întreprinderi folosesc în mult prea mică măsură rezultatele fruntașilor ca mijloc activ de antrenare a colectivelor.Adresîndu-se omului, conștiinței sale, agitația vizuală trebuie să fie concretă, vie, puternic ancorată In miezul fierbinte al actualității, receptivă la tot ce este nou și inaintat, înlesnind un dialog dinamic cu oamenii, un neîntrerupt schimb de idei și de experiență.

l
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Maria BABOIAN

PROPUNERI
® Uli melanjor de mare capacitate, necesar Combinatului siderurgic Galați, a fost realizat — pentru prima dată în țara noastră — la Întreprinderea de utilaj greu „Progresul“-Brăila de către un colectiv condus de Marian Panaite, in colaborare cu specialiști de la Centrul de sudare și încercare la oboseală a metalelor din Timișoara. (Ion Smeii, tehnician, Brăila).
• 20 de ani de activitate va sărbători în curInd c0°* perativa meșteșugărească „Unirea" din orașul Balș, județul Olt. Unitatea cuprinde în prezent 45 secții, cu aproape 300 cooperatori de meserii diferite. Modernului complex deschis în centrul orașului i se vor adăuga un altul ce se construiește în zona de est a localității și un microcomplex de ceramică în comuna Oboga. (Titus Ciortescu, activist cultural, orașul Balș, județul Olt).
® PrOpUnCm conducerlt I.P.V.I.L.F.-Cluj să folosească mal mult sistemul preambalării legumelor, zarzavaturilor și altor produse pe care le desface către populație. Va ușura, astfel, simțitor munca gospodinelor. (Gheorghe Benga, pensionar. Cluj).
• Cu o lună înainte de termen au fost date In func~ țiune noile instalații de fibre sintetice și fibre tehnice de la Combinatul de fibre sintetice din Iași. Aceasta va permite ca în anul 1974 valoarea producției globale și a producției marfă să crească cu 82 la sută și, respectiv, 87 la sută. (Gheorghe Zaiț, municipiul Iași).
• încurcături... telegrafice. La data de 11 decembrle 1973 am expediat telegrafic (cu recipisa nr. 333) fiului meu în orașul Mizil, județul Prahova, suma de 100 lei. Nici pînă în prezent banii nu au ajuns în posesia destinatarului. (Iod Tabacu, colonia Sadu, bloc 28, ap. 58, județul Gorj).
® „Fiecare sondă să fie exploatată la potenția* 

Iul maxim" — este devbsa sub care se desfășoară întrecerea petroliștilor din cadrul schelei Moreni, județul Dîmbovița. El reușesc să obțină un plus de producție de circa 11 tone țiței pe zi. (Ion Moldoveanu, muncitor).© 1 656 000 lei economii a înregistrat, la 31 decembria 1973, colectivul lotului de cpnstrucții căi ferate Tîrgoviște, care execută lucrările de sistematizare în stația Fieni. Harnicii constructori de aici au obținut, pînă în prezent, un avans față de grafic de 45 de Zile. (Gheorghe Muscăloiu, tehnician principal, secția L. 10, Titu).
® Circulă după cum le esle numărul... De 13 0 vre* me, în stațiile de pe linia tramvaielor 19, cetățenii sînt nevoiți să aștepte în frig cite 15—30 minute; iar în orele de virf, atît dimineața, cit și seara, din cauza aglomerației, călătoria se desfășoară în condiții cu totul necorespunzătoare. (Mircea Ionescu, intrarea Ion Șulea, cartierul Titan, București).
© Platforma industrială a munlc>piu,u| Giurgiu s-a îmbogățit recent cu o modernă fabrică de produse lactate. (Tralan Barbă iată, activist cultural, municipiul
® Pentru centru mumă...ce aparțin de comuna Căpvșu Mare, județul Cluj, nu sînt bine aprovizionate cu diferite mărfuri (orez, sare, zahăr, boia etc.). Să nu se creadă cumva că aceste mărfuri nu se aduc în cantități suficiente in comună. Dar mai marii comerțului sătesc le dirijează numai la magazinele din localitatea de centru. Nu s-ar putea face o distribuție mai judicioasă ? (Un grup de cetățeni, satul Dangău, comuna Căpușu Mare, județul Cluj).

Giurgiu, județul Ilfov). Unitățile comerciale din satele

alcontroluluioljlew "
Al AJUNSîn nele și altele, din județul Mureș, crează aproape 5 000 de salariați Specificul muncii în pădure e cunoscut : forestierii petrec o mare parte a timpului în munți. Iar pentru ei statul a luat o serie de măsuri sociale și administrative incit să nu simtă prea mult depărtarea de casă. Astfel, s-au construit case confortabile, iluminate electric, cu bucătării, dotate cu mobilier adecvat, cu aparate de radio (la parchetele Roșia, Fincel, Tireu și Mijlocu etc.), s-a amenajat un magazin forestier la Roșia, situat mai aproape de locurile de muncă (vechea unitate se afla la 6 km distanță), iar in localitățile Fițcău- Aluniș, Hodac și Cimpul Cetății (unde majoritatea locuitorilor lucrează „Ia pădure") au fost deschise puncte alimentare cu orar special de funcționare, înlesnind aprovizionarea cu mărfurile necesare. Tot în sectorul alimentar s-a rezolvat conteinerizarea mărfurilor, asigurindu-se păstrarea igienică a produselor lactate, de panificație și a preparatelor de carne. Din resurse locale au fost confecționate dulapuri metalice pentru magazine și fiecare unitate a primit în dotare instalații frigorifice de păstrare a alimentelor. La propunerea echipelor de control obștesc, conducerile întreprinderilor I.F.E.T. și IJCOOP au dispus confecționarea a 350 putini mici, care asigură magazinelor livrarea brîn- zei în cantitățile solicitate pentru desfacere. O problemă ce a pre-

exploatările Gurghiului, forestiere din zo-Bistrei, Sovat.ei ' " lu-
ȘI-N VÎRF DE MUNTEocupat pe forestieri a constituit-o deplasarea muncitorilor la locul de muncă și înapoierea lor în comune. In acest scop, li s-au creat condiții mai bune, dotîndu-se cu coviltire mașinile de transport etc....Ar fi nedrept să se creadă că, in urma intervențiilor echipelor cetățenești, în parchetele de exploatare forestieră din Mureș nu
W EXPLOATĂRILE

FORESTIERE

DIN JUDEȚUL MUREȘ

au mai rămas probleme nerezolvate. Dimpotrivă ! In centrul forestier Lunca Bradului, de exemplu, cu toate sesizările făcute de controlul obștesc, se mai Înregistrează încă goluri în aprovizionarea cu legume și fructe. Tot aci nu s-a realizat nici propunerea privind construirea noului magazin de legume și fructe în locul celui vechi, necorespunzător. Cantina-restau- rant din localitate este slab aprovizionată și repetă des aceleași meniuri — datorită în principal lipsei de preocupare a comisiei de cantină (președinte Anton Gyorgy). în aceeași ordine de idei, muncitorii din Valea Gurghiului și-au

•••exprimat — în mai multe rînduri — dorința pentru înființarea unor mlcrocantine (aici există multe puncte de lucru, dispersate). Dar, rulotele procurate pentru transportul mincărurilor așteaptă de mal mult timp să fie puse... pe roate.In 1973, o atenție deosebită a fost acordată reactivării echipelor de control obștesc, însărcinate să urmărească aplicarea normelor de protecție a muncii. Numai că acestea au intervenit „în general" șl atunci cînd au avut loc accidente de muncă. Or, rolul lor era și este acela de a acționa ferm pentru prevenirea evenimentelor nedorite, să militeze pentru respectarea normelor de protecție a muncii și a tehnicii securității. De ce ? Pentru că, pe alocuri, persistă deficiențe la doborîrea arborilor în parchete. (Asemenea situații au fost întîlnite în parchetele Infuda- ta, Șandra ș.a., în care nu se respectă distanțele de doborîre și nu se fac poteci de refugiu). Există loc de mai bine și în ceea ce privește propaganda protecției muncii, a difuzării materialelor de specialitate, a revistelor și broșurilor, respectarea mai riguroasă a graficului de rulare a filmelor cu caracter de protecție a muncii etc....Bilanțul, în general pozitiv, al activității echipelor de control obștesc din zonele forestiere ale Mureșului ne îndreptățește să credem că ele pot aduce, în continuare, o contribuție și mai substanțială la îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor din pădure. Iar forestierii le așteaptă.DIN POSTA RUBRICIIBihor, răspunzind re- . _. cadrul acestei rubrici,ne comunică : „Pentru eliminarea lipsurilor semnalate la unitatea comercială vizată în articol, responsabilul Onița Ioan a fost sancționat cu „mustrare". In ceea ce privește atitudinea necuviincioasă, față de consumatori, a tovarășei Bungău Florica — salariată la această unitate — cele sesizate în ziar corespund realității și, ca urmare, s-au luat următoarele măsuri : B. F. a fost retrogradată pe o perioadă de 2 luni de zile de la categoria a III-a la categoria a Il-a, iar, în- cepînd cu 25. X. 1973, a fost mutată la o altă unitate. Vă mulțumim pentru sesizarea făcută, care ne-a fost de un real sprijin în activitatea noastră" în încheierea răspunsului.O Iată acum și prima scrisoare primită ceput de an de la un controlor obștesc, pensionarul MEȘTERU ROMEO, din București, care a efectuat în 1973 un număr de 183 controale : V-aș ruga să rețineți din activitatea echipei noastre în 1973 — ne scrie corespondentul — nu o întîmplare care să ne reprezinte ca reprezentanți ai obștei, ci un anume fenomen ce exprimă o realitate : în munca de controlori obștești obișnuim să ne consultăm permanent cu oamenii, să le solicităm părerea intr-o problemă sau alta.

• Oficiul județean de turism dacției la un articol apărut în

— se aratăin acest in-Expeditor :

De ce ? Pentru că numai astfel mandatul nostru exercită — așa cum se spune — „în cunoștință cauză". Cum procedăm practic ? înainte de a pleca se de . , . ___ ____ .____ incontrol, cît și în timpul controlului la unitățile repartizate spre verificare, ne sfătuim cu locuitorii din cartier, cu clienții întîlniți în unități. La rîndul lor, înșiși cetățenii ne solicită să intervenim într-un caz sau altul, ne informează cu problemele ce-i frămîntă. Altfel spus, echipa noastră e un fel de „primărie a cartierului", căreia toți cetățenii i se adresează cu încredere. Dovadă că acest dublu dialog este deosebit de fructuos stau mărturie rezultatele obținute de comisia noastră în anul recent încheiat : readucerea în circuitul comercial a unor mărfuri valorînd mai bine de o jumătate de milion de lei, valorificarea a zeci și zeci de comenzi din unitățile cooperației meșteșugărești, igienizarea a numeroase localuri de servire publică, îmbunătățirea aprovizionării cu alimente a grădinițelor, spitalelor și cantinelor-restaurant din sector etc.".
Rubrică realizată de 
Mihai IONESCU 
Lorand DEAK1
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Prin noi chemări ale 
colectivelor fruntașe

IA AMPLOARE

In fiecare județ 
0 BÂZĂ

Exi^oatarea minieră Vulcan-
Mul tatai

către toate unitățile 
din industria carboniferăAnimali de profunde sentimente de dragoste și recunoștință față de conducerea partidului, pentru grija permanentă ce o poartă minerilor din Valea Jiului, ne-am angajat cu dăruire in marea întrecere pentru înfăptuirea grandiosului program elaborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale P.C.R., pentru a da economiei naționale mai mult cărbune, pentru a îndeplini mâi devreme prevederile planului cincinal.în întîmpinarea istoricelor evenimente din acest an — a XXX-ă aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al P.C.R. — întregul nostru colectiv, în frunte cu comuniștii, este hotărît să se mobilizeze cu toată pasiunea și priceperea pentru realizarea exemplară a sarcinilor de plan din acest an, să-și unească energiile în efortul general al poporului pentru îndeplinirea cincinalului înainte de termen.Dînd glas acestor sentimente, stimulați de rezultatele .obținute în anul trecut și de condițiile create prin aplicarea măsurilor stabilite de conducerea de partid și de stat, adresăm tuturor unităților miniere din industria carboniferă o înflăcărată chemare Ia întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 1974.Colectivul Exploatării miniere Vulcan se angajează să realizeze următoarele obiective :Depășirea planului de producție cu 15 000 tone cărbune.Îmbunătățirea calității cărbunelui extras prin reducerea conținutului de cenușă cu 0,5 puncte față de norma planificată.Realizarea suplimentară a 400 metri lucrări de pregătiri.Extinderea mecanizării și perfecționarea metodelor de muncă In subteran, îmbunătățirea organizării producției, a aprovizionării și deservirii fronturilor de lucru : se vor extrage suplimentar 20 000 tone cărbune din abataje cu susținere metalică și 10 000 tone cărbune prin tăiere mecanizată.Creșterea productivității muncii cu 1,3 Ia sută peste sarcina planificată 

fi îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpului de lucru cu 1 Ia sută.Intensificarea preocupării pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor; In anul 1974 vor fi calificați 200 muncitori, iar alți 700 salariați vor urma cursuri de perfecționare.Realizarea planului anual de investiții pină la 31 octombrie 1974. Punerea in funcțiune mai devreme a unor lucrări va asigura creșterea volumului de rezerve deschise și pregătite, punerea in valoare a noi panouri de cărbune, precum și creșterea capacității de extracție, în concordanță cu dinamica producției de cărbune a minei în anii următori.Prin perfecționarea procedeelor de exploatare, creșterea randamentelor în subteran, organizarea superioară a lucrului, gospodărirea rațională a materialelor, combustibililor și energiei, se vor realiza economii de 500 mo material lemnos, 210 tone combustibil convențional și 1,2 milioane kWh energie electrică.Pe seama reducerii consumurilor specifice și a utilizării eficiente a fondurilor de producție, se vor obține 2,2 milioane lei economii suplimentare Ia prețul de cost.Organizația de partid, comitetul oamenilor muncii, sindicatul și organizația U.T.C. din cadrul Exploatării miniere Vulcan vor desfășura o intensă muncă politică și cultural-educativă de masă pentru întărirea disciplinei și ridicarea simțului de răspundere al fiecărui salariat față de sarcinile ce-i revin, vor acționa cu fermitate pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor întrecerii.Convinși fiind că toate colectivele de muncitori din industria carboniferă a țării vor răspunde cu entuziasm chemării noastre la întrecere pe anul 1974. asigurăm conducerea de partid, in frunte cu tovarășul Nicolao Ceaușescu, că, alături de toți minerii din Valea Jiului, vom munci cu perseverență și răspundere pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid in actualul cincinal, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.

— Șantierul naval Constanța, pentru hala construcții-corp, hala tubu* latură și depozitul de laminate, cu 270 zile ;— Combinatul de fibre artificiale Brăila, pentru instalația de acid sulfuric, cu 30 zile ;— Fabrica de lapte praf Constanța, pentru capacitățile 3 000 tone pe an lapte praf și 2 100 tone pe an unt, cu 30 zile ;— întreprinderea de uscat furaje verzi Urleasca, județul Brăila, pentru cea de-a doua capacitate de 12 000 tone pe an, cu 60 zile.Vom depăși cu 1,6 la sută planul productivității muncii pe anul 1974, ceea ce va crea condiții pentru realizarea sarcinii de dublare a productivității muncii în construcții pină în anul 1977.Prin aplicarea cu consecvență a măsurilor stabilite în programul de rentabilizare a activității unităților din cadrul trustului, vom reduce cheltuielile planificate la 1 000 Iei producție cu 7 lei, realizind astfel o economie față de prețul de cost stabilit prin plan în valoare de 3,5 milioane lei.Prin gospodărirea rațională a materialelor și instituirea unui regim sever de economii, vom realiza față de consumurile specifice la principalele materiale următoarele economii :— 45 tone metal, 300 tone ciment, 100 mc material lemnos, 40 000 bucăți cărămizi.Traducînd in viață programul do măsuri privind utilizarea rațională a energiei și combustibililor, vom economisi in acest an 190 000 kWh energie electrică și 155 tone combustibil utilizat pentru încălzire.Pentru creșterea nivelului calitativ al întregii noastre activități, vom acționa pentru calificarea, în acest an, a 440 muncitori și pentru perfecționarea cunoștințelor profesionale a 2 600 de lucrători.Vom lua măsuri pentru introducerea noilor tehnologii de execuție, Intensificarea și perfecționarea activității de montaj al utilajelor, reducerea finisajelor, îmbunătățirea calității betoanelor și a prefabricatelor din beton, precum și pentru intensificarea supravegherii lucrărilor, astfel ca să realizăm numai lucrări de calitate superioară.Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale salariaților se vor construi in municipiul Constanța două cămine pentru nefamiliști cu 699 locuri și o grădiniță de copii.Sintem ferm hotărîți ca, sub conducerea organizației de partid, cu sprijinul permanent al comitetului sindicatului și comitetului U.T.C., să nu precupețim nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a importantelor sarcini din planul pe anul 1974 și a angajamentelor asumate.Avem convingerea că toate colectivele de Oameni ai muncii din unitățile de construcții industriale din țară Vor răspunde cu entuziasm acestei chemări la întrecere, pentru traducerea în viață a programului elaborat de Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

— încărcarea rațională a cuptoarelor de tratament termic și de forjă și modernizarea a 5 cuptoare de tratament termic la turnătorii ;— îmbunătățirea izolării termice a căptușelii cuptoarelor de forjă și tratament termic ;— funcționarea în regim variabil a centralei termice ;— raționalizarea iluminatului artificial.• gospodărirea rațională a materiilor prime și materialelor și economisirea a minimum 200 tone metal, prin reproiectarea și modernizarea instalațiilor de foraj, armăturilor industriale și a utilajelor de ridicat — transportat.• realizarea prin autoutilare a unor utilaje, cum sînt instalația de desprăfuire a gazelor arse la cuptoarele de elaborat oțel — ca stație pilot cuptoare de tratament termic Continuu, mașini de găurit mul- tiax din trei direcții, precum și creșterea gradului de mecanizare a transportului intern, obiective prin care se vor economisi peste 2,5 milioane lei valută.• modernizarea cu forțe proprii prin reparații capitale a unor spații txistente pentru creșterea capacității de producție.• extinderea formei de salarizare în acord global, astfel incit, la sfirșitul anului 1974, să fie retribuiți prin acest sistem 30 Ia sută din totalul muncitorilor, precum și aplicarea de măsuri tehnice și organizatorice pentru raționalizarea muncii in secții, reducindu-se astfel manopera specifică directă cu 5 la sută față de 1973.• sprijinirea întreprinderilor noi din municipiul Țîrgoviște ; se va acorda sprijin întreprinderii de strunguri prin asigurarea bazei normative în vederea normării muncii și inițierea în Însușirea tehnologiilor de lucru în sectoarele de prelucrare la cald, precum și întreprinderii „Rom- lux“ in domeniul întreținerii utilajelor, prin asistență tehnică și executarea unor piese de înaltă tehnicitate.• construirea în regie proprie pină la 23 august 1974 a unui cămin de nefamiliști de 300 locuri.Gospodărirea și înfrumusețarea întreprinderii prin asigurarea permanentă a ordinii și curățeniei, amenajarea spațiilor verzi, plantarea de pomi și arbori ornamentali, reamenajarea serei proprii.

CU LEGUME
(Urmare din pag. I)

Secretarul comitetului 
de partid 

Gheorțjhe SACALUȘ 
Președintele comitetului 

sindicatului
Teodor ARVINTE

Președintele comitetului 
oamenilor muncii 

Inq. Emil MURU 
Secretarul comitetului 

U.T.C
Vlrqil CAZAN

Ml de construcții industriale 
din Constanta

către toate unitățile de 
construcții industrialeParticipind cu întreaga energie creatoare la eforturile poporului nbstru pentru înfăptuirea mărețului program de dezvoltare economică și socială a țării, insuflețiți de importanța deosebită a evenimentelor istorice ale anului 1974 — aniversarea a 30 de ani de la eliberarea patriei de sub jugul fascist și Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român — constructorii din unitățile Trustului de construcții industriale Constanța, care iși desfășoară activitatea pe platformele industriale din județele Constanța, Brăila, Ialomița și Tulcea, adresează tuturor unităților de construcții industriale din țară chemarea la întrecere pentru realizarea exemplară a planului pe anul 1974, luindu-$l in acest scop următoarele angajamente :Realizarea în primul trimestru a 25 la sută și in semestrul I a peste50 la sută din planul anual de construcții și montaje, prin folosirearațională a întregului potențial tehnic și uman și prin aplicarea metodelor moderne de programare, lansare și urmărite a producției de con- strucții-montaj.Scurtarea duratelor de execuție Ia 4 din cele 25!«• industriale și agrozootehnice prevăzute In planul de stat pe acest an :capacități de produc-

(Urmare din pag. I)sarcinilor de eficiență economică In anul 1973. Pentru anul 1974 sintem hotărîți însă să luăm toate măsurile posibile in scopul prevenirii unei asemenea situații, in așa fel incit, prin realizarea sarcinilor de eficiență, să crească contribuția ramurii la sporirea venitului național, de care depind direct ritmul de dezvoltare a țării, nivelul de trai al poporului.
— Industriei chimice li revine, In prezent, circa 15 la sută 

din consumul industrial de hi
drocarburi al țării. Consumul de 
hidrocarburi pe unitatea de pro
dus este un indicator de efi
ciență economică. Ce măsuri se 
preconizează pentru îmbunătă
țirea acestui indicator in indus
tria chimică 7— Folosind 15 la sută din consumul de materii prime tehnologice din domeniul hidrocarburilor — gaz metan și țiței — întreprinderile noastre au în vedere. în primul rind, obținerea unor produse cu valoare cit măi ridicată, prin sporirea gradului de prelucrare a acestor materii prime. De pildă, valoarea gazului metan, prin valorificare în negru de fum, crește de 3,2 ori ; în acid azotic de 6,1 ori ; In îngrășăminte de 13,9 ori : în policlorură de vinii de 22.5 ori și in poliacetat de vinii de 27 ori. Țițeiul, în prima treaptă de valorificare — piroliză — iși sporește valoarea de 4—5 ori. In treapta a doua — monomeri, de alte 3 ori, iar în treapta a treia — polimeri, fibre și fire chimice, de încă 3—4 ori. Industria r.oasiră chimică dispune de posibilitatea punerii in valoare, în toate aceste etspe, a hidrocarburilor, potrivit necesarului intern șl contractelor cu partenerii străini, și urmărește în principal livrarea de produse din treptele a 

doua și • treia de valorificare a ma

teriilor prime, purtătoare ale unei eficlențe economice superioare.Concomitent, se pune accentul și pe reducerea consumurilor de energie pe unitatea de produs — energie folosită fie ca materie primă, fie drept combustibil. Astfel, s-a reușit ca prin modernizarea tehnoibgiilor în industria de amoniac, principalul consumator de energie electrică, consumul să fie diminuat de Ia I960 kWhTonă la 430 kWh/tonă, noile instalații ce vor intra in funcțiune la Piatra Neamț și Tg. Mureș urmind să înregistreze un consum de 50 kWh/tona de a- moniac. în producția de ăcid sulfuric, la noile linii de fabricație, energia electrică cohsumată este compensată de producția de a- bUri ce se realizează prin recuperarea căldurii. Pentru instalațiile cuprinse în planul de dezvoltare, pe bază de sulf, se prevede o creștere a gradului de recuperare a căldurii, astfel că acestea vor fi furnizoare de energie echivalentă cu de 2.4 ori energia electrică consumată in actualele instalații. Se Iau și alte măsuri care Vizează rentabilizarea din punct de vedere energetic a unor produse, tneepînd cu trimestrul II a. c., instalația de negru de fum canale din Copșa Mică, unde se obțin randamente foarte scăzute, va fi oprită, sortimentul înlocuindu-se cu negru de fum de furnal modificat ; prin aceasta se va realiza o economie de aproape 200 milioane mc de gaz metan pe an. Funcționarea in a- cest an, în regim de consumator tampon. a celor 6 cuptoare de carbid de la Combinatul chimic Tirnăvenl va duce la o economie de energie de 75 960 MWh, respectiv de energie termică de 19 800 tone combustibil convențional. Colective de specialiști
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întreprinderea de utilai petrolier 
din Tirgoviste 

către toate întreprinderile 
producătoare de utilaje tehnologiceExprimînd adeziunea totală Ia hotărîriie partidului, încadrat activ în ansamblul acțiunilor pentru realizarea planului cincinal înainte de termen și hotărît să dea viață prețioaselor indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu prilejul sărbătoririi centenarului uzinei, colectivul întreprinderii de utilaj petrolier din Țîrgoviște cheamă Ia întrecere socialistă pe 1974 — anul celor două mari evenimente — a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea ai Partidului Comunist Român — toate întreprinderile de utilaj tehnologic din ramura industriei construcțiilor de mașini și se angajează să realizeze :— depășirea prevederilor planului la producția marfă cu 5 milioane lei, iar la export cu 1,2 milioane lei valută, concretizată în 20 automacarale pentru export ;— asimilarea peste prevederile planului a prototipului remorcii de 100 tone ;— extinderea aplicării tehnologiilor moderne la 30 la sută din producția turnătoriei de oțel, prin utilizarea rășinilor epoxidice la executarea modelelor, a covalitului și covăsitului la formare, executarea miezurilor In cutii calde, însușirea tehnologiei de execuție prin sudare de contact a racordurilor speciale pentru prăjinile de foraj, toate pe fondul unui ridicat grad de echipare tehnologică, ca urmare a creșterii prin măsuri organizatorice interne a capacității sculăriei cu 70 000 ore.• îmbunătățirea calității producției și creșterea fiabilității produselor prin :— introducerea de probe funcționale suplimentare înscrise in caietele de sarcini revizuite ;— probarea individuală a subansamblelor pe standuri de probă realizate prin autoutilare ;— creșterea gradului de echipare cu S.D.V.-uri și A.M.C.-url cu 2 la sută față de 1973 ;— urmărirea comportării in exploatare a produselor.

o pină la sfirșitul anului 1974, se vor completa standurile de probe pentru sondeze geologice și capete hidraulice pentru sondeze, asigu- rindu-se astfel testarea completă a calității produselor.• utilizarea mai bună a capacităților de producție și eliminarea locurilor înguste prin :— realizarea parametrilor proiectați prevăzuți in studiul tehnico-eco- nomic de dezvoltare a întreprinderii cu două luni mai devreme ;— școlarizarea a 800 muncitori necalificați ;— utilizarea mai bună a timpului de lucru al lucrătorilor, sporind indicele de la 95 la 97 la sută.• economisirea peste sarcina planificată pe 1974 a 500 000 kWh energie electrică și a 900 tone combustibil convențional prin :— scurtarea ciclului de elaborare a șarjelor de oțel ;— eliminarea pierderilor determinate de mersul în gol sau sub puterea nominală a utilajelor ;— funcționarea transformatoarelor de putere după curba de sarcină |
au efectuat analize pentru fiecare tehnologie în parte (mari consumatoare de energie), cum sînt fabricarea acetilenei. carbidului, polimerilor. stabilindu-se programe de modernizare a instalațiilor șl tehnologiilor, sau înlocuirea acestora. în prezent, in cadrul ministerului se elaborează analize economice referitoare la chimizarea avansată a țițeiului și gazului metan, pentru elaborarea celor mai economice procedee de chimizare, examinindu-se șl posibilitatea valorificării deșeuri

tățile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele avind o restanță de 11 686 tone utilaje. De asemenea, lipsa de concentrare â forței de muncă a constructorului pe șantiere a făcut ea, la obiectivele de investiții ale chimiei, să se găsească în stoc, nemontate, 17 mii tone utilaje tehnologice. Precizăm că, în tot cursul anului, 1 500—2 000 de muncitori din unitățile chimiei âu lucrat alături de constructori și montori. în scopul recuperării grabnice a restanțelor la pUherea în
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întreprinderea do stofe
..Dorobantiri'-Hoiesti

către toate întreprinderile 
din industria textilăîncadrat în ampla acțiune patriotică pentru realizarea cincinalului înainte de termen, pornind de la rezultatele obținute în anul 1973 și de la sarcinile de plan din acest an — anul celei de-a 30-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist și al Congresului al XI-lea al P.C.R. — colectivul întreprinderii de stofe ,,Dorobanțul“-Ploiești cheamă la întrecere socialistă toate întreprinderile din industria textilă, cu următoarele Obiective :Realizarea unei producții globale industriale suplimentare în valoare de 15 milioane lei și a unei producții marfă de 12 milioane lei.Depășirea producției fizice cu 30 000 kg fire pieptănate și 60 000 mp țesături tip lină. întreaga cantitate va fi realizată din economii la consumul de materje primă.Creșterea productivității muncii cu 2 500 lei pe salariat față de prevederile planului,- prin :— îmbunătățirea indicelui de utilizare a mașinilor și instalațiilor cu 1 la sută la țesătorie si cu 0,5 la sută la filatură ;— extinderea muncii in acord global de la 7,5 la sută în 1973, la 50 la sută in 1974 ;— perfecționarea Organizării producției și a muncii ;— perfecționarea pregătirii profesionale a circa 600 salariați și calificarea a 200 de noi muncitori.Livrarea la export, peste plan, a unei producții în valoare de 100 009 lei valută ; in acest fel, realizările anului 1974 vor fi cu 68 la sută mai mari decît cele din 1973.Îmbunătățirea calității și diversificarea produselor prin :— generalizarea folosirii procedeului de tratare neșifonabilă la articolele destinate costumelor bărbătești din poliest.er și celolană ;—• folosirea procedeului de tratare a firelor cu produși de cerare In vederea protejării acestora pe parcursul procesului tehnologic ;— realizarea a 100 de desene și poziții coloristice noi peste prevederile pianului.Reducerea consumurilor specifice cu : 5 000 kg materii prime fibroase. 80 000 kWh energie electrică și 57 tone combustibili convenționali, prin măsurile de raționalizare a consumurilor, economisirea a circa 110 tone pale de lină prin aplicarea unor pfocedee tehnologice îmbunătățite și valorificarea superioară a deșeurilor de fabricație din filatura de lină pieptănată.Prin reducerea normelor de consum și aplicarea de investiții și inovații se vor diminua cheltuielile de fabricație și se vor obține beneficii suplimentare de 500 000 ici.Punerea în funcțiune înainte de termen a noilor capacități de producție planificate pe anul 1974 și obținerea pe această Cale a unui spor de producție de un milion lei.Sub conducerea comitetului de partid, colectivul de muncă al întreprinderii de stofe „Dorobanțul" va folosi întreaga sa capacitate pentru realizarea exemplară a angajamentelor, convins fiind că această chemare va găsi un larg ecou în rîndurile tuturor unităților industriei textile, în- timpinînd in acest fel cu noi și importante succese marile evenimente ce 

vor avea loc in acest an în viața partidului și poporului nostru.
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INDUSTRIA CHIMICĂ
lor combustibile rezultate in industria chimică. De menționat Că, în acest an, măsurile imediate luate in unitățile chimice vor asigura realizarea unor consumuri mai mici cu 310 090 tone combustibil convențional.

— In anul trecut au început 
să producă zeci și zeci de noi 
instalații în unitățile ministeru
lui. Avind in vedere că, in ul
timul timp, s-au înregistrat 
intirzieri la punerile in funcțiu
ne, precum șt in atingerea pa
rametrilor proiectați, vă rugăm 
să ne spuneți ce măsuri se vot 
lua pentru recuperarea restan 
țelor ?— Cu toate că in anul 1973 au fost puse in funcțiune peste 130 noi capacități de producție, totuși unele instalații nu au putut fi date în exploatare la termenele prevăzute în plan. Principala cauză a acestor fn- tirzieri a constituit-o lipsa utilajelor tehnologice, la sfirșitul anului, uni

funcțiune, s-au stabilit planuri concrete de măsuri ; se va urmări cu mai multă operativitate mersul livrărilor de utilaje și aparatură din țară și din import, avîndu-se în vedere mai ales acele poziții care condiționează începerea probelor tehnologice. Ținind cont că în acest an trebuie date in exploatare peste 230 de noi obiective și capacități, fac un apel îndeosebi la furnizorii de utilaje, la organizațiile de partid din aceste întreprinderi pentru a realiza ia termen utilajele contractate, deoarece îndeplinirea In bune condiții a planului pe 1974 este condiționată de finalizarea noilor investiții tn ceea ce privește Instalațiile lâ care termenele de atingere a parametrilor sint depășite, acestea se află in atenția compartimentelor tehnier din minister, consiliul de conducere al Ministerului Industriei Chimice stabilind grafice strînse în acest sens. De un real folos s-au dovedit consfătuirile cu specialiștii din cercetare, proiectare și întreprinderi, în

care s-a dezbătut tocmai această problemă — la instalațiile de acid sulfuric, îngrășăminte complexe, polietilenă — concluziile reieșite per- mițînd luarea unor măsuri cuprinzătoare, cu efect direct asupra îmbunătățirii parametrilor Instalațiilor de acrilonitril de la Combinatul petrochimic Pitești, copolimeri stirenici și policlorură de Vinii de la Bor- zești și Rm. Vtlcea.
— Una din cauzele care au 

determinat că, in anul trecut, 
in multe unităti 
ale chimiei să 
nu se realizeze 
indicatorul chel
tuieli la 1 000 
lei producție- 
marfă a fost ne- 
indeplinirea pla
nului la produc
ția fizică planifi
cată. Va marca 
anul 1974 reviri

mentul mult așteptat in acest 
domeniu și, mal ales, in indus
tria de îngrășăminte ?— tntr-adevâr, în cursul anului 1973, unele unități de îngrășăminte chimice nu și-au realizat integral planul de producție valoric și in unități naturale — și aceasta datorită neintrării în funcțiune la termen a noilor instalații de la Combinatul de Îngrășăminte chimice Piatra Neamț și Combinatul de îngrășăminte azotoase din Slobozia, cauzată de intirzierile în livrarea unor utilaje tehnologice din țară ; o influență nefavorabilă au avut ți anumite defecțiuni tehnice și mecanice la combinatele de îngrășăminte chimice din Turnu-Măgurele, Valea Călugărească și Năvodari, generate — în mare măsură — de calitatea utilajelor tehnologice livrate. Ca urmare a aplicării unor măsuri energice, incepînd cu luna iulie 1973. instalațiile de la Turnu-Măgurelc au intrat într-un regim normal de funcționare, realizindu-se lună de

lună planul producției globale pe combinat. De asemenea, atît la Năvodari, cit și la Valea Călugărească, situația în partea a doua a anului s-a îmbunătățit. In prima parte a anului 1974 se vor pune în funcțiune noi capacități de producție de îngrășăminte chimice la Slobozia, Piatra Neamț și Tîrgu-Mureș, instalații de marc capacitate, cu tehnologii moderne. De felul cum aceste noi unități vor funcționa depinde in bună măsură realizarea integrală a pianului la îngrășăminte chimice. Ca atare, în această perioadă premergătoare intrărilor în funcțiune, eforturile noastre sint concentrate spre executarea unor probe tehnologice complexe, exigente.
— Pe ce rezultate economice 

deosebite contați în acest an 
prin aplicarea in producție a 
cercetărilor științifice valoroase 
de care dispune chimia ?— Activității de cercetare științifică îi revine un rol deosebit în acțiunea de creștere a eficienței economice în ramura chimiei. Trebuie să arătăm că cercetătorii sînt angrenați cu toate forțele în soluționarea problemelor principale ale producției chimice, pentru diversificarea produselor și reducerea efortului valutar. Din temele de cercetare Încheiate urmează să fie valorificate în acest an 120, iar 28 dintre acestea pe instalații noi. tntre instalațiile noi. bazate pe cercetări tehnologice românești, ce vor intra în funcțiune, menționez pe cele de etil benzen, sti- ren și copolimeri stirenici, atrazin și alte erbicide la Combinatul petrochimic din Pitești, tormaldehidă la Combinatul chimic din orașul Victoria, policlorură de vinii ta Rm. Vil- cea, fibre poliesterice la Iași, negru de fum la Copșa Mică, acid sulfuric la Brăila, precum și multe alte instalații în domeniul prelucrării petrolului.

Sarcinile privind producția și livrările de legume sînt analizate, în aceste zile, în adunările generale din unitățile agricole, care dezbat și aprobă planurile de producție pe anul 1974. Dar, așa cum s-a arătat și la Conferința pe țară a secretarilor comitetelor de partid și a președinților consiliilor populare, este necesar ca atit planul de producție agricolă, cit și cel de vînzări către stat să fie discutate anual in adunarea generală a locuitorilor, care trebuie să devină forul suprem de dezbatere și de hotărire asupra problemelor economico-sociale de bază ale comunei. Conlucrînd cu masele, apelînd larg la întreaga țărănime, comitetele de partid și consiliile populare comunale vor putea să soluționeze mai rapid și in mod corespunzător problemele multiple ce se pun în legătură cu sporirea producției și valorificarea ei in condiții corespunzătoare. Concomitent cu ceea ce flecare unitate agricolă, fiecare comună urmează să livreze la fondul central pe baza contractelor Încheiate, este nevoie să se asigure cantități îndestulătoare de legume proaspete și prelucrate necesare anrovi- zionării locuitorilor satelor și. In mod deosebit, a specialiștilor și funcționarilor.Programele stabilite pentru dezvoltarea in fiecare județ a unei baze proprii de producere a legumelor, pentru sporirea simțitoare a randamentelor la hectar se cer aplicate ineă din aceste zile. In această perioadă trebuie executate numeroase lucrări ce condiționează, în mare măsură, viitoarea recoltă : pregătirea răsadurilor la legumele care se plantează mai devreme în cimp și solarii, fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte naturale și chimice, amenajarea sola- riilor. Din datele existente la centrala de specialitate rezultă că, pină acum, in cooperativele agricole au fost fertilizate cu îngrășăminte naturale 48 la sută din suprafețele ce se vor cultiva cu legume. Cu toate că in această iarnă timpul a permis să se lucreze din plin la fertilizarea terenului, această lucrare este întirziată, mai ales în cooperativele agricole din județele Hunedoara, Botoșani, Bacău, Dîmbovița, Gorj, Ilfov, Mehedinți, MU-f' reș, Olt, Tulcea. Este în întirzle- re, de asemenea, aplicarea îngrășămintelor chimice, îndeosebi în județele Argeș, Botoșani, Dîmbovița, Galați, Iași, Vîlcea etc. Mai sint de executat arături pe terenurile ce se vor cultiva cu legume, mai ales în cooperativele a- gricole din județele Gorj, Mehedinți, Hunedoara, Sibiu și Argeș. Organele agricole din județele respective nu au luat măsuri ca a- ceastă lucrare să continue și in „ferestrele" iernii.Din a doua jumătate a lunii ianuarie va începe semănatul în răsadnițe. Deși timpul este avansat, iar meteorologii anunță o primăvară timpurie, totuși în unele județe lucrările de amenajare a răsadnițelor și a serelor și solariilor inmulțftor sint întîrziate. încă de pe acum trebuie luate măsuri ferme pentru a se realiza cantități Îndestulătoare de răsaduri de cea mai bună calitate. Tn ultimii ani, centrala de specialitate a introdus o măsură bună : măsurarea tuturor suprafețelor însămlnțate sau plantate cu legume. Aceasta constituie prima garanție a realizării producțiilor prevăzute. Dar au fost destule cazuri cînd nu s-au putut planta integra! suprafețele prevăzute tocmai din lipsă de răsaduri. Iată de ce, încă de pe acum, ți- nînd seama de cantitățile de legume contractate, întreprinderile județene de legume-fructe trebuie să ia toate măsurile ca fiecare unitate agricolă să-și asigure cantitățile de răsaduri prevăzute pentru fiecare cultură.Dezbaterea și aprobarea planurilor de producție în cooperativele agricole trebuie să fie însoțite de măsuri concrete care să permită obținerea de producții mari la hectar. Pentru aceasta este absolut necesar ca, in fiecare cooperativă agricolă, să se organizeze temeinic aplicarea acordului global. Sarcinile de producție au fost repartizate pe formații de muncă : este nevoie să se cunoască și terenurile de pe care se va obține producția prevăzută, pentru a putea executa fertilizarea și alte lucrări menite să asigure obținerea unor recolte mari.Deosebit de important este ca întreprinderile județene de legume-fructe să încheie grabnic contractele cu toate unitățile producătoare. Această acțiune a întîrziat în mod nejustificat mai ales în județele Brăila, Olt, Constanța, Neamț, Dolj etc. Este necesar ca acțiunea de contractare să se termine cît mai repede, pentru a se putea trece la executarea lucrărilor de pregătire în grădinile de legume.Organele și organizațiile de partid, consiliile populare județene și comunale sînt chemate să se ocupe cu întreaga răspundere de problemele organizării producției legumicole, asigurind, încă din a- ceastă fază a pregătirilor, condițiile materiale și tehnice pentru realizarea unor producții cit mai mari la hectar. De modul în care se acționează de pe acum, de aplicarea pas cu pas a măsurilor stabilite depinde mult succesul acestei acțiuni de mare importanță pentru mai buna aprovizionare a populației cu legume, folosindu-se din plin posibilitățile existente în fiecare dintre județele țării.
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Să ne organizăm viața in deplină concordanță cu
ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!

în general, țin minte puține nume dintre toate numele de oameni cuprinse în reportajele mele. Dar, iată, a trecut un an și pe omul acesta nu l-am uitat. Nu-i știu numele, nu găsesc nicăieri in caietele mele însemnat numele lui — am neglijat să-mi notez numele lui, dar pe el îl țin minte. Pagina nu l-a înregistrat — inima mea l-a păstrat.Și iată, acest om fără nume în paginile mele, purtînd doar numele muncii lui, numele șantierului, numele operei lui — mi-apare mereu în fața ochilor minții ca un uriaș alcătuit din mii de chipuri omenești — eroul căruia nu i-am consemnat numele. Ce nume să-i dau !? îmi vin în minte versurile legendei Meșterului Mano- le : „Nouă meșteri mari / Calfe și zidari / Cu Mano- le, zece — / Care-i și întrece...".„Cu Manole, zece" — astfel i-aș cuprinde pe toți acești oameni într-un nume solidar monolitic — iar eu am înregistrat doar dintr-un loc și din altul, de pretutindeni, doar numele lui Manole — toți ceilalți intrînd în acest vers și în acest nume solidar de legendă : „cu Manole, zece...".Se împlinește un an de cînd am scris despre constructorii și despre construcția noului Șantier naval din Constanța. Cutreierasem imensul șantier— halele uriașe, docurile— și ajunsesem la o hală de proporții mai mici, unde într-o liniște ce contrasta cu tot zbuciumul șantierului lucrau doi oameni. Era hala în care se montă fantastica mașină de debitare automată, cu celulă fotoelectrică — debitarea la scară. Adică după desenul la scara 1/10 așezat în fața ochiului de citit al acestei mașini — mașina tăia din plăci groase de oțel formele, corpul uriașei nave de 55 mii tdw. în jurul halei erau lăzi uriașe ce conțineau piesele, corpul ingenioasei mașini — și cei doi oameni cu înaltă calificare amîndoi, un inginer și un maistru, lucrau concentrați la montarea acestei mașini. Precizia cu care trebuia să funcționeze complicata mașină depindea acum de precizia cu care era montată în postamentul de beton. Am stat de vorbă cu inginerul tînăr, mi-am luat note, mi-am scris numele inginerului — și la masa de lucru, scriind reportajul, am simțit că sâvîrșisem o greșeală, că nu îmi notasem numele maistrului care lucra cu inginerul la acea pretențioasă operă de montare a mașinii.Nu am plecat atunci la Constanța — și treburile m-au luat repede în primire. Dar nici imaginea lui nu m-a părăsit și a continuat să-mi țină tovărășie — o ciudată și prietenească tovărășie, la

masa de lucru — în călătoriile prin țară, pe șantiere, printre alți oameni îl vedeam și pe el. Chiar acolo, în noul șantier naval, la Constanța, pe platforma furnalelor, la Galați, la Porțile de Fier, pe șantierele Lotrului, pe stîl- pii metalici ai liniilor de înaltă tensiune, pe platforma industrială de Ia Tulcea, în măruntaiele che- soanelor, ale sistemelor de irigații — și în alte zeci și zeci de locuri. Și în mod ciudat, cu gindul la acel maistru din șantierul naval, și cu o lume întreagă răscolită de el în mine — am început să răsfoiesc

care se montase mașina de debitare automată. Am intrat și, o clipă, mi s-a părut că am greșit adresa. Alți oameni, altă lume, altă priveliște. Am întrebat dacă asta era hala mașinii de debitare automată. Aceea era, pe cine căutam ?! Un tînăr în salopetă albastră, nouă, stătea puțin aplecat pe un panou cu lumini, scheme colorate ; alți cîțiva tineri umblau pe marginile unei imense mașini. Mașina de debitare automată, la scară, lucra concentrată pe operațiunile ei : jeturi subțiri de flacără orbitoare tăiau în tablele imense de„MARELEZECE“
Un om drag, cu nume neștiut, 
ne poartă în lumea ideilor 

înalte, și frumoase

de Traian COȘOVEI

prin caietele din urmă și am dat de nesfîrșite nume de oameni, de o lume nes- firșită pe care nu am trecut-o niciodată. în întregime, în paginile mele. Am dat de numeroase locuri, zone ale țării, care astăzi strălucesc — opera vie a acestei lumi. Suflete uriașe ale țării și ale timpului nostru, nu-mi dați pace ! învățați-mă în ce fel de operă să vă cuprind pe toate ! — am spus. Și asaltat de chipuri omenești — care nu-mi pretindeau nimic — asaltat de reînvierea atltor locuri și eforturi u- riașe — și cu gindul la ace! maistru lucrind atent la instalarea mașinii lui — am plecat la Constanța, la șantierul naval, să-l găsesc și să-i pot rosti numele și să mă liniștesc.Nu trecuse nici o lună— mi se părea chiar prea devreme și cam fără rost revenirea așa repede pe șantier — dar eu mă duceam pentru intîlnirea mea secretă cu omul pe care il neglijasem sau il nedreptățisem și care, dovedin- du-se mai puternic decit mine, mă purta acum cu el pretutindeni. Am străbătut repede șantierul, am trecut pe lingă halele i- mense ce se înălțaseră, căpătaseră impresionante forme geometrice ; am trecut pe lingă uriașele docuri— m-am dus direct la locul acela liniștit, hala în

oțel bucățile, reperele viitorului cargou de 55 mii tdw. Fără speranță, m-am uitat în jur după fratele meu, după maistrul necunoscut, care instalase mașina. Era limpede că nu se mai afla acolo. Tînă- rul care lucra preocupat și foarte atent la pupitrul mașinii nu-1 cunoștea pe maistru, nu știa unde plecase : putea să fie tot pe șantier, în celelalte hale, în halele uriașe, șantierul era uriaș. Inginerul care lucrase la instalarea mașinii era plecat pentru un schimb de experiență, in Norvegia sau Suedia. Maistrul ? — trebuie să fie pe undeva și maistrul. Acum, în hala asta, la mașina asta, lucrau ei, tînărul maistru Vasile Olteanu, cu o echipă de 12 tineri ca și el. începuseră să pregătească reperele, bucățile de oțel pentru corpul primului mare mineralier de 55 mii tdw. Cum se descurcau la această mașină ? Se descurcau bine. Cineva trebuia să se angajeze, să o ia în primire. Trebuia pregătire, policalificare, trebuie să cunoști tehnică, să cunoști desen, să cunoști partea electrică, partea electronică, să cunoști sudură, să cunoști construcția de nave. Și tinerii cunoșteau și se descurcau. Vasile Olteanu — un băiat de ceferiști din Saligny — făcuse școala

profesională în șantierul naval, învățase liceul teoretic, făcuse o școală de maiștri în construcții metalice și sudură ; lucrase la construcția macaralelor de 50 și 120 tone — și cînd a fost instalată mașina asta nouă — cineva trebuie să o ia în primire ! — a fost repartizat operator la această mașină, șef de echipă, cu o echipă de 12 tineri.Cu această descoperire la tînărul maistru Va^le Olteanu, mi s-a părut că drumul meu in șantierul naval este răsplătit. Și nu l-am mai căutat pe maistrul meu, cu nume necunoscut, pentru care venisem. Șantierul era imens, cu zeci de fronturi de muncă — și ariincîndu-mi o privire generală, peste întreg șantierul, mi-am spus : omul meu poate este aici, poate este în altă parte. Eu nu l-am găsit— dar, iată, parcă a știut că voi veni să-l caut șl cu un zîmbet generos mi-a lăsat pe locul unde a lucrat el pe acest tînăr maistru — seînteie a curajului, a îndrăznelii, a capacității avîntate în cele mai ingenioase secrete ale tehnicii.Am considerat această nouă și revelatoare întîl- nire ca fiind un dar, o îmbrățișare din partea omului cu nume neștiut. Este un motiv în plus pentru care continui să mă gîn- desc la el, din cînd in cînd să-1 caut șl să întreb de el in cele patru zări ale țării : unde este, cine îl cunoaște, pe ce șantiere noi ale țării miinile lui măiestre așază cu grijă noua forță tehnică a țării— și dacă nu cumva și el se gindește la mine și ar vrea să-mi trimită un cu- vint.Pretutindeni, unde îl voi căuta — voi găsi semnele, jaloanele lui umane — pe cei care vin după el. Mă va purta, mai departe, pe șantierele, prin locurile țării și imi va face semne : nu te necăji că nu ți-a încăput numele meu in caiet ! Nici nu aveai cum să înghesui numele meu într-un caiet sau în zeci de caiete. Numele meu este mare : port milioane de nume și am milioane de familii și milioane de copii — și tu ai vrea să treci și copiii mei in caietele tale și asta ți-ar complica munca. Sîntem meșterii mari — un număr nesfîrșit de nouă meșteri mari — tu pune pentru toți, cuprinde-i pe toți în versul „cu Manole, zece"— Noi sîntem aceia care împreună cu Manole alcătuim „MARELE ZECE". Faci bine așa — „cu Manole, zece" — și treci mai departe — și păstrează din oameni ideea și du-o mai departe, cu strălucirea ei— asta să te străduiești : ideea, cu toată strălucirea ei...

...Șl aveți grljd că sînt 
din import

0

„Să-i brevetez ?... Să nu-l bre
vetez ?..."

„Șantierul" luiDesene de Șt. COCIOABA

FIȘIER SOCIAL
Ce NU POATE

un prieten
De la Dumitru Temelie, primarul comu

nei Racovița, județul 
Brăila, aflăm un fapt 
pe care-l așternem mai 
fon așa cum ne-a fost 
înfățișat.— Eram la primărie, 
eu treburi. Se Insera
se. Cind iată mă po
menesc ci intră un 
consătean. Nu-i po
menesc numele. Mi-e 
prieten. Sau, imi era. 
Mă rog, nici nu știu 
cum să mai zic.

— Deci, vine și...— ...în numele prie
teniei, mă roagă să-i 
rezolv o treabă per
sonală. Treaba aceea 
Insă nu era după lege.

— V-a pus in 
încurcătură.

— Ba de loc. Pentru 
că, atunci cînd ceva 
nu-i drept, îi zici o- 
mului deschis, indi
ferent dacă ți-e prie
ten sau nu. Și lucru
rile nici că pot fi 
mai limpezi. Cu omul 
despre care vă vor
besc Insă n-a fost 
chiar așa de simplu.

— Înțelegea mai 
greu ?

— Eu cred că n-a putut înțelege deloc 
și de fapt asta mă 
frământă și acum. Zi
ce : „Se poate, se poa
te. Un prieten poate 
orice". „Chiar dacă t 
se cere și un lucru 
strimb 7“ — îl întreb, cu oarecare durere în 
suflet că mă obliga la

necinste tocmai el. 
„Pentru un prieten, 
care mai e și primar, 
nimic nu-i imposi
bil" — o ținea morțiș 
pe-a lui. N-am izbu
tit să-l fac să pri
ceapă ce NU POATE 
un prieten ca mine, 
cu atît mai mult cu 
cit am o răspundere, 
mică, mare, mă rog, 
dată de obște, pentru 
a apăra legea, calea 
dreaptă. A plecat su
părat și mă tem că și 
acum, tot supărat și 
nelămurit e. Și lucrul 
este atît de simplu și 
ușor de înțeles, in
cit ceea ce mă miră, 
cel mai mult, e tocmai 
neputința sa de a-l 
înțelege.

„OFENSA"
Oficiul poștal era 

plin. Lucrări multe 
pentru funcționarii 
care nu mai pridi
deau. De la o vreme, 
riadul din fața unui 
ghișeu se împotmo
lește. Un bărbat, in
tre 45—50 de ani. in
sista politicos să re
clame poștașul din 
zona in care locuieș
te. Noi, toți ceilalți, 
martori : fără comen
tarii la conversație. 
Urmăream cu interes, 
mai ales că-l știu pe 
învinuitul în cauză. 
Nu, nu-i un monu
ment de amabilitate. 
Acum stătea de par
tea cealaltă a ghi- 
șeului. abia picase 
din cursă cu tolba-i 
pe trei sferturi goală, 
și asculta neobișnuit 
de cuminte acuza :

— Va să zică, reluă 
politicos reclamantul, 
urcă pini la etajul V, 
sună, iese menajera, 
ii întinde acesteia un

aviz de mandat și 
pleacă glonț. N-a aș
teptat nici măcar o 
secundă. Că ieșeam, 
semnam de primire și 
nu mai bateam dru
mul pînă aici. Sint 
om cu preocupări in
telectuale și nu-mi 
pot îngădui risipa de 
timp...

In glasul bărbatului 
urca, se vede bine, 
indignarea. Poștașul ? 
Nu, nu impasibil, cum 
m-aș fi așteptat. Mai 
degrabă încurcat. Ne- 
hotărît.— De ce atitudinea 
asta ? — somează
drastic reclamantul.

— De ce ? — repe
tă ca un ecou func
ționarul.

Ce-i prezenți — 
muți la duel,— De cite ori ați 
venit aici, cu avizul 
pe care vi l-am lă
sat ? — întreabă poș
tașul, scoțindu-și tol
ba de pe umăr.

— De DOUA ori ! 
— izbucni cealaltă 
parte în litigiu.

— DE DOUA tri
mestre, zi de zi. urc și eu pînă la etajul 
V, la dv., pentru taxa 
la radio și televizor...

— Tovarășe poștaș, 
eu...

— Tovarășe inte
lectual, de 180 de ori 
am urcat pînă la dv. 
după taxa amintită 
Acum, cit ați lipsit, 
făcind drumul încoa
ce, am fost a 181 oa
ră. V-am avizat prin- 
tr-o recomandată. Ia 
mai coborîți și dv. că 
mie mi-ajunge de 
cind tot urc în za
dar !...

Știam despre poșta
șul cu pricina că nu-i 
un monument de a- 
mabilitate. De data 
aceea, însă...

Hie TANAS ACHE

DESPRE MUNCĂ
înaltele' valori morale au fost întotdeauna adine prețuite de masele populare, de conștiințele înaintate. Munca, cinstea, demnitatea, abnegația, modestia, onoarea, bună-cuviința, cumpătarea... De-a lungul milenii

lor, aceste valori s-au tezaurizat in înțelepciunea popoarelor, in maxime și aforisme celebre ale unor mari 
ginditori, relevind noblețea spirituală a omului strins legată de idealul său moral.

Răspunzind unei dorințe firești a cititorilor, incepind cu această pagină — sub titlul generic „DIN ÎNȚELEPCIUNEA LUMII" — vom selecționa și publica nestemate din gindirea morală a umanității.

POȘTA

PAGINII

„GEROVITALUL MUNCII'1
sau

un secret al tinereții

• Munca e legea vieții și rodul 
ei cel mai bun

• Munca e izvorul virtuții
• Scoală de dimineață, ca să 

mai lungești din viață
• O calfă leneșă nu-și găsește 

niciodată scule bune
• Lucrul lungește viața, iar 

lenea o scurtează
• Nimeni nu întreabă de casa 

frumosului, ci de casa vrednicului
• Nu există oameni mai ocupați 

ca aceia care n-au nimic de făcut

• E harnic nu oricine lucrează, 
ci acel care lucrează cu plăcere, 
care nu poate fără lucru (N. 
lorga)

• Mai bine să te consumi, decit 
să ruginești (Diderot)

• Pentru mine, viața fără muncă 
nu-și are rațiunea (G. Enescu)

• Elogiul cel mai mare ce i se 
poate aduce muncii omenești este 
că munca ne îngăduie să trăim 
in seninătate (C. Pavese)

• Toate felurile de muncă își au

pitorescul lor. Un om care mun
cește e întotdeauna interesant. 
(Al. Vlahuțâ)

• Numai atît ai trăit, cît ai mun
cit (Goethe)

• Lenea hrănește invidia (Se
neca)

• O zi de trîndăvie obosește 
ca o noapte de nesomn (Petit 
Senn)

• Dușmanul nostru pe lume este 
prostia. Eu mi-aș permite să a- 
daug : lenea și minciuna (Carlyle)

Mi s-a povestit zilele trecute o intimplare. Mai bine-zis, un crîmpei din biografia unui om. Din motive lesne de înțeles, n-am să divulg numele personajului. Dar, la urma urmelor, nu numele lui contează, ci semnificația pe care o relevă experiența sa de viață.Facultatea a fâcut-o nu din pasiune, ci pentru că i s-a părut că e singurul drum lesnicios spre o carieră mai confortabilă. De altminteri, nici nu și-a ales-o el : l-au ales-o părinții. „Ca s-ajungă băiatul inginer și să-i meargă bine".La terminarea facultății — pe care a urmat-o tîrîș- grăpiș — a fost repartizat pe un șantier. Vara — arșiță, praf ; iarna — vin- toase, zloată, ger. Nu i-a plăcut. Era „prea greu". A făcut tot ce i-a stat in putință să se transfere la un institut de proiectări cu gindul că acolo va da „de liniște și căldură". Numai că nici aici „idealul" nu i s-a împlinit. A dat de oameni exigenți și severi. De un colectiv care muncea cu osirdie rar întîlnită la proiecte de înaltă răspundere. Ba mai mult : i s-a impus obligația să meargă des pe șantiere ca să confrunte proiectele cu execuția. Nici aici „n-a rezistat". Nu era „pentru el" ritmul acela acaparant de lucru. Era pentru alții !

Iar s-a zbătut din răsputeri și a izbutit șă se transfere. De data asta în învățămint, la o catedră. La început i se părea că a dat de „raiul pe pămînt" : săli de curs, bibliotecă, mă rog, tot confortul. Dar nici atmosfera de aici, în cu- "rind, nu i-a mai priit. I se cereau lucrări științifice. I se cerea să conducă practica studenților. Deci, să meargă din nou pe șantiere. Nu, asta nu : în definitiv de ce se mutase dintr-un loc intr-altul ? Ca să frămînte iar noroiul și zloata ? Iar zbucium, iar tot felul de „manevre diplomatice", iar cheltuială de energie demnă de o cauză mai bună. Pînă la urmă, pe temeiul diplomei dobîndite cîndva cu chiu cu vai (cît de mult îi orbește pe unii fetișul acestui dreptunghi de turtle, uitînd să cerceteze și ce se ascunde în spatele lui !), s-a aciuat într-un anume serviciu dințr-o a- nume direcție. Adică într-un birou. învîrtește dosare.Dacă v-am povestit acest crîmpei de biografie — deloc romanțată ! — amfăcut-o nu de dragul sîm- burelui său anecdotic. Altceva e la mijloc. Foști colegi ai „personajului" mi-au relatat că l-au întîl- nit nu de mult. La nici 40 de ani arăta ca de 60. Timpuria decrepitudine in

terioară o atrăsese și pe cea exterioară.Zilele trecute am povestit acest crimpei de biografie unor oameni cu trei, patru sau cinci decenii de muncă asiduă, sîrguincioa- să, înalt dăruită în urma lor. Unor oameni care n-au fugit niciodată de la greu. Cărora, aș spune, le-a plă-

— Și la noi, la strungă- rie, a fost un băiat. Unul Morariu. A tot căutat să se strecoare dintr-un loc într-altul, numai să se a- nine pe o creangă mai ferită. Pînă la urmă a plecat de la noi. L-am văzut recent : parc-a trecut vremea cu tăvălugul peste el. Mi s-a plîns că-i bolnav.

transformat — prin 1949 — in prima întreprindere din țară pentru fabricarea motoarelor electrice, Ion Ma- teica putea să plece în altă întreprindere, unde să strunjească piese obișnuite, cum strunjise pînă atunci. Numai că noul profil al uzinei pe el l-a pasionat : îi ridica probleme noi, li
• FUGA DUPĂ „RAIUL PE PĂMÎNT" Și NEGURILE „INFERNU
LUI" DINĂUNTRU • LA NICI 40 DE ANI ARĂTA CA DE 60... • 
„HORA ALTITUDINILOR" SAU SIMBOLUL UNOR VIEȚI TRĂITE 

LA CEA MAI ÎNALTĂ TENSIUNE

cut greul. Și care arată azi — la 50, 60 sau 70 de ani — sub vîrsta pe care le-o indică actul de naștere.Cu strungarul Ion Ma- teica, de la întreprinderea de mașini electrice, m-am întîlnit întîia oară prin 1949. Era încă de pe atunci, din zorii primelor noastre planuri de stț.t și ai întrecerii socialiste, un cunoscut fruntaș în producție (de fapt, el lucrează în această uzină de peste trei decenii !). Și astăzi tot la strungărie l-am găsit. Tot fruntaș în producție. Arată la fel de viol și neastîm- părat ca atunci.

că-l doare ba aia, ba ailaltă. Bolnav și bătrîn de ne- muncă ! Unii se amăgesc cu ideea că dacă își fac o viață cît mai comodă se vor menține „în formă". Nimic mai greșit, v-o spun eu. Numai munca, numai ciocnirea de zi cu zi cu tot felul de probleme, numai grijile te mențin „in formă".Tovarășul Mateica e „dintre aceia care au căutat toată viața grijile „cu luminarea". Nici ele nu l-au ocolit, ce-i drept, pentru că niciodată nu s-a ferit din calea lor. Cînd vechiul A.S.A.M. de odinioară s-a

punela la încercare măiestria profesională. La strungărie erau pe atunci doar trei membri de partid, printre care și el : se punea, deci, problema, nu numai să lucreze piese noi, cum nu se mai lucraseră pînă atunci aici, dar și să „strunjească" noi caractere. Unele dintre ele nu dintre cele mai lesnicioase. Și le-a „strunjit". Azi în secție sînt aproape o sută de comuniști. Mulți formați de el.întiia inovație a realizat-o acum două decenii. Ultima, recent : niște semi- cuple la grupurile electro

gene de sudură, care aproape dublează productivitatea muncii. Și care, totodată, ușurează mult eforturile muncitorului. Vor urma și altele. Căci Ion Mateica nu e omul care să se dea bătut cu una, cu două : pînă nu dă de capăt unei probleme nu se simte la largul lui. De aceea e atit de puternic. De aceea e atît de tînăr....Acum 50 de ani un tînăr modest și sfios intra pe ușa laboratorului de geologie al Universității bucu- reșlene. îndrăgise meseria asta în pofida condițiilor grele in care se efectua odinioară. Din primăvară pînă-n adincul toamnei, a- proape de gerurile cele mari, bătea munții și văile, împreună cu studenții, ca să smulgă adîncu- rilor secretele lor cele închise cu șapte lacăte. Prin anii ’50 omul acesta — după un sfert de veac de practicare a meseriei — ajunsese profesor universitar și șef de laborator la Comitetul geologic.— La vîrsta aceea, căci mă apropiam vertiginos de 50 de ani, puteam să mă declar deplin mulțumit și să-mi continui pe a- celași făgaș cariera pînă la pensie — ne spune azi profesorul doctor docent Ion Băncilă, geologul-șef al Institutului de studii și proiectări hidroenergetice. Iată însă că în 1950 -n-am s-o uit toată viața :

era o zi de primăvară cu o lumină blîndă, prevestitoare de an bun — a venit la mine un tovarăș și m-a întrebat direct, fără ocol, dacă nu vreau să mă ocup de geologie aplicată, inginerească, mai bine-zis de aspectul geologic al construcției de baraje. Nu uitați, era 1950, de abia se lansase planul de electrificare a țării. De abia se pornise organizarea șantierului de la Bicaz. însuși cuvintul „baraj" avea la noi o rezonanță oarecum exotică, stranie. Iar eu nu mai eram la vremea elanurilor romantice. Mi-am spus : cînd o întreagă națiune pornește pe o altă albie, nouă, nemaiștiută pînă acum în istoria acestor păminturi, cum pot să stau eu de-o parte, cu brațele încrucișate, ca un spectator ? Din firea mea, n-am fost și nu sînt spectator. Și n-am rămas spectator. Am acceptat.In sfertul de veac de cînd s-a cristalizat noua fază a carierei sale, profesorul doctor docent Ion Băncilă a contribuit, de la prima la ultima filă, la construcția barajului de la Bicaz, „opera unei gîndiri noi și a unei generații noi", cum obișnuiește d-sa s-o caracterizeze. Apoi, la edificarea barajului de la Argeș. Și, în ultimii ani, la construirea gigantului de la Porțile de Fier. între timp — „printre picături",

vorba profesorului, dar ce „picături" ! — s-a mai o- cupat și de barajele de la Firiza, din Valea Uzului și de la Paltinul. Cum s-ar zice, mai tot ce e stăvilar și izvor de lumină în România contemporană a trecut prin fața „ochiului" său geologic. Momente grele ? Au fost, cum să nu fie. Fără ele nu există meserie adevărată. își amintește și azi de zbuciumul fără istov al zilelor și nopților cînd se frămînta să găsească metodele de stabilizare â versantului sting al barajului de la Bicaz (se iviseră niște dificultăți legate de structura geologică a rocilor). Pînă la urmă geologii, împreună cu constructorii, au găsit soluția : barajul și muntele să se sprijine reciproc. Ca într-o „horă a altitudinilor".— Un vis dintotdeauna al poporului nostru a fost „tinerețea fără bătrînețe" — ne-a spus profesorul Băncilă, cînd i-am relatat cazul tînărului inginer cu care am deschis prezentul articol. E un vis multimilenar al omenirii. Nu știu ce face și, mai ales, ce va face în viitor geriatria în acest domeniu. Ceea ce știu sigur e că nimic nu va putea întrece vreodată „ge- rovitalul muncii". Și, firește, al grijilor și frămîntă- rilor care o însoțesc...
Victor BtRLADEANU

BRIGADIER. N-am reușit să găzduim la timpul potrivit scrisoarea cu amintirile de brigadier ale lui Petru Chirilâ din Iași. A rămas pentru noi însă o lectură plăcută, de cîte ori îi găseam paginile deasupra celorlalte scrisori, în așteptarea unei ocazii potrivite pentru a le discuta. Iată această ocazie, la începutul unui an de muncă ce se anunță eroică, hotărî- tor pentru mărețul program de dezvoltare a patriei. Corespondentul amintit a făcut parte din miile de tineri care în anul 1948 au format detașamentele fierbinți ale șantierelor naționale de renume istoric. „Țin minte că, la 10 mai 1948. am plecat cu brigada a 3-a Iași pe Șantierul național Bumbești-Live- zeni. Brigada a fost repartizată în sectorul 1 Filiași, punct unde am luat prima dată în viață legătura cu colectivitatea și munca politică organizată". Depănînd în continuare caierele romantismului revoluționar, corespondentul ne amintește că mulți tineri rămîneau la bătăliile cu stînca, cu pămintul, cu natura și după dobîndirea carnetului și insignei de brigadier. Sinteza acestor amintiri de tinerețe e cuprinsă în titlul scrisorii, care e și tîlcul ei etic : „Sint mîndru că am făcui parte din primele rînduri".FARMECUL. Ceea ce hrănește farmecul amintirilor corespondentului ieșean sînt anii frumoși pe- trecuți la școala muncii. Ca o confirmare a mindriei pe care ți-o dă activitatea utilă, existența rodnică, e și punctul de vedere al generației aflate acum la vîrsta brigadierilor, lată ce ne scrie o tînără din județul Neamț : „Iubesc munca și sinceritatea. Am îndrăgit meseria dî muncitoare, calificîndu-mă la locul de muncă. Știu că iubind meseria ce ți-ai ales-o devii stăpîn pe tine și pe viitorul ce te așteaptă ; muncind și iubind munca devii un om al societății, un om folositor patriei și familiei".PROPUNERL Maior Gheorghe Coinan. de la o unitate militară, ne trimite o meticuloasă analiză a unui caz de huliganism grav ; dîn- sul face o serie de propuneri (noi ni le notăm pe lista la care contribuie cu idei și alți cititori), dar exprimă totodată și unele considerente ce ne par demne de a fi reținute din capul locului. Ce înseamnă de fapt ieșirea unui huligan, ultragierea unor cetățeni cinstiți, care pot fi oricare dintre noi ? înseamnă confruntarea a două modalități de a trăi, de a gindi, de a se regăsi în viață. Și, dacă tot se ajunge la o astfel de confruntare, nu e cazul să ne întrebăm ce facem fiecare dintre noi, din timp, pentru educarea celorlalți ? Instaurăm climatul de etică socialistă pe cele mai diferite căi, fiecare loc de muncă se poate mîndri cu nenumărate exemple de atitudine înaintată, tot impunerea climatului sănătos e realizată și prin replica promptă pe care e chemată s-o dea opinia publică eventualului act antisocial. Dar, în afară de acestea, e cazul să reflectăm la partea noastră de responsabilitate pentru fructul găunos. E bine ca orice ieșire antisocială să-și găsească replica, dar e și mai bine, și mai firesc ca această replică să fie găsită din timp. „Deci — conchide in această parte a scrisorii corespondentul militar — se impune să ne facem propria analiză sau proces de conștiință dacă am făcut noi totul sau nu, ca părinți, ca educatori, față de cei din familie, față de colectivul în care lucrăm. Nu ne mulțumim oare cu faptul că în familia mea, în colectivul meu, totul e normal (în ce mă privește), iar dacă eu sînt exemplu în toate, ce mă mai interesează colegul de lîngă mine ?“ Sîntem întru totul de a- cord cu G.C., ba chiar subliniem că asta și înseamnă opinie publică în adevăratul înțeles al cuvîntului : climat permanent, nu numai ripostă ocazională.EMOȚIONAȚI. E rîndul nostru să fim emoționați. Un plic cu im- primeul albastru al corespondențelor foarte oficiale, purtînd o emblemă jubiliară și antet în limba franceză („Office pour le Controle des Marchandises") ne rezerva surpriza unei scrisori de mare căldură sufletească, aproape personală. O „divulgăm" cu sentimentul destinatarului, Victor Bîrlădeanu, autor al cursivului „Ocemiștii", publicat în numărul din 8 ianuarie al ziarului. Tovarășii director general, secretar de partid și președintele sindicatului din Oficiul de control al mărfurilor au lăsat puțin deoparte stilul sobru al corespondenței comerciale, ca să ne împărtășească în cuvinte ca de la om la om satisfacția pe care au trăit-o salariații și colaboratorii oficiului regăsind chipul profesiei lor în ziar. Gazeta nu și-a făcut decit datoria, tovarăși „ocemiști" 1 Vă felicităm încă o dată pentru munca dumneavoastră de mare prestigiu și eficiență, sîntem fericiți că rîndurile publicate vă „bucură și stimulează activitatea de zi cu zi" și promitem să dăm curs invitației de a vă vizita.O SECUNDA ! Aurel Tudoran — Ploiești : A trecut vacanța, așteptăm scrisoarea. V. Cristescu — București. N-am înțeles : rîndurile redau un fapt autentic sau reprezintă o încercare publicistică ? în primul caz ar fi trebuit să fie mai concrete, în al doilea caz — mai limpezi. Maria Pană — București : în legătură cu „ornicul" recunoaștem necesitatea unei precizii de... ceasornicar.
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întoarcerea din India

a delegației economice româneDelegația economică condusă de tovarășul Manea Mânescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, care la invitația guvernului Republicii India a făcut o vizită în această țară, s-a înapoiat marți seara în Capitală. în timpul vizitei, tovarășul Manea Măndscu a purtat convorbiri cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor economice, a cooperării industriale și tehnico-științifice, precum și a colaborării dintre organele de planificare din cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Emil Drăgă- nescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor. Emilian Dobres- cu și Nicolae Mihai, miniștri secretari de stat, prim-vicepreședinți ai Comitetului de Stat al Planificării, A Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, alte persoane oficiale.A fost de față John Agacy, însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii India la București. (Agerpres)

Marți dimineața a plecat în Republica Populară Bangladesh delegația Partidului Comunist Român, alcătuită din tovarășii Mihnea Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de științe sociale și politice, și Szasz Iosif, membru supleant al C.C. al P.C.R., care va par-
ticipa la lucrările adunării bienale a Consiliului partidului Liga Awami.La plecare, pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de tovarășii Nicolae Guină, membru al C.C. al P.C.R., și Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R.(Agerpres)

Plecarea delegației române

Semnarea Protocolului primei sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno-burundeze 

de colaborare economică și tehnică

la Conferința regională europeană
a Organizației Internaționale a MunciiMarți dimineața au plecat la Geneva — pentru a lua parte la lucrările celei de-a doua Conferințe regionale europene a Organizației Internaționale a Muncii — tovarășii Petre Lupu, ministrul muncii, conducătorul delegației țării noastre, și Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al Sindicatelor dinDin delegație rul Constantin permanent al Oficiul Națiunilor Unite la Geneva, Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., loan Păcu- raru, membru în Biroul executiv al

Uniunii Generale a România.fac parte ambasado- Ene, reprezentant României pe lingă

Consiliului de conducere al Ministerului Muncii, și Ion Velea, președintele Secției conducătorilor organizațiilor economice de pe lingă Camera de Comerț și Industrie. Delegația este însoțită de consilieri și experți. La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Mircea Voinescu, prim- adjunct al ministrului muncii, C. Hi- doș și A. Andronic, adjuncți ai ministrului, Gh. Petrescu, Oliviu Rusu și Gh. Stuparu, vicepreședinți ai Consiliului Central al U.G.S.R., precum și alte cadre din conducerea Ministerului Muncii și U.G.S.R.(Agerpres)

La Ministerul Comerțului Exterior a fost semnat, marți după- amiază, Protocolul primei sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale româno-burundeze de cooperare economică și tehnică, care a avut loc intre 8 și 15 ianuarie, la București.Documentul a fost semnat de președinții celor două părți în comisia mixtă — Gheorghe Dobra, prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului șl geologiei, și Bjirakamfitye Demian, ministrul economiei, comerțului exterior și interior.La semnare au fost de față Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Nicolae Ghenea, adjunct al ministrului afacerilor externe, Gaspar Emeric Carenza, adjunct al ministrului afacerilor din Republica soane oficiale. externe și cooperării Burundi, alte per-
★făcută presei și Ha-,în declarațiadioteieviziunii, conducătorul delega

ției burundeze a relevat caracterul deosebit de rodnic al convorbirilor purtate cu șeful statului român. în timpul întrevederii cu președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, care mi-a făcut deosebita onoare de a mă primi -- a spus oaspetele — au fost subliniate de ambele părți perspectivele favorabile pentru viitorul relațiilor țărilor noastre, pentru dezvoltarea colaborării economice bilaterale.Referindu-se, în continuare, la contactele cu personalități ale vieții economice românești, ministrul bu- rundez a arătat că acestea „au fost marcate de sinceritate și dorință reciprocă de conlucrare". „De altfel — a conchis șeful delegației burundeze — documentul semnat la București prevede realizarea unor obiective economice de interes comun în domeniile minier, agricol, și energetic, precum și schimburilor comerciale noastre". transporturi dezvoltarea dintre țările
IERI A FOST SEMNAT

C.E.C. în ajutorul celor 
ce vor să-și construiască

• V • I • .

«

în vederea sprijinirii populației în construirea de apartamente proprietate personală și cumpărarea de locuințe din fondul de stat, Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda în 1974 credite în valoare de a- proape 5,5 miliarde lei. Suma este superioară cu circa 2,3 miliarde lei celei cheltuite în acest scop in anul trecut, fapt ce confirmă ajutorul sporit dat și pe această caie dezvoltării fondului de locuințe. Astfel, cu creditele prevăzute vor putea fi construite aproape 60 000 apartamente. De asemenea, se va putea cumpăra un important număr de locuințe din fondul de stat. (Agerpres)

26 DE ANI DE LA SEMNAREA PRIMULUI TRATAT DE

PRIETENIE, COLABORARE Șl ASISTENȚA MUTUALĂ

ROMÂNO-BULGAR

0 pagină memorabilă în istoria

t v
PROGRAMUL I

relațiilor româno-bulgare

Rezultate ale cooperării economice 
româno-egiptene înCooperarea economică și tehnică romăno-egipteană, inițiată cu muiți ani în urmă pe baza relațiilor de prietenie și înțelegere, de colaborare, dintre cele două țări și popoare, Înregistrează noi rezultate, de această dată în domeniul industriei chimice.Este vorba de fabrica de produse sodice El Mex — de la Alexandria — rod al cooperării fructuoase româno-egiptene — care va fi dată în funcțiune în zilele următoare. Probele tehnologice au fost trecute cu succes și fabrica va începe să producă în curînd primele cantități de sodă caustică, calcinată și bicarbonat de sodiu, necesare economiei egiptene — capacitatea anuală a u- zinei fiind de 100 000 tone de astfel de produse.România, prin întreprinderea de comerț exterior Petrom, a asigurat proiectele, livrarea de utilaje și e- chipamente, precum și asistența teh-

domeniul chimieinică de specialitate la construcția fabricii și montajul instalațiilor acestui important obiectiv al economiei egiptene.Conlucrarea economică româno-e- gipteană își găsește expresie și în alte obiective industriale în curs realizare. Astfel, la Hamrawein află in construcție un complex prelucrare a fosfaților, iar în curînd vor fi atacate lucrările de construcție la Fabrica de acid sulfuric de la Abu-Zabal.Pe agenda relațiilor economice ro- mâno-egiptene sînt înscrise și alte acțiuni de cooperare în domeniul petrochimiei, in construcția de mijloace de transport — sector în care funcționează deja linii de asamblare a tractoarelor și autoturismelor de teren, la Heluan și, Cairo — în fabricarea tru industria textilă nient electric.

de se de

respectiv, la de utilaje pen- și de echipa-
Către Curtea Supremă a SpanieiMADRID oane membri de sindicat din România cerem Curții Supreme a Spaniei să acționeze în spiritul dreptății și al umanității și să anuleze această condamnare la ani grei de închisoare a unor muncitori cinstiți și nevinovați.

Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România a aflat cu adincă indignare despre sentința nedreaptă pronunțată împotriva celor 10 muncitori cesul 1001/1972.In numele celor implicați în pro-peste cinci mili-
CONSILIUL CENTRAL Al UNIUNII GENERALE 

A SINDICATELOR DIN ROMÂNIA

PROTOCOLUL COMERCIAL PE ANUL
Intre românia și poloniaîn urma tratativelor purtate într-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă, marți dupâ-amiază, la Ministerul Comerțului Exterior, a fost semnat Protocolul comercial între Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă, pe anul 1974.Potrivit acestui document, România va livra Poloniei mașini-unelte, rulmenți, locomotive Diesel-electrice de 2 100 CP și hidraulice de 350—450 CP, vagoane, produse ale industriei electrotehnice, autoturisme, mașini agricole, utilaje pentru construcții și drumuri, echipament electromecanic, mașini electronice de calcul, uleiuri minerale, produse chimice, bunuri de consum etc. La rîndul său, Polonia va livra României mașini-unelte, rulmenți, traulere, echipament naval, produse ale industriei electrotehnice, utilaje pentru construcții și drumuri, instalații și utilaje pentru industriile chimică, minieră, ușoară, pentru fabrici de zahăr, cocs metalurgic și energetic, laminate din oțel, sulf, produse chimice, bunuri de larg consiim. Protocolul precede; de ase» menea, și livrări reciproce de mărfuri în cadrul acțiunilor de colaborare și cooperare economică încheiate intre cele două țări în domeniile metalurgiei și chimiei.Documentul a fost semnat de Ion Stoian și Tadeusz Nestorowicz, ad- juncți ai miniștrilor comerțului exterior din cele două țări.La solemnitate au fost prezenți Ion Pățan, vicepreședinte al Con-

1974
siliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, ”---- ------- ‘ -------!~”i j;“M.A.E., _ .care au participat la tratative.A fost de față Wladyslaw Wojta- sik, ambasadorul Poloniei ‘ ~rești.

funcționari superiori din membrii ambelor delegațiila Bucu-
★Volumul schimburilor de convenit pentru anul 1974 ...cu aproape 45 la sută volumul prevăzut în Protocolul comercial pe anul 1973 — a ținut să sublinieze Tadeusz Nestorowicz, adjunct al ministrului comerțului exterior al Poloniei, în- tr-o declarație făcută redactorului „Agerpres", loan Ivanici, grupa de mașini și utilaje deține o pondere de circa 60 la sută. Important de remarcat în ceea ce privește relațiile economice dintre țările noastre este tocmai această tendință de creștere continuă, favorizată de dezvoltarea economiilor noastre naționale.în încheiere, Tadeusz Nestorowicz a spus : Peste un an expiră acordul de lungă durată pe care dorim să-l realizăm înainte de termen, in patru ani și jumătate. Ne și gindim deja la relațiile de perspectivă, chiar la anul 1990. De altfel, ultima întîlnire a Comisiei guvernamentale de colaborare economică româno-poloneză a preliminat ca schimburile reciproce să crească de 2,5 ori în cincinalul viitor, comparativ cu perioada 1971— 1975.

mărfuridepășește

Teleșcoală.
9,00 Album școlar : Coson — re

gele dac. (Televiziune școlară 
completivă).
Geografie (anul IV) : Marea 
Neagră. (Televiziune școlară 
integrată).
Introducere In matematica 
modernă : Aigebre Boole. 
(Televiziune școlară comple
tivă).
Curs de limba engleză. Lec
ția 73.
Curs de limba rusă. Lec
ția 74.
Film serial 
„Gullver in țara 
Vetre folclorice 
Județul Suceava.

16,00 — 17,00 Lecții 
lucrătorii din ___________
Cultura plantelor de tâmp.

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

ția 76.
18,05 Dialog ; Impactul demogra

fic. (Participă Vladimir Tre
ble! și Cezar Radu).

18.30 Istoria operetei... în persona
je ; Eroi ctin operetele „Via
ța pariziană” șl „Orteu în 
infern” de Offenbach. 
Teleobiectiv.
Tragerea Ptonoexpres. 
1001 de seri : „Aventurile Iul 
Zajko”.
Telejurnal a La cotele anu
lui XXX.
Baschet masculin : Steaua — 
Spartak Brno (repriza a 
Ii-a). Meci retur în sfertu
rile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni”. Trans
misiune directă din sala 
sporturilor Fioreasca.
Teleclnemateca- Ciclul Ecra
nizări după opere literare : 
„Hamurile” — film realizat 
după John Steinbeck. Regia : 
Boris Sagal. In distribuție : 
Lome Greene, Juitie Som- 
mars, Murryya Hamilton. 
Premieră pe țară.
24 de ore.

9,35

10,00

10,30

11,00

11,55

18,50
19,10
19,20

19,30

20,06

20,35

22,10

20,00

pentru copii ; 
piticilor”.
: Straja —

PROGRAMUL II

TV pentru 
agricultură.

Pagini de umor : „Aventuri 
in epoca de piatră". 
Universitatea TV.
Telex.
Muzică ușoară cu Ana Pe- 
trla și George Enache.
Metamorfozele lui Mitică. 
Scenariu pentru televiziune 
de Andrei Băleanu. Interpre
tează : Dem Rădulescu, Oc
tavian Cote seu. Virgil Ogă- 
șanu, George Bănică. Florin 
vasillu, Dan Tufaru, Marius 
Peplno, Radu Stoenescu, 
Constantin Diplan. C. Con
stantin, Gelu Colceag, Ga
briel lencec, Ion Mălaiele, 
Decebal Curta, Sorin Gheor
ghiu. Dem Savu, Candid 
Stoica, Rodica Popescu.

22,06 Din lirica universală : „Voci 
ale iernii".

20,23
21.00
21,05

21,20

• SPORT * SPORT • SPORT » SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Astă-seară, în sala Fioreasca Actualitatea la fotbal t ÎTEVA Rî DURI
în sala sporturilor de la Fioreasca va avea loc astăzi un interesant cuplaj internațional baschetbalistic. Cu începere de la ora 17,45, echipa feminină I.E.F.S. va primi, în meci retpr al optimilor de finală contînd pentru „Cupa cupelor", replica formației Hapoel din Tel Aviv. In pri-

mul joc, baschetbalistele noastre au obținut victoria cu scorul de 83—64. în continuare, se va desfășura returul jocului masculin Steaua — Spartak Brno, din cadrul sferturilor de finală ale „Cupei Cupelor". Prima partidă, disputată la Brno, a fost ciștigată de formația cehoslovacă cu 96—85.
20-22 IANUARIE, LA PLOIEȘTI

Campionatele internaționale
ale României la tenis de masă
• Echipe din 13 țări și-au confirmat participarea
• Primii oaspeți — sportivii din R. P. Chineză — au sosit
• întîlnire cu campioanele mondiale Miho Hamada 
(Japonia) și Maria Alexandru (România) • Mîine la

Buzău meci amical Romania—R. P. Chinezăîn nate niei diționale in sportul european și chiar mondial — vor avea loc la tenis de masă, între 20 și 22 ianuarie, la Ploiești. Trei zile în care, la mesele de joc, vor putea fi urmărite numeroase mari vedete ale acestui sport. Secretarul general al federației noastre de specialitate ne spunea ieri că pe lista de concurs figurează jucători și jucătoare din 13 țări: Anglia. Bulgaria. Cehos'ova- cia, R. P. Chineză, Cuba, R. D. Germană, Iugoslavia. Japonia, Polonia, Suedia, Ungaria, Uniunea Sovietică și România. Pentru moment, de pe lista participan- ților individuali reținem numele japonezei Miho Hamada, campioană mondială, împreună cu compatrioata noastră Maria Alexandru, In proba de dublu femei, al sovieticei Zoia Rud- nova, campioană europeană, ale binecunoscuților Ito (Janonla), fost campion al lumii, Gomos- kov, Sarhojan (U.R.S.S.), Be- lesznay (Ungaria), Karakasevic (Iugoslavia), Thorsell (Suedia), deținătorul titlului european la juniori etc. Primii oaspeți — echipele R. P. Chineze — au făcut ieri antrenamente în sala „Victoria", gazda întrecerilor.

acest an, primele campio- internaționale ale Româ- — competiții devenite tra- De altfel, în programul de pregătire pentru campionatele internaționale de la Ploiești, echipele R. P. Chineze și României au inclus o intilnire amicală — atît la masculin, cît și la feminin — mîine, 17 ianuarie, la Buzău.Pînă aseară, selecționerii F.R.T.M. nu definitivaseră garniturile „tricolore". Este însă mai mult ca sigur că din primele reprezentative ale României (în turneele pe echipe participăm cu cîte trei echipe) nu vor lipsi Maria Alexandru, E- leonora Vlaicov, Ligia Lupu, Șerban Doboși. Gheorghe Teodor, Dorin Giurgiucă, Marin Firănescu.Pentru astă-seară slnt așteptate la București echipele Japoniei, în frunte cu Miho Hamada. Delegația Japoniei va a- duce, totodată, și cupa mondială cucerită de Hamada și Maria Alexandru. Conform înțelegerii dintre forurile de specialitate ale celor două țări, prețiosul trofeu — după ce a stat un an în Japonia — va ră- mîne un an și în România. Fără îndoială, pentru sportivii, ca și pentru spectatorii prezenți Ia „internaționalele" .de la Ploiești. „Cupa mondială" va constitui un punct suplimentar de atracție.

• Selecționata de fotbal a țării noastre va susține două jocuri de verificare la 26 și, respectiv, 29 ianuarie, la Istanbul. In primul meci va întîlni echipa Fenerbahce. în vederea acestor întîlniri, antrenorul Valentin Stănescu a convocat pentru vineri la București lotul selecționa- bililor. Din lot a fost scos Beldeanu, înlocuit cu Broșovschi.
★• Marți după-amiază, la Paris a fost stabilită de către U.E.F.A. procedura tragerii la sorți pentru stabilirea (astă-seară) a grupelor Campionatului european de fotbal. Echipele R. F. Germania, U.R.S.S., Belgiei, Ungariei, României, Angliei, Italiei și Iugoslaviei, calificate în sferturile de finală ale ultimei ediții, au fost desemnate „capi de serie" în fiecare grupă.
★• Tradiționalul turneu internațional de fotbal pentru tineret de la Via- reggio se va desfășura in acest an între 13 și 25 februarie. La actuala ediție a competiției și-au anunțat participarea 16 echipe, printre care și formația Rapid Bucureșli. In urma tragerii la sorți, componența celor patru grupe preliminare este următoarea : grupa A : Fiorentina, Everton, Ferencvaros Budapesta, A.S. Roma ; grupa B : Internazionale Milano, Rapid București, F.C. Amsterdam, A.S. Napoli ; grupa C : F.C. Bologna, Glasgow Rangers, Sampdoria și o echipă din U.R.S.S. care nu a fost încă anunțată ; grupa D : A.C. Milan, Eintracht Frankfurt pe Main, Vojvodina Novi Sad și Lazio.

sem. — • La Sella Nevea (Italia) s-a desfășurat un nou concurs masculin contînd pentru „Cupa Europei", în proba de slalom special victoria a revenit spaniolului Francisco Fernandez Ochoa (cronometrat în 92” 24/100), urmat de compatriotul său Aurelio Garcia (92” 32/100). Schiorul român Dan Cristea a ocupat locul 10 cu timpul de 94” 39/100. • Concursul internațional de schi fond de la Zakopane s-a deschis cu proba feminină de ștafetă 4x5 km, în care victoria a revenit formației poloneze L.K.S. Po- ronec (in Ih 15’45”). Echipa Tractorul Brașov s-a clasat pe locul doi (lh 19’38”), iar pe locul trei — Start Zakopane (lh 20’18”).

HALTERE. — în cadrul concursului de haltere desfășurat la Kotka (Finlanda), finlandezul Kalevi Lah- denrata a stabilit un nou record mondial la categoria supergrea — stilul „smuls" — cu performanța de 185 kg. Vechiul record (183,500 kg) aparținea cunoscutului campion sovietic Leonid Jabotinski.ATLETISM. — Cu prilejul unui concurs desfășurat pe teren acoperit la Vilnius, cunoscutul atlet sovietic Kestutis Șapka a cîștigat proba de săritură în înălțime cu 2,23 m. Rezultatul lui Kestutis Șapka constituie cea mai bună performanță mondială a sezonului.

ȘAH

ma- Fis-una

La San Juan (Porto Rico) a început meciul dintre marii maeștri internaționali Boris Spasski (U.R.S.S.) și Robert Byrne (S.U.A.), contînd pentru sferturile de finală ale turneului candidaților la titlul mondial de șah, deținut, cum se știe, de rele maestru american Robert cher.în prima partidă s-a jucatdintre cele mai „tăioase" variante ale apărării siciliene, denumită „a- tacul Keres". Boris Spasski, cu piesele negre, a egalat destul de repede poziția după deschidere și, prin- tr-un sacrificiu temporar de pion, a preluat o ușoară inițiativă. Spre sfir- șitul partidei însă, marele maestru american, cu mutări foarte precise (după părerea comentatorului agenției A.P., mutarea-cheie ar fi fost cea de-a 36-a), a restabilit un echilibru complet. Remiza s-a consemnat la mutarea a 44-a.

VOLEI. — în meci retur pentru turul II al „Cupei campionilor europeni" la volei feminin, echipa N.I.M. Budapesta a întrecut pe teren propriu, cu scorul de 3—0 (15—1, 15—1, 15—10), formația Post Viena. învingătoare și în primul joc cu a- celași scor (3—0), echipa N.I.M. Budapesta va întîlni în turul următor formația Rapid București, într-un meci hotărîtor pentru calificarea în turneul final al competiției.

HOCHEI PE GHEAȚA. - Reprezentativa de hochei pe gheață a Poloniei, aflată în turneu în Canada, a jucat la Betelford cu o selecționată regională, pe care a învins-o cu scorul de 8—1 (3—0, 2—1, 3—0).TENIS DE MASA. — în localitatea vest-germană Dietzenbach s-a disputat întîlnirea dintre selecționatele R.F. Germania și Cehoslovaciei, con- tind pentru „Cupa ligii europene” la tenis de masă. Sportivii cehoslovaci au terminat învingători cu scorul de 6—1.
teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu” (la sala mică a Palatu
lui) In cadrul ciclului Schubert- 
Brahms — maeștri ai muzicii ca
merale ; Recital de pian susținut 
de Viorica Diaconu Zorzor — 20.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 19.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 20. 
(sala din str. Alex. Sahia) : Noile 
suferințe ale tinărului
• Teatrul ~ "
— 19,30.
• Teatrul
Magheru) : 
Washington ____ ___
dio) : Hotelul astenicilor — 20.
a Teatrul Giulești : Simbătă la 
Veritas — 19,30.
• Teatrul dramatic din Baia Mare 
(in sala Comedia a Teatrului Na
țional ..I. L. Caragiale”) : Steaua 
zimbrului — 17: 20.
• Teatru! ..Țăndărică” (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Stnziana
— 15, (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul Petre — 15.
• Studioul I.A.T.C. ..I. L. Cara
giale” : Mockinpott (în limba ger
mană) — 20.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy,

Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
rii seară ! — 10,30.
• Teatrul de revistă si comedie 
„Ion Vasllescu” ; Reflectorul re
vistei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
romănă” ; La hanul cu cinteee — 
premier» — 19,30.
• Circul „București” : Spectacol 
prezentat de circul Busch-Roland 
— 16; 19,30.

— 20.
Mic : Stîlpii societății

,.C. I. Nottara” (sala 
Aici a dormit George 
— 19,30. (sala Stu-

cinema
a Capcana : PATRIA — 9: 1.1,15;
13,SO; 16; 18,15; 2»,30, MODERN — 
9; 1.1,15; t3.3O: 16; 18,15; 20,30, CA
PITOL — 9,15; 11,3»; 14; 16,16;
18,30; 20,45, FAVORIT — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30.
a Cidul (panoramic-color — am
bele scrii) : SALA PALATULUI — 
16 (seria de bilete — 4935), 20 (se
ria de bilete — 4936).
• Insula misterioasă : 
FARUL — 8,30; 11; 13.30;
21, BUCUREȘTI — * “ 
16; 18,30; 21.
a Veronica se 
TRAL — 9,13: 
18.15; 20,30, VOLGA

LUCE A.- 
16; 13,80; 
11; 13,30;

Întoarce
11.30;

CEN-
13,45; 16;
8.3»; 10.30:

Se împlinesc astăzi 26 de ani de la semnarea, la București, a primului Tratat româno-bulgar de prietenie, colaborare și asistență mutuală — eveniment de seamă în evoluția raporturilor dintre cele două țări și popoare.Vechi și bogate în tradiții sînt legăturile de prietenie și solidaritate dintre popoarele vecine ale României și Bulgariei, dintre mișcările muncitorești și partidele comuniste din cele două țări — legături călite în bătăliile purtate adesea umăr la umăr pentru înfăptuirea idealurilor seculare de libertate, independență națională, progres social. Consfințind aceste tradiții și marcind etapa nouă, superioară, a dezvoltării relațiilor reciproce în condițiile socialismului, tratatul încheiat la 18 ianuarie 1948 a creat un fundament trainic și un cadru po- litîco-juridlc puternic pentru lărgirea și amplificarea lor pe cele mai diverse planuri. în perioada care a trecut de atunci, legăturile de colaborare româno-bulgare, bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului socialist, au devenit tot mai rodnice, amplifi- cîndii-se în cele mai variate domenii — politic, economic, tehnico- științific, cultural etc.Prevederile documentului încheiat la 16 ianuarie 1948 și-au găsit o semnificativă continuare și dezvoltare in noul Tratat dc prietenie româno-bulgar, semnat in toamna

anului 1970, care a deschis perspective și mai ample intensificării și adincirii colaborării reciproce, spre binele ambelor popoare, al cauzei socialismului.Un rol esențial, hotărîtor în dezvoltarea raporturilor reciproce pe toate planurile il au relațiile de prietenie și colaborare tovărășeasca dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, contactele nemijlocite și schimburile de păreri între conducerile de partid și de stat din cele două țări. în acest context, întîlnirile și convorbirile rodnice dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Todor Jiv- kov, devenite tradiționale, au marcat, de fiecare dată, momente de excepțională însemnătate în evoluția mereu ascendentă a relațiilor frățești româno-bulgare.Animați de profunde sentimente de simpatie și solidaritate față de toate popoarele care făuresc orin- duirea nouă, socialistă, oamenii muncii din țara noastră urmăresc cu interes și bucurie vasta activitate constructivă desfășurată de poporul bulgar, succesele remarcabile ce le obține in opera de edificare a socialismului.Redăm mai jos cîteva secvențe consemnate „Scînteii" la preocupările muncii din prietenă.
de corespondentul Sofia cu privire la actuale ale oamenilorBulgaria vecină și

„Anul deplinei mobilizări

a tuturor forțelor constructiveLa centrul principal de calcul din Sofia pentru prelucrarea informației economice, începutul acestui an a găsit aparatele lucrînd din plin — 24 de ore din 24. Din întreaga țară au sosit aici rapoartele statistice privind rezultatele activității economice desfășurate anul trecut, pentru a fi însumate în „Bilanțul final al celui de-al treilea an al cincinalului". Calculele definitive încă nu au fost încheiate. Dar din datele preliminare, comentate de specialiștii bulgari în perioada campaniei electorale recent încheiate, rezultă că poporul bulgar a pășit in noul an cu o zestre de remarcabile realizări.După datele preliminare cunoscute, venitul național a crescut cu 8,7 la sută față de 1972, acest ritm fiind mai ridicat decît acela înregistrat în primii doi ani (1971 și 1972) și superior chiar celui prevăzut pentru întregul cincinal. O contribuție hotărîtoare la obținerea acestor rezultate a avut-o industria. Ca rezultat al muncii politice șl organizatorice desfășurate în această direcție de P.C. Bulgar, valoarea producției industriale realizate în 1973 este de circa 13 miliarde leva, ceea ce înseamnă o creștere de 10,7 la sută față de nivelul atins in 1972.Bun și spornic a fost anul 1973 și pentru a- gricultura bulgară, care a continuat să se dezvolte statornic pe calea industrializării, concentrării și specializării producției, ob- ținîndu-se o producție

agricolă globală superioară celei realizate în 1972.Bizuindu-se pe succesele repurtate pînă acum, poporul bulgar a trecut, încă din primele zile ale acestui an, la îndeplinirea sarcinilor și mai mari puse în fața sa de Legea planului unic al dezvoltării' economico- sociale și de Legea bugetului de stat pe 1974, adoptate de sesiunea din decembrie 1973 a Adunării Populare. Conform prevederilor a- cestora, venitul național al Bulgariei va crește în acest an cu10 la sută ; în același timp, productivitatea muncii va înregistra un spor de 9,5 ia sută, iar volumul producției va fi majorat cu11 la sută în industrie și 5 la sută în agricultură.într-o scrisoare deschisă adresată, in primele zile ale anului, organelor și organizațiilor de partid, de stat și obștești, de către C.C. al P.C. Bulgar, Consiliul de Miniștri și Consiliul_ Central al Uniunii Bulgare, necesitatea mării anului 1974 „în- tr-un an al muncii susținute și al mobilizării depline a tuturor forțelor, un an al avintului politic și în muncă pentru îndeplinirea celui de-al șaselea plan cincinal".Una din direcțiile principale spre care sînt chemate să-și îndrepte atenția toate colectivele de muncă din economia bulgară este lupta pentru un sever regim de economii în toate sferele de activitate. Este semnificativă, în acest sens, acțiunea muncitorilor
vremea

Ieri in țară : Vremea a fost friguroa
să, îndeosebi în estul țării. Cerul a 
fost variabil, mal mult senin, exceptlnd 
Dobrogea, sudul Moldovei și estul Bă
răganului unde, în cursul după-amie- 
zil, 3-au produs innorări mai pronun
țate și a Început să ningă. VIntul a 
suflat in general slab, cu intensificări 
in sud-estul tării. Temperatura aeru
lui la ora 14 oscila intre minus 20 de 
grade la Joseni și plus 1 grad la Ban- 
loc șl Moldova Veche. In București : 
Vremea a fost friguroasă, cu cerul mal

12,30; 14,30; 16,30; 18.30: 20,30,
ARTA — 10,30; 15,30; 18; 20.
• Judo : FESTIVAL — 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21.
o Coloana de la miezul nopții : 
LUMINA — 9; 11.15; 13.30; 16;
18,15; 20,30.
a Răscoala : DOINA — 8,43; 16. 
a Albă ca zăpada și cei șapte

tici : DOINA — 11; 13.30: 18,
LIRA — 16; 18; 20.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 29.
• Joe Kidd : SCALA — 9; 11.15; 
13,30; 16; 13.30; 21, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13.30; 16: 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9: 11.15: 1.3.3b: 16: i«,30; 
20,45.
a Legenda lui Rustam t TIM
PURI NOI — 9,15; 11.30; 13,45; 10; 
13,15; 20,30.
• Marele vals : GRIVIȚA — 9; 
12.30; 16; 19,30, GLORIA — 9,30; 
12,30; 16; 19,15.
• „Vila" noastră de vacantă : 
DRUMUL SÂRn — 15,30; 18; 20,16. 
a Anatomia dragostei : FLO
RE ASCA — 15,30; 18; 20.15.
• Frații Marx agențl secret! — 
14.30; 16,30. Fundătura — 18,45, Fe
lul de a fi — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Fapt divers în prima pagină : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15 : 20,30, FLAMURA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Intlmplări cu Cosa Nostra : 
VICTORIA — 9: 11,15; 13,30; 16:

ff

Sindicatelor se sublinia transfor-

din județul Plovdiv, care au lansat întrecerea pentru utilizarea cît mai eficientă a materiilor prime, materialelor, combustibililor și energiei, pornind, in același timp, o vastă acțiune de revizuire a tuturor normelor de consum. După unele calcule întocmite de specialiști, numai reducerea cu 1 la sută a consumurilor de materiale ar reprezenta, la dimensiunile economiei bulgare, o economie de 200 milioane leva.Cu deplină aprobare a fost întîmpinată de oamenii muncii din toate județele țării chemarea conducerii de partid și de stat' „T.™™ poporului bulgar, ca, „in cinstea 1 Conferinței Naționale a partidului și a celei de-a 30-a aniversări a victoriei revoluției socialiste în Bulgaria, să-și desfășoare toate forțele și energia, să lucreze în așa fel îneît să nu existe rămîneri în urmă, să ducă o luptă neîntreruptă împotriva rutinei, împotriva a tot ce împiedică avîntul necontenit al economiei bulgare și să folosească mai deplin marile avantaje ale orînduirii sociale socialiste", însuflețirea cu care poporul bulgar a trecut la înfăptuirea sarcinilor de plan pe 1974, ca și realizările dobîndite în primele zile din ianuarie sînt o garanție că anul în curs va marca un nou și important pas pe drumul traducerii în viață a hotărîrilor Congresului al X-Iea al P.C. Bulgar privind construirea societății socialiste dezvoltate.

adresată

C. AMAR1ȚE1

mult senin. Vîntul a suflat In genera! 
slab. Temperatura maximă — minus 7 
grade.

Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 
ianuarie. In țară : Vremea va fi geroa
să la început, mai ales in estul și sud- 
estul țării, unde temperaturile minime 
vor mai cobori in primele două nopți 
sub minus 20 de grade. In rest, tempe
raturile minime vor fi cuprinse intre 
minus 12 șl minus 2 grade. Spre sfir- 
șitul- intervalului, vremea se va încălzi 
ușor începind din vestul țării. Cerul va 
ii variabil, mai mult noros în Crișana, 
Maramureș, Transilvania, unde va 
ninge temporar. In rest, ninsori izolate. 
Vînt potrivit. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse între minus 8 șl plus 2 
grade. In București : Vreme geroasă 
la început, apoi In încălzire ușoară. 
Temporar precipitații slabe.

18,15; 20.30, AURORA — 9: 11,15; 
ÎS,30; 15,45; 1»; 20,15, FLACARA
— 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18.15; 20,30.
• Ceata : RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : BUCEGI — 15,30; 18; 20,15, 
COTROCENI — 14; 16; 18; 20, MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
a Decolarea : CRINGAȘI — 16; 18. 
o Ultimele șase minute : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, FERENTARI — 15,30; 18; 
20,15.
• Pădurea de mesteceni : VIITO
RUL — 15,30; 18.
a Clasa muncitoare merge In pa
radis : VIITORUL — 20.
a Torino negru : DACIA
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30.
o Dragostea începe vineri : PRO
GRESUL — 15.30; 18; 20.15.
a Doi pe un balansoar : UNIREA
— 15,30; 18; 20.15.
• Uimitoarele : 
Robinson Crusoe :
t5,30: 18; 20,13.
• Cea din urmă
18; 20.
• Eliberarea lui
MUNCA — 10: 18.
• Cu cărțile pe față : PACEA — 
15,30; 17.45; 20.
a O floare și doi grădinari : 
POPULAR — 10; 15,30; 19.
• Vis de dragoste : VITAN — 
15,30; 19.
• Vagabondul ; COSMOS — 10,30: 
15,30; 19.

aventurl ale Iul
GIULEȘTI —

zi : MUNCA —

L. B. Jones :

9;



CONFERINȚA PENTRU SECURITATE încheierea convorbirilor
Șl COOPERARE ÎN EUROPA româno-indiene

Realizarea unor obiective

Au reînceput lucrările fazei a douaGENEVA 15 (Agerpres). — După o pauză dc o lună, la Geneva au fost reluate, mărfi, lucrările celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.în prima zi a lucrărilor s-au reunit șase din cele 12 subcomisii, celelalte organisme urmind să-și re- inceapă activitatea in următoarele 24 de orc. Nota dominantă a climatului primei zile a constituit-o hotă- rirea exprimată de țările participante in diversele organe subsidiare, care au ținut ședințe, de a se trece cit mai curind la redactare, astfel incit cea de-a treia fază să se țină fără întirzieri sau aminări. A reieșit că există toate condițiile pentru ca perioada de trecere de la discuțiile de ordin general de clarificare și apropiere a pozițiilor, la activitatea efectivă de elaborare a documentelor, să se încheie în două-trei săptămîni.Ca o reflectare a interesului de a

se imprima un ritm mai alert discuțiilor, într-o serie de organe de lucru s-a dezbătut și problema eventualei creșteri a numărului de ședințe. Astfel, in unele subcomisii s-a convenit ca în săptămina următoare ' să se țină mai multe ședințe decit se preconizase în planul inițial.Delegația română acționează pentru organizarea rațională a activității în această perioadă crucială a negocierilor, care să permită elaborarea, prin luarea in considerare a pozițiilor tuturor participanților, a unor documente cit mai clare și precise, cu caracter angajant. privind principiile noi care trebuie să guverneze relațiile dintre statele participante și măsurile care să asigure transpunerea în viață a acestor principii.
ORIENTUL APROPIAT
© Amînarea reuniunii Comitetului de lucru militar egipteanO' 

israelian © Declarațiile secretarului de stat americanGENEVA 15 (Agerpres). — Reuniunea Comitetului de lucru militar egipteano-israelian consacrată examinării problemelor privind dezangajarea trupelor egiptene și israelie- ne la Canalul Suez, ale cărei lucrări urmau să înceapă marți la Geneva, au fost aminate pentru 24 ianuarie — a anunțat un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite. Aminarea celei de-a șaptea reuniuni, a menționat purtătorul de cuvînt, este legată de continuarea misiunii secretarului de stat american, Henry Kissinger, care face vizite succesive în Egipt și Israel, în efortul de a se ajunge la un acord asupra separării forțelor militare ale celor două țări.*CAIRO 15 (Agerpres). — „Convorbirile pe care le-am avut la Assuan cu președintele Anwar Sadat au contribuit Ia reducerea substanțială a distanței dintre cele două părți. Această distanță va fi și mai mult redusă în următoarele 24 sau 48 de ore“, a declarat secretarul de stat american Henry Kissinger, luni seara, înaintea plecării sale la Tel Aviv, unde continuă cu oficialitățile israe- liehe examinarea problemei dezangajării trupelor egiptene și israelie- ne la Canalul Suez — relatează a- genția France Presse. Kissinger a adăugat că discuțiile sale cu președintele egiptean au fost ca de obicei „prietenești, constructive, utile și rodnice".„Problema dezangajării este foarte complicată și are aspecte diferite. Aceste probleme au fost discutate temeinic în cursul convorbirilor, iar președintele Sadat a transmis un plan și o hartă in acest scop", a spus secretarul de stat. în cadrul unei conferințe de presă ținute la Cairo,

Henry Kissinger a precizat că nu este un „negociator", ci mai degrabă un „mediator", iar „părțile interesate sînt de acord cu activitatea mea". *AVIV 15 (Agerpres). — Re- pentru a doua oară în Israel, convorbirile avute cu pre-TEL întors, după ședințele Egiptului, secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger, a examinat, marți, cu oficialitățile israe- liene propunerile egiptene privind realizarea acordului de dezangajare a trupelor în regiunea Canalului Suez.în cadrul discuțiilor care au avut loc, secretarul de stat american și oficialitățile israeliene au creat un grup special de lucru — arată agenția United Press International. „A- cest grup, a spus Abba Eban, ministrul de externe al Israelului, a fost creat pentru a exprima opinia israe- liană asupra propunerilor egiptene, astfel incit, în momentul cînd Henry Kissinger se va reîntoarce în Egipt, el să aibă o concepție foarte clară asupra punctului nostru de vedere".
★„Am prezentat oficialităților israeliene contrapropunerile egiptene privind înfăptuirea unui acord de dezangajare și am avut, în acest sens, discuții foarte folositoare" — a declarat la Tel Aviv, în cadrul unei conferințe de presă, secretarul de stat Henry Kissinger. Consider, a spus el, că partea israeliană a găsit în aceste propuneri „aspecte constructive" — menționează agențiile de presă. Dincolo de unele divergențe existente, a spus el, „importantă este hotărîrea de principiu a Israelului și Egiptului de a acționa pentru îndeplinirea acordului de separare a forțelor".

(Urmare din pag. I)securități, garanția că se vor afla la adăpost de orice act de agresiune sau de atingere a suveranității lor și că vor putea dezvolta larg colaborarea dintre ele, în interesul reciproc și al progresului general.Rezultatele lucrărilor desfășurate în cele trei luni, care au trecut de la deschiderea fazei a doua a conferinței. pot fi privite sub dublu aspect : pe de o parte, s-a ajuns la o clarificare a pozițiilor participanților i.i legătură cu întregul evantai de probleme aflate în atenția participanților ; totodată, dezbaterile au e- vidențiat punctele de acord pe a căror țesătură se vor sprijini documentele finale. Acum, cînd pozițiile statelor au devenit mai bine cunoscute, efortul principal va putea fi concentrat, în perioada imediat următoare, spre fructificarea tuturor posibilităților de apropiere, ceea ce ar permite realizarea de acorduri general acceptabile.Astfel, în ce privește aspectele po- litico-juridice ale securității europene, există un consens asupra normelor ce vor trebui așezate la temelia noilor relații interstatale în Europa — principiile în zece puncte. Schimbul de opinii de pînă acum s-a axat asupra definirii conținutului fiecăruia din aceste principii, urmind să se redacteze textul documentului final. în acest sens, țara noastră consideră de importanță majoră elaborarea unei declarații de principii ale relațiilor dintre state, al cărei text trebuie să fie cit mai precis și angajant posibil, să definească sistemul de drepturi și obligații ale tuturor statelor în înfăptuirea noilor principii de relații internaționale. în acest sens, este semnificativ că în cadrul negocierilor un loc însemnat l-au ocupat propunerile menite să asigure respectarea riguroasă a acestor principii de către toate statele participante, conturîndu-se pe această linie un șir de idei și propuneri constructive. Așa cum se știe, România a prezentat un proiect de măsuri concrete care să facă efectivă nere- curgerea la forță sau la amenințarea cu forța, ca bază a sistemului de securitate europeană.Aspectele politice ale securității nu pot fi separate de eforturile care trebuie întreprinse pentru dezangajarea militară în Europa și, în general, în chestiunile dezarmării. O securitate reală nici nu poate fi concepută în afara unor măsuri concrete în direcția diminuării și. în ultimă instanță, a eliminării factorilor

potențiali de tensiune. Participanții la conferință au ajuns pînă acum ia un acord cu privire la unele măsuri destinate să ducă la creșterea încrederii și întărirea stabilității pe continent. Pe masa conferinței se află, de asemenea, o serie de propuneri — între care și cele prezentate de România — referitoare la normele care trebuie să guverneze negocierile în materie de dezangajare și dezarmare, prevederi care să chidă perspectiva examinării în tor a altor măsuri îndreptate realizarea dezangajării militare dezarmării în Europa.Este într-un stadiu avansat activitatea de concertare a pozițiilor vasta problematică a cooperării nomice, tehnico-științifice și în meniul mediului înconjurător, cursul dezbaterilor s-a relevat pregnanță necesitatea ca, prin eforturi comune, să fie depășite Obstacolele și barierele care impietează încă în măsură considerabilă circuitul de bunuri materiale pe continent. In stabilirea căilor și mijloacelor de lărgire și intensificare a acestei cooperări trebuie să se țină seama, desigur, de existența în Europa a unor țări in curs de dezvoltare și de necesitatea asigurării condițiilor unei participări plenare și egale în drepturi la acest circuit a tuturor statelor, indiferent de sistemul lor politico-social.Procesul de clarificare a pozițiilor a cuprins, în cadrul negocierilor, și aspectele culturale ale cooperării in- tereuropene, schimbul de informații și contactele umane.Deși abia în ultimele ședințe din luna decembrie participanții au abordat punctul al patrulea al ordinii de zi — urmările instituționale ale conferinței — această problemă, s-ar putea spune, a ghidat desfășurarea lucrărilor pe întreaga lor durată. Este incontestabil că rezultatele conferinței nu ar putea avea valoarea preconizată decît în perspectiva continuării eforturilor de edificare a securității și dezvoltare a cooperării pe continent, ca proces de amplă perspectivă. Numeroase delegații s-au pronunțat de aceea pentru crearea unui mecanism de concertare care să funcționeze după, conferință.Nu pot fi ignorate, firește, dificultățile care mai persistă. încercările de eludare a unor aspecte importante ale securității, tendințele de tergiversare a lucrărilor. Cu toate acestea, potrivit unei opinii aproape generale, s-au creat condițiile pentru începerea redactării documentelor finale, astfel îneît cea de-a treia

militară des- vii- spre »iin eco- do-In cu

DELHI 15 (Corespondență de la Ion Puținelu). — Tovarășul Manea Mănescu, Vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, a avut o nouă cu ministrul afacerilor Republicii India, Swaranin t revedere externe al Singh.Cu acest tur de situației internaționale și s-a făcut o trecere in revistă a stadiului actual și a perspectivelor de dezvoltare ale relațiilor bilaterale. Interlocutorii au exprimat opiniile lor asupra principalelor probleme internaționale și au constatat similitudinea pozițiilor celor două părți.

prilej s-a procedat la un orizont asupra problemelor

După semnarea 
declarației de unificare

a Tunisiei si Libiei

întrunirea Consiliului
republicii la Tunis

întrevederea s-a desfășurat intr-un spirit de cordialitate și deplină înțelegere.Cu același prilej, ministrul de externe indian a dat o înaltă apreciere principiilor politicii externe promovate de România, a exprimat cuvinte elogioase la adresa activității președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, a inițiativelor țării noastre în promovarea consecventă a cooperării, înțelegerii și destinderii internaționale.*Marți dimineața, tovarășul Manea Mănescu a părăsit capitala Indiei în- drepiîndu-se spre patrie.La plecarea de pe aeroportul internațional „Palam", șeful delegației economice române a fost condus de D. V. Borooah. ministrul petrolului și chimiei în guvernul funcționari superiori Centrale dc Planificare, rul Afacerilor Externe nistere și instituții economice.Au fost de față Petre Tănăsie. ambasadorul României în India, si Vishnu Ahuja, ambasadorul Indiei la București, precum și membri ai Ambasadei și Reprezentanței economice române la Delhi.

indian, de ai Comisiei din Ministe- și alte mi-

ale cooperării romano marocaneRABAT 15. — (Corespondențăde la Mircea S. Ionescu). — Din portul Agadir, de pe coasta atlantică a Marocului, a plecat spre Constanța primul vas încărcat cu concentrate de cupru, extrase de minerii români și marocani, care au deschis, recent, prin cooperare, mina de la Talaat-Iminirfi, situată în deșertul sudic al țării. Mina este concepută, în exclusivitate, după proiecte românești și dotată în cea mai mare parte cu utilaje fabricate de uzinele constructoare de mașini din țara noastră. O altă mină de cupru care urmează să intre în a- cest an în funcțiune la Ouanșimi, tot pe baza cooperării cu România, este în pragul dării sale in exploatare. Proiectată de specialiștii români, mina va fi dotată în exclusivitate cu utilaje produse, de industria noastră constructoare de mașini, în paralel, pe lingă cele două exploatări de cupru se construiesc, cu utilaje românești, și uzine pentru prepararea acestor minereuri.Cooperarea economică româno- marocană s-a soldat cu bune rezultate și în alte domenii — îndeosebi în agricultură — fiind în curs de extindere și in alte ramuri : prelucrarea de minereuri, industriile

chimică, energetică, hidrotehnică, prelucrarea și transformarea pieilor de animale etc. Diferite studii de specialitate urmăresc construirea unor obiective economice de primă importanță, înscrise în cincinalul actual al dezvoltării econo.mico-so- ciale independente a Marocului, printre care diferite unități de prelucrare a materiilor prime, complexe agroindustriale și altele.Schimburile comerciale dintre cele două țări cunosc, de asemenea, o dezvoltare continuă, ele înregis- trînd, în 1973, un spor de 20 la sută față de anul precedent. România exportă în Maroc utilaje miniere, strunguri, aparate de. joasă tensiune, cherestea, alte produse din lemn, importând, la rîndul din Maroc, minereuri, tracit etc.în afară de aceasta, te menționa asistența tate acordată de România Marocului in diferite domenii economice, dar și sociale, îndeosebi în cel al formării de cadre naționale proprii și al sănătății publice. Se află, in prezent. în Maroc, de exemplu, 75 de profesori și 60 de medici români, fiind așteptați să sosească și alții, la solicitarea autorităților marocane.

ei,fosfați, an-se mai poa- de speciali-

TUNIS 15 (Agerpres). — Sub conducerea președintelui Habib Bour- guiba, la Tunis a avut loc, marți, o reuniune a Consiliului republicii, organul suprem de stat. A fost examinat, potrivit unui comunicat oficial, „principiul proclamării uniunii dintre Tunisia și Libia" și au fost studiate „mijloacele de transpunere in practică a declarației de la 12 ianuarie cu privire la crearea Republicii Arabe Islamice".Referindu-se Ia căile de realizare a uniunii, comunicatul subliniază că guvernul tunisian „va adopta, cît mai curind posibil, măsurile necesare pentru revizuirea constituției, in așa fel incit în ea să poată fi înscris principiul referendumului". Se arată, totodată, că guvernul tunisian „va angaja negocieri cu guvernul libian, în scopul determinării conținutului uniunii și a etapelor ei de realizare".Comunicatul mai subliniază că „relațiile Tunisiei cu celelalte țări ale lumii, precum și toate angajamentele. acordurile și atitudinea ei față de tratatele internaționale la care a subscris, vor rămîne neschimbate".
algerianomarocaneRABAT 15 (Agerpres). — Șefii de stat ai Marocului și Algeriei — cele două țări invitate în declarația adoptată de președinții Bourguiba și Gedafi să se alăture Uniunii tuni- siano-libiene — au stabilit luni contacte pentru a se consulta, anunță agenția M.E.N., citind postul de radio Rabat. In legătură cu aceasta, Hassan al II-lea și Houari Boume- diene au hotărit să mențină legătura pentru a urmări evoluția situației.Totodată, Algeria și Marocul au convocat reuniuni speciale ale forurilor conducătoare naționale pentru examinarea hotărîrii Libiei și Tunisiei de a se uni.

fază a conferinței să poată avea loc nu mai tîrziu de mijlocul acestui an.Manifestind aceeași atitudine constructivă ce a caracterizat poziția sa încă de Ia început, țara noastră este hotărită să-și aducă întreaga contribuție pentru reușita conferinței, în această etapă sînt de însemnătate hotărâtoare efortul și manifestarea voinței politice a tuturor statelor participante pentru traducerea in viață a dezideratelor securității. Evidențiind rolul important ce revine tuturor statelor continentului, contribuția pe care toate țările — mari, mijlocii și mici — sînt chemate să o aducă la această operă, partidul și statul nostru au subliniat și subliniază, în același timp, cu consecvență, însemnătatea acțiunilor maselor populare, rolul opiniei publice progresiste. în concordanță cu această concepție, țara noastră a participat la numeroase manifestări internaționale consacrate securității europene — mese rotunde, simpozioane, reuniuni ale tineretului, juriștilor, parlamentarilor, miniștrilor e- ducației — multe dintre ele desfășurate la București,în acest context se înscrie și seminarul internațional „Studenții și securitatea europeană", desfășurat in aceste zile in capitala țării noastre, însăși întilnirea șefului statului român cu participanții la seminar reflectă pregnant atenția pe care România o acordă realizării securității europene, aprecierea dată rolului ce revine tineretului în lupta pentru afirmarea in viața internațională a principiilor de egalitate, u- manism și dreptate socială. în a- cest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta la întilnirea cu participanții la seminarul de la București că, „alături de clasa muncitoare, alături de masele largi populare", tineretul trebuie „să contribuie la unirea tuturor forțelor pentru a lichida definitiv vechea orientare în politica internațională, vechile practici în raporturile dintre state și pentru a a- șeza relațiile internaționale pe baze noi. Tineretul — atit cel muncitoresc. țărănesc, cît și intelectual, deci și tineretul dc pe băncile universităților — este chemat să fie unul din factorii cei mai activi în realizarea acestei noi politici în viața internațională". Cu atit mai mult se impune in prezpnt unirea tuturor forțelor progresiste pentru ca Europa să devină un continent al securității și colaborării. Iar pentru acest țel nobil. nici un efort nu trebuie precupețit.

Desemnarea noului președinte 
al BrazilieiBRASILIA 15 (Agerpres). - La 15 ianuarie, cei 503 membri ai Colegiului Electoral brazilian — reuniți în incinta Congresului Federal din Brasilia — i-au desemnat pe Ernesto Geisel și pe Pereira dos Santos în funcțiile de președinte și, respectiv, vicepreședinte al țării, pentru perioada următorului mandat constituțional. Cei doi reprezentanți ai partidului de guvernămînt, Alianța Renovatoare Națională (Arena), au obținut 400 de voturi, față de 76 de voturi întrunite de contracandidații prezentați de partidul Mișcarea Democratică Braziliană — singurul

partid de opoziție admis în mod legal în Brazilia. Au fost înregistrate 21 de abțineri din partea aripii radicale a M.D.B., șase membri ai Colegiului Electoral fiind absenți.La 15 martie, președintele ales al Braziliei va prelua in mod oficial funcția supremă în stat. Generalul Ernesto Geisel este al 23-lea președinte al Braziliei. El s-a născut acum 65 de ani, în statul Rio Grande do Sul. A urmat cursurile a diferite școli militare. în 1969, a părăsit serviciul militar activ, pentru a prelua conducerea companiei petroliere braziliene „Petrobras", la cererea președintelui Garrastazu Medici.

LONDRA 15 (Corespondență de Ia N. Plopeanu). — în prima sa ședință din acest an, Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Marea Bri- tanie, desemnat la cel de-al 33-lea congres, a ales organele de conducere ale partidului.Au fost, astfel, desemnați cei 16 membri ai Comitetului Politic al Comitetului Executiv. în funcția de secretar general a fost reales tovarășul John Gollan, iar în cea de președinte al partidului — tovarășa Irene Swan.

agențiile de presă
M.A.E. al Republicii Viet

namului de Sud 3 dat PubUc‘- tății o declarație de protest împotriva efectuării, de către avioane ale S.U.A., a unor zboruri de recunoaștere deasupra zonelor eliberate din provincia Quang Tri. Declarația arată că avioane fără pilot americane au efectuat recunoașteri aeriene în zonele Dong Ha și Lao Bao, precum și în regiunea șoselelor nr. 9 și 14, aflate în teritoriile controlate de G.R.P. al R.V.S. în provincia Quang Tri. acțiuni ce renrezintă o violare a Acordului de la Paris asupra Vietnamului.
In urma unei reuniuni Ia care au participat ministrul francez al industriei, Jean Charbonnel, și reprezentanți ai Federației sindicatelor din industria metalurgică s-a anunțat că a fost acceptat un proiect guvernamental menit să ducă la rezolvarea conflictului de muncă de la Fabrica de ceasuri „LIP" din Besanțon.

REUNIUNEA
CONSILIULUI
MINISTERIAL

AL PIEȚEI COMUNEBRUXELLES 15 — (Corespondență de Ia N. Popescu-Bogdănești). — Consiliul ministerial al Pieței comune și-a continuat marți lucrările, una din preocupările participanților fiind formularea unui răspuns la demersul american de ținere a unei conferințe a marilor consumatori de e- nergie, respectiv S.U.A., Piața comună și Japonia. După cum se știe, potrivit propunerii americane, la a- ceastă conferință nu ar participa, ca fiind mici consumatori, patru din țările Pieței comune — Belgia, Danemarca, Irlanda, Luxemburg — iar Comisia C.E.E. a înaintat consiliului propunerea ca problema participării la o astfel de întîlnire să fie abordată de pe o poziție comunitară.*Agenția „France Presse" a transmis, ieri, un comentariu pe această temă în care se arată că ar fi preferabilă o reuniune mondială sub egida O.N.U. : „Potrivit unor surse din anturajul delegației franceze, a- vantajul unei conferințe mondiale ar consta în faptul că printre altele, cadrul Națiunilor Unite ar permite participarea țărilor in curs de dezvoltare, printre care și cele africane, la soluționarea unei crize ale cărei repercusiuni îi afectează în egală măsură". într-un alt comentariu, în care sînt relevate deosebiri între pozițiile Franței și S.U.A., A.F.P. relatează : „La Bruxelles francezii s-au arătat destul de reticenți față de crearea unui „consorțiu al consumatorilor" care să fie dirijat de S.U.A. deoarece, pentru Statele Unite — a căror monedă recîștigă cu fiecare zi poziții dominante datorită crizei petrolului — acest consorțiu ar fi un mijloc de a-și relnstaura conducerea asupra lumii occidentale".

transmit
Jules Leger a depus ju> 

rămîntul în calitate de gu
vernator general al Cana
dei. FostLuxemburg, de-al 21-lea ambasador în Belgia și Jules Leger este cel guvernator al Canadei.

Președintele Turciei,Fahrl Koriitiirk, a autorizat marți coaliția dintre Partidul Republican al Poporului și Partidul Salvării Naționale in vederea creării unui nou guvern. Aprobarea prezidențială pune în principiu capăt crizei ministeriale declanșate în Turcia în urmă cu trei luni.
Crearea unei societăți 

naționale pentru cercetări 
și exploatări petroliere, de- numită „Hydro-Congo", a fost anunțată de guvernul congolez. Hotărîrea privind crearea acestei societăți a fost luată în cadrul unei reuniuni a Biroului Politic al Partidului Congolez al Muncii, desfășurată sub conducerea președintelui N’Gouabi. Mariena atins,Dolarul american marți, la bursa din Londra, record — 2,2235 dolari pentru o liră sterlină. Poziția dolarului a continuat să se > întărească, în aceeași zi, și pe celelalte piețe de schimb valutar din Europa occidentală, paralel cu creșterea prețului metalului galben.

un curs

0 hotărîre a C.C. al 
P.F.R.M. Comitetul Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol a adoptat o hotărîre în legătură cu două date memorabile în istoria luptei revoluționare a poporului mongol, care urmează a fi marcate solemn în anul 1974 ca sărbători naționale : împlinirea a 50 de ani de la desfășurarea Congresului al Ill-lea al P.P.R.M. și semicentenarul proclamării R.P. Mongole.

Compania națională japoneză 
de televiziune „N.H.K." a difu
zat in întreaga Japonie un pro
gram de 30 minute dedicat 
României, in cadrul programu
lui, care a avut ca fundal sonor 
melodia „Valurile Dunării" de 
Ivanovici, au fost înfățișate i- 
magini din România. O orchestră 
care efectuează, in prezent, un 
turneu în Japonia, a interpre
tat muzică populară româneas
că și a prezentat instrumente și 
elemente de folclor specific ro
mânesc.

bunurilor apar- petroliere stră- țară și transfe- naționale „Pe- la a
Cuvernul Republicii Zair a hotărît preluarea ținînd companiilor ine, înregistrate în rarea lor societățiitro-Zair" — s-a anunțat oficial Kinshasa. Societatea „Petro-Zair" fost înființată printr-un decret semnat de șeful statului, Mobutu Șese Seko, la 10 ianuarie a.c.

ANGLIA Greva generală a mecanicilor de locomotive

La miezul nop(ii de luni spre mărfi în întreaga Anglie a început greva de 24 de ore a mecanicilor de locomotivă. Transporturile feroviare au fost, practic, paralizate. Greva a fost declanșată ca urmare a refuzului conducerii căilor ferate de a satisface revendicările greviștilor privind îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. In fotografie : într-una din gările londoneze călătorii așteaptă zadarnic plecarea unui tren

DE PRETUTINDENI
• „GRĂDINA" DIN LA

BORATORUL SPAJIAL. O interesantă experiență, efectuată in U.R.S.S., pare să ofere soluția aprovizionării cosmo- nauților. plecați in călătorii de lungă durată, cu produse vegetale proaspete și oxigen.Patru cercetători sovietici au trăit, timp de 6 luni, în totală izolare sub pămint, avind Ia dispoziție patru camere a 75 mc fiecare. Singura lor legătură cu exteriorul a fost telefonul. în- tr-una din aceste camere au trăit și muncit „piloții" experimentali. în alte două — in condițiile unei atmosfere artificiale — au fost cultivate diferite plante : griu, porumb, cartofi, roșii, ceapă, ridichi, morcovi, salată. în a patra a fost cultivată o anumită specie de alge care degajă o cantitate deosebit de mare de oxigen.în timpul experienței, soarele a fost înlocuit cu lămpi electrice puternice, plantele au fost udate cu ape menajere cărora li s-au adăugat anumite săruri, iar oxidul de carbon produs prin respirație a fost absorbit de plante care emanau. în schimb, oxigen. Experiența a reușit pe deplin, dovedindu-se că există modalități dc a se a- sigura șederea timp îndelungat a cosmonauților în spațiu.
• MUZEELE BRITANI

CE Șl DIFICULTĂȚILE 
ECONOMICE. ° vech9 tradiție britanică, în virtutea căreia muzeele au avut din secolul 19 intrarea gratuită, a căzut Victimă dificultăților economice. începînd de la 2 ianuarie, anul acesta, cei ce doresc să viziteze British Museum, National Gallery, Tate Gallery, Victoria and Albert Museum și alte asemenea așezăminte de rezonanță internațională vor trebui să plătească un bilet de intrare de 10 pence. în plin sezon turistic — iulie și august — prețul se va majora cu 20 la sută. Sumele încasate sînt destinate a acoperi cheltuielile proprii ale muzeelor, în lipsa creditelor și subvențiilor primite din bugetul statului. Se reamintește că primul muzeu din lume — „Ashmolean" din Oxford, înte'meiat în mai 1683 — putea fi vizitat în schimbul unui tarif calculat după... timpul petrecut înăuntru.

• AERONAVE CU HI
DROGEN LICHID. Pe «- nia preocupărilor febrile manifestate în întreaga lume de a găsi înlocuitori pentru carburanții tot mai greu de procurat și mai scumpi, cercetătorii din R.F.G. studiază posibilitatea creării unor avioane cu reacție, care să folosească drept carburant hidrogenul lichid, utilizat încă de pe acum, după cum se știe, la rachetele spațiale. Se crede că primul asemenea a- vion va putea fi dat în funcțiune în 1930. Hidrogenul lichid prezintă marele avantaj de a avea o putere calorică de trei ori superioară tradiționalului carburant folosit la avioane, în schimb prețul său de cost este mult mai ridicat. Pină la sfir- șitul deceniului se scontează însă pe o reducere treptată a acestui preț, astfel îneît hidrogenul lichid să devină cu adevărat competitiv.

• UN PEGAS DE AUR 
IN BULGARIA. In zona sa- tului Sveștari, din județul Raz- grad, a fost descoperită o statuetă din aur, reprezentînd sculptura părții din față a calului mitologic Pegas, descoperire arheologică unică pe pămîntul Bulgariei. Figurina, ale cărei detalii — cap, coamă, picioare, aripi — sînt fin prelucrate, cîn- tărește 471 grame.

• „ENCICLOPEDIA 
VIITORULUI". Filiala dinParis a institutului american Hudson și-a făcut cunoscută intenția de a edita o „Enciclopedie a viitorului", planificată a avea cinci volume. Peste o sută de savanți și artiști vor încerca, prin pronosticurile lor, să prefigureze viitorul mai mult sau mai puțin apropiat. Pe lista autorilor figurează, printre alții, specialistul în zboruri cosmice Wernher von Braun, antropologul Margaret Mead, istoricul Arnold Toynbee, futurologul Herbert Kahn, fizicianul atomist Edward Teller. Primul volum urmează să apară în 1975.

• GEMENI IN SERIE... Cei șase gemeni — trei băieți și trei fetițe — născuți zilele trecute la Capetown în Republica Sud-Africană se simt bine, în ciuda unei forme benigne de icter, care a început însă să cedeze ca urmare a tratamentului fototerapic intens ce li s-a aplicat. Mama copiilor — Susan Ro- senkowitz — se află, de asemenea, într-o stare satisfăcătoare. Se pare că nașterea gemenilor continuă în serie deoarece acum se anunță că la Kelheim, în Bavaria, o tinără femeie de 18 ani a născut 4 gemeni, dintre care trei în greutate de 2,5 kilograme. Al patrulea, care cîntărește 1,1 kg. a fost pus sub observația specială a medicilor.
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