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— Pentru început, vi propun, 
tovarășe prim-vicepreședinte, să 
vă referiți la legătura dintre 
controlul financiar și eficiența 
economică. Sint specialiști, ba 
chiar cadre de conducere din 
anumite unități productive, care 
consideră activitatea de control 
cao povară, un instrument bi
rocratic care îi împiedică să-și 
vadă de treabă, de producție. 
Ce părere aveți despre o ase
menea concepție ?— Voi răspunde, luind în considerare, un obiectiv fundamental în acest an : așa cum s-a prevăzut prin planul national unic de dezvoltare economlco-socială, prin bugetul de stat, în centrul întregii noastre activități este pusă sarcina sporirii eficientei economice. Prin urmare, îndeplinirea planului de producție al fiecărei întreprinderi nu este un scop în sine, ci urmărește obținerea unor rezultate economico-financiare cit mai bune, cu eforturi umane, materiale și bănești optime. In transpunerea In viață a acestor obiective un rol important revine și controlului economico-financiar, atribut inseparabil al procesului de conducere. Ce s-ar intlmpla, de pildă, lntr-o întreprindere, dacă fiecare salariat ar cheltui fondurile după cum îl taie capul, dacă cei care conduc unitatea ar da numai sarcini fără să se mai intereseze dacă sînt aduse la îndeplinire T Tocmai de aceea este nevoie de control, de control financiar în primul rînd, pentru a se instaura un climat de ordine riguroasă și de disciplină fermă in gospodărirea mijloacelor materiale și bănești, a se respecta cu strictețe legalitatea și a 

se apăra integritatea avutului ob
ștesc. Firește, controlul trebuie bine organizat pentru a nu răpi inutil timp prețios celor care conduc sau execută o anumită activitate. Dar el este indispensabil, este o latură esențială a gestiunii economice. Viața arată că tocmai în întreprinderile unde se minimalizează însemnătatea controlului, unde acesta se desfășoară sporadic, formal, fără convingere, nici rezultatele economice nu se situează la nivelul așteptărilor, importante resurse sint risipite fără rost. Deci nu numai că nu se pune problema slăbirii acțiunilor de control, ci, dimpotrivă, apa^e necesară luarea în continuare a unor măsuri care să ducă la întărirea controlului în economic, la exercitarea exigentă a acestuia. Ia accentuarea caracterului său preventiv.

— La ce vă gîndiți, in mod 
concret ?

—r Pornesc de la o constatare mai generală a organelor de control financiar : unii conducători de unități, contabili-șefi, precum și alte cadre cu atribuții tehnice sau financiar-
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contabile nu manifestă întotdeauna exigența și răspunderea necesare în angajarea și utilizarea eficientă a fondurilor pe care le administrează, în acest context, una din îmbunătățirile esențiale ce ar putea fi aduse controlului financiar se referă la creșterea rolului și a răspunderii tuturor acelora care aprobă actele ce angajează întreprinderea. De pildă, în viitor cei ce exercită controlul financiar preventiv să aibă obligația de a efectua acest control nu numai asupra legalității cheltuielilor, ci și asupra necesității și oportunității lor, a eficienței economice ce se scontează a se obține. Fără a intra prea mult în tehnica operațiilor de control financiar preventiv, trebuie totuși să menționez necesitatea ca el să se facă simțit atît în faza de angajare a cheltuielilor, cît și în faza premergătoare plății, acționîndu-se operativ ori de cîte ori se întrevede că banul public ar putea să nu fie folosit în modul cel mai economicos.
— Și o altă măsură T— De asemenea, avem în vedere și întărirea controlului preventiv bancar asupra operațiilor de creditare, finanțare și plăți, în lei și valută, privind activitatea de producție, investiții, circulația mărfurilor, comerț exterior și alte acțiuni economice și sociale. Prin aceasta se scontează Intensificarea acțiunii de

TINERETUL ȘANTIERELOR 
despre 

ȘANTIERELE TINERETULUI„Dispecer" la o telecon- ferință publicistică dedicată brigadierilor de pe șantierele tineretului ! Puneți-vă în locul meu și veți recunoaște că o asemenea sarcină nu poate fi „atacată" altfel de- cit cu emoție. Cu acea emoție pe care ți-o dă gindul la una dintre realitățile cele mai pregnante ale ultimelor trei decenii de istorie românească : prezența tineretului în toate etapele de edificare a României socialiste, în miezul fierbinte al acestei construcții. Generațiile vîrstnice își amintesc că și-au vindecat rănile spirituale pricinuite de război sorbind apă vie din entuziasmul cu care tinerii abia mijiți au înscris trainic în istoria nouă a țării, prin muncă eroică, comunistă, nume ca Bumbești-Livezeni, Sal- va-Vișeu, APACA, Ceanu Mare-Cluj, Lunca Prutului... Iar generația de mijloc — tinerii de a- tunci — tresar și azi, a „dor de spart munții-n pumni", ori de cîte ori aud refrenele de demult 

descoperire și oprire la vreme a eliberării unor fonduri care ar putea să fie utilizate neeconomicos sau fără un temei legal.
— Potrivit legii, Curtea Supe

rioară de Control Financiar are 
obligația de a institui, prin or
gane proprii, controlul financiar 
preventiv la unele ministere. Ce 
aspecte mai importante au re
zultat din această activitate ?— Sintetic vorbind, în numai cîte- va luni de cind se exercită controlul financiar preventiv de către organele Curții în ministere, s-a oprit efectuarea unor operații fără bază legală, neeficiente sau care nu erau necesare, în sumă de peste 350 milioane lei și economisirea unor fonduri valutare de peste 11 milioane lei valută. In plus, conducerile ministerelor la care a fost instituit controlul financiar preventiv prin organele Curții au fost obligate să ia măsuri pentru întărirea ordinii și disciplinei în utilizarea eficientă a mijloacelor materiale și bănești. In acest scop au fost elaborate norme, au fost stabilite competențe și răspunderi în legătură cu modul de efectuare și aprobare a cheltuielilor. Evident, aceste date pe

Convorbire realizată de 
Comeliu CARLAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

ale Reconstrucției, devenite, in perspectiva deceniilor, adevărate simboluri ale tinereții perpetue : „Răsună valea, răsună valea de la Bumbești
tral al U.T.C. Spicuiesc din voluminosul material cîteva date care, cred eu, ne pot pune „în atmosferă" înainte de a da cu- vîntul corespondenților

LA TELECONFERINȚA DE AZI: O para- 
frazâ la un vechi refren : în loc de „Răsună 
valea" — „Răsună țara" I • CONSTAN
ȚA : „Ne simțim ca la munte" • LOTRU : 
„Scrieți despre băieții din viscol" • TUR
CENI : „Lansăm chemarea î" • ROGO
JELU : „O primim I" • CETATE - GALI- 
CEA MARE : „Mai făcurăm un Jiu I" • 
TÎRGOVIȘTE : „Răspunzători pentru mi
liarde" • SOMEȘ : O sarcină de partid : 

tinerețe fără bătrînețe I

la Livezeni"... Dar tineretul de azi al șantierelor 7 ...Am în față cîteva repere cifrice pe care, ca un dispecer conștiincios, le-am solicitat, înainte de teleconfe- rință, Comitetului Cen
noștri. Iată : pe marile șantiere energetice (Lotru, Someș, Tîrgoviște, Rogojelu, Turceni), devenite sau în perspectivă de a deveni șantiere naționale ale tineretului, lucrează în prezent peste

Noi mașini 
destinate 

mecanizării 
lucrărilor
agricoleAgricultura va fi dotată, în acest an, cu peste 11 000 de tractoare, 4 000 de combine autopropulsate și alte mașini, care vor permite nu numai extinderea mecanizării, dar și o mai mare diversificare a ei, cu efect direct asupra producției agricole. In felul acesta, un tractor va reveni la circa 80 de ha teren arabil.Cele mai multe din noile mașini sînt destinate cooperativelor agricole. Printre acestea se numără și echipamente pentru combinele C-12 de recoltat și depănușat porumb știuleți, precum și combine de recoltat plante furajere. Alte mașini vor asigura erbicidarea culturilor de porumb, griu și floarea-soarelui pe o suprafață de cinci ori mai mare decît în anul trecut. Totodată, S.M.A. și . uzinele de specialitate ale agriculturii vor confecționa echipamente pentru semănătorile cu care se vor aplica, concomitent cu semănatul, îngrășămintele chimice la porumb și floarea-soarelui. Asemenea echipamente se asigură și pentru culturile de cartofi.In acest an va crește dotarea unităților cu seturi de mașini speciale pentru legumicultură, viticultură, pomicultură și zootehnie. (Agerpres)

5 000 de tineri brigadieri. La fel, pe fiecare din șantierele de tineret ale agriculturii (Valea Ca- rasu, Terasa Brăilei, Ce- tate-Galicea Mare, Mos- tiștea-Ilfov) se adună zilnic, în zori, în careul brigadieresc cîte 1000 — 1200 de brigadieri. Ca să nu mai vorbim de șantierele locale ale tineretului deschise pe întreg cuprinsul țării, adunînd, în vacanțe, sute de mii de tineri care lasă in urmă, ca semn al hărniciei generației lor, vaste terenuri îndiguite și de- secate, zeci de mii de hectare ferite de eroziuni sau recondiționate ca pășuni, cămine de locuit, locuri de agrement, terenuri de sport și atîtea și atîtea altele, asupra cărora nu pot insista pentru că teleconferința noastră este „la zi" și, de fapt, cînd scriu aceste rînduri n-au mai rămas decît cîteva ore pină la
Petre DRAGO

(Continuare 
in pag. a IV-a)

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit la 18 ianuarie, la Predeal, pe ministrul federal al afacerilor externe al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlaeger, care face o vizită oficială în țara noastră.La primire au luat parte George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Aninoiu, ambasadorul României la Viena.Oaspetele a fost însoțit de Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București, și dr. Ludvig Steiner, ambasador, director în Ministerul Afacerilor Externe.Ministrul austriac al afacerilor externe a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un mesaj de salut și cele mai bune urări din partea președintelui Republicii Austria, Franz Jonas, și a cancelarului federal, Bruno Kreisky.Mulțumind pentru bunele urări transmise, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
Toastul tovarășului 
Nicolae CeaușescuDomnule ministru,Domnilor,Aș dori să exprim satisfacția mea, a Consiliului de Stat și a guvernului român pentru vizita pe care o faceți în țara noastră — vizită care constituie o expresie a relațiilor bune de colaborare dintre România și Austria.Fără îndoială că vizita președintelui Jonas în România, convorbirile pe care le-am avut în Austria cu președintele Franz Jonas, cu cancelarul Bruno Kreisky, înțelegerile care s-au realizat au deschis perspective bune pentru dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre.în aceste zile, s-au evidențiat, de asemenea, atit dorința, cit și posibilitatea extinderii în continuare a relațiilor de cooperare economică, tehnico-științifică dintre țările noastre. Totodată, s-a evidențiat necesitatea ca țările noastre să conlucreze mai strîns, împreună cu țările europene, pentru înfăptuirea securității pe continent, să participe mai activ Ia viața internațională, pentru soluționarea democratică a problemelor care confruntă astăzi omenirea, pentru promovarea principiilor de egalitate, de respect intre toate națiunile lumii. Apreciez, deci, că și vizita dumneavoastră in țara noastră va marca un nou moment în dezvoltarea relațiilor dintre România și Austria, o contribuție la cauza colaborării și păcii in Europa și in lume.Doresc să ridic acest toast pentru o bună colaborare între popoarele noastre ; în sănătatea președintelui Franz Jonas, în sănătatea dumneavoastră, domnule ministru, a dumneavoastră, a tuturor 1

un călduros salut președintelui Franz Jonas și cancelarului federal, Bruno Kreisky.în cursul întrevederii, evocîn- du-se însemnătatea schimburilor de vizite și a convorbirilor dintre președintele Consiliului de Stat al României și președintele federal al Austriei, s-a dat o înaltă apreciere rezultatelor înregistrate în urma acestor întîlniri în promovarea cooperării româno-austriece pe plan politic, tehnico-științific și cultural. Totodată, s-a exprimat convingerea că stadiul actual al raporturilor româno-austriece oferă un cadru propice pentru identificarea și punerea în valoare a noi posibilități de dezvoltare și a- profundare a relațiilor bilaterale, a cooperării economice și tehnice și în diverse alte domenii și s-a manifestat dorința de a se acționa în comun în acest sens, în interesul celor două popoare.A avut loc, de asemenea, un larg schimb de păreri cu privire la probleme actuale ale vieții internaționale. Subliniindu-se necesita

tea participării active a fiecărui stat la rezolvarea problemelor care confruntă omenirea, a fost evidențiat interesul comun pentru succesul Conferinței general-europene în vederea edificării unor raporturi noi, de largă colaborare între state, pentru asigurarea dreptului fiecărei națiuni la o dezvoltare liberă, corespunzător năzuințelor sale, fără nici un amestec din partea nimănui.A fost evidențiată dorința comună de a se acționa pentru întărirea cursului spre destindere și securitate, pentru triumful politicii noi, menită să ducă la înfăptuirea unei lumi a păcii, dreptății și înțelegerii internaționale.După întrevedere, tovarășul Nicolae Ceaușescu a reținut pe oaspeți la dejun.în timpul dejunului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și ministrul federal al afacerilor externe al Austriei au rostit scurte toasturi.Convorbirea și dejunul s-au desfășurat într-o atmosferă cordială.
Toastul ministrului 

Rudolf KirchschlaegerMult stimate domnule președinte.Domnilor,Permiteți-ml să vă mulțumesc foarte cordial pentru primirea călduroasă de care m-am bucurat aici, in România, și pentru marea onoare pe care ne-o faceți prin primirea ce ne-ați acordat-o astăzi. Noi vedem în acest gest — pe care știm să-l prețuim — dorința de dezvoltare a colaborării și cooperării între țările noastre, colaborare care a fost Inițiată prin vizitele șefilor statelor noastre, prin vizita președintelui Franz Jonas în Republica Socialistă România și vizita dumneavoastră, domnule președinte, in Austria.Ne întoarcem in Austria, din vizita noastră In România, cu convingerea că mergem bine pe drumul care • fost inițiat acum cîțiva ani, că există premise să mergem și mai bine, că posibilitățile de colaborare în toate domeniile s-au lărgit și că cele două țări sînt convinse de răspunderea și rolul care le revin în problemele internaționale.Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru salutările pe care ați avut amabilitatea să le transmiteți domnului președinte Franz Jonas și domnului cancelar Bruno Kreisky. Răspunsul va fi adus personal, de domnul cancelar Kreisky in acest an.încă o dată vă mulțumesc in modul cel mai cordial, domnule președinte, pentru ospitalitatea de care ne-am bucurat, pentru discuțiile prietenești pe care le-am avut.Vă rog să-mi permiteți să ridic și eu paharul in sănătatea dumneavoastră, domnule președinte, pentru buna dezvoltare și pentru progresul colaborării noastre, pentru un viitor fericit al poporului și statului român 1

DE CE TRIMIT OAMENII RECLAMAȚII LA „SClNTEIA“ ?
Pentru că se petrec, uneori, lucruri nefirești de ambele părți ale ghișeului instituției publice

Pentru a răspunde 
mai concret acestei 
întrebări, redactori 
și corespondenți ai 

ziarului s au deplasat 
in 93 de instituții, 
unde au discutat 
cu peste 200 de 
funcționari, verificînd 

52 de scrisori 
adresate redacției

In cursul lunii decembrie 1973, la redacția noastră au sosit 52 de scrisori prin care semnatarii lor sesizau „Scinteil" că nu li se rezolvaseră cererile și reclamațiiie adresate unor instituții și autorități. Ce cuprind cele 52 de scrisori ? 15 reclamă neeliberarea la timp a unor acte ; 8 solicită recalcularea unor drepturi bănești și revizuirea unor dosare de pensie ; alte 12 vizează calitatea necorespunzăloare a unor servicii prestate populației ; 4 cer ajutor pentru încadrarea în cîmpui muncii; 13 se referă la diverse alte probleme.După lectura lor, ne-a atras atenția un fapt. Ca un laitmotiv, în aproape toate, revine observația : „M-am adresat de mai multe ori celor in drept. Acum, cer sprijinul «Scînteii»". Pentru cercetarea lor, doi redactori și cițiva corespondenți județeni ai ziarului s.-au deplasat la 93 de instituții și întreprinderi, discutînd cu peste 203 de funcționari și cadre de conducere în sarcina cărora revenea, direct sau indirect, rezolvarea sesizărilor respective. întrebările ce ne-au călăuzit, pe parcursul intregii investigații, au fost : De ce a trebuit să se adreseze oamenii ziarului 7 De ce pentru rezolvarea unor cereri dintre cele mai îndreptățite, pentru care există reglementări clare, oamenii sint purtați pe drumuri ?Dacă ne oprim, în cele ce urmează, numai asupra citorva din cele 52 de scrisori, o facem nu pentru că ele, în sine, ar prezenta un Interes deosebit față de ceieia lte, ci pentru că aproape fiecare aduce în discuție practici și mentalități tipice, dintre acelea care fac să se producă acele „stopuri" nedorite in dialogul curent dintre instituție și solicitant.Ne aflăm la baza de recepție Filiași-Dolj. Am venit aici pentru a afla ce-i împiedică pe funcționarii acestei unități să elibereze adeverința de vechime in muncă solicitată de Gheor- ghe G BĂdulescu din Strehaia— Știți, nu ne-am putut descurca în arhivă — motivează contabilul Petre Elencu. Am primit-o (arhiva 1) de la baza de recepție Strehaia cu vreo șase ani in urmă, intr-un hal

fără de hal. Totuși, noi l-am ajutat pe cetățean.— Cum 7— L-am îndrumat să solicite adeverința de la baza de recepție Strehaia. Era mult mai ușor să obțină actul de acoloSă vedem ce spun cei „de acolo".— I-am răspuns cetățeanului — ne lămurește contabilul Constantin Trușcă — că la noi nu se găsesc statele de plată și l-am îndrumat să meargă la Fili-

ași, pentru că arhiva noastră nu este pusă la punct.Descifrăm, in aceste „explicații", una dintre mentalitățile tipice care duc la complicarea inutilă a unor cazuri dintre cele mai simple : „de ce să-ml bat capul să rezolv eu, cînd poate s-o facă altul". în vreme ce respectivii funcționari de la Filiași și Strehaia se străduiesc să demonstreze „imposibilitatea" rezolvării cererii — și asta timp de

2 ani ! — consiliul județean al sindicatelor, căruia i-am trimis spre cercetare scrisoarea, ne comunică după două săptămîni : „Vă facem cunoscut că, la intervenția noastră, tovarășului Gh. Bădulescu i ș-a eliberat și expediat prin poștă adeverința solicitată".— Cîte zile sînt necesare pentru rezolvarea unei cereri de sistare a chiriei 7— Nu este vorba de zile. O asemenea cerere — ne

spune tov. Nicolae Ploaie, directorul I.C.R.A.L. Vitan — se poate rezolva imediat.Am scos din mapă scrisoarea trimisă ziarului de Petre Ionașcu, din str. Huedin nr. fc„ care s-a adresat centrului nr. 12 al respectivei întreprinderi exact cu o astfel de cerere, și-am făcut pe loc un calcul : de la data de cînd cetățeanul a înaintat.cererea trecuseră mai bine de 110 zile ! Directorul se arată mai mirat decît noi, pune mina pe telefon și, în mai puțin de o oră, „enigma" e pe deplin dezlegată : cererea nu fusese rezolvată din vina funcționarei Maria Ciomor- tan.— Am uitat, probabil — motivează funcționara în culpă.Așadar, dumneaei pretin-
C. PR1ESCU
D. TÎRCOB
șl corespondenții „Scînteii"

(Continuare in pag. a Ii-a)

O chemare străbate întreaga tară: 
IN acest an, mai bine 

DECÎT IN CEL PRECEDENT !In intîmpinarea evenimentelor de importanță istorică din viața partidului și a poporului nostru — a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și Congresul al XI-lea al P.C.R. — numeroase alte colective de întreprinderi cheamă la întrecere socialistă pe anul 1974 pentru depășirea planului de producție și creșterea eficienței întregii activități economice, pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen. Propunindu-și asemenea obiective majore, oamenii muncii dovedesc că sint ferm deciși să traducă neabătut in viață sarcinile stabilite de Plenara comună a Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din noiembrie 1973, prețioasele indicații date cu acest prilej de secretarul generai al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Prin angajamentele asumate, noi și noi colective de muncitori, tehnicieni și ingineri din întreaga țară își exprimă hotărirea de a munci cît maî bine, cît mai gospodărește, cit mai eficient, de a marca prin fapte succese cît mai importante pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate in România.
Textele chemărilor în pagina a lll-a
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I Cind o auzi 
I unchiul ce 
| i-a făcut
| nepotul...

I Cînd venea la lucru. Andrei 
Florea (șef de echipa in lotul 4, 
la șantierul nr. 1 Slobozia) pon
ta de două ori: o fișă a lui șt 

Iun-a, a unchiului său, C. Guță, 
din Ciolănești (Teleorman), ca
re nu mai lucra in echipă încă

Idin februarie anul trecut. Ne
potul insă îl „ponta" mereu pe 
unchiu-său și, lună de lună, ii 
incasa salariul care, bineînțeles,

Iîi .răminea. Poate că nepotul tși mai ponta și azi unchiul, dacă 
n-avea — cum spune el —

I „proasta inspirație" să-l țicfu- 
iasca formele spre a-l trimite Și .r. in... concediu de odihnă (inca- 
sind incă 1 104 lei). Acum, nț-

Ipotpl năzdrăvan urmează să „în
caseze" și restul, pregătindu-i-se 
uit „pontaj" pentru un „conce-

Idiu" de durată. Ce părere ai, 
unchiule I

. Imprudență 
I f atală

I Zărind o canistră plină cu al
cool, pe o rampă de încărcare, 
V. Guțulescu, lucrător la depo-

I ritul de 
I centralei
• s-a. dus

I prietenii 
dorache.

puțind . interveni,

I constatat patru decese : cei tlel, 
amintiți mai sus, plus V. Lixan- 
dru, pensionar din comuna Ne- 
goiești. Toți patru intoxicați in

I același mod : in canistră se afla 
alcool metilic.

FAPTUL
DIVERS
Cîinele 
polițistAlertă in stația C.F.R. Caransebeș. La casieria colectoare, din incinta magaziei de mărfuri, fusese comisă o spargere : din- tr-p casetă metalică dispăruseră 113 487 lei. Chemată la fața locului, miliția a început cercetările, „Făptașul o fi dispărut cu primul tren“ — și-a dat cineva cu părerea. Clinele polițist însă era de altă părere. Deși urmele erau șterse, cu o „intuiție" teribilă. a inceput să patruleze, Încoace și încolo, pină s-a oprit in biroul telegrafistului Toma Ivă- niș. De aici, pină la banii ascunși de el sub niște cartofi, n-a mai fost decit un pas. „Ciine afurisit" — a rinjit el... cîinește. Norocul lui că nu l-a auzit clinele, care se bucura de mîn- gîierea stăpinului.
Cînți, mă, 
sau te omor ?

mîn-

Onomastică in familia Gheor- 
ghe Cismaru, din comuna Pot
coava — Olt. Printre oaspeți se 
afla șl Marin Dorobanțu. Aces
ta; avind chef de muzică, i-a 
cerut lui Ion Fieraru (un tinăr 
care știa să cinte la vioară) să-i 
zică una „de foc și inimă al- 
baftră". Văzind că dorința nu-i 
este îndeplinită pe loc, M.D. s-a 
burzuluit : „Cinți, mă, sau te 
omor 7“ In încăierarea care s-a 
produs, M.D. a scos cuțitul șt.„ 
Și Ion Fieraru a fost omorit.

echipament al termo- 
Brazi, a înșfăcat-o și 

glonț s-o împartă cu 
săi N. Vasile și C. Tu- 
La scurt timp, nemai- 

medicii au

N-aveți un 
tractor în 
minus ?

• ••

Cine nu crede că se poate pierde și un ditamai tractor, să-l întrebe pe Kovacs Carol, din orașul Sfintu-Gheorghe (str. Bârtalis Ferenc, nr. 6).— Cum, adică, să se piardă, Carol baci 7— Mai bine-zis, cum l-am găsit eu. M-am pomenit cu el in curte. După toate aparențele — și una din ele era gardul dărî- niăt, că restul’ nu contează — tractorul nu intrase pe poartă. Și nici singur. Dar mai ia-1 pe tractorist, de unde nu-i. Și nu știu măcar al cui o fi tractorul, pentru că n-are nici număr de circulație. ' ...Cine îl ajută pe Carol baci ? Nu de alta, dar nu mai are nici gard. Și omul are și alte treburi, declt să păzească tractorul...
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ȚĂRANII ÎNVAȚĂ Șl CHIBZUIESC 
CE VOR FACE LA PRIMĂVARĂ

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII

Mobila SI 
paznicii de... 
lemn Tănase

Aurelian Zlotea, de la între
prinderea produse de lemn și 
mobili din Capitală, începuse, 
de la o vreme, să arunce, peste 
gard, cind o canapea, cind un 
șifonier, o bibliotecă, o vitrină 
chiar cile o garnitură completă 
de mobilă. Le „arunca" — e un 
fel de-a zice, pentru că frățiorii 
săi (Ștefan și Virgil), plus un 
amic (G. Manole) le și prindeau 
din zbor și dispăreau fără ur
mă. Acum, urmează să apară cu 
toții in fața instanței, fiind 
prinși, intîmplător, de niște 
pompieri voluntari. Că paznicii 
plătiți ai întreprinderii „n-au 
văzut, n-au auzit". Chiar dacă e 
vorba de mobilă, tot n-ar trebui 
să stea... de lemn !

Rubrlcd redactata de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scintell"

Acord deplin asu
pra acordului glo
bal. In aceste zile, organizațiile de partid din comuna Șimnicu de Sus- Dolj desfășoară o susținută muncă politică de masă specifică lunilor de iarnă. Dintre numeroasele acțiuni prevăzute pentru această perioadă notăm popularizarea sistematică a eficienței economice a aplicării pe scară largă a retribuirii muncii prin acord global, a însemnătății sale pentru realizarea unor producții sporite și creșterea veniturilor țăranilor cooperatori. Ținind seama de necesitatea ca angajamentele să fie întocmite înainte de începerea lucrărilor de primăvară, au avut loc discuții pe brigăzi și ferme. Apoi, in adunări deschise ale organizațiilor de pai<id, s-au discutat amănunțit principiile aplicării acordului global in funcție de condițiile existente la fiecare loc de muncă. Mai mulți membri de partid au prezentat expuneri, calcule economice, au organizat convorbiri cu țăranii cooperatori. Acțiunea este susținută și de căminul cultural din comună. Cu prilejul șezătorilor, serilor de calcul și al altor manifestări, inginerii șefi din cooperative, președinții, brigadierii, cadrele didactice demonstrează concret, prin exemple din unitățile din comună și din județ, avantajele deosebite ale a- cestei forme de retribuire.Munca politică desfășurată nu a intirziat să-și arate roadele. In cooperativa agricolă de producție din satul Izvor au încheiat angajamente pentru a lucra in acord global toți cei 200 de țărani cooperatori din ferma legumicolă, cei 60 de îngrijitori de animale de la ferma de vaci cu lapte și este in curs încheierea angajamentelor și la celelalte grupe de muncă. In cealaltă cooperativă din comuna Șimnicu de Sus, peste 70 la sută din cooperatori au întocmit angajamente pentru a lucra In acord global.

Nistor TU1CU
corespondentul „Scînteii"

Fiecare comunist 
— la postul său. Co- muniștii din organizațiile de

partid din sectorul vegetal al C.A.P. Bosanci, județul Suceava, au analizat recent, în adunări generale de partid deschise, modul în care se îndeplinesc măsurile stabilite in lumina plenarei din noiembrie 1973, pentru obținerea de pe o suprafață de 350 hectare a unei producții medii de cel puțin 30 000 kilograme cartofi la hectar. Cu acest prilej s-au stabilit responsabilități precise pentru fiecare comunist, au fost repartizate forțele organizației la fiecare loc de muncă, în vederea pregă-

fapt nici nu s-au organizat, comitetul comunal a hotă- rît înlocuirea acestuia din munca pe care o îndeplinea. O măsură in spiritul exigenței comuniste.
Nicolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

Schimburi de ex
periență. Perioada deIarnă dă organizațiilor de partid de la sate răgazul organizării unor acțiuni politico-educative specifice in sprijinul creșterii producției agricole. Intre aces-

populară din comuna Zăbala, județul Covasna, au fost prezentate recent cele trei scurt-metraje realizate de cineclubul din comună, condus de Csâszâr Lajos, din care fac parte tineri țărani și intelectuali. După prezentarea filmului „Pe drumuri însorite", care redă aspecte din viața tinerilor din localitate, și îndeosebi după cel intitulat „Campanii" (realizat in timpul lucrărilor de primăvară, vară și toamnă) s-au purtat dezbateri, care au evidențiat experiența fruntașilor. în scopul transmi-
-INFORMAȚII-
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din activitatea organizațiilor de partid

tlrii temeinice a viitoarei recolte. Acțiunea este susținută prin intensificarea muncii politice de la om la om a agitatorilor, precum și prin discuții în cercurile de educație socialistă. Concomitent s-a trecut la treabă : în ultimele 10 zile, pe tarlalele din Bosanci, care urmează să fie însă- mînțate cu cartofi, se lu-. crează intens la fertilizare, respectiv la transportarea de îngrășăminte naturale pe cîmp, lucrare care se va încheia pină la finele lunii.
Gheorcjhe 
PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

în spiritul exi
genței comuni'te. Plenara din aceste zile a comitetului comunal de partid din Loamneș, județul Sibiu, a analizat desfășurarea muncii politice și cultural-educative de masă. A reieșit că din planul bogat de activități și manifestări — dezbateri pe teme interesante la căminul cultural, acțiuni în școli etc. — doar puține s-au realizat. Punînd in discuție aceste neajunsuri, ca și cauzele care le-au determinat, între care încercările locțiitorului secretarului comitetului cornunal de partid, di.re’ctprul căminului cultural, Gheorghe To- modan, de a preZhnta ca realizate acțiuni care de

tea se numără și schimburile de experiență, care prilejuiesc popularizarea metodelor avansate, cu o certă eficiență economică. Astfel, la C.A.P. din satul Strei-Călan a avut loc, în aceste zile, prima întîlnire între îngrijitorii de animale și specialiști din 8 cooperative. După prezentarea unoj: materiale de sinteză referitoare la realizările cooperativei-gazdă, specialiștii au expus unele metode specifice de creștere șl îngrijire a animalelor, care pot duce la sporirea producției de carne și lapte. Demonstrațiile practice în domeniul îngrijirii, prena- rării hranei și alimentării animalelor, însoțite de explicațiile și observațiile concrete ale specialiștilor, au întregit schimbul de experiență. Următoarea reuniune a crescătorilor de animale și a specialiștilor este programată pentru luna februarie în cadrul C.A.P. din satul Batiz, ur- mînd ca, prin, rotație, aceste schimburi de experiență să fie găzduite lunar de toate cele opt cooperative agricole din preajma Căla- nului.
Sabin 1ONESCU
corespondentul „Scînteii"

La cursurile în- 
vățămîniuîui de par
ted, cursurile agrozootehnice și la universitatea

terii experienței pozitive și eliminării deficiențelor din organizarea muncii.în munca politică tot mai intensă care se desfășoară in aceste zile de iarnă la Zăbala se folosește cu succes și o peliculă recentă a cineamatorilor— „Monografia comunei". După un succint istoric al dezvoltării ei economico- sociale din anii de după eliberare, pot fi urmărite imagini grăitoare despre viața de azi a locuitorilor de aici — români și maghiari — care, în strînsă unitate, muncesc și trăiesc pentru același țel : înflorirea locului natal, a patriei noastre socialiste.
TOmORI Gâza 

corespondentul „Scînteii"

Foi volante pen
tru mecanizatori. In munca politică de masă în rîndul mecanizatorilor din județul Caraș-Severin sint folosite, cu bune rezultate, foile volante. De pildă, pentru succesul unei noi inițiative a mecanizatorilor de la S.M.A. Bocșa — care anul trecut au depășit planul de producție cu peste un sfert de milion lei și au redus cheltuielile la mia de lei cu 65 de lei— pornită sub genericul „La toate tractoarele și mașinile, o zi de lucru pe lună cu carburant econo-fmjșît", organizația de partid’ S-a îngrijit de o largă popularizare, editînd, între

altele, o foaie volantă. Aici sînt dezbătute pe larg modalitățile de creștere a eficienței activității fiecărui mecanizator și, în ansamblu, a celor 8 secții care aparțin stațiunii. Un element inedit : organizația de partid a pus la dispoziția mecanizatorilor o cutie poștală, în care fiecare poate face propuneri, sugestii de îmbunătățire a activității ; principalele propuneri vor fi publicate în viitoarele ediții ale foii volante.
Nicolae CATANA
corespondentul „Scintell"

Tinerii la univer
sitatea populară să
tească. Unul din obiec* tivele înscrise pe agenda de lucru a comitetului comunal de partid Vinga. județul Arad, îl constituie sprijinirea și îndrumarea organizațiilor U.T.C. în finalizarea unor acțiuni și activități consacrate dezvoltării conștiinței socialiste. Pe prim plan se situează acțiunile vizînd educarea prin muncă și pentru muncă a tinerilor. Nu de mult, pentru fete s-a organizat, la universitatea populară sătească, un cerc de croitorie, frecventat în prezent de 35 tinere. Totodată, numeroși tineri participă la un interesant concurs profesional pe tema „Să cunoaștem tractorul și celelalte utilaje din dotare". Interesantă s-a dovedit a fi și întîlni- rea tinerilor din comună cu secretarul copiitetului comunal de partid, prilejuită de sărbătorirea celor a- junși la vîrsta majoratului.Organizarea periodică a unor seri pentru tineret la biblioteca c.omunală, urmărirea îndeaproape a modului în care se desfășoară învățămîntul politic U.T.C. în toate organizațiile de tineret din comună și satele aparținătoare — Mănăștur și Mailat — sprijinul concret acordat in inițierea unor activități culturale și sportive sînt alte cîteva preocupări care au făcut să sporească rolul educativ al manifestărilor organizate pentru tineri în aceste zile de iarnă.

Constantin SÎMION
corespondentul „Scintell"

!(

• Peste 9,3 miliarde lei, adică 443 lei In medie de 
fiecare cetățean al țării, se vor cheltui in acest an 

pentru ocrotirea sănătății• Secția de anestczio-terapie intensivă a Spitalului de urgență din Capitală a fost Înzestrată cu un aparat de oxigen hiperbar de înaltă eficiență terapeutică cu care au fost salvate numeroase vieți, in urma intoxicațiilor cu oxid de carbon (ne informează dr. docent Z. Fili- pescu). Zilele trecute, cu acest aparat a fost salvată tînăra Petcu Maria, de 19 ani. Este bine de știut că putem fi salvați într-o asemenea situație, dar... și mai bine e să evităm riscul și să nu uităm noaptea-n sobă focul aprins și nesupravegheat.
CONSTRUCȚII SOCIALE• Un bloc Intr-o săptămină. In cadrul dezvoltării proceselor de industrializare a construcțiilor, la Brașov se studiază posibilitatea realizării în ateliere a unor apartamente complet finisate, cu toate instalațiile montate. Un asemenea bloc cu 20 apartamente a fost ridicat, experimental, într-o săptămină. Procedeul a fost brevetat ca invenție.• Locuințe pentru salarlații comunei. In localitatea Diosig se construiește un bloc de locuințe cu 4 niveluri și 8 apartamente pentru sala- riațil satului — cadre didactice și specialiști din unitățile agricole. La parter, cooperația de consum amenajează spații comerciale și unități pentru prestarea de servicii.

In cel mai tinâr microiaion al orașului Buzâu a fost data de curind 
in folosința o nouâ grâdinițâ

Foto : E. DICHISEANU

TÎRSUL DE IARNĂ - 

în plini desfășurareTirgul de iarnă se află în plină desfășurare. Magazinele continuă să ofere, la prețuri substanțial reduse, pină la 30 la sută, o foarte variată gamă de mărfuri d? sezon. De pildă, raioanele de confecții vă pun la dispoziție categorii întregi de îmbrăcăminte care, pînă la 24 februarie, beneficiază de nreț redus : paltoane, demiuri, compleuri cu pantaloni, rochii și fuste din stofă, taioare și sacouri cașerate, paltoane din imitație de blană Den- tru copii, costume pentru bărbați, adolescenți și băieți, impermeabile, jachete, canadiene, bluze de vint, costumașe și salopete din țesături de bumbac și tip bumbac, căptușite cu blană naturală sau sintetică, precum și cele din relon. matlasate și nematlâsate, ș.a.m.d. Dintre tricotajele pe care le puteți cumnăra la prețuri foarte convenabile, le semnalăm pe cele din fire groase din p.n.a., ciorapii și șosetele din p.n.a., pentru adulți ; căciulițele. fularele, basmalele, eșarfele și colțarele, țesute sau tricotate din p.n.a., intră, de asemenea, în această categorie. Și la raioanele de încălțăminte veți găsi mărfuri al căror preț este re
(Urmare din pag. I)de că a uitat, iar solicitantul a fost nevoit să plătească chirie pentru... două locuințe timp de circa 4 luni ! Dar dacă ne aruncăm din nou privirea asupra scrisorii, constatăm că omul a făcut în acest timp alte 3—4 demersuri. Nu e vorba deci de o simplă uitare — omenească, la urma urmei —- ci de o atitudine de totală lipsă de interes („Ce dacă a mai trimis o cerere !“) față de solicitant, de ignorare — ca să spunem lucrurilor pe nume — a unor obligații de serviciu. Ceea ce nu mai este omenesc, ci criticabil și... sancționabil.In mai puțin de o oră, In biroul primarului sectorului 5, tovarășul Gh. Dumitru, s-a făcut lumină șl in cazul cererii lui Paul Luțu, din bd. D. Cantemir nr. 13. Nici nu se putea altfel. Cetățeanul solicita -o adeverință din care să rezulte calitatea sa de sub- chiriaș. Sînt invitați la discuție șeful spațiului locativ șl vicepreședintele de resort al comitetului executiv.— Se putea rezolva într-o zi cererea petiționarului 7— Nu !— Dar în trei 7— Nu !— într-o săptămină 7— Nu I— Dar in două 7— Da.

dus : cizme și ghete cu fețe din p.v.c., cizme cu fețe din piele sintetică, precum și cizme dintr-o combinație de piele naturală cu piele sintetică. Mănușile din piele, căptușite cu tricot, stofele pentru
palton, stofele groase fantezi pentru pardesie, taioare și demiuri fac, de asemenea, parte dintre mărfurile care, în cadrul tradiționalului tirg de iarnă, se vind cu preț redus.

Acestea sînt doar cîteva din lungul șir de obiecte pe care magazinele vi le oferă, în condiții avantajoase, pe întreaga durată a tirgu- lui de iarnă.
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COMERȚ —SER VICII• Din culisele viitorului magazin universal al Capitalei (in Piața Unirii). Deși data inaugurării este îndepărtată, proiectanții ne-au dezvăluit cîteva detalii : suprafața — 33 000 mp (cît 6 magazine „Victoria"), înălțimea — 6 etaje (35 metri), legătură directă cu bulevardele din apropierea Pieței Unirii — prin pasaje subterane, instalații de aer condiționat, servicii complexe — birou de bagaje, ghișee C.E.C., case de comenzi ; in timpul programului, vinzările se vor face pe un discret fond muzical etc.• Chimia în sprijinul gospodinelor. în acest an, industria chimică pune la îndemina gospodinelor o serie de produse noi, menite să ușureze efectuarea anumitor treburi casnice. Iată .cîteva : „Deval" pentru covoare ; „Poli A“, pentru spălatul lemnăriei de la uși și ferestre ; „Poli B“, pentru tapiseriile din material plastic, linoleum etc. ; „Luxil" — detergent pentru veselă ; plus alte produse care, în cursul acestui trimestru, vor începe să fie livrate comerțului.• în replică. La această rubrică relatam recent despre o inițiativă
a cooperației de consum ialomițene : introducerea servirii micului dejun în cofetăriile din județ. în replică, mai mulți locuitori din satele județului Covasna ne-au scris : „De ce nu se molipsesc oare și responsabilii cooperației de la noi de o asemenea inițiativă 7 Pentru că în prezent cofetăriile noastre s-au transformat în adevărate... bodegi. Vînd mai mult băuturi decît prăjituri". i -> .uit- ........... -• Pînă am găsit un borcănel de muștar — ne scrie Ion Alămaru, a trebuit să colind zece alimentare, autoserviri și secții de vînzare a mezelurilor. Am sesizat și noi la I.C.R.A. Livrăm la comandă, ne-a spus directorul comercial, I. Georgescu. Avem, ce-i drept, mal puțin la borcane, dar suficient în vrac... Să nu-ți sară muștarul 7
EDILITAR-GOSPODĂREȘTI• Timișorenii circulă acum mai bine. Transportul în comun din municipiul Timișoara a fost dotat cu 10 tramvaie noi, de producție locală, 26 autobuze și 44 taximetre. Au fost deschise noi trasee, prelungite altele, și a fost sporit numărul de vehicule pe liniile aglomerate.• Jumătate din populația Bucureșliului beneficiază de acum de forme moderne și eficiente de încălzire a locuințelor. Recent a început construcția unei noi magistrale de termoficate, intre C.E.T.-Sud și Piața Muncii, pentru alimentarea cu căldură a ansamblurilor de locuințe din zonele Pantelimon, Colentina, bulevardul Doamna Ghica — Lacul Tei.
ODIHNĂ, TRATAMENT, TURISM• Peste 35 000 de oameni ai muncii iși petrec concediul, în luna Ianuarie, în stațiunile balneoclimaterice. Cele mai căutate oaze de sănătate sînt cele de tratare a bolilor reumatismale și locomotorii : Herculane, Felix, Călimănești, Căciulata, Covasna, Vatra Dornei, So- vata, Tușnad etc.• Țărani cooperatori Ia tratament în stațiunile balneare. 150 de membri cooperatori din comunele județului Mureș se află la tratament in stațiunile balneare Herculane, Felix, Tușnad, Techirghiol, Căciulata, Slănic Moldova, Borsec și Sovata. în acest an, 1 500 de țărani cooperatori și pensionari din C.A.P.-urile județului vor beneficia de bilete de tratament.o Unde se poate bea un ceai la Predeal ? Aceasta-i întrebarea pe care și-o pune cetățeanul aflat la odihnă sau în trecere prin Predeal, in aceste zile geroase. Cele două cofetării noi hu... se pretează la așa ceva. La restaurant ești luat in rîs dacă intrebi de ceai. Singurul loc unde ți se servește această băutură fierbinte și nevinovată (dar binefăcătoare) e cofetăria veche — dar aici practic e imposibil să găsești un loc. ori să poți rămîne cîteva clipe din pricina băutorilor de al- cooluri tari, care fac o larmă și o fumăraie insuportabile. Oare tovarășii de la primăria Predealului n-au fost prin Mamaia sau Eforie ca să vadă cît de căutată și binevenită e o ceainărie vara, darmite iama ?

Discuția aceasta a avut loc după ancheta condusă ■direct de către primar. Dar pentru asta a trebuit ca respectiva cerere să fie căutată două zile, a trebuit ca sertarul în care o incu- iase inspectorul Gh. Mușică (plecat in concediu) să fie spart, a trebuit ca solicitantul să aștepte aproape două luni. De ce 7Dacă există — și există — la unii funcționari o indiferență față de petițiile oamenilor, dacă alții și-au format o adevărată „artă" a tărăgănărilor, a complicării lucrurilor, respectind adevărul, trebuie să spunem, pe de altă parte, că există, în egală măsură, și o anumită predispoziție a unor cetățeni de a răpi timpul funcționarilor și de a tracasa instituțiile publice. Ar fi, deci, fals să interpretăm lucrurile unilateral și să socotim că apeluri tulburi curg numai intr-un singur sens.Ne aflăm, de pildă, la întreprinderea de geamuri din Buzău și ne interesăm de cererea lui Nicolae Biță— Care cerere ? — întreabă Constantin Niță inspector în cadrul serviciului personal. Nu înțeleg ce reclamă acest cetățean în ziua de 22 decembrie 1973 a venit personal la întreprinderea noastră și a solicitat să-i trimitem cartea de muncă la Fabrica de sticlă Scăeni. A doua zi i-am și trimis-o. Ce mai vrea 7 De ce v-a mai pus pe drumuri și pe dv. 7

Reporterul a fost pus într-o situație absolut identică și la Direcția regională C.F.R. Iași : Dumitru Dăs- căliuc, din comuna Cris- tești, reclarnase redacției că respectivă direcție nu i-a eliberat un act de vechime în muncă. Căutăm

ră să le rezolve direct doleanțele, trimit reclamații diverselor foruri centrale pentru a interveni ele la instituțiile pe care aceștia le ocolesc. în acest caz, cei care au de pierdut sint, în primul rînd, chiar solici- tanții. Reclamația trimisă

sizări al Ministerului de Interne, intervine :— Altă reclamație 7 Ce i-am mai putea răspunde în plus 7 Cazul său s-a constituit la noi intr-un dosar aparte. Precizăm că acestui tovarăș i s-a comunicat, de peste 20 de ori,

crurile de-a fir a păr, fără nici un rezultat, in loc să se consacre unor treburi de un real folos pentru noi toți — trebuie să o reamintim, și asupra ei se cuvine să se meditgze mai mult. Pentru că, așa cum cerem funcționarului înțelegere și

DE CE TRIMIT OAMENII 
RECLAMAȚII LA „SClNTEIA“?

peste tot cererea cu pricina, dar ea nu eftistă. Șeful serviciului personal găsește pe loc o soluție : „Luăm reclamația adresată dv. drept cerere și-i eliberăm adeverința. Așa am fi procedat și dacă se- adresa de la inceput la noi. Decit să ne reclame mai întîi la ziar că nu i-am fi eliberat ceea ce... n-a cerut, mai bine se adresa direct nouă și ar fi avut adeverința mult mai devreme.Critica este perfect justificată. Ea vizează o practică total greșită a unor cetățeni care, în loc să se adreseze direct organelor competente, celor in măsu-

pe o asemenea filieră parcurge un drum mai lung și, prin urmare, se rezolvă cu mai multă întîr- ziere. în al doilea rînd, o astfel de practică aduce prejudicii de ordin mai general : antrenează intr-un circuit birocratic oameni care s-ar putea ocupa de rezolvarea altor cereri, întemeiate.Nici nu așteaptă să-i citim pină la capăt scrisoarea lui C. Const, din București — care pretinde că nu i s-au calculat corect drepturile de pensie — și It. col. D. Gavriliuc, de la Oficiul de reclamații și se-

rezultatul verificărilor, atit scris, cit șj verbal ; totuși, el continuă să trimită memorii la diferite organe. Numai de la redacția ziarului „Scînteia" am primit pină acum trei scrisori in legătură cu acelecși lucruri. Ce v-am răspuns în anul 1972 este absolut valabil și acum : „problemele pe care le ridică nu pot fi rezolvate favorabil, întrucit nu există o bază legală pentru aceasta".Chiar dacă ne repetăm, observația — devenită banală — că o sesizare neîntemeiată consumă timpul a zeci și zeci de oameni, care cercetează și verifică lu-

deferență față de noi, cetățenii, tot așa trebuie să existe și din partea noastră un respect față de instituția publică.Solicităm, in continuare, tovarășului Ionel Mirea, directorul Oficiului județean pentru construcția și vin- zarea locuințelor Prahova, să citească sesizarea concetățeanului său, Martin Radei, din str. A. Mureșa- nu. O citește și comentează :— Avem multe sesizări în legătură cu remedierile cerute de locatari la blocurile proprietate personală. Am făcut demersuri la

constructor, dar nu l-am putut determina să se a- chite de angajamentele a- sumate.într-adevăr, la O.J.C.V.L. Prahova se ia cunoștință de sesizări. Dar, in loc de rezolvări, oamenii primesc răspunsuri de felul acesta : -Așa, umblați cu reclamații, vă plîngeți „Scînteii" 7 O să vedeți cum o să vă dau eu în judecată pentru calomnie. Și nici lucrările de remediere n-o să le mai facem- —t iată „asigurările" pe care familia Radei spune că le-a primit din partea tehnicianului A. Co- jocaru, de la O.J.C.V.L., care s-a deplasat la fața locului să cerceteze sesizarea.„Mă reclami 7 Ai să vezi... !“ Replica aceasta conține poate cheia multora dintre cauzele situațiilor relatate : atitudinea refractară a unor funcționari care, la orice cerere ce li se adresează, reacționează ca și cum li s-ar smulge ceva din ființa lor, ca și cum le-ar fi amenințată integritatea fizică. Exprima

tă fie violent, fie abil, prin calm și tăcere, atitudinea aceasta modifică ordinea firească a lucrurilor — și anume că funcționarul, prin însăși menirea sa, trebuie să stea la dispoziția cetățeanului, și nu invers.Un dialog bun și eficient nu se poate realiza fără e- liminarea hotărîtă, în egală măsură, atit a unor asemenea practici, cit și a a- buzului de cereri și reclamații pe care îl cultivă, din păcate, cu predilecție și unii cetățeni. Atunci cind aceste carențe vor fi eliminate, nu vor mai circula nici pe verticală, nici pe orizontală, atitea hîrtii ; atunci timpul, competența și nervii multor oameni — de ambele părți ale ghlșeu- lui — nu vor mai fi consumați inutil ; atunci nici funcționarii nu vor mai pune cetățenii pe drumuri și nici aceștia din urmă nu-i vor mai obliga pe alții să alerge în zadar : a- tunci relațiile instituțiilor publice cu solicitanții vor fi așezate pe cele mai trainice și normale baze.Și, pentru că ancheta noastră a debutat cu o statistică, în final — din nou o statistică. Am cercetat, așadar, 52 de scrisori. In timpul investigațiilor, autoritățile au rezolvat pe loc — ori s-au angajat să dea răspunsul în termen de 5 zile — 49 de scrisori ; 3 dintre ele n-au putut fi elucidate intrucit au prezentat date incomplete. 34 s-au dovedit a fl întemeiate, iar 15 neîntemeiate. în sfirșit »- ultima cifră : 27 de scrisori au fost rezolvate chiar in timpul cercetării.Sperăm, împreună cu cititorii, că în viitor vom avea prilejul să ne ocupăm, din ce în ce mal rar sau poate chiar deloc, de asemenea statistici.
I
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ÎN ACEST AN, MAI BINE
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Combinatul minier „SKhn”- 
Gura Humorului

către toate unitățile de extracție 
și preparare a minereurilor• Depășirea planului la producția globală și marfă cu 20 milioane Iei, spor ce se concretizează în următoarele produse : 500 tone sulf în concentrate, 50 tone zinc în concentrate, 1 350 tone barită flotată, 450 tone mangan în minereu marfă, 200 tone concentrate de oxizi de mangan, 60 tone sulfat de mangan, precum și piese de schimb în valoare de 1 milion lei.• Creșterea productivității muncii, față de sarcina planificată, eu 

1 500 lei.• Depășirea planului de export cu 500 mii lei valută.• Depășirea planului de beneficii cu 1 milion Iei.Pentru îndeplinirea acestor obiective ne propunem ca, față de ni- velurile realizate în anul 1973, să realizăm următoarele : creșterea indicelui de folosire a utilajelor tehnologice cu 1 la sută ; extinderea metodelor de exploatare descendente, care asigură un grad ridicat de recuperare a metalului din zăcămint, astfel Incit pe această cale să se extragă peste 400 mii tone minereuri neferoase ; creșterea gradului de recuperare a metalelor din zăcămint cri 2 la sută, prin reducerea diluției în procesul de extracție și a pierderilor mecanice și tehnologice la uzinele de preparare ; sporirea cu 10 la sută a ritmului de execuție a lucrărilor de deschidere și pregătire, prin îmbunătățirea organizării muncii și creșterea gradului de mecanizare ; extinderea cu 10 la sută a formelor de cointeresare, pe bază de acord global și normă plan ; creșterea indicelui de folosire a fondului de timp al muncitorilor cu 0,5 la sută; reducerea consumurilor de materiale cu 300 mc la lemnul de mină, 500 tone la metal, precum și diminuarea consumului de reactivi cu 1 leu pe tona de minereu prelucrat, prin folosirea pe scară largă a înlocuitorilor, recuperarea și refolosirea armăturilor metalice din lucrările miniere și perfecționarea tehnologiilor de preparare.în scopul asigurării necesarului de cadre calificate și al ridicării calificării personalului vom realiza următoarele : școlarizarea a 265 de muncitori în meseriile de mecanizatori de mină, lăcătuși și preparatori ; calificarea prin cursuri de scurtă durată a 300 muncitori în meseriile de miner, ajutor miner și vagonetar ; perfecționarea cunoștințelor profesionale a 600 de salariați.Pentru continua îmbunătățire a condițiilor de muncă și viață ale sa- lariaților vom realiza : extinderea rețelelor de aeraj și alimentare cu apă potabilă, precum și a altor dotări cu caracter de protecție a muncii, în valoare de 15 milioane lei ; intensificarea activității de îndrumare și control pe linia securității muncii pentru prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale j construirea și darea în folosință cu 10 zile mal devreme a 150 apartamente, concomitent cu îmbunătățirea activității de servire în cantine, cămine și centrele muncitorești.Desfășurînd o intensă activitate .pentru realizarea și depășirea sarcinilor economice, vom crea condiții pentru îndeplinirea prevederilor actualului cincinal Ia 1 aprilie 1975. ,’■Tasnă -.i--, .... jb* .«iii'* »
Intruprimta metalurgică 

de metale neferoase Baia Mare 
către toate unitățile economice 

din industria metalurgiei neferoase• Depășirea planului de producție Ia produsele principale, prin utilizarea mai rațională a capacităților de producție și valorificarea superioară a materiilor prime : cupru de convertizor cu 500 tone ; cupru e- lectrolitic cu 100 tone ; acid sulfuric cu 1 000 tone ; bioxid de sulf cu 50 tone și seleniu pur cu 50 kg.Se va realiza, astfel, o producție globală și marfă suplimentară in valoare de 30 milioane lei, precum și depășirea sarcinii de export cu 10 ia sută.• Prin sporirea contribuției cercetării proprii la modernizarea și îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, la ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor se va obține o eficiență economică evaluată la minimum 5 milioane Iei.• Reducerea consumului de energie electrică cu 1 300 mii kWh și de combustibil cu 1 885 tone.Depășirea cu 1 la sută a productivității muncii planificate. Se vor organiza cursuri de calificare de gradul I și II cu peste 200 muncitori și instruirea la locul de muncă a peste 300 muncitori in scopul perfecționării pregătirii profesionale.• Realizarea de beneficii peste plan in valoare de 1 milion lei.
întreprinderea de încălțăminte 

llSolidaritateal,-Oradea 
către toate întreprinderile din industria 

de pielărie, încălțăminte și cauciuc• Depășirea producției globale cu 5 milioane Iei, a producției-marfă cu 3 milioane lei și a producției fizice cu 30 000 perechi încălțăminte din Înlocuitori.• Depășirea planului de export cu 500 mii lei valută.• Depășirea cu 0,5 la sută a sarcinii de creștere a productivității muncii prin : mecanizarea unor operațiuni tehnologice, îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație și introducerea de noi tehnologii ; perfecționarea organizării producției și a muncii ; extinderea muncii în acord individual și global la nivelul de 77 la sută.• Diversificarea producției prin crearea a 800 noi modele de Încălțăminte din piele și din inlocuitori, precum și îmbunătățirea calității produselor pe care le fabricăm.• Cheltuielile de producție vor fi reduse peste prevederile planului cu 500 mii lei, din care 200 mii lei pe seama reducerii cheltuielilor materiale.Prin aplicarea măsurilor de mai sus vom realiza economii de 8 000 mp piele pentru fețe, 6 000 mp piele pentru căptușeli. 10 000 kg talpă din piele, 10 000 kg talpă din cauciuc.• Realizarea de beneficii peste plan in valoare de 5 milioane lei. înfăptuirea acestor angajamente va permite îndeplinirea prevederilorcincinalului pe 4 ani la producția globală la 30 iunie 1974, iar la producția- marfă la 30 iulie 1974.
Institutul de cercetări si proiectări 

electronice București 
către toate colectivele unităților 

de cercetare și proiectare• Creșterea calității și eficienței activității de cercetare și proiectare în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici și indicatorilor economici ai produselor elaborate, prin :— abordarea unor teme de cercetare cu un grad ridicat de dificultate științifică și tehnică, cu contribuție directă la modernizarea economiei naționale, cum sînt : 6 noi tipuri de aparate electronice de măsurare și control pentru mărimi electrice și neelectrice ; 5 noi tipuri de echipamente de radiocomunicații ; instalație de supraveghere medicală centra

lizată ; sistem de înregistrare, teletransmisie și prelucrare a datelor biologice ;— tipizarea și normalizarea pe scară largă a elementelor constructive, a componentelor și ansamblelor funcționale electronice ; reducerea numărului de tipodimensiuni de materiale și componente cu 30 la sută și al elementelor de asamblare mecanică cu 25 la sută ;— proiectarea și realizarea peste plan a sculelor de presare de piese ceramice și de injecție pentru mase plastice la 5 produse, in scopul grăbirii asimilării lor în fabricație ;— generalizarea, la toate produsele nou proiectate, a studiului de estetică industrială și ergonomie ;— folosirea unor metode moderne în cercetare și proiectare : determinarea fiabilității previzionale la toate produsele cercetate ; aplicarea analizei valorii la cel puțin 20 la sută din teme ca metodă de determinare a calității produselor și efectelor lor economice în producție ; planificarea și urmărirea lucrărilor de cercetare, proiectare prin metoda rețelelor.• Se va realiza scurtarea duratei de cercetare-proiectare Ia un număr 
de 9 teme in medie cu o lună față de prevederile de plan și realizarea peste plan a unui număr de cel puțin 6 teme de cercetare ; extinderea folosirii calculatoarelor electronice în proiectarea circuitelor electronice.• Promovarea tehnologiilor de mare productivitate, reducerea manoperei și a operațiunilor care necesită scule speciale, încă din faza de cercetare-proiectare, prin : folosirea prefabricatelor trase din aluminiu ; reducerea prelucrărilor prin așchiere și înlocuirea acestora cu operațiuni mai eficiente : ștanțare, presare etc ; extinderea utilizării maselor plastice la realizarea casetelor pentru un număr de 5 aparate.• Sporirea producției față de anul 1973, ca urmare a valorificării cercetărilor finalizate, cu cel puțin 66 milioane Ici, din care 15 milioane Ici destinate exportului.• Realizarea peste plan a unei microproducții in valoare de 6 milioane lei, din care 3,3 milioane lei pentru export direct, reprezentînd piese de ferită și aparate electronice de înaltă tehnicitate, precum și S.D.V.-uri necesare pregătirii de fabricație a produselor rezultate din cercetarea proprie. 9• Realizarea peste plan prin autoutilare a unor instalații necesarecercetării în valoare de 450 000 lei. <• Intensificarea colaborării cu întreprinderile beneficiare ale cercetării, în vederea asigurării valorificării în producție a cercetării, prin : acordai-ea de asistență tehnică din partea colectivelor de cercetare, peste plan, în valoare de 600 000 lei ; colaborare strînsă pe timpul desfășurării cercetării cu specialiștii din producție.• Colectivul de salariați ai institutului se angajează să efectueze in anul 1974 un număr de 20 000 ore de muncă patriotică pentru executarea unor lucrări tehnice și organizatoric-gospodărești.

Inspecmi silvic ludeteaii Argeș 
către toate inspectoratele 

silvice județene• Depășirea planului de împăduriri cu 3 la sută in condițiile creșterii calitative a lucrărilor. Din suprafața împădurită, 85 la sută va fi plantată., cțț răși.noase, iar ponderea culturilor speciale pentru celuloză va fi de 40 la sută ; indicele de reușită a plantațiilor va crește cu 2 la sută față de anul 1973.• Extinderea ponderii lucrărilor de substituire a arboretelor slab productive la cel puțin 45 la sută din suprafața împădurită.• Producerea integrală a puieților de rășinoase la pat nutritiv, sub adăpost ; extinderea metodei do repicaj în verde a puieților de rășinoase obținuți in solarii la cel puțin 25 la sută din producția realizată ; deoăși- rea indicelui de producție în solarii cu cel puțin 10 la sută ; extinderea împăduririlor prin semănături directe in terenurile în care acestea au condiții optime de dezvoltare.• împădurirea, prin munca patriotică a personalului silvic, tineretului, muncitorilor forestieri și țărănimii, a cel puțin 300 ha.• îmbunătățirea activității de gospodărire a fondului forestier, în principal, prin valorificarea integrală a produselor lemnoase accidentale, creșterea calității lucrărilor de punere în valoare a masei lemnoase, depășirea sarcinilor la degajări și curățiri cu circa 10 la sută.• îmbunătățirea activității de vînătoarc, piscicultură și de valorificare a produselor accesorii ale pădurii ; planul de recoltare a fructelor de pădure se va depăși cu cel puțin 5 la sută, iar sarcina de valorificare a acestora în stare proaspătă cu 20 la sută.• Creșterea gradului de mecanizare a lucrărilor silvice, prin mecanizarea operațiunilor de semănare în solarii, pe cel puțin 50 la sută din suprafața cultivată, extinderea irigării culturilor de rășinoase în pepiniere la 55 la sută, depășirea indicilor 'de mecanizare la împăduriri cu 10 la sută și la întreținerea culturilor în pepiniere cu 2 la sută.• Depășirea planului pe acest an cu 4 la suta Ia producția silvica, cu 
5 la sută Ia export și cu 2 la sută la beneficii.• Toate obiectivele din planul de investiții vor fi realizate pini la 
1 decembrie.

Inîrepriutao poligrafică Cluj 
către toate întreprinderile 

poligrafice din țară• Depășirea producției globale planificate cu 2 la sută, respectiv cu 1 200 000 lei, prin folosirea mai judicioasă a capacităților și îmbunătățirea organizării producției și a muncii.• Vom realiza peste plan o producție suplimentară de 150 000 exemplare cărți.• Cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă Vor fl reduse cu 2,5 lei, față de sarcina planificată, realizind economii de 260 000 lei ; vom reduce normele de consum la hirtie și cartoane cu 40 tone și vom obține o economie de 120 000 kWh și 50 tone combustibil convențional.• Beneficiul planificat va fi depășit cu 300 000 lei.• în vederea reducerii importului de utilaje vom realiza prin autoutilare lucrări în valoare de 209 000 lei și 10 mașini de gravat tip I. P. Cluj pentru alte întreprinderi poligrafice din țară, în valoare de 320 000 lei.• Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale salaria- ților, in vederea reducerii efortului fizic al muncitorilor, se vor realiza extinderea paletizării transportului intre ateliere; înlocuirea unor operațiuni manuale în atelierul de legătorie prin executarea unor mașini și dispozitive de finisare a cărților broșate ; completarea mobilierului ergonomie in atelierul de pregătire a formei tipar inalt ; introducerea unor panouri fonoabsorbante pentru reducerea zgomotului la fălțuit. Toate aceste acțiuni se vor realiza in cadrul activității de autoutilare.
întreprinderea forestieră de exploatare 

și transport Bnicu-Vîlcea 
către toate întreprinderile 

forestiere de exploatare și transport• Depășirea planului la producția-marfă cu 2 la sută, în cadrul volumului de masă lemnoasă planificat, concretizată în : 5 000 mc lemn rotund și 2 800 mc cherestea.Producția suplimentară se va realiza,' în principal, prin : creșterea volumului lemnului de lucru cu 1,5 la șută la fag, 1 la sută la stejar și 1,5 la sută la diverse esențe ; reducerea pierderilor de exploatare cu 0.4 la sută și economisirea lemnului in procesul de industrializare ; aplicarea noii tehnologii de exploatare a arborilor cu coroană la 40 la sută din volumul masei lemnoase exploatate.• Depășirea planului de export pe relația devize libere cu 2 la sută 
șl a planului de livrări Ia fondul pieței cu 2 la sută.• Depășirea producției de calități superioare la : cherestea de rășinoase cu 1,5 la sută ; cherestea de fag cu 1,2 la sută ; parchete cu 1,5 la sută.• Creșterea productivității muncii cu 1 la sută prin : extinderea acordului global la 70 Ia sută în exploatările forestiere și la 80 la sută la fabricile de cherestea ; depășirea indicilor de mecanizare cu 3 la sută'la 

fasonat și scos-apropiat și 5 la sută la încărcat-descărcat ; reducerea manoperei specifice cu 1,2 la sută la producția de cherestea și cu 1,5 la sută la binale ; îmbunătățirea indicelui de utilizare a fondului de timp cu 2 la sută.• Depășirea volumului de prestații In activitatea de transporturi forestiere cu 2 la sută prin îmbunătățirea indicilor de utilizare a parcului și a capacității acestuia.• Reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție-marfă cu 3 lei pe total și cu 3,5 lei a cheltuielilor materiale, îndeosebi prin : diminuarea pierderilor tehnologice in procesul de exploatare, reducerea consumului de Combustibil, energie electrică și termică și introducerea unui regim sever de economii.• Creșterea volumului de beneficii cu 3,5 Ia sută peste prevederile planului.' ' ' • / ' ' ;
întreprinderea de construcții

din prefabricate de beton București
către toate întreprinderile 
de construcții de locuințe 
și lucrări social-culturale• Realizarea planului de construcții-montaj și darea in folosință ■ apartamentelor planificate de acest an pină la data de 10 decembrie 1974, prin scurtarea duratei de execuție cu 15—30 zile la un număr de 2 000 apartamente, realizarea structurilor de rezistență la construcțiile de locuințe, cu termen de predare în anul 1974, pină la 15 noiembrie a.c. și predarea peste plan, pină la sfîrșitul anului, a încă 120 apartamente.• Darea in folosință a construcțiilor școlare și a creșelor cu 15 zile înainte de termenele stabilite prin plan.• Depășirea planului producției globale Industriale pe acest an cu 4 milioane lei, prin realizarea peste prevederile planului a unui volum de 6 000 m.c. prefabricate de beton armat.• Construirea a două cămine de nefamiliști cu o capacitate de 160 locuri și a unei cantine cu 450 locuri, asigurînd astfel condiții mai bune de cazare șl masă pentru muncitorii întreprinderii.• Depășirea beneficiului planificat pe acest an cu 2,5 milioane lei, reducerea cheltuielilor materiale la activitatea de construcții-montaj cu 2 lei la 1 000 lei producție, a consumurilor de materii prime și materiale prin gospodărirea și utilizarea rațională a acestora, economisind : 120 tone oțel-beton și profile metalice ; 200 tone ciment ; 100 tone var ; 2 000 mc. agregate ; materiale de instalații în valoare de 500 000 lei.• Creșterea productivității muncii In activitatea de construcții-montaj cu 2 Ia sută, prin realizarea unei medii la montaj de 3 apartamente pe brigadă în 24 ore, generalizarea schimburilor II și III la activitatea industrială și a schimbului II la executarea infrastructurilor și montajului de panouri mari, organizarea și executarea lucrărilor pe bază de con- tract-angajament cu plata în acord global, in procent de 98 la sută la activitatea de construcții-montaj, și 84 la sută la activitatea industrială.• Sporirea gradului de industrializare a construcțiilor prin creșterea ponderii elementelor prefabricate la structurile blocurilor de locuințe cu 36 la sută față de anul 1973, prefabricarea instalațiilor sanitare și de încălzire centrală in proporție de 85 la sută și executarea în proporție de 100 la sută a planșeelor, fațadelor și pereților din elemente prefabricate de beton greu și beton celular autoclazivat armat.• îmbunătățirea Indicelui de utilizare a fondului de timp la utilajele tehnologice din dotarea fabricilor și poligoanelor de prefabricate cu 3,5 la sută față de anul 1973.• Creșterea calității lucrărilor prin organizarea șantierelor specializate pe structuri de lucrări, sporirea numărului de brigăzi complexe, e- fectuarea controlului pe faze de execuție și pregătirea a 500 muncitori in meseriile de bază prin organizarea unor cursuri de scurtă durată și ucenicie la locul de muncă.• Folosirea judicioasă a resurselor energetice, realizind o economie de 50 tone combustibil lichid și 150 000 kWh energie electrică.

Intrepriiiderea de rețele electrice
Timisoara

către toate unitățile de transport
și distribuție a energiei electrice• Creșterea gradului de siguranță in funcționarea instalațiilor prin : executarea, pînă la 1 mai a.c., cu 3 luni înainte de termen, a reviziei Jiniilor electrice aeriene de medie tensiune ; încheierea acțiunii de înlocuire a separatoarelor vechi de 110 și 35 kV cu aparataj cu izolație îmbunătățită ; efectuarea peste sarcinile de plan a lucrărilor pentru schimbarea conductorilor barelor și îmbunătățirea izolației în stația 110/35/6 kV Reșița ; modernizarea a 30 de instalații de protecție, măsură și automatizare ; schimbarea izolației la liniile electrice aeriene de 110 kV pe lungime de 15 km și la 15—20 kV pe 100 km ; înlocuirea a 500 bucăți stîlpi de lemn uzați cu stîlpi de beton ; reparația a 1 000 branșamente pentru abonații casnici.• Reducerea cu 10 milioane kWh a pierderilor in rețelele de transport și distribuție a energiei electrice și cu 1 milion kWh a consumului de energie pentru activități auxiliare, raționalizarea consumului de energie electrică pentru utilizări industriale, iluminat public, general și comercial, a consumului casnic, precum și gospodărirea judicioasă a carburanților și lubrifianților prin : trecerea a 150 km rețele electrice de 6—15 kV la tensiunea de 20 kV ; terminarea acțiunii de montare a contoarelor la toți abonații pînă la 23 august a.c., cu patru luni înainte de termenul planificat ; executarea cu 4 luni înainte de termen a șase lucrări de reconstrucție a rețelelor electrice ; optimizarea pe calculatoare electronice a schemelor de funcționare a rețelelor de transport și distribuție a energiei electrice ; eliminarea funcționării unor microcentrale Diesel, neeconomice, prin racordarea la sistem a 6 localități ; reducerea cu 2 la sută a consumului de carburanți și lubrifianți prin folosirea judicioasă a parcului auto și a utilajelor tehnologice ; lansarea și aplicarea inițiativei „Fiecare kWh — calorie — gram economisit la maximum" la fiecare loc de muncă.• Creșterea productivității muncii, asigurînd ridicarea gradului de mecanizare la executarea săpăturilor pentru fundațiile rețelelor noi, cu ajutorul a două foreze confecționate prin autoutilare ; executarea întregului volum de lucrări de construcții-montaj și de proiectare In acord global și reducerea timpului mediu de elaborare a studiilor tehnico- economice. a proiectelor de execuție și a proiectelor fază unică cu 30 zile față de duratele normate ; creșterea la 86 la sută a indicilor de utilizare a mașinilor-unelte la activitatea de construcții-mașini.• Calificarea unui număr de 300 muncitori, prin cursuri de gradele I, II și ucenicie la locul de muncă, ceea ce înseamnă depășirea cu 10 Ia șută a sarcinii de plan ; policalificarea unui număr de 50 de muncitori în meseriile de electrician-șofer, electrician-sudor, șofer-macaragiu ; perfecționarea pregătirii profesionale a unui număr de 1 800 cadre.• Scurtarea termenelor de punere In funcțiune a noilor capacități, atingerea cit mai rapidă a indicatorilor tehnico-cconomici proiectați și ieftinirea lucrărilor, angajîndu-ne să dăm în funcțiune cu 15 zile înainte de termen stațiile de transformare de 110/20 kV Sînnicolau Mare și Buziaș ; să reducem valoarea de deviz a lucrărilor pe care le proiectăm în acest an cu 10 milioane lei față de costurile anului 1973 ; reducerea cu 2 lei a cheltuielilor planificate la 1 000 lei producție construcții-montaj.• Introducerea tehnicii noi in producție, dezvoltarea activității de autoutilare prin : realizarea a 50 bucăți aparate pentru verificarea indicatorilor de tensiune, 1 bucată autoscară hidraulică, 2 bucăți truse pentru verificarea releelor de distanță, 20 bucăți antene pentru radiotelefoane ; producerea în colaborare cu alte unități din Timișoara a unui număr de 200 000 bucăți izolatori de joasă tensiune.• îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale lucrătorilor prin : darea în funcțiune a atelierului pentru reparații echipamente electrice și autovehicule la Timișoara cu 15 zile înainte de termenul planificat ; punerea la dispoziția lucrătorilor a 16 apartamente și 51 garsoniere ; terminarea pină la 23 august a.c. a construcției școlii, căminului, atelierului și cantinei pentru liceul industrial energetic și școala profesională.Pentru realizarea înainte de termen și ieftinirea costurilor obiectivelor de mai sus, pentru înfrumusețarea sediilor, bazelor sportive și a localităților unde colectivele noastre iși desfășoară activitatea, vom efectua un număr de 50 000 ore de muncă patriotică.

J

care le-am prezentat nu trebuie considerate atît ca o realizare a controlului exercitat de Curte, cit o dovadă a persistenței unor neajunsuri în îndeplinirea anumitor atribuții legale de către diferitele compartimente funcționale ale ministerelor controlate. De pildă, in unele cazuri investițiile care intră In competența de aprobare a ministerelor sint prezentate spre avizare și aprobare fără a fi suficient fundamentate, îndeosebi din punct de vedere al eficienței ; alteori se recurge la importuri fără să se facă o analiză prealabilă corespunzătoare asupra necesității a- cestora, precum și asupra posibilităților de rezolvare a aprovizionărilor respective pe plan intern ; am con- stătat și cazuri în care deplasările în străinătate, durata acestora și nuni.’rul delegaților se aprobă cu prea puțină exigență. Alte deficiențe persistă în utilizarea fondurilor alocate de la buget pentru elaborarea studiilor de amplasament, a proiectelor de sistematizare și pentru alte activități economice ș.a.m.d.
— Unele acte insuficient fun

damentate care angajează pa
trimoniul unei unități sau chiar 
al economiei mai scapă insă 
controlului preventiv. Al'eori, 
bunele intenții inițiale sini 
estompate pe parcursul activi
tății economice printr-o proastă 
gospodărire a fondurilor apro
bate și, de aici, pagube. Cei care 
le provoacă sint trași la răspun
dere ? Cum iși exercită efectiv 
Curtea atribuțiile jurisdicționale 
și de minister public ?— Colegiul de jurisdicție ■ avut de rezolvat pînă în prezent un important număr de contestații introduse de unele persoane cu funcții de conducere sancționate pentru că au produs pagube avutului obștesc, în aceste cauze, ca și în cele in care sesizarea Colegiului de jurisdicție s-a făcut ca urmare a acțiunilor proprii de control ale Curții, interesele statului și ale organizațiilor obștești păgubite sint apărate cu fermitate de ministerul public, în spiritul întăririi legalității socialiste. Din cercetările noastre a rezultat că, uneori, conducerile anumitor unități economice au tendința de a deplasa răspunderile asupra unor persoane cu funcții subordonate. Alteori, cu scopul de a se ajunge la exonerarea de răspundere, sint implicate persoane care nu au avut nici măcar tangență cu operațiunile respective sau chiar salariați care au fost angajați după producerea pagubei. Este semnificativ în acest sens cazul fostului director al Centrului de legume și fructe Bacău și al altor patru angajați ai acestei unități, cărora conducerea Centralei de legume și fructe le-a imputat suma de 96 327 lei, reprezentînd contravaloarea unor produse care, nevîndute la timp, s-au depreciat. Colegiul de jurisdicție al Curții a stabilit însă că, in realitate, producerea pagubei a fost cauzată chiar ca urmare a unor măsuri dispuse de Centrala de legume și fructe. Asemenea manifestări le tratăm cu toată severitatea, in con- formitgte cu litera legii. Aspectele pe care Curtea le are in cercetare sînț, firește, multiple. în esență ele ’sint tot atîtea dovezi ale lipsei de preocupare a unor cadre de conducere din anumite unități și foruri de resort față de îndatoririle legale ce le revin privind întărirea disciplinei financiare, buna gospodărire a mijloacelor materiale și bănești, recuperarea pagubelor aduse avutului obștesc. Curtea iși propune ca și in acest an, prin exercitarea atribuțiilor de jurisdicție și minister' public, să acționeze cu fermitate și operativitate pentru menținerea unei discipline financiare ferme, pentru crearea unei opinii de masă in apărarea și dezvoltarea avutului obștesc prin toate mijloacele, inclusiv cele Juridice, in creșterea eficienței utilizării mijloacelor materiale și bănești.

— Pentru că tema discuției 
noastre este creșterea eficienței 
economice, care sint, după pă
rerea dv., principalele obiective 
ce trebuie avute in vedere în 
acest sens pentru ca fiecare leu 
din patrimoniul statului să fie 
cheltuit cu chibzuință, să fie 
fructificat la maximum in folo
sul obștesc ?— Dacă mă refer la activitatea de investiții, trebuie să spun că, pe lingă măsurile ce se cuvin luate pentru reducerea volumului de construc- . ții prin eliminarea lucrărilor care nu corespund strict nevoilor funcționale sau tehnologiilor de producție, pentru utilizarea fondurilor cu prioritate pentru reutilarea și dotarea cu utilaje a spațiilor existente, pentru gospodărirea judicioasă a mijloacelor materiale și bănești pe șantierele de construcții ș.a., o mare atenție este necesar să se acorde evitării imobilizării fondurilor în obiective neterminate, sistate sau chiar abandonate. Or, la ora actuală, datorită nepunerii în funcțiune la termen a tuturor obiectivelor, stau imobilizate în investiții neterminate fonduri importante la Ministerul Industriei Chimice, la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, la Ministerul Energiei Electrice, la Ministerul Industriei Metalurgice și la alte ministere. Din con-, statările organelor de control alo Curții rezultă că, pentru acest an, ministerele, unitățile subordonate, Banca de Investiții au, mai mult ca oricind, datoria de a veghea permanent la cheltuirea eficientă a sumelor alocate pentru finanțarea investițiilor. — Dar In ce privește utili
zarea mijloacelor circulante in 
activitatea productivă de zi 
cu zi 1— Necesarul de mijloace circulante trebuie dimensionat just, științific, pentru ca să poată fi folosit ca un instrument de bază in exercitarea unui control financiar riguros pe parcursul desfășurării întregii activități economico-financiare a unităților. După părerea mea, se impune ca fiecare unitate economică să-și recalculeze analitic necesitățile de mijloace circulante în vederea dimensionării optime a acestora, imediat după încheierea operațiunilor de reașezare a prețurilor de producție și de livrare, acțiune car" se desfășoară în momentul de față. Pînă atunci insă, organele financiar- bancare au datoria să desfășoare o activitate sistematică de prevenire a imobilizărilor, de valorificare a stocurilor peste necesar. Să se depășească stadiul de constatare a imobilizărilor și să se acționeze efectiv pentru lichidarea lor, să se stabilească răspunderile pentru abaterile constatate. Organele de control financiar din economie au un mare rol în această acțiune în toate domeniile vieții economice și sociale.
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Incursiune in problematica

teatrală actuală
A trecut mai bine de un trimestru de la cea dinții bătaie de gong • actualei stagiuni teatrale.Cum pot fi apreciate rezultatele acestui interval — din perspectiva exigențelor formulate in fața teatrului de a contribui la modelarea conștiinței constructorilor societății socialiste multilateral dezvoltate ? Cil de rodnică și cit de profundă sub raportul cunoașterii, cit de autentică in privința reflectării a fost dramaturgia românească contemporană, cit de inspirată și, la rindul ei, emoționantă, convingătoare a fost munca de creație scenică, care este gradul de audiență, cit de mare este forța de influențare a teatrului in acest moment ?Odată cu publicarea opiniei do mai jos, invităm oamenii de teatru — dramaturgi, actori, vedere referitoare la regizori, scenografi — să-și exprime punctele de peisajul teatral actual.peisaJU'Trăsătura caracteristică lui teatral ln anul 1973 a rul relativ mare de reprezentații cu piese românești noi. O parte din ele s-au dovedit nu numai reușite, ci și apte a produce spectacole de mare și real succes, unele jucîndu-se cu casa închisă. Dar o altă parte s-au dovedit mediocre.Trăsătura necaracteristică, dar de luat în seamă, a fost numărul relativ mic de spectacole interesante, dintre care, totuși, citeva admirabile, iar vreo două-trei excepționale.Ar reieși că nu trebuie încurajate piesele scrise fără talent, numai pentru a se bifa realizări cantitative la capitolul „dramaturgia originală" și că trebuie descurajate improvizațiile semnate regizoral de actori, directori, secretari literari și alte persoane neprofesioniste, eșuind inevitabil în platitudine.Cel mai viu accent al stagiunii l-a constituit afirmarea unor tineri autori (încă puțini), tineri regizori (mai mulți cg In alți ani), tineri actori (numeroși excelenți) și tineri scenografi (merituoși).

afost numă- cept de teatru cult șl să întemeieze spectacolele pe idei originale deduse din text și, deopotrivă, din cerințele funcționalității civice și intelectuale ale artei. Această tradiție a fost considerabil dezvoltată în ultimul sfert de secol și înnobilată de novatoris- mul socialist, nutrit de ideea teatrului ca artă independentă și act politic, idee susținută de toți creatorii contemporani valizi.In această orbită s-au înscris, integral reprezentativ, în anul trecut „Puterea și Adevărul" (Teatrul „Bulandra", regizor Li viu Ciulei), „Tragedia fecioarei" (Sibiu, regizor Iulian Vișa), „Antigona" (Arad, regizor Dan Alecsandrescu), „A 12-a noapte" (Teatrul „Bulandra", regie colectivă), „Un fluture pe lampă" (Teatrul Național, regia Horea Popescu), „Vile- giaturiștii" (Institutul „Qaragiale", regizor Moni Ghelerter), „Meșterul Manole" și „Unchiul Vanea" (Teatrul Național din Cluj, regizor Alexa Visarion), „Acești îngeri triști" (Oradea, regizor Alexandru Colpacci).

la Teatrul „Bulandra", de mulți interpret excepționali, ceea ce nu poate modifica insă calitatea lor reală.Distribuția nemaipomenită a spectacolului Teatrului Național „Un fluture pe lampă" a dat piesei lui Paul Everac — cu însușiri remarcabile de pamflet politic — un spor de complexitate tipologică. Seriozitatea profundă a tratării și modul interesant de așezare în dezbatere a piesei lui Titus Popovici „Puterea șl Adevărul" la Teatrul „Bulandra" au potențat virtuțile literare și cetățenești ale textului. „O pasăre dintr-o altă zi" de Dumitru Radu Popescu, unul dintre momentele dramaturgi- ce semnificative, a fost montată cu inteligență, forță și inventivitate la Teatrul Național din Cluj (de regizorul Alexa Visarion), iar „Speranța nu moare în zori" de Romulus Guga a fost transpusă scenic, la Tg. Mureș, cu o mare credință, tragic condensat și umor adînc (de regizorul Dan Micu) ; „Diogene clinele" de Dumitru Solomon, parafrază antică despre dreptate si libertate, s-a bucurat de o montare îngrijită, personală, la Teatrul din Ploiești (regizor Emil Mândrie).Opinia că piesa românească ar fi montată „de serviciu", de mîntuială, e azi perimată. Eșecurile apar, de regulă, cînd piesele sînt „de serviciu" sau cînd încap pe mîna unor regizori de mîntuială — acolo unde nu se găsesc sau, mai ales, nu se caută alții.
Prezența tinerilor regizori

Tradiție șl înnoire
Cum a fost slujită piesa 

românească ?în materie de interpretare teatrală există nu una, ci mai multe tradiții ; întrebarea e care din ele își justifică preluarea pe coordonatele culturii actuale și care nu.Tradiția teatrului meșteșugăresc, de lectură emfatică, imobilă, cu solo la rampă și figurație Inertă, In decoruri de fotograf provincial, nu e necesar a fi preluată, oricît s-ar lamenta doi-trei critici evocînd o pretins-mirifică „vremea mea", de fapt aspectul cel mai deplorabil al teatrului de odinioară. Există persoane și chiar instituții de artă scenică ce Încearcă a merge pe acest fir, producînd subcultură.Avem și tradiția marilor regizori români moderni, Davila, Victor Ion Popa, G. M. Zamfirescu, Aurel Ion Maicah, Ion Sava, care au încercat, și izbutit, să formuleze un nou con-

Piesa românească a fost slujită bine, cu credință. Totuși, unele lucrări, „Adio, majestate" de Al. Voi- tin, „Sîmbăta păcălelilor" de I. D. Sirbu, „A 8-a minune" de Alexandru Lungu, „Locul tău sub soare" de Gh. Robu și altele (nu puține) — au apărut la rampă în condiții de nedesăvîrșire, uneori chiar de improvizație, lăsînd să se întrevadă o pripă neprielnică, ce s-a soldat de altfel cu efecte neplăcute și pentru autorii în cauză ; ei ar mai fi avut mult de lucru asupra pieselor lor și ar fi trebuit să fie ajutați temeinic în acest sens. De asemenea, „între noi doi n-a fost decît tăcere" de Lia Crișan, lucrare simplificatoare, tratînd într-o viziune convențională realități actuale și „Casa de mode", foarte modestă piesă de tip polițist, de Theodor Mănescu, au avut parte,

Carnet cultural
COLOCVIU DE POEZIE 

PATRIOTICĂ
zicală în 3 acte „Rățușca urîtă" de Karăcsony Bend. Regia este semnată de Szabo Iozsef, iar conducerea muzicală de Vakarcs Păi.La Clubul dezbaterilor de artă, care funcționează în cadrul întreprinderii mecanice Nicolina-Iașl. a avut loc un colocviu despre poezia patriotică. La această manifestare au purtat un viu dialog cu muncitorii pe temu „Poezia patriotică și mesajul contemporaneității" poeții Corneliu Sturzu și Florin Mihai Petrescu. Totodată, ei au recitat versuri din creația proprie. In continuare actori ai Teatrului Național „Vasile Alecsandri" au citit versuri de Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga și Labiș.

„FLORI DE AUGUST"

Nicolae
EXPOZIȚII a sindi- loc ver- cenaclu-Ieri la Casa de cultură catelor din Suceava a avut nisajul expoziției anuale a lui U.A.P. din localitate. Manifestare de prestigiu în viața spirituală a scenei, expoziția cuprinde 55 dintre cele mai valoroase creații ale artiștilor plastici suceveni. Cu acest prilej, în sala expoziției a a- vut loc un recital de poezie susținut de poetul ieșean Gheorghe Lesnea, împreună cu tinerii poeți suceveni Marcel Mureșeanu, George Damian și Ion Beldeanu. In continuare, corul de cameră al Casei de cultură a sindicatelor, formație artistică clasată pe locul II la concursul interjudețean „Cintare patriei", a susținut un recital de cin- tece dedicate patriei și partidului nostru. • Vineri în sala de expoziții a muzeului din Tg. Secuiesc a avut loc vernisajul expoziției județene de artă plastică, pictură, grafică, sculptură, prima expoziție de artă plastică din acest an, organizată de cenaclul din Sf. Gheorghe al U.A.P. • O interesantă expoziție de artă plastică a amatorilor este găzduită in sala „Forum" din Arad. Expoziția cuprinde lucrări de pictură, grafică și sculptură, aparținînd membrilor cercurilor de artă plastică din Curtici, Ineu, Șiria, Pincota, Lipova, precum și membrilor cenaclului Ion Andreescu din Arad. • De peste un deceniu, Constantin Stănică, muncitor vopsitor la uzina „Autobuzul" din București, este prezent cu regularitate în cadrul expozițiilor. Lucrările sale au fost expuse la Tokio, Paris, Berlin, Milano, Praga, Ravena, Bergamo, au fost achiziționate de diferite muzee și colecționari. In prezent, acest apreciat și original pictor naiv a deschis cea de-a IX-a expoziție personală în cadrul uzinei în care a lucrat patru decenii. Expoziția se Întitulează „Un zîmbet și o floare".

In întimpinarea celui de-al XI-lea Congres al partidului și a celei de-a 30-a aniversări a eliberării patriei, în județul Vîlcea se desfășoară concursul-dialog intitulat „Flori de august". La întrecere sînt antrenate numeroase formații artistice, avînd un repertoriu bogat, care oglindește dezvoltarea construcției socialiste în patria noastră. Prima etapă a acestui concurs a început. Artiștii amatori s-au întîlnit pină acum pe scenele a 20 de centre rurale și 3 urbane.
BRIGĂZILE ARTISTICE 

IN CONCURSSub acest generic, pe parcursul patru etape succesive, în județul■ " un atractivde -„ÎL."- Cele” mai bune formații s-au dovedit a fi brigăzile artistice ale căminelor culturale din Macea, Birsa, Șiria, Sintea Mare, Șicula și Conop. cele ale caselor de cultură din Sebiș și Curtici, precum și cele ale cooperativelor meșteșugărești „Precizia" din Arad și Ineu.

aArad s-a desfășurat concurs al brigăzilor artistice agitație.

AZI, IN LIBRARII

I

PREMIERE TEATRALETeatrul de Nord Satu-Mare, secția maghiară, a prezentat în premieră spectacolul cu comedia mu

Zaharia Stancu — „Triumful rațiunii" (Editura „E- minescu").Cella Delavrancea — „Vraja" (Editura „Minerva").Bogdan Amaru — „Goana după fluturi" (Editura „Minerva").xxx — „r* cetări arheologice" ra Academiei). Alexandr Blok — suri" (Editura „Univers"). Andrei Belîi — „Versuri" (Editura „Univers").Anton Breitenhofer — „Prea tîrziu pentru Mari- lena" (lb. germană — Editura „Kriterion").Paul Georgescu — „Printre cărți" (Editura „Eminescu").Vasile Andru — vine cu seara" „Eminescu").Nicolae Dinescu — „Revista dc altădată" (Editura „Meridiane").Dan Dascălu — „Efectele timpului de trecere în dispozitive" (lb. engleză — Editura Academiei).Corneliu Rebedea — „Organizarea transportului intern in întreprinderi" (Editura științifică).

,Materiale și cer-(Editu-„Ver-

„Mireasa(Editura

Cursuri de pregătire pentru admiterea

în învățămîntul superior

Prezența impetuoasă (și eficace) a tinerilor regizori a fost, poate, cel mai relevant atribut al vieții teatrale în anul care a trecut. Sint destul de mulți, toți au lucrat din plin, fiecare s-a dovedit serios in opțiuni, nu s-au cheltuit în bagatele și a- proape nici unul n-a lăsat indiferent publicul teatrului său. Tinerii regizori lucrează cu sîrg și folos in județe Alexa Visarion la Cluj, Dan Micu la Tg. Mureș, Cătălina Buzoia- nu la Iași (a montat, în premieră românească absolută, „Celestina", a făcut o personală reconsiderare a „Iașilor în carnaval" și a înscenat remarcabil „Istoria ieroglifică", după Cantemir), Sergiu Savin la Timișoara, Nicoleta Toia la Galați, Iulian Vișa la Sibiu, Andrei Belgrader la Constanța, Petre Bokor la Brașov. Magda Bordeianu la Oradea (lansînd o piesă și un autor : Mircea Bradu — „Vlad Țepeș In ianuarie"), Aurel Manea la Cluj (care a pus în scenă prima piesă vietnameză în teatrul nostru). Alexandru Colpacci la Oradea, Adrian Lupu la Petroșani, și nu numai ei, s-au impus și, adeseori, au contribuit la readucerea teatrului respectiv în actualitate, la redescoperirea trupei ori la formarea unei trupe. In această direcție e de notat și prezența eficientă, In diverse orașe ale țării, a regizorilor experimentați : Marietta Sadova. Ion Olteanu, Moni Ghelerter, Zoe Anghel-Stanca, Radu Penciulescu — ca îndrumător — So- rana Coroamă și alții. Ar fi, evident, recomandabil ca acel tineri regizori care și-au demonstrat cu prisosință virtuțile pe scenele țării să fie invitați mai frecvent și mai decis de către teatrele bucureștene să semneze montări cu prestigioasele colective ale Capitalei.Unde nu sînt regizori talentați și activi, cei mai buni actori se topesc in anonimat, spectacolele agonizează, publicul ocolește teatrul.

interes (a scriitorului spaniol luptător Alfonso Sastre) la Petroșani, un bun spectacol Gorki la Reșița, o frumoasă participare ieșeană la comemorarea, atit de vie, a lui Cantemif, momente de remarcabilă selecție repertorială la teatrele din Arad, Constanța, maghiar de stat din Cluj, german de stat din Timișoara, Satu- Mare au dovedit gîndire aplicată, serioasă și efort creator înscris în coordonatele gustului public de azi.In Capitală a avut loc evenimentul istoric al inaugurării noului edificiu al Teatrului Național cu două piese de rezonanță, solemnitatea însăși' avînd un puternic ecou.Din păcate, celelalte afișe nu produc prea mari bucurii. Ni se înfățișează numai o singură lucrare românească actuală merituoasă, „Simbătă la Veritas" de Mircea Radu Iacoban (Teatrul Giulești), din repertoriul străin se aleg lucrări mărunte, clorotice („Philadelphia, ești a mea !“) în contrasens total cu ceea ce se întîmplă pe lume, unele teatre au deschis nepermis de tîrziu stagiunea („Nottara", secția de dramă a teatrului „Vasilescu") sau au rămas într-un enigmatic și prelungit suspens (Teatrul de comedie). Starea generală a spectacolelor e de mediocritate cu lustru, una-două excepții neputînd înlătura impresia generală de platitudine. Regizorii maturi cei mai însemnați nu lucrează sau aflăm că semnează spectacole la Paris și la Mtinchen (ceea ce e, firește, plăcut să auzi, dar mai plăcut ar fi să-i vezi aici, acasă), regizorii tineri valoroși se maturizează exclusiv în afara Capitalei, in timp ce In Capitală diverse improvizații provoacă eșecuri clare („Dona Diana" după Moreto, de Camil Petrescu), actori de însemnătate sînt puși să se cheltuiască regretabil în zădărnicii („Prizonierul din Manhattan", „Aici a dormit George Washington"), se întocmesc spectacole somnoroase („Philadelphia, ești a mea !“) ori curățele („Casa de mode") fără relief.Totuși, aici avem un potențial artistic strălucit, incomparabil, precum și posibilități practice de cel mai înalt nivel, care culminează acum cu unul din cele mai moderne și mat bine echipate, mai vaste și mai somptuoase teatre din lume, noul Teatru Național. Mișcarea teatrală nu are, desigur, plan, sub raportul ideilor și - frumuseții, dar ar fi ciudat ca ea să rămînă sub posibilitățile bine știute, la noi și in lume, atunci cînd Bucureștiul își depășește, cu un nobil elan al muncii, toate celelalte sarcini ale toare.

CAPCANA este ultimul episod al seriei de evocări cinematografice care — în- cepînd cu filmele „Cu mîi- nile curate" și „Ultimul cartuș", urmate de „Conspirația" și „Departe de Tipperary" — au prezentat citeva momente semnificative ale luptei împotriva reacțiunii, în primii ani de după eliberare. Semnate de Titus Popovici, singur sau în colaborare cu Petre Sălcudeanu, scenariile întregului „serial" s-au bizuit pe fapte și evenimente reale — consemnate în documente, comentate pe larg în presa vremii. Primele două filme, realizate de regizorul Sergiu Nico- laescu (și îndeosebi „Cu miinile curate"), au recompus climatul de tensiune al epocii, punînd în valoare, cu siguranță profesională, elementele de atractivitate ale povestirii de factură polițistă. In timp ce următoarele două evocări, datorate regizorului Manole Marcus, au avut girul personalității unui cineast preocupat parcă mai mult de psihologia personajelor implicate în confruntările rememorate pe ecran, de atmosfera caracteristică unei lumi crepusculare, a cărei ieșire de pe scena istoriei a fost însoțită de un lung cortegiu de crime și trădări.Noua producție a Casei de filme nr. 4, Capcana, regizată de Manole Marcus, încheie serialul „în forță". Istorisind — într-o desfășurare epică bine ritmată, cu numeroase momente de un dramatism intens — în- tîmplări de acum peste 25 de ani. Acțiunea se petrece într-o izolată localitate de munte, a cărei populație era terorizată de o bandă de legionari ce-și făcuse bîrlogul în văgăunile din vecinătate. Desprinse din cronica anilor ’48, întîmplă- rile filmului readuc în mi> morie crimele monstruoase și absurde ale acestor asasini fanatici, care au încercat, o vreme, să se opună mersului implacabil al istoriei, să împiedice prin violențe extreme procesul de democratizare, cursul firesc al vieții noi. Scriind scenariul acestui film. Titus Popovici a în cazuloare — esență a

ginat situații și personaje de o deosebită putere evocatoare. Filmul, în ansamblul său, și multe dintre detaliile sale învederează atenția acordată de autori, scenarist și regizor, reliefării sensurilor politice ale unor evenimente care — aparținînd trecutului nu prea îndepărtat — pun în lumină abnegația, sacrificiile unor eroi anonimi ai luptei pentru consolidarea puterii populare, pentru triumful idealurilor de libertate și demnitate ale întregului popor.Chiar de la primele secvențe, filmul evocă in

a da, mai din plin, măsura resurselor sale. Ci este vorba și despre îndrumarea riguroasă de către jocului actoricesc cu seamă, despre tența partiturilor, calitățile generale ale dramaturgiei acestui film.Fără a supralicita (îndeosebi în prima jumătate a evocării) spectaculosul exterior al „acțiunii", regizorul a urmărit conturarea nuanțată a caracterelor, raportîndu-le la solicitările unor împrejurări de excepție, dar definindu-le și prin prisma unor „amănunte de viață", a-unor atitu-

regie a și, mai consis- despre

CAPCANA

construcției crea-

DenivelăriStagiunea curentă s-a deschis in mod impunător la Cluj cu o săptă- mină festivă a teatrelor naționale, cu un foarte substanțial, inspirat și elevat simpozion despre perspectiva- rea contemporană a valorilor clasice și două reprezentații locale noi de prim rang artistic. Un spectacol mo- liăresc la Galați, o montare nouă a unei piese de Miller la Brașov, o piesă contemporană străină, de mare

Trăim un 
al autorului, 

al regizorului ?Trăim nu un moment al autorului, al actorului, al regizorului ori al altcuiva, ci un moment al teatrului autentic, conceput ca o artă colectivă, adresîndu-se, cu mijloace proprii. originale, intr-o expresie independentă — a omului viu, reprezen- tîr>du-șe pe sine — spectatorilor, pentru a'-i instrui și desfăta în același timp, valorificînd în spectacole unitare, puternice, educative, frumoase și accesibile piese, regizori, actori, idei, contribuind, prin intermediul operei scenice de structură sintetică, la modelarea conștiințelor în spirit socialist. Chiar dacă într-un moment sau altul al dezvoltării teatrului nostru, într-un loc sau altul al peisajului, sîntem potopiți de platitudini (și opinii plate despre acestea). etaloanele, adică reprezentațiile strălucitoare, se înalță mîndre și triumfătoare ca niște promontorii deasupra apelor stătute, iradiind și pentru cercetătorii viitorului strălucirea geniului românesc în cea mai nobilă și mai vie dintre arte.Se cuvine să facem tot ce ne stă ln putință ca aceste etaloane să prolifereze.

moment 
al actorului,

Valentin SILVESTRU

(Urmare din pag. I)

respectat — ca și peliculelor anteri- autenticitatea de narațiunii, a ima-

imagini de un realism dur climatul de teroare care domină existenta locuitorilor din mjea așezare de munte, spaima paralizantă provocată de incursiunile singeroase ale bandei de legionari. In aceste împrejurări, sosește aici Mihai Roman (personajul traversează întregul serial și care a devenit timp maior de securitate). El are misiunea de a restabili legea și ordinea și — prin forța lucrurilor — se angajează într-o luptă pe viață și pe moarte cu bandiții înarmați pînă-n dinți. Filmul este, în mare măsură, povestea acestei bătălii — urmărită pe e- cran cu bune mijloace de gen, în episoade de tensiune care se înlănțuie captivant. Este, poate, cea mai împlinită afirmare a personajului Roman și, respectiv, cea mai concludentă creație — în acest rol — a actorului Ilarion Ciobanu (care-1 întruchipează pentru a cincea oară pe cunoscutul personaj de serial). E vorba nu numai despre faptul că ponderea personajului în acțiune îi oferă interpretului posibilitatea de

careîntre

dini edificatoare din punct de vedere uman. Așa se întîmplă in cazul lui Roman, de pildă în secvențele întilnirilor cu tînăra instructoare utecistă — un personaj savuros, conceput cu o anume nostalgie a anilor de romantism revoluționar și interpretat de o excelentă actriță de teatru, Mariana Mihuț. Ca și în cazul unui rol de o relativ mai mică întindere, cum este cel al primarului comunist — un personaj de o bilă ...............cu o mie cea îți exactitate, învestindu-I cu arderea lăuntrică și cu conștiința demnității proprii atîtor activiști de partid care, în acei ani, și-au dat viața in numele cauzei revoluționare. Imaginile premergătoare asasinării primarului, ca și secvența în care Roman îi salvează pe tinerii ce urmau să fie masacrați de legionari, se numără printre momentele de intensitate dramatică și emoțională.In general, peisajul uman al filmului este veridic, re-

comunistremarca- autenticitate, creat atent gradată econo- de mijloace de Mir- Albulescu ; actorul intuiește eroul cu

prezentativ pentru epoca rememorată pe ecran (de la tipologie pină la dialogul expresiv și plin de culoare). Alături de personaje cunoscute din filmele anterioare și interpretate de Victor Rebengiuc, Silviu Stănculescu, Lazăr Vrabie ,și alți actori, ale căror virtuți sînt din nou relevate in „Capcana", apar și cî- teva personaje noi, între care jandarmul, a cărui duplicitate este convingător exprimată de actorul Octavian Cotescu. Este de remarcat și naturalețea actorului Mircea Diaconu în rolul tînărului „asistent" al lui Roman. Maria Clara Sebok, Maria Chira, Ma- rieta Luca — aceasta din urmă impresionîiyl îndeosebi — și, intr-un scurt rol de compoziție, Zephi Alșec, au apariții care se rețin (menționăm aici și cuplul tinerilor căsătoriți din primele secvențe, interpretați de Adina Popescu și George Mihăiță).Film „de acțiune", Capcana răspunde cerințelor unui gen cinematografic de largă popularitate, ale cărui mijloace specifice sînt de cele mai multe ori fo
losite cu măsură artistic, semnatarului își spune și dată cuvîntul, ceea ce privește întregii echipe de Imaginea semnată ratorul Nicu Stan buie substanțial la dramatic al evocării, aparatul de filmat se mișcă degajat, surprinzind din unghiuri propice fizionomii și atitudini, înregistrînd adeseori detalii semnificative. Șl muzica scrisă de compozitorul George Grigoriu răspunde funcțional solicitărilor dramaturgiei. De-a lungul filmului se fac simțite și unele îngroșări, rafalele de împușcături devin parcă excesiv dominante în ultima parte a evocării, dar chiar dacă amintim existența anumitor inegalități nu insistăm asupra lor, întrucît de ordin va zile Capcana film de succesul film atractiv, maturitate.

și simț Profesionalismul scenariului de astă inclusiv in sudura filmare, de ope- contri- relieful

insistămele ni se par secundar. La cite- de la premieră, s-a impus ca un mare succes — Îndreptățit al unui realizat cu
D. COSTIN

ROMÂNIA-FILM" prezintă
LUNA FURIOASA

Producție a studiourilor engleze. Regia : Bryan Forbes. In rolurile principale 

McDowell și Nanette Newman

vorbesc, mai mult de jumătate sînt tineri. Și toți — brigadieri. Mă aflu chiar în mijlocul noii hale de 4,5 hectare — pe măsura cargourilor de 55 000 de tone care se confecționează aici — și iată ce-mi spune ingine- rul-șef Gh. Dulică : „Eu nu mai sint chiar așa de tînăr, dar tradiția vestitelor „A treia Constanța" de la Salva-Vișeu și „A șasea Dobrogea" de la Bumbești-Livezeni o duc mai departe cei 922 de brigadieri ai noștri, cu care am stăvilit puhoaiele subterane, păstrînd a- celași ritm și muncind la fel de bine (300 000 de lei și 180 kg vopsea de import — economii), fie vara pe caniculă, cînd vine țara în vacanță pe litoral, fie acum, cînd pe-aici sînt minus 30 de grade și cînd tocmai de aceea ne bucurăm și mai mult că n-ați uitat de Constanța. Uite, sudorii lui Radu Nicolița șl Constantin Amarghioalei, care lucrează sus pe acoperiș, strigă la mine să vă spun că în miez de iarnă ,se simt pe litoral ca la... munte".— Iar cei de la munte, de la Lotru, se simt ca pe... litoral Desigur, nu toți. Numai cei din centrală de la Ciunget, de unde vă transmit și unde, oricum, aflindu-ne în miezul muntelui, sîntem la fereală. De aceea tînărul maistru Grigore Dumitru (calificat aici, pe șantierul național al tineretului), a cărui brigadă răspunde de montarea celui de-al treilea a- gregat, ne spune să vorbim mai mult despre „băieții din viscol". Ceea ce și fac, oferindu-vă un tur de locurilor unde am neața aceasta.mânu, uteciștii de la barajul Galbenu, de care răspund ei, raportează, peste sarcinile de plan, 6 lamele turnate. La fel, brigadierii de la Gura

Latoriței — schimb al tineretului — au întrecut celălalt schimb cu 4 000 mc agregate sortate, gregate nevoie Ștefan realiza, sonului 269 ml dublul mele 15 zile ale anului.— Vești proaspete.— Iată una și mai proaspătă pe care mi-o aduce, într-un suflet, comandantul șantierului național, Ion Nistor : tine-

— Exact. Că d-aia e șantier național al tineretului, pregătesc la vară, acum vin unde cei ai Rogojelului, obiectivele (încheierea lucrărilor cantina de 1 500 de locuri și ale primului bloc de locuințe din viitorul oraș Turceni — cu o lună mai devreme), au răspuns și ei tot printr-un obiectiv lapidar : Primul grup de 330 megawați va fi pus

tot e veselie tipic tinerească. Aici, unde în 1973 au fost excavate 10 milioane mc terasa- mente, au fost îngropate 700 ‘ ...s-au mp acumCetate autocamioanele ce transportă conducte de ciment și fontă, piatră și balast nu stau o clipă. Am oprit, la întîmplare, un autocamion (număr de circulație : 21 DJ-1 728). La volan, brigadierul Ion Tuță, fiu de ță-

ții în curs de calificare din brigăzile lui Ion Firu și Nicolae Banu. „Datorită lor, mi-a spus ingi- nerul-șef, de aici, în fiecare secundă cîte 35 mc de apă vor fi ridicați la peste 60 de m și expe- diați către culturile a 37 de cooperative agricole de producție". Asta înseamnă o cantitate echivalentă cu debitul mediu al Jiului...— Dar de „Jiurile" de oțel cind mai vorbim ?— Chiar acum. Constantin Soci. Ce spune bătrîna Tirgoviște ?— Tînăra Tîrgoviște spune : cei 1 200 de brigadieri de pe șantierul național ..........................." '(conduși neri" din va—Vișeu torca, ca _ ____ ______xandru Alverescu, Mihai Istrate și alții) fac totul spre a-și păstra prestigiul de părtași la transformarea micului tirg Tîrgoviște intr-o cetate a o- țelului. Ce înseamnă, a- cum și concret, acest totul 7 în primul rînd, toți lucrează, Ia cererea lor, la obiectivele industriale cu regim de urgență : la întreprinderea strunguri automate ro“, la „Romlux", la toarele adinei de la lăriile electrice 1 și laminoare și forje, felul lor de a întrebării din cintec : „Ești sau nu ești brigadier Dacă cele două cuptoare electrice de la OE-1 și OE-2 au elaborat primele lor șarje cu aproape o lună mai devreme, dacă la forja de blocuri și bare cinci ciocane au început să forjeze înainte de termen, dacă stațiile de conexiuni 1 și 2 și instalațiile aferente celorlalte lucrări au fost puse în funcțiune cu 30 și 40 de zile mai devreme, a- cestea se datorează și celor 1 200 de tineri, intre care 450 au deprins meseriile de zidar, de dul-

gher, de mecanic, de lăcătuș, de forjor sau de sudor aici, la Tîrgoviște.— Despre răspunderi la fel de onorante pentru tineri mi s-a vorbit și pe șantierul de la Someș. La Mărișelu, unde se lucrează fără întrerupere la betonarea carcaselor celor trei turbine, mi s-a spus : „Trebuie să menționăm avansul de 6 luni cucerit pină acum". La Răcătău se dă bătălia pentru păstrarea ritmului de avansare lunară în subteran de 90—130 m. La Fîntînele se înaintează cu betonările la puț și casa vanelor „numai în crescendo", după cum mi-a spus tînărul șef de formație ing. Ionel Ghe- ran. Iar loan Lupean, maistru cu o vastă experiență, cîștigată la Porțile de Fier și Lotru, mi-a declarat : „Trebuie să ne menținem tineri, noi, veteranii, ca să nu ne-o ia prea tare mînjii înainte". „Minjii" ar putea fi băieții din formația de la Tarnița a inginerului u- tecist Constantin Toma sau tineri ca loan Iacob, Mircea Lăptaru de la macaraua-cumpănă, ca electricienii Grigore Su- ciu, Alexandru Fiilop, Cornel Spătaru... „Dar cine nu este tînăr pe un șantier național al tineretului ?“ — mă întreba, pe bună dreptate, Mariana Velea, membră a biroului comitetului U.T.C. al șantierului. Aici, din 3 000 de muncitori, 1 600 sint brigadieri. Tinerețea lor se împletește perfect cu aceea a unor vestiți veterani ca Tudor Morar, Erou al Muncii Socialiste, Augustin Duruș, Pavel Oțet, Petru Toșa și alții. O împletire care, așa cum snunea brigadierul loan Maier, de la galeria „Șoimul", cel mai recent membru de partid al șantierului, „simți cum îți trasează, ca principală sarcină de partid, debîn- direa tinereții fără bă- trînețe".

Turcenii se devină abia bine, chiar la adunarea
iar săEi de 1 200 de tineri analizînd Turcenilor la

apariția ziarului. O singură cifră-bilanț mi se pare necesară : trei miliarde de lei (reprezen- tînd valoarea muncii vo- luntar-patriotice depuse de tineretul României in 1973) și, de asemenea, o concluzie strict personală căreia i se îngăduie, deci, caracterul „sentimental" : dacă ar fi să parafrazăm, azi, cîntecul de demult — „Răsună valea" — adap- tîndu-1 dimensiunilor și densității șantierelor naționale și locale ale tineretului din România anului 1974, ar trebui formulăm astfel : 
SUNA ȚARA" !— O formulare cît se poate de potrivită. Pentru că, iată, numai șantierul de Ia Lotru, de unde vă transmite Ion Stanciu, are o întindere egală cu trei la sută din suprafața țării.— Iar șantierul Turcenilor, de la Gorj...— Continuă, Mihai mitrescu...— ...Reprezintă cea mare — ca putere ductivă — construcție e- nergetică a acestui cinai.— Dar doar de dacă vreți, și de valoarea istorică a șantierelor unde lucrează tineretul. Șantierul Someș, de pildă, reprezintă prima mare construcție hidroenergetică nu doar a Clujului, ci, subliniați, a întregii Transilvanii.— Am subliniat, Alex. Mureșan... Aș vrea totuși să nu procedăm în intervenții, după sistemul... „hei, rup !“. Să începem, deci, cu...— Cu... poarta tomitană a țării. Vă vorbește George Mihăiescu.— Știam că la Constanța nu există șantier național...— Dar este al tineretului. Din cei 1 667 de sala- riați ai extinderii șantierului naval, de unde vă

Du-mai pro-cin-nu este vorba dimensiuni, ci,

A- de care aveau brigadierii lui Țintea, pentru a la betonarea tron- Petrimanu-Olteț, de galerie, adică sarcinilor pe pri-
Si400 000 beton,km conducte montat dale din pe drumul către

TINERETUL ȘANTIERELOR
despre

al tineretului de atîția „ti- promoțiile Sal- și Agnita—Bo- inginerii Ale-
ȘANTIERELE TINERETULUI
rit de pe galeria de aduc- țiune secundară Voine- șița-Uria, din brigada lui Constantin Tomescu. au mărit viteza de înaintare la tronsonul din Valea Ivănușului, atin- gînd cifra record de 10 ml pe zi.— Vești proaspete a- vem și noi la Rogojelu. Pentru că Ieri, la Tur-

în paralel la sistemul energetic național cu de zile mai devreme, cestor obiective li adaugă și altele — ambele șantiere : importante economii de lemn, metal și agregate, întărirea disciplinei etc. — dar nu vreau să mă lungesc : vorbesc prin firul direct al dispecerului național.— Căruia te rog mulțumești din dispeceratului... țional și...— Și mai dațl și Doljului !— Nistor„emisie" :— Scurt, la sistemul Cetate—Galicea șantier național al tineretului. Sarcina : 48 000 ha. La lucru : 1 000 detineri și tinere în... pufoaice de brigadieri. E ger de plînge puiul cucului în ou, dar peste

30 A-se pe
ran cooperator din comuna Rast-Dolj. Transporta pe cimp tuburi premo de 800 mm. „Cum vă descurcați cu gerul ?“. „Cel mai bine. De la începutul anului nu am a- vut nici un minut staționare. înghețul ne prinde bine : poți circula cu autocamioanele încărcate chiar și peste arături, fără să le degradezi". A- poi, după ce am trecut pe la Fîntîna Banului, la sudorii lui Gheorghe Cos- tache („Pregătim totul din vreme pentru momentul îngropării conductelor !“), am ajuns la Dunăre, la stația de pompare automată nr. 1 Cetate. Se lucra din plin. Inginerul Nicolae Calangiu, șeful lotului, m-a rugat să nu cumva să nu vorbesc despre tinerii dul- gheri-brigadieri din echipele lui Ion Deliu și Marin Stoica, despre uteciș-

de „Sa- cup- oțe-2, la Este răspunde vechiul brigadierceni...— La Rogojelu sau la Turceni 1 Să nu curcăm șantierele.— Dacă nu mă lași să continui... Pentru că ieri, pe șantierul de la Turceni, ținerii de pe șantier, într-o adunare fulger, la care au participat membri ai comitetelor județene de partid și U.T.C., au lansat o chemare la întrecere către toți tinerii din județ, cine era să le răspundă primii ?— Rogojelu !

tn- să-i partea redac-cuvîntulȚuicu, ești inTransmit de de irigații Mare,orizont asupra de muncă, pe trecut in dimi- La Petri- l dea cursurilorediția 1974a candidaților pentru admitere în învățămîn- din vara acestui an. patrulea an de existen- aucove cursuri au loc în universități și institute, fiind predate de cadre didactice cu experiență. 
Programul cursurilor cuprinde pre-

A început de pregătire concursul de tul' superior Aflate în al ță, aceste
legeri de sinteză, seminaril recapitulative, lucrări practice efectuate în laboratoarele facultăților de profil. Asemenea forme de pregătire se desfășoară și in marile întreprinderi unde funcționează secții serale de specialitate. Ele beneficiază de îndrumarea și controlul institutelor politehnice din București, Cluj, Iași, Timișoara, Galați și Brașov.
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OMUL Șl VIAȚA RAȚIONALĂ
Pornind de la observația întemeiată că zgomotele cu o intensitate ridicată au un efect negativ asupra potențialului de muncă, cercetători ai Institutului de proiectări pentru industria ușoară din București au mărit capacitatea fonoabsorbantă a plafonului uneia din principalele hale de producție de la țesătoria „Victoria" din Iași. Rezultatele imediate, spectaculoase, au confirmat întru totul calculele lor : odată cu diminuarea intensității zgomotului provocat de utilaje, productivitatea muncii lucrătoarelor de aici a înregistrat o creștere de a- proape 10 la sută. Intr-o altă u- nitate productivă — Combinatul chimic din Făgăraș — la recrutarea noilor lucrători, alături de dosarul personal și de obișnuitul aviz medical, fiecărui jlicitant i se întocmește, înainte de încadrare, o psihoprofesio- gramă și i se pune un psihodiagnostic. Numai după analizarea acestora de către specialiștii serviciului de cercetări de psihologie, sociologie și pedagogie al combinatului, noul angajat este repartizat Ia locul de muncă ce corespunde cel mai bine aptitudinilor și însușirilor sale. Studiile comparative efectuate privind randamentul muncii și numărul de accidente ale celor recrutați prin metode „tradiționale" și ale celor recrutați prin metode științifice, psihosociale dezvăluie concluzii net favorabile acestora din urmă.Cele două exemple ilustrează elocvent că cercetările ergonomice și psihosociale se impun cu tărie în activitatea curentă a oricărei întreprinderi moderne și, departe de a constitui „un lux", ele oferă un răspuns complet, precis și calificat necesității de a așeza pe baze științifice organizarea producției și a muncii.— Este firesc să fie așa — sublinia

prof. dr. Octavian Berlogea, directorul Institutului de expertiză și recuperare a capacității de muncă din Capitală — deoarece solicitările impuse de. lucrul la utilaje moderne, aptitudinile cerute de gradul înalt de automatizare a unor operații, nenumăratele probleme legate de relația dintre om-mașină și mediu, care apar în mod curent într-o unitate economică, impun folosirea undi in-

a productivității muncii. Uneori, este nevoie de o intervenție aproape minoră — sau aparent minoră — dar cu consecințe economice semnificative. Astfel, prin optimizarea constructivă a meselor de lucru la cîteva secții din întreprinderea „Tricotajul roșu", productivitatea muncii a crescut cu 50 la sută. Șl acest lucru, prin simpla modificare a meselor de lucru, prin găsirea înclinării (a unghiului) care să permită di-
Au înclinat ușor masa de lucru 

și munca a devenit mai
reconfortantă, mai spornică

Dar cercetarea ergonomică și psihosociologică
n-a trecut încă obstacolul neîncrederii

strument de investigație complexă — care este ergonomia. Preocupare constantă pe plan mondial, ergonomia și aplicarea rapidă a rezultatelor cercetărilor ei capătă, în contextul actual, noi valențe. întrucît, așa cum a indicat, în repetate rîn- duri, conducerea partidului, realizarea sarcinilor mobilizatoare ale planului economic, a cincinalului înainte de termen trebuie să se facă nu prin sporirea eforturilor fizice sau financiare, ci prin creșterea mai accentuată a eficienței economice, prin organizarea superioară a producției și a muncii.Or, ergonomia, ca știință complexă a muncii, oferă un asemenea Cadru de abordare a tuturor problemelor legate de raționalizarea proceselor tehnologice și de muncă, de stabilirea unui regim optim de lucru, cu influențe extrem de favorabile asupra creșterii volumului producției și
„TRENINGUL 
AUTOGEN66

sau cum poate fi învinsă
oboseala nervoasă

• STRESSUL ? NU, NU ESTE CEVA NOU : EXISTĂ 
DE CÎND EXISTĂ OMUL Șl ESTE MAI PERICULOS 
CA FUMATUL, SEDENTARISMUL SAU ALIMENTA
ȚIA NERAȚIONALĂ

• APROPIAȚI-VĂ DE OAMENI CU CĂLDURA Șl ÎNȚE
LEGERE SI VEȚI FI MAI CALMI

• ALCOOLUL NU ÎNEACĂ NECAZUL, CI ÎL HRĂNEȘTE

ne precizează acad. Arthur
tovarășe academician, 

oboseala 
îmbolnă-

— Există părerea, 
că suprasolicitarea aduce după sine 
și, în cele din urmă, poate provoca 
viri nevrotice.— în realitate, lucrurile stau cu totul altfel. Studii și cercetări întreprinse de către Institutul de neurologie și psihiatrie din București, în cîteva ramuri de producție (cum ar fi în industria textilă, lurgică și altele) evidențiat că în dițiile de muncă male activitatea priu-zisă nu este factor stressant, oboseală ori nevrotic, tocmai pentru că în aceste unități de producție se ține seama de posibilitățile și randamentul optim al oamenilor. La subiecții nevrotici analizați s-a constatat că asemenea fenomene au fost generate de o greșită „trăire" și întrebuințare a timpului în general. Natural, există și situații conflictuale psihice pe care este greu să le uităm, pe care căutăm să le rezolvăm și nu reușim. în aceste condiții cu totul speciale iau naștere, in adevăr, tulburările nevrotice. La concluzia amintită (depistarea stărilor nevrotice cauzate nu de oboseală, ci de întrebuințarea nerațională atit a timpului de muncă, cît și a celui de odihnă) am ajuns pe baza unui mijloc de investigare a cărei metodologie a fost pusă la punct în institutul și clinica noastră de specialitate. Prin completarea unor chestionare de către cîteva mii de cetățeni din diferite unități productive, cercetătorii și medicii specialiști au putut inventaria toată gama de stări, de la cea de oboseală pînă la epuizare. Or, tocmai pe baza unor asemenea răspunsuri s-au stabilit riguros științific cauzele care gene-

v ____

de obo- si-

minuarea efortului fizic, concomitent cu creșterea productivității. Un alt exemplu la fel de elocvent. Cercetătorii Institutului de expertiză și recuperare a capacității de muncă, prin studierea solicitărilor psihofizice la bordul de conducere au făcut posibil accesul femeilor la conducerea anumitor tipuri de autobuze, fapt ce soluționează una din problemele partizării judicioase a forțelor muncă. .
— Intr-un număr destul ... 

mare de întreprinderi și insti
tuții, ergonomistul face parte 
din ,,sfatul" tehnic al acestora 
și asigură, prin avizele sale de 
specialitate, o asistență științi
fică competentă, cunoașterea și 
rezolvarea adecvată a tuturor 
problemelor social-umane, de 
selecție și orientare profesiona
lă a personalului, de organizare 
a locurilor 
de avizare 
vestiții.— Evident. în nomia se află pildă, numai glomerare din tului siderurgic _______ r____ducerea la minimum a noxelor, ca urmare a unor temeinice măsuri ergonomice luate în acest sens, • a fost posibilă sporirea productivității muncii cu 15 la sută. Cu atit mai mult se impune ca în toate întreprinderile preocupările din acest domeniu să găsească o largă audiență din partea cadrelor de conducere. Facem deoarece nu o dată s-a constatat că experimentele întreprinderi și centrale industriale s-au oprit Ia jumătatea drumului, n-au fost urmate, cum era de așteptat, de măsuri practice. în același

r

KREINDLER

rede
de

de muncă și chiar 
a proiectelor de in-multe unități, ergo- la loc de cinste. De la fabrica de a- cadrul Combina- Hunedoara, prin re

această apreciereîntreprinse în unele

timp insă, se mai observă că investigațiile ergonomice efectuate de o serie de institute de cercetare sînt incă reduse ca număr, iar unele domenii care ridică probleme reale și presante, in mod inexplicabil, se ocolesc. Se remarcă, totodată, că la elaborarea documentațiilor pentru unele noi capacități de investiții, utilaje sau tehnologii de producție, proiectanții omit chiar și cele mai elementare principii ergonomice, nu țin seama de soluționarea dintru inceput a complexei relații om-mi.jloc de muncă-mediu.
— Ce ar tre

bui întreprins 
pentru depă
șirea acestui 
stadiu incipi
ent in care se 
află cerceta
rea ergonomi
că și psihoso
ciologică, in 
unele locuri 2— Mai întii se impune eliminarea obstacolului neîncrederii său al neînțelegerii, de care dau dovadă unii conducători de întreprinderi. în mod cu totul eronat, se face uneori o delimitare arbitrară între sarcinile de producție „la zi" și problemeLe de ergonomie, așezate undeva la periferia preocupărilor. Oricit de bine pregătite ar fi cadrele tehnico-admi- nistrative, este foarte dificil, dacă nu imposibil, să cerceteze și să optimizeze problemele social-umane din jurul lor. De aceea, este necesar ca ministerele, centralele industriale, întreprinderile, institutele de în- vățămînt, cele de cercetare și proiectări să acorde o atenție sporită colectivelor ergonomice existente, să stabilească programe concrete de studiu și aplicare a concluziilor desprinse in toate domeniile care se referă la adaptarea cît mai potrivită a mijloacelor tehnice, a spațiilor și condițiilor de muncă la capacitatea fiziologică și psihologică a organismului uman. Pentru aceasta, colectivele de ergonomiști, bineînțeles acolo unde e cazul, trebuie să cuprindă specialiști din toate profesiile — psihologi, sociologi, medici, igieniști — astfel incit să se asigure o cuprindere largă a problemelor cercetate, o strînsă colaborare pe tot parcursul investigațiilor și corelarea concluziilor fiecăruia dintre ei într-o soluție comună, optimă.Tot atit de importantă, pe acest plan al preocupărilor, este și însușirea principiilor ergonomice de către salariații din fiecare intreprindere. Cunoștințele ergonomice nu constituie, prin însăși natura lor, apanajul exclusiv al unui grup restrîns de. specialiști. Fiecare om al muncii, fiecare muncitor poate și e bine să participe la cercetări, să cunoască metodele de investigație și scopul urmărit. în același timp se impune aplicarea neîntîrziată in practică a rezultatelor obținute prin cercetarea ergonomică.

meta- au con- nor- pro- un de

rează starea seală sau boală : tuații conflictuale psihologice, familiale, folosirea nerațională a timpului liber.Cunoscînd aceste date, cercetarea psihote- rapeutică a putut pune la dispoziția clinicilor și a specialiștilor metode moderne de psihoterapie, printre care „treningul auto- gen“. Este vorba de posibilitatea învingerii unei asemenea stări de oboseală nervoasă prin forțe proprii, prin analizarea factorilor care produc oboseala, stressul, starea depresivă și, odată cu cunoașterea și analizarea lor, de voința de a le înlătura, de a asigura rea stării de de echilibru dispoziție.O viață dezordonată, cu tot felul de excese, declanșează tulburări organice. Și. vorbind de excese, nu pot să nu mă opresc la părerea greșită pe care o au foarte multi că necaz se îneacă în cool. Dimpotrivă, necazurile mai Starea tă de scurtă ea, amplificate. După un timp, un asemenea om devine din ce în mai închis, irascibil, antisociale tamentale cuiul sînt de suportat de cei din jur, uneori chiar mai greu decît nevroza. Nu pe această cale se rezolvă un conflict psihologic, ci prin a- propierea de oameni. Neplăcerile de orice natură ar fi ele trebuie învinse prin optimism și echilibru, acest lucru fiind pe deplin posibil.

restabili- sănătate, și bună

un alia se unul.vechi adaugă i de euforie da- alcool este de durată și, după necazurile aparce retras, Tendințele și compor- ale alcooli- foarte greu

— V-ați referit mai 
puțin la stress, deși 
este o noțiune din ce 
în ce mai folosită.

i— Este din ce în ce mai utilizată, nu pentru că ar fi o noțiune foarte nouă sau un fenomen recent descoperit, ci pentru că oamenii sint mai pred- cupați de igiena mintală. Noțiunea e veche, chiar dacă a a- vut și alte denumiri, iar stressul există... de cind este și omul. Pentru că, în fond, este reacția spontană a organismului la factori de mediu (trau- matizanțl emoționali ș.a.). Spaima omului primitiv în fața fulgerelor, trăznetelor era la fel de stressantă ca cea a omului contemporan în fața unor arme ucigătoare. Stressul poate fi deci definit ca o sumă de reacții provocate organismului de ritmul trepidant al vieții moderne. Avem un accident de automobil fără urmări. Cu toate acestea, in acea clipă, în organismul nostru se petrec cu cea mai mare iuțeală o serie de reacții negative. Repetarea unor asemenea fenomene de dezechilibru organic la anumite intervale de timp face din individul respectiv un candidat sigur la mi; grenă, astm, ulcer și chiar infarct.Stressul este principalul vinovat in infarcte. Medicii șl Psihologii sint de Părere că factorii emoționali constituie cauza principală a multor boli cronice, boli coronariene. Unii specialiști susțin că stressul este mai primejdios chiar decît alimentația nerațională, fumatul și sedentarismul. De a- ceea, important este să-1 prevenim, să ne autoeducăm emoțiile, să devenim „oameni cu singe rece", cum se spune.
y

MERITA SA
REȚINEM■ ■■• Gimnastica, alergările, îno- îmbunătățesc continuu, une- chiar intr-o proporție de la sută, alimentarea cu sîn- a inimii (aprecierea aparți- specialiștilor de la Centrul recuperare din Bad Krozin-

tul ori 300 ge ne de gen — R.F. Germania).• Specialiști de la Institutul de geriatrie din Kiev apreciază că accelerarea prematură a procesului de imbătrinire se datorează dereglării metabolismului. Mișcarea și alimentația pot întirzia acest proces natural.• După vîrsta de 40 de ani, creierul pierde zilnic în medie 10 000 celule, capacitatea vizuală, auditivă și cea a plămînilor scad simțitor, rinichii și inima lucrează iritr-un ritm Încetinit. Gerontologii sînt convinși că aceste procese de îmbătrînire pot fi frînate prin renunțarea la o alimentație necorespunzătoare, alcool, fumat.• Funcționarea creierului nostru este influențată direct de ceea ce mincăm. Este concluzia unor cercetări întreprinse la Institutul de tehnologie din Massachusetts (S.U.A.). Și, ca o. precizare, lipsa zahărului din alimentație are urmări negative asupra bunei funcționări a „organului inteligenței".• Chiar și orchestrele de jaz mai zgomotoase depășesc cu mult limita la care încep să apară leziuni ale aparatului auditiv (95 de decibeli). Deci, atenție la poluarea sonoră !• Băile in mare sau in riuri capătă noi calități — declară profesorul italian Carlo Sirtori. In timpul băilor ficatul se o- dihnește, trăiește momente de relaxare datorită activării secreției unei substanțe de refacere.• Chimiștii și biologii au determinat 15 hidrocarburi aromatice prezente in fumul de țigară și nicotină. Dintre acestea, cea mai nocivă este benz- alfa-pirena producătoare de cancer și care, în același timp, mărește capacitatea de canceri- zare a celorlalte substanțe com-, ponente din tutun.Dar fumătorii citesc, se îngrozesc și... mai aprind o țigară 1• Un om din zece este hipertensiv — confirmă o anchetă efectuată de Organizația Mondială a Sănătății. Strategia de luptă împotriva acestei „epidemii moderne" ? Educarea sanitară a populației, pentru a se cunoaște cauzele îmbolnăvirii, a- preciază cu prioritate specialiștii O.M.S.

Dacă este adevărat,
nu e bine!

Timpul liber
prea puțin in aer liber, 
prea mult la televizorFolosirea timpului liber componentă e- sențială a bugetului nostru de timp și, respectiv, element indispensabil pentru păstrarea stării de sănătate fizică și psihică, este condiționată de o serie de factori o- biectivi și subiectivi. El este diferit utilizat de femei și bărbați, de tineri și bătrini, de cei care depun efectiv o muncă fizică sau, dimpotrivă, o alta sedentară, intelectuală, cei necăsătoriți și familiști, în sfirșit, cei ce lucrează în „ numite schimburi ș.a.Care este mărimea timpului liber al persoanelor ocupate în producție ? Cum este el folosit ? Ce ar trebui întreprins pentru ca această parte din zi să ne facă viața mai interesantă, mai plăcută, să ne putem bucura mai mult de natură, de artă, de lărgirea orizontului nostru cultural-științi- fic ? Calculele întocmite de specialiști a- rată că, în medie, pe parcursul unei zile de muncă, mărimea timpului liber se situează pe locul patru ; după orele de refacere a organismului (545 minute), orele de activitate profesională, după ce ne-am eliberat de diferitele activități gospodărești (159 minute), ne rămîn în medie 160 minute timp liber. Cum utilizăm aceste prețioase minute ? Din investigațiile efectuate de Laboratorul de sociologie urbană al municipiului București reiese clar că nu întotdeauna știm să folosim cu maximum de eficiență răstimpul pe

care îl avem la dispoziție între activitatea profesională depusă in întreprindere, instituție ș.a. și orele de somn necesare refacerii organismului.Deci, ce facem cele 160 de minute care le avem zilnicdispoziție (și, respectiv, 7 ore și 32 minute, duminica) ? Răspunsul l-am desprins din formularele pietate, incepind 1972, de circa de bucureșteni. ar fi ordineaAcordăm, (conform 38.1 Ia capitalul

în pe la

de de de a-
com- din 1 000 Care preo-cupărilor ? in medie statisticii), sută din de timp liber vizionării programelor de televiziune. Discuțiile, vizitele, corespondența consumă 15,7 la sută din timp ; mai acordăm refacerii organismului, prin inactivă, in 17,5 la1 sută, lectură, fie că informare, cultură ' generală, coeficientul la sută.Ie în excursiile, general sportului, care organismul tru are nevoie pentru refacerea capacităților fizice și psihice ocupă, din păcate, un Ioc minor : 8,3 la sută din timpul liber.—■ Putem aprecia, pe baza investigațiilor e- fectuate de colectivul de cercetare — ne spune conf. dr. GHEORGHE CHE- PEȘ, șeful laboratorului — că o caracteristică de comportament a populației bucureștene este aceea de a-și concentra 80 la sută din activitățile

odihnă medie, Pentru este de instruire,este de 14.2Plimbări- aer liber, turismul, in practicarea activități de nos-

de timp liber in interiorul locuinței. Se înțelege că in orașe, în care există obișnuința, aproape tradițională, de a petrece o bună parte din timpul liber în natură, acest procent este diferit. Oare Bucu- reștiul nu oferă locuitorilor săi împrejurimi îmbietoare 7 Nu de astfel de condiții ducem lipsă. In locul vizionărilor din fotoliu sau al intilniri- lor ia o cafea acasă, deplasarea cu familiile in mijlocul naturii ar însemna un real ciștig pentru sănătate.Ce se poate întreprinde pentru „dilatarea" timpului liber, pentru mărirea funcției sale în păstrarea stării de sănătate fizică și psihică a omului ? în sfera bugetului de timp incă rezerve tante ce se pot valorifica prin raționalizarea la scară socială a unor activități. Sigur că se impun multe concluzii. Dar prima și cea mai importantă se referă la nevoia unei optică față schimbare substanțială a raporturilor dintre preocupările sedentare și cele de mișcare, de reconfortate fizică. Atenția trebuie îndreptată in special spre generațiile care nu au avut timpul să se „inrăiască" în sedentarism : spre copii, spre tineret. Acesta este și sensul politicii partidului nostru, a indicațiilor și hotă- ririlor de partid și de stat pentru dezvoltarea activităților de cultură fizică și sport.
J

exisiă impor-

imperioasă a schimbări de a individului de timp, o

Cîntati copiilor, încă din leagăn,
un cîntec de inimă

La Congresul de medicină consacrat studierii efectelor patologice ale urbane și dezvoltării tehnologice în societatea contemporană (ce a avut loc luna septembrie 1973) s-a remarcat că nu numai vibrațiile foarte puternice concentrărilor Ia Marsilia in- . ... ------------------------------- ----------------- - de tipul celorproduse, de pildă, pe un aeroport, dar chiar și cele din interiorul imobilelor sînt surse de Iritare permanentă, care măresc tensiunea sistemului nervos al orășeanului, făcindu-1 din ce în ce mai sensibil. Poluarea, diferitele gaze răspindite în atmosfera orașelor și a locuințelor produc uneori depresiuni psihice și determină creșterea numărului de afecțiuni cardio-vasculare. La congresul amintit s-a arătat, de asemenea, că inactivitatea prelungită la care sînt supuși orășenii duce la o slăbire a musculaturii și la o diminuare a debitului cardiac, a oxigenării singelui, în general, Ia o anemiere a sistemului cardio-vascular. Consumul exagerat de carne, alcool și de dulciuri predispune la formarea aterosclerozei, devenită o adevărată plagă. în adevăr, statisticile demonstrează că unul din principalele flageluri ale omenirii sînt bolile cardio-vasculare ; ele produc un număr mai mare de victime decît cancerul, bolile infecțioase șl accidentele de tot felul, luate Ia un Ioc. Cum ar putea fi combătute cele 11 maladii cardio-vasculare mai importante 7 Ne răspunde acad, prof. dr. C. C. ILIESCU, fondatorul primului centru de asistență a cardiacilor (ASCAR) din țară — și. după cite sintem informați, din lume — centru care și-a propus încă de la înființare (1945) drept scop depistarea, examinarea și tratarea afecțiunilor cardio-vasculare. •
— In cei 50 de ani de ac

tivitate ați rămas consec
vent părerii, în prezent u- 
nanim acceptată, că in bo
lile cardio-vasculare tre
buie să primeze profilaxia, 
depistarea lor la timp. Cit 
de timpuriu trebuie să se 
facă acest lucru, de cind 
începe de fapt prevenirea 
bolilor cardio-vasculare 2— Practic vorbind, din leagăn ! Date recente atestă că obezitatea, de pildă, cu toate corolarele ei — diabet, hipertensiune, atc- rosclcroză — începe din copilărie. Dacă la noii năs- cuți masa grasă reprezintă 23 la sută din greutatea totală, la începutul copilăriei aceasta ajunge la 40— 50 la sută, diminuindu-se la adulți pînă la 14 la sută la bărbați și 32 la sută la femei. Bineînțeles, la sportivi aceste procente sînt simțitor reduse. Nu există nici un fel de îndoială cu privire la faptul că înmulțirea numărului de celule grase se produce foarte devreme la copil și că obezitatea hiperplastică, provenită în urma înmulțirii a- cestor celule adipoase la copil sau adolescent, este mult mai greu de tratat decît obezitatea hipertrofi- că apărută mai tîrziu, după perioada de creștere, prin mărirea volumului celulelor grase (adipoase). De ce luptăm împotriva grăsimii? între altele, cercetări recente au demonstrat că în țesutul gras există un procent de 30 de ori mai ma-

_____________________

• • • sănătoasă

re de colesterol — principalul incriminat in apariția aterosclerozei — decît in țesutul muscular, de pildă. filaxiei cardio-vasculare în școli.
— Eforturi pentru depis

tarea și profilaxia bolilor

enți de rolul important pe care îl au în depistarea bolilor cardio-vasculare. Orice copil cu amigdalită, dinți netratați, obez, cu reumatism ș.a. este potențial un cardiac. O acțiune in masă, de urmărire pe tot parcursul școlarizării și, în special, a copiilor ai căror părinți suferă de afecțiuni de acest tip, ar putea avea ca efect reducerea numărului cazurilor de îmbolnăvire, paralel cu depistarea și educarea lor pentru a duce o viată conformă indicațiilor medicale. De altfel, este un lucru constatat că acolo unde s-a procedat la o serioasă și generală profilaxie (secundară și primară) viata cardia-

Ungerea unei greutăți nor
male prin reducerea canti
tăților de polizaharide, 
grăsimi și sare din alimen
tație in favoarea lactoalbu- 
minelor degresate, legume
lor și fructelor, suprimarea 
tutunului și alcoolului, 
practicarea unor activități 
fizice de cel puțin 1—2 ore 
pe zi) cardiopatia s-a ame
liorat in 23 la sută din ca
zuri. Semnificativ este fap
tul că la bolnavii care au 
urmat in aceeași perioadă 
de timp același tratament 
medicamentos, fără a apli
ca însă recomandările i- 
gieno-dietetice, boala s-a 
agravat evident in 89,5 la 
sută din cazuri.

Pornind de la rezulta
tele bune care se obțin

Pe scurt, acad. prof. dr. C C. ILIESCU ne propune:

• Nu „îndopați" copiii! Orice copil „GRAS și frumos" este potențial 
un cardiac • Lisați televizorul și plimbați-vă cu bicicleta • Nu dați 
crezare părerii că infarctul produce infirmi. Altfel, s-ar putea să 
confirmați această părere eronată • Cercetați din cînd în cînd buletinul 

de identitate, ca să nu uitați cînd împliniți 40 de ani.

, — Deci, dietetica prime
lor săptămini și, in special, 
a primilor ani de viață are 
o influență capitală asu
pra sănătății viitorului a- 
dult 2— Da, și ca o concluzie la cele de mai sus aș dori să subliniez că, in primul rind, este necesar să fie educate in acest sens mamele, care uneori, dintr-o grijă rău înțeleasă, obișnuiesc copiii încă de mici să primească un plus de hrană, evident, cu efectele cele mai negative. Mentalitatea că un copil gras este frumos și sănătos este complet greșită, în al doilea rind, ar trebui să intervină preocuparea pentru asigurarea pro

cardio-vasculare se depun 
in toate clinicile de spe
cialitate. De pildă, sintem 
informați că la Institutul 
de medicină internă se 
studiază de doi ani, pe un 
lot de 5 000 de persoane 
(luate la intimplare), starea 
lor de sănătate, factorii 
care determină cardiopatiile 
ischemice. Studii asemănă
toare se întocmesc la ma
rile policlinici Vitan și Ti
tan, in centrul universitar 
medical Clu) ș.a.— Acest lucru este foarte bun. Totuși, insist asupra faptului că depistarea și profilaxia trebuie să se facă mai din timp, Ia copii și in școli. Din păcate, sint foarte puțini medicii din școli care sînt conști-

cului s-a prelungit cu circa 12 ani. aceștia fiind apți să desfășoare in continuare activități obișnuite.— O atare realitate este 
atestată și de cercetările 
întreprinse in cadrul Insti
tutului de fiziologie nor
mală și patologică „D. Da- 
nielopolu". Șeful laborato
rului de specialitate, dr. 
Valeriu Ionescu, ne-a in
format că studiile între
prinse încă din 1963 pe un 
lot de 256 pacienți din di
ferite grupe profesionale, 
cu cardiopatie ischemică 
nedureroasă, au evidențiat 
următoarele : la pacienta 
care au urmat corect atit 
tratamentul medicamentos 
cit și recomandările igie- 
no-dietetice (respectiv, a-

in clinicile noastre de spe
cialitate, ce ne puteți spu
ne despre bolnavii care au 
un infarct (considerat 
„dușmanul nr. 1“ al omu
lui contemporan) 2 In ce 
măsură pot fi recuperați 
acești bolnavi, in sensul 
de a reveni la ocupațiile 
anterioare imbolnăvirii 2— Sînt zeci de boli care fac din om un cardiac și nu toate sînt la fel de periculoase. Infarctul produce de obicei cea mai mare teamă. Cu toate acestea, din 100 de bolnavi car-

dio-vasculari. 80 își pot relua destul de curind Îndatoririle profesionale și pot face față solicitărilor vieții cotidiene. Recuperarea trebuie să fie insă nu numai medicală, ci și pedagogică și psihologică. Este foarte dăunătoare părerea că infarctul produce infirmi. Dacă acum 40 de ani un bolnav cu • infarct stătea imobilizat la pat 4—5 săptămini, în prezent se obțin rezultate spectaculoase : după 4—5 zile unii bolnavi se pot mișca și deplasa cu avizul medicului și cei mai mulți se reîntorc relativ repede la ocupațiile dinainte. Un studiu efectuat la ASCAR a demonstrat că o imobilizare prelungită nu numai că nu ajută dar, dimpotrivă, creează pacientului o irita- bilitate care nu face decît să dăuneze și să intîrzle restabilirea lui. Clinicile de specialitate au ca dotare săli de gimnastică tocmai pentru că, în terapia bolilor cardio-vasculare, exercițiile fizice practicate sub supraveghere medicală au valoare cel puțin egală cu tratamentul medicamentos. Inima este obișnuită treptat să își reia funcțiile în mod mai economicos, respectiv, cu un efort mai mic. Dacă unor asemenea bolnavi li se recomandă mersul pe bicicletă, gimnastică, plimbare, inot zilnic, cu atit mai mult nu le este permis oamenilor sănătoși să devină sedentari. Pe măsura înaintării în vlrstă cial, după 40 buie să se consumul de ciuri, băuturi, ducă fumatul facă o plimbare, precizăm, plimbare pe jos. nu alergătură după cumpărături, cel puțin o oră in fiecare zi. Ceea ce trebuie să recunoaștem, cu puțină chibzuială, este la îndemina noastră, a tuturor.

și, în spe- de ani tre- renunțe Ia grăsimi, dul- să se re- șl să se
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Pagină realizată de Elena MANTU 
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REPORTAJ PE GLOB • REPORTAJ PE GLOB « REPORTAJ PE GLOB
O dată intrat în această clădire, omul devine un număr oarecare. Pe patronii respectivi nu-i interesează identitatea cetățeanului, cum e îmbrăcat sau cum arată. Ei au însă grijă ca cei care le pășesc pragul să reprezinte cele mai diverse pături ale societății de consum. Tot ce-i interesează este reacția cerebrală a celor folosiți, creierul lor pe care, contra unei anumite sume, îl transformă într-un obiect de studiu pe care îl scrutează îndeaproape cu cele mai moderne aparate și instrumente electronice, urmărind un singur scop : acela de a i se determina preferințele în materie de reclamă comercială. Ceea ce deosebește această clădire de celelalte edificii de pe bulevardul „Soare a- pune" din Hollywood este firma de neon agățată deasupra intrării : „Studioul de previzionare a reclamelor", proprietate a „Companiei de studiere a reacțiilor publicului".La prima vedere, sala de proiecții ne apare ca oricare altă sală de cinematograf. Descoperi apoi o a- paratură atît de complicată Incit capeți senzația că te afli într-un laborator fantastic. Fotoliile sînt prevăzute cu prize, microfoane, căști, întrerupătoare și fire electrice cu terminații asemănătoare celor folosite la electrocardiograme și encefalograme. Aceste terminații se aplică spectatorului pe tîmple și glezne, pe piept și mîini pentru a-i înregistra reacțiile în timpul proiectării diferitelor variante de reclame comerciale folosite pentru același produs. Este în fapt- un laborator în care sute de oameni sînt analizați cu de-amănuntul în cadrul unei noi științe numite aici „psihografie". Este vorba de o complexă combinație între psihologie, sociologie, statistică, matematică și prognoză sau, dacă vreți, de o artă a alchimiștilor americani ai secolului 20, care vor să-și transforme mărfurile dolari, într-un timp mai scurt și la prețuri mai avantajoase....Să revenim însă la oamenii din studio pe care i-am lăsat conectați la fire electrice. In timp ce pe ecran

analizarea motivelor care generează cererea, pentru calcule demografice și psi-se proiectează reclamele, reacțiile spectatorilor sînt înregistrate automat de a- _ . .parate care, la rîndul lor, hodemografice etc. Ele întreprind regulat sondaje pentru a verifica eficacitatea reclamelor, dispun de telefoane electronice care pot suna simultan la 100 de adrese, precum și de computere care redactează, tipăresc, scriu adrese și lipesc mii de scrisori pe zi. Cu o asemenea strategie computerizată, reclama, ale

paiciLc taie, i<* iiuuui iui, le transmit computerului pentru a fi analizate, sortate și transformate în date statistice, iar acestea — în calificative: „pozitiv", „negativ", „indiferent" etc. Reclama care întrunește cele mai multe calificative bune este trimisă imediat posturilor de televiziune spre a împăna programele cumpă-

eu m-am spălat cu săpunul «Zest»“.Reclamele sînt deosebit de costisitoare, iar prețul lor este implicit încorporat in costul produselor. De pildă, firma „General Motors" a plătit suma de 20 000 dolari pentru turnarea unei singure reclame de 20 secunde, iar alte sute de mii dolari au fost cheltuite pentru transmiterea ei la televiziune. Un alt exemplu: o reclamă pentru supa

de contra-recla- televiziune pense neutraliza efec- le au asupra pu- reclamele minci- MUNICIPIUL ROȘU

în cît cit

FĂRĂ... SUFLET
• Tehnici computerizate pentru acreditarea unor contrafaceri • 

„Deodorantul «Ban» asigura promovarea profesională" 
• Rentabilitatea obsesiilor dirijate

CORESPONDENTA DIN WASHINGTONrate de firma deținătoare a produsului respectiv.Agenția de reclamă a devenit astfel un partener de afaceri al fabricantului ; pentru ea nu există produs nevandabil. Ea consideră că ceea ce îi trebuie unui pro- . dus pentru a-și găsi drumul spre casele consumatorilor sînt cîteva imagini și vorbe bine alese, care să-1 distingă de celelalte produse 'similare de care, în multe cazuri, nu se deosebește de- cit prin formă și ambalaj. Agențiile de reclame comerciale dispun — așa cum e cazul puternicei firme specializate „J. Walter Thomson" sau al rivalelor ei — „Ted Bates", „M. Arickson", „D. Burnbank", „Benjamin Bolds", „Leo Burnet" etc. — de un aparat calificat pentru cercetarea pieței, prospectarea ei,

cărei obiective sînt sporirea competitivității produsului, nu poate să nu influențeze vînzările. Specialiștii americani în materie afirmă că, pentru a-și atinge ținta, reclama nu trebuie neapărat să placă telespectatorului care, trebuie spus, nu poate rămî- ne calm cînd i se Întrerupe filmul ce-1 vizionează pentru a i se spune să-și cumpere deodorantul „Ban" (dacă dorește ca șeful să nu-1 îndepărteze din preajma sa) sau să folosească apa de gură „Listerine" (dacă ține să nu-1 abandoneze prietenii). Ei consideră că reclama, ca să-și atingă ținta, trebuie să obsedeze, să fie agresivă, in u- nele cazuri chiar jignitoare la adresa telespectatorilor. „Pun rămășag că sînt mai curat decît tine, pentru că

„Campbell" a costat 250 000 de dolari. Pentru turnarea ei au fost angajate o trupă de balet de prim rang, o primă balerină de la Metropolitan Opera și o orchestră specială, s-au confecționat decoruri și costume scumpe etc.Anual, în Statele Unite se cheltuiesc pentru reclame la televiziune 23 de miliarde dolari, sumă care intră integral în prețurile produselor vîndute și ca a- tare este suportată consumatori.Sute de companii avertizate de către sia Federală pentru Comerț (F.T.C.) să-și retragă imediat de la posturile de televiziune reclamele mincinoase sau exagerate. In- tilnind refuzul acestora, F.T.C. a propus trans-

tot deau fostComi-

miterea me la tru a tele ce bliculuinoase. De data aceasta, cei care au refuzat au fost patronii televiziunii. în a- ceastă situație, F.T.C. a trecut la aplicarea de amenzi. Printre firmele penalizate se află și „J. B. William Co", care fabrică „geritol" — o copie nereușită a produsului românesc „Gerovi- tal". Firma a fost amendată cu 812 000 dolari.F.T.C. definește reclama comercială drept un mijloc de informare menit să furnizeze consumatorului elemente suficiente pentru a putea face o alegere corectă pe piață. In realitate însă, zăpăcit, amețit, derutat de avalanșa de reclame ce se revarsă asupra lui, consumatorul american nu mai știe ce produse să cumpere, întrucit reclama nu încearcă să informeze individul, ci să-i impună voința fabricantului.Intr-o emisiune dedicată reclamei pe micul ecran, postul de televiziune C.B.S. sublinia că „aceasta are, în foarte multe cazuri, efecte generatoare de trăsături negative în caracterul omului. Reclama sugerează cetățeanului, care dorește mai multe de la viață, că nu e necesar să pretindă mai mult de la el însuși pentru a se ridica deasupra mediocrității sau a-și realiza visurile ; ci, de pildă, că este suficient ca el să cumpere cuțare sau cutare produs pentru a crește in ochii semenilor săi. Reclama subminează gîndirea, gîndirea rațională și critică, gîndirea independentă și inoculează consumatorului voința bu- sineșs-ului".încercările F.T.C. de a face puțină ordine în industria reclamei comerciale, prin determinarea respectării unor norme elementare de etică, s-au soldat cu rezultateSe spune este sufletul Cît privește însă „sufletul reclamei" — acesta nu-i interesează pe oamenii de afaceri.

• Bologna

cerințelor umane

minime. că „reclama comerțului".
C. ALEXANDROAIE

„Toți ochii sînt ațintiți asupra Bolognei". O asemenea afirmație, în- tîlnită frecvent în paginile ziarelor italiene, pare întru totul firească, tocmai pentru că se referă la capitala Emiliei Romagna. Intr-adevăr, orașul de la poalele Apeninilor se numără printre cele mai frumoase localități din Italia și din Europa. Impresionează prin bogăția de culori, prin arcadele și cupolele sale, prin acele străduțe rămase parcă neatinse din Evul Mediu, prin arhitectonica monumentală care i-a adus faimă.Capitala emiliană se mîndrește — - și pe bună dreptate — cu un prezent pe care-1 consideră cu nimic mai prejos. Bologna, după cum se știe, este un „municipiu roșu" — a- dică un oraș condus de o municipalitate comunistă. Iar „ochii ațintiți asupra Bolognei" au multe de văzut __  multe fapte, multe aspectecare ilustrează, toate, forța, autoritatea și adînca implantare în mase a Partidului Comunist Italian. Experiența guvernării comuniștilor bo- lognezi în colaborare cu socialiștii — cea mai veche din Italia — inițiativele lor în diferite domenii de activitate sînt urmărite cu deosebit interes chiar și dincolo de granițele țării. „Faptul că experiența noastră captează interesul — ne spune, în cursul unei vizite la primărie, prof; univ. Renato Zangheri, primarul o- rașului — își are, fără îndoială, explicațiile sale. Vedeți, noi refuzăm ideea unei- Bologne model. Dorim doar să demonstrăm că, în cadrul actual, se poate organiza un mod diferit de administrare, care să pornească exclusiv de la necesitățile și nevoile omului. Scopul nostru- este de a face din Bologna un oraș cu vocație umană, un oraș pe măsura omului. De aici și interesul pentru administrația noastră, pentru reali-

laborator al administra

ției locale * Țejul în

tregii activități edili

tare: a dimensiona via

ța orașului pe măsura

un vast

ale sale, în centrul medieval.Torre degli Asinelli", cu cele 500 de trepte 
al orașuluizările practice ale politicii promovate de comuniști în acest «laborator» care este Bologna".Dezvoltarea serviciilor sociale, în- vățămîntul, asistența sanitară, construcțiile de locuințe dețin un adevărat primat. In 1973, 26 la sută din bugetul municipal a fost destinat școlii și instrucției în general, în timp ce Milano a afectat acestor scopuri 18 la sută din buget, iar Roma doar 8 la sută. O interesantă expoziție organizată la „Palazzo Comunale", chiar în zilele în care ne-am aflat la Bologna, ilustra cî-

CORESPONDENȚA 
DIN BOLOGNA

cartiere. Paralel, comuna a colinele, achiziționînd mai

• DE PRETUTINDENI • DE PRETUTINDENI •
• 220 PLATFORME DE 

FORAJ PE MĂRILE LUMII. Eșuarea, în largul Mării Nordului, la doar două luni de la construcție, a platformei de foraj „Transocean 3“ a stîrnit îngrijorare printre constructorii acestor uriașe insule plutitoare. „Transocean 3“ era considerat — cu cei 120 m lungime, 100 m lățime șl 80 m înălțime, dintre care doar 10 m deasupra nivelului apei — cel mai modern și stabil tip de platformă plutitoare, capabil sâ înfrunte uragane cu viteza de 130 km pe oră. 220 de platforme de foraj sînt în funcțiune astăzi în lume, iar alte 70 se află pe diverse șantiere. Se vorbește despre o criză a platformelor de foraj, datorită cererii mari pe piața mondială, duratei de viață limitate, timpului necesar construirii unui asemenea colos de oțel — 3 ani.

ordin al cavalerilor de Malta, făcut o mare publicitate în presa vest-germană. Cititorii care răspund la anunțurile publicate în ziare, prin care asociația se arată dispusă să recruteze noi membri, primesc un lung chestionar redactat în engleză, însoțit de rugămintea de a se depune intr-un anumit cont o sumă de bani, cu titlu de donație pentru ordin. în schimbul donației, amatorilor li se promite trimiterea unui pașaport diplomatic, a unei uniforme fastuoase și. bineînțeles, învestirea lor drept cavaleri de Malta, ceea ce le-ar asigura anumite privilegii. Pînă in prezent însă, aspiranții la titlul de „cavaler de Malta" nu s-au ales decît cu... promisiunile..

tul și-a

• CARTEA CĂRȚILOR.O editură din Londra intenționează să alcătuiască un catalog al tuturor cărților tipărite în Europa la inventarea tiparului și pînă zilele noastre. Primele calcule arătat că un asemenea catalog avea 600 de volume a cite 700 cu condiția folosirii foarte mici de li-pagini fiecare, unor caractere teră.
de în au ar de

• „SPEAKERPHONE realizat în S.U.A., este primul aparat telefonic care nu mai este prevăzut cu tradiționalul receptor. In clipa cînd „Speakerphone" sună, nu trebuie decît să apeși pe un buton situat în partea sa inferioară și apoi se poate vorbi din orice colț al camerei. Noul telefon e dotat cu un microfon ultrasensi- bil și cu un difuzor reglabil, de-o extremă fidelitate în redarea vocii.
Asupra orașului Milano, „capitala Industrialâ a Italiei", s-a abâtut 
zilele acestea 
lației. Pentru

o ceațâ densâ, care a creat serioase dificultâți circu- 
dirijarea traficului, * ------*" --

curgâ
polițiștii au fost nevoițl sâ 

la torțe
re-

EX-film
CAVALERI DEasociație care se„Ordinul suveran de Malta", pretin-

• FALȘII 
MALTA. ° autointitulează al cavalerilor . .zîndu-se a fi o ramură a celebru-

\_____________________________

• „MAIAKOVSKI 
PUNE" este titlul unu* despre viața și opera poetului dimir Maiakovski, în curs de lizare de către scriitorul Konstantin Simonov, documentare pentru acest film provin dintr-o expoziție pregătită de însuși Maiakovski în 1930. Ea a fost prezentată, la timpul său, în

Vla- rea- sovietic Materialele acest

a scriitorilor din o imagine a evoluției literare a lui Maiakovski. Toate exponatele ap fost păstrate apoi în arhiva Bibliotecii Lenin. Acum aproximativ patru ani, cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a nașterii poetului, ea a fost prezentată în același loc, trezind un viu interes în rîndurile opiniei publice sovietice.

Casa centrală Moscova și oferea cucare• CONFRUNTARE 
RĂPITORII. Paul Gctty ni- își petrece vacanța în munții Austriei, a fost invitat — și a acceptat să plece — în Italia pentru tifica, într-o confruntare patru persoane arestate de tăți și acuzate de răpirea tre timp, poliția italiană a că la domiciliul din Roma al unuia

a iden- directă, autori- sa. In- anunțat

dintre cei prinși s-a găsit o sumă de 20 milioane de lire, parte din cele 1,7 miliarde lire plătite ca răscumpărare răpitorilor. Poliția se află pe urmele unui al cincilea membru al bandei ; după părerearații autori — care nu au participat direct la răpire — ar fi șefii unei puternice organizații, care și-au luat măsuri de precauție.

teva din rezultatele acestei politici. Numai în ultimul an școlar, la Bologna au fost construite 38 de noi școli ; 75 la sută din copiii de virstă preșcolară frecventează numeroasele grădinițe și creșe. Pentru localurile noilor școli, constructorii au folosit diferite materiale economice, prefabricate, sau s-a recurs la re- amenajarea unor clădiri abandonate. Inventivitatea arhitecților a însă din ele adevărate „orașe bucuriei" pentru cei mai miei cuitori aii orașului.In aproape toate zonele orașului au apărut ambulatorii, cabinete de asistență medicală, centre sociale, biblioteci publice, terenuri sportive și, mai presus de toate acestea, se dezvoltă raporturi noi între administrație și cetățeni. Autoritățile comuniste locale au creat, încă cu

făcut ale lo

ritelor blocat ________ ,mult de 1 milion de metri pătrați. Verdele care înconjoară orașul își poate astfel îndeplini menirea. A intrat în acțiune „P.E.E.P." — „Plano edilizia economica popolare", prin intermediul căruia au fost construite pînă în prezent peste 40 000 de noi locuințe ; au apărut cartiere noi, moderne, ca „Fossolo" și „Lunetta Gamberini".Un relief deosebit a îmbrăcat planul administrației bologneze, premiat recent de UNESCO, de conservare și restaurare a centrului istoric al orașului. La această experiență, întru totul originală, privesc cu interes nu numai marile orașe italiene, dar și celelalte metropole europene. Fecunda istorie de peste 20 de secole a Bolognei a lăsat posterității opere de mare valoare. Oriunde iți vei purta pașii, în „Piazza Maggiore" sau în „Piazza Nettuno", în care se află un important ansamblu de monumente, la „Basilica di San Antonio", cea mai mare în stil gotic din întreaga Italie, la „Palazzo D’Ac- cursio" sau in „Piazza di Porta Ro- vegnana", dominată de două impunătoare turnuri, dintre care „Torre degli Asinelli" cu cele 500 de trepte ale sale oferă o încîntătoare panoramă asupra orașului, pretutindeni vei putea întîlni nenumărate mărturii ale geniului creator al atîtor artiști — pictori, sculptori, arhitecți — care au lucrat aici în urmă cu șapte, opt sau zece secole. Acest inestimabil patrimoniu al culturii italiene a suferit, mai ales în ultimele decenii, un serios proces de erodare și degradare. Poluarea, traficul intens de mașini, lipsa de întreținere, intem-adevă-1'®^ factori care 'pun în pericol
• ȘTIINȚA ÎMPOTRIVA 

AVALANȘELOR. Intr unul din cele mai cunoscute centre ale sporturilor de iarnă din Slovacia, în munții Tatrei, la Jasna, a fost înființat Institutul de prevenire a avalanșelor, utilat cu laboratoare speciale care au drept scop studierea gradului de sedimentare a zăpezii, precum și condițiile în care se formează avalanșele.
• UN NECAZ NU VINE 

NICIODATĂ SINGUR. în* tr-un moment în care criza mondială de combustibili face ca orice picătură de petrol să fie prețioasă, 20 de tone de țiței au fost deversate în Mediterană ca urmare a avarierii petrolierului indian „Bai- ladila", venit să descarce în portul Ostia, care deservește orașul, aurul negru atît de nociv pentru flora și fauna marină. Mobilizate de urgență, navele-vedetă ale căpităniei portului și mai multe elicoptere au lansat mari cantități de solvenți în zona atinsă pentru a distruge cît mai grabnic pătura de țiței.
y

diul cărora se desfășoară în prezent un dialog viu între cetățeni și comună. Consiliile de cartier participă la dezbaterea tuturor chestiunilor care privesc cartierul sau zona respectivă, iau hotărîri in cele mai diferite probleme, mergind de la dezvoltarea urbanistică și pînă la a- probarea bugetului comunei. „Dialogul cu cetățenii — ne spune șeful biroului de presă al comunei, Ales- • sandro Rovinetti — este cum nu se poate mai util. Prin intermediul său se verifică justețea deciziilor noastre, modul în care ele corespund intereselor acelora cărora le sint destinate. Este un dialog plin de învățăminte, o confruntare continuă cu realitatea".într-o primă etapă, edilii se gîn- diseră la un oraș de peste un milion de locuitori, ceea ce ar fi însemnat să se construiască aproape peste tot, iar din zonele verzi n-ar mai fi rămas decît o amintire. Ulterior, s-a ajuns la ceea ce s-a numit „o nouă conștiință urbanistică", avînd ca rezultate : noul plan regulator al orașului, planul de apărare a încîntătoa- relor coline din împrejurimile Bolognei, planul privind conservarea centrului istoric.In virtutea noului plan regulator, expansiunea orașului a fost limitată la maximum 600 000 de locuitori. (în prezent orașul nu a atins încă 500 000). Orice construcție se află sub controlul direct al administrației comunale, împiedicîndu-se în acest fel extinderea anarhică a dife-

bogățlile arhitectonice ale orașului.„Pornind de la această situație, planul pe care l-am propus — ne spune arhitectul-șef al orașului. Pier Luigi Cervellati — are în vedere atît apărarea centrului istoric, unul din cele mai mari din întreaga Italie, cît și integrarea întregului patrimoniu artistic, istoric și cultural în contextul economic și social al teritoriului, acordîndu-i astfel un rol activ". Ni s-a spus că administrația comunală a decis să suporte cea mai mare parte din cheltuieli pentru renovarea locuințelor, combătînd totodată specula de case și terenuri. Aceluiași scop, al vitalizării centrului istoric; îi va servi și extinderea instituțiilor culturale, între care se detașează Universitatea, cea mai veche Italia.Dezbătut de către tele maî pături ale populației, în zeci și de adunări ale consiliilor de tiere și aprobat de organele legislative, planul a intrat în faza operativă în cursul toamnei trecute. întregul centru istoric a fost împărțit în 13 zone, în prima fază urmînd a se acționa doar în 5 din acestea. Există convingerea că primele rezultate, primii muguri ai acțiunii de restaurare a centrului istoric vor apărea chiar în primăvara acestui an. Pentru că Bologna, după cum ne-au spus interlocutorii noștri, trebuie să rămînă un oraș pentru eternitate.

dinlargi sute car-

Radu BOGDAN

Faima luî Laucidio Coelho e suficientă pentru a te decide să te prefaci că nu înțelegi invitațiile, la început politicoase, de a nu mai telefona sau apăsa soneria, să invoci scrisori de recomandare inexistente sau chiar să încerci o apropiere de niște paznici musculoși care nu știu ce-s tratativele. Acces mai anevoios decît la înalte figuri politice. Cu una. cu alta iată-mă la a doua ceașcă de cafea in penumbra salonului unei vile spațioase din Campo Grande, așteptînd ca pe una din cele patru uși din lemn de jacaranda, cu tinte de alamă, să apară Laucidio Coelho în persoană. Majordomul mă conduce însă într-o sală alăturată, și mai umbrită de draperii plușate, unde gazda mă întîmpină cu o dispoziție glacială.
O aureolă de mister înconjoară a- cest om scund, uscățiv, aproape nonagenar și atacat de boala lui Parkinson. ce-și deapănă acum amintirile. acompaniat de zumzăitul aparatului de aer condiționat. La primul contact, pare un personaj inexpresiv, semănînd a funcționar pensionat. Sînt însă suficiente cîte

va minute de conversație pentru ca această imagine să se destrame. Cu toată boala și etatea de patriarh, bătrînul păstrează in ochi sclipiri a- gere și severe, o postură seniorială, de altfel explicabilă. Deși analfabet, este, probabil, cel mai mare latifundiar din lume, un om ale cărui origini sint intim legate de istoria și legendele oolonizării întinderilor virgine din Mato Grosso, a „Far West“-ului brazilian ; stăpîn pe pă- mînturi care. însumate, depășesc teritoriile unor țări din Europa sau America. Comandată de mina de fler a bătrînului. familia Coelho e proprietară a peste o sută de ..fazendas" (moșii), cu o arie totală estimată la aproximativ 1 500 000 hectare. Pe întinderile dintre Guaporă și Rio Brilhante. la sud. cresc peste un milion de vite, cam a zecea parte din șeptelul statului Mato Grosso

și cam a suta din cel al Întregii Brazilii. In afară de aceasta, clanul este principalul, acționar al unei reputate bănci și controlează vreo duzină de alte afaceri, incluzind un hotel de lux. cu 13 etaje, aici în Campo Grande, o întreprindere frigorifică la Săo Paulo, alta de ceramică și așa mai departe. Are vreo cinci-mii de lucrători angajați. în afară de cei de pe moșii. Este figura tipică — dar de mare calibru — a foștilor latifundiari care, cu timpul, s-au întins și în aria afacerilor specifice marii burghezii, cu- mulînd ipostazele.Datele de mai sus sînt aproximative si. pesemne. ■ parțiale, aflate din alte surse, căci gazda mea se eschivează cam iritată cînd aduc vorba despre dimensiunile averii și geneza ei. La un moment dat. tocmai cînd mi se părea că interlocutorul arată o mai bună dispoziție. îl aud spu- nindu-mi-o pe șleau : „Nu-mi plac gazetarii !“.— Aveți o viată interesantă — încerc eu să apăr breasla.— Viata mea a stat pe limba multor răuvoitori. Putini recunosc că oe am astăzi s-a făcut cu multe primejdii. de pe vremea cînd revolverul calibru 44 era lege în Mato Grosso. Pe atunci era nevoie chiar să ucizi ca să rămîi viu. Dacă am scăpat înseamnă că am meritat — aruncă el. pe un ton de sentință.Stărui cu privirea întrebătoare și gazda simte nevoia unei completări :— Eu. întotdeauna mi-am rezolvat treburile in bună pace. Poate s-o spună oricine. Dacă mai vreți să a- flați ceva, duoeti-vă la cobiii mei. Eu sînt bătrîn, bolnav și nu-mi mai aduc aminte.E o manieră de a anunța că. vizita s-a încheiat. Mai rămîne încă timp pentru o întrebare. între atl- tea la care bătrînul a evitat să răspundă. cînd grăbindu-se să invoce slăbiciunea memoriei, cînd folosind formula „viata mea nu interesează pe nimeni".

— Ce ati face dacă ati fi din nou tlnăr 7 Și fără avere.Răspunsul întirzie. superlatifun- diarul mă privește atent, iar căutătura acră i se îmbunează de un su- rîs enigmatic. Face agale cîtiva pași spre ușa pe unde urma să ies. mi-o deschide cu un gest curtenitor și.

volutie — nu știu care din ele — cînd răsculatii au invadat moșiile vecine. Noi însă aveam un cod de a- larmă : cînd telefonul suna de șapte ori. era semn de primejdie. Așa că ne-am putut pregăti și cînd s-au apropiat „răufăcătorii" le-am dat gloanțe.Din documente ale familiei, păstrate de dona Eudeter, rezultă că

reuniunea clanului, unde se discută mersul afacerilor. Magno spune că tatălui său nu i-a plăcut niciodată să facă politică. Nici nu i-ar fi stat bine, căci altădată „toti politicienii de pe aici erau angajatii lui".
★— Tinere, nu crezi că autoritățile ar trebui să-mi dea măcar ceva haine. după ce am lucrat 60 de ani lin-

DESTINE SI DRAME 
ÎN MATO GROSSO
• De vorbă cu cel mal mare „fazendeiro" • Cînd dona Olinda îl supără pe don 

Turibio • Un oficiu al brațelor de muncă... disperate

în timp ce-i adresez din mers mulțumirile de rigoare, presupunînd că întrebarea o să-mi rămînă suspendată. el pune punct conversației, răs- punzindu-mi cam filozofic :— Omu-i ca vremurile. Cine știe ce-aș face 7 !De la o soră a sa. dona Eudeter. aflu că „Cidio" a dovedit dintot- deauna ..o mare pricepere de a conduce și de a descoperi afaceri bune". Știți — imi spunea — fratele meu a introdus primul automobil în regiunea asta, cînd pe aici era plin de indieni sălbatici. Și telefon tot noi am avut primii. Asta ne-a ajutat mult, mai ales în vreme de tulburări politice. îmi amintesc de o re-

incepind de prin 1924 averea asta s-a bucurat intermitent de protecția forțelor de ordine. Iată si o scrisoare prin care un comisar de politie mulțumește pentru un padou primit și pentru „tratamentul nobil" acordat aghiotantului său timp de două săptămîni. cît acesta a locuit la .,fazenda" Bela Vista. în fruntea unui pluton de intervenție.Moșiile și celelalte afaceri sînt stăpînite acum de cei 12 copii ai bătrînului Laucidio și de gineri. U- nul din copii, pe nume Magno, a- gronom. comandă treburile, dar supune toate deciziile importante „înțelepciunii tatii". Săptămînal. liniștea din vila bătrînului « Întreruptă de

gă plita asta și l-am și ajutat pe Laucidio să-și crească copiii 7întrebarea, adresată mie — pesemne dintr-o confuzie — de dona Olinda Morais. o mulatră bătrînă care slujește la fazenda Bela Vista, una din cele mai importante ale familiei Coelho. îl lasă cam încurcat pe paraguayanul ce mă însoțește din ordinul stăpînului. E don Turibio Farina, administratorul moșiei. Pe măsură ce dona Olinda vorbește, don Turibio devine tot mai nervos.— Păi sigur — zice dona Olinda în timp ce mestecă rîntașul într-o tigaie — mama mea era o negresă sclavă foarte frumoasă, asa că eu

îi sînt verișoară lui Laucidio. Și am rămas tot lingă plita asta...Bătrîna cere o țigară „de asta cu filtru, de care fumegă doctorii" și pauza e destul de lungă ca paraguayanul să mă tragă de mină, invi- tîndu-mă la „interesanta fabrică de zahăr, una din gloriile fazendei Bela Vista".— Nu trebuie să luați seama la ce spune bătrîna asta — zice don Turibio cu voce stăpinită. Așa era pe vremea aceea. Dar iată ce vite frumoase avem aici. Observați ce rase 7Și In timp ce frumoasele exemplare din rasele Gir, Nelore, Indu- brașil și altele își fac siesta, don Turibio continuă să vorbească despre fazenda „administrată cu justiție", unde „lucrătorii primesc salariul minim". Adică salariul de supraviețuire.Administratorul spune că nu are idee cît e de mare moșia, dar pînă la urmă sugerează măcar, zicînd că pentru a o înconjura călare sînt necesare șapte zile. La întoarcere, în Campo Grande, Magno Coelho e la fel de secret în ce privește dimensiunile proprietăților („Știți, fiscul nu_ doarme"), iar Ia „Asociația crescătorilor de vite din Mato Grosso" un funcționar mă informează doar că „dl. Laucidio și fiii sînt cei mai importanți „fazendei- ros" din Mato Grosso". Toate „fa- zendele" familiei Coelho au legătură radio între ele, printr-o stație centrală situată în oraș.Intre domeniile faimosului Laucidio Ctoelho și „Hospedaria Triun- fo“ — o pensiune situată vizavi de gara din Campo Grande, într-o clădire dărăpănată — nu există, aparent, nici o legătură. Și totuși...De peste 20 de ani, din această combinație de hotel și azil, unde viața omului expune contururi tragice, sînt recrutați mulți din peonii ce lucrează pe moșiile clanului

Coelho și ale altor latifundiari. E un fel de oficiu al brațelor de muncă disperate, fără registre complicate și, mai ales, fără opțiuni.Aici rămîn în așteptare, pentru lungi perioade, țărani roși de mizerie, sporind ca un eventual patron să-i ia la muncă pe moșie. Sosesc aproape zilnic, din diverse așezări ale statelor Mato Grosso, Minas Gerais și chiar din Săo Paulo în speranța de a găsi de lucru pentru a trăi, iar optimiștii se gîndesc să-și stringă și un ban cu care să-și cumpere mult visatul petic de pămînt. In majoritatea cazurilor, visul lor se transformă în amară decepție. Zdrențăroși, suferind de foame cronică, înghesuiți în dormitoare murdare cu paturi suprapuse, ei vegetează în „hospedaria", numită înainte „Santana" — și rebotezată apoi, nimeni nu știe de ce, în „Triumf" — pînă ce vreun moșier 11 „contractează".O zi de „pensiune", adică patul și o ceașcă de cafea neagră, îi costă cind cruzeiros, cam atît cît ar câștiga muncind. „Pensionarul" însă nu plătește, căci n-are de unde. Adică tot plătește el, dar deocamdată stă pe credit. Cînd e angajat, patronul îi achită cheltuiala, reținînd-o însă ulterior din cîștigul peonului. Un „pensionar" tipic, Anacleto Soares, în virstă de 40 de ani, îmi arată palmele noduroase spunindu-mi că într-un an de muncă dură n-a reușit decît să-și cîștige mîncarea, iar acum, de două luni, nimeni nu mai are nevoie de etîntre vila superlatifundiarului Laucidio Coelho și „hospedaria" unde Anacleto împreună cu ceilalți dezmoșteniți de seama lui așteaptă zilnic un dram de noroc e o distanță mică ; doar cîteva sute de metri. Socialmente însă e distanța a- mețitoare ce separă vîrful piramidei de ultima ei treaptă.
Vaslle OROS
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VIZITA MINISTRULUI AFACERILOR 
EXTERNE AL AUSTRIEI, 

DR. RUDOLF KIRCHSCHLAEGERVineri după-amiază, ministrul austriac de externe, dr. Rudolf Kir- chschlaeger, a făcut o vizită la Universitatea București.Oaspetele a fost Însoțit de Dumitru Aninoiu, ambasadorul României la Viena, Gheorghe Matei, director în M.A.E., precum și de Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București.Ministrul austriac a fost salutat la sosire de George Ciucu, rectorul Universității București, Constantin Peștișanu, secretar general- la Ministerul Educației și tnvățămîntului,

de membri ai Senatului Universității.Cu acest prilej dr. Rudolf Kirchschlaeger și George Ciucu au rostit scurte cuvintări în care au e- vocat legăturile culturale tradiționale româno-austriece, preocupările actuale ale institutelor de invăță- mint superior din cele două țări. în domeniul educației tinerei generații.în încheierea vizitei, dr. Rudolf Kirchschlaeger a făcut Universității București o donație de cărți semnate de cei ma* reprezentativi autori austrieci.

Vizita delegației Frontului National 
pentru Eliberarea AngoleiDelegația Frontului Național pentru Eliberarea Angolei, condusă de Roberto Holden, președintele F.N.L.A., a făcut vineri o vizită la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, unde a avut convorbiri cu tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., șl cu alți activiști cu muncă de răspundere din cadrul Consiliului Central al U.G.S.R.

Cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri privind rolul și activitatea sindicatelor1 din cele două țări.Totodată, oaspeții au adresat mulțumiri clasei muncitoare, întregului popor român, pentru solidaritatea manifestată șl sprijinul acordat poporului angolez în lupta sa pentru eliberare națională șl suveranitatea patriei, pentru alungarea colonialiștilor portughezi. (Agerpres)

cinema

DineuMinistrul federal al afacerilor externe al Republicii Austria, dr. Rudolf Kirchschlaeger, și soția sa, au oferit vineri seara, in saloanele Ambasadei austriece din București, un dineu oficial in onoarea ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și a soției sale.La dineu au participat Ioan A- vram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Mihail Flo- rescu, ministrul industriei chimice,

oficial
oVasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, Constantin Stan- ciu, adjunct al ministrului comerțului exterior, Dumitru Aninoiu, ambasadorul României la Viena, funcționari superiori din M.A.E.Au fost de față Werner Sautter, ambasadorul Austriei la București, precum și persoanele oficiale care 11 Însoțesc pe oaspete in vizita în țara noastră. (Agerpres)

Plenara Consiliului Național 
al Organizației PionierilorVineri a avut loc în Capitală plenara Consiliului Național al Organizației Pionierilor. Plenara a analizat contribuția activităților pionierești la formarea in rindul copiilor a atitudinii înaintate față de învățătură, la educarea lor in spiritul dragostei de muncă, stabilind căile în vederea creșterii contribuției organizației pionierilor la Înfăptuirea, în strînsă conlucrare cu școala și U.T.C., a ho- tărîrilor plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1973 cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămintului din țara noastră. De asemenea, a fost aprobată activitatea internațională desfășurată de organizația pionierilor in anul trecut.

La discuții au participat tovarășii Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru pentru problemele tineretului, Traian Pop, adjunct al ministrului educației și învățămintului, precum și membri ai C.N.O.P., președinți ai consiliilor județene pionierești, comandanți instructori de unități, directori de școli, activiști ai organizației pionierilor și ai Uniunii Tineretului Comunist, pionieri.în Încheierea lucrărilor a luat cu- vîntul tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R. (Agerpres)
tv

PROGRAMUL I

9,00 De Ia Alfa Ia Omega • Pre
zentarea Muzeului de artă 
populară dr. N. Minovici
• Prezentarea întreprinderi! 
„Romlux" din Tlrgovtște
• Medalion Ion Eliade Rădu- 
lescu.

9,30 Film serial : „Pistruiatul" — 
episodul III.

IO,OS Gala maeștrilor : Valentin 
Teodorlan.

10.35 Bucureștlul necunoscut : „O- 
rașul care pleacă, orașul care 
vine".

10,50 Teleclnemateca.
17.30 Telex.
17.35 Caleidoscop cultural-arttstle.
17,55 Din țările socialiste.
13.05 Familia.
18.35 Mari ansambluri : Clntece și 

dansuri în interpretarea an

samblului „Doina Gorjulul" 
din Tirgu-Jiu.

19,00 Cum vorbim.
13.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Cîntecul săptămînil.
20.05 Teleenclclopedia.
20,50 Film serial : „Brett și Danny".
21,40 „Cind castanii înfloresc". — 

Album de romanțe pe mu
zică de Nelu Danlelescu.

224» Telejurnal.
22,10 Săptămina sportivă.
22,25 Concert Sarah Vaughan.

programul it

17.30 — 19.20 Matineu simfonic 
Concertul Filarmonicii de 
stat „George Enescu". Diri
jor : Mircea Basarab. Solist : 
Franz Xaver Dressier. In 
program : Theodor RogalsM 
— Trei dansuri românești ; 
Haendel — Concert pentru 
orgă ; Bruckner — Simfonia 
a Ii-a. In pauză : Viața mu
zicală In actualitate.

Noi magazine ale cooperației

vremea
Timpul probabil pentru zilele de !0, 21 și 22 ianuarie. în țară : Ceru) va fi mai mult noros. Se vor semnala precipitații, mai ales sub formă de ninsoare, mai frecvente in sud- estul țării, Îndeosebi la începutul

intervalului. Vintul va prezenta intensificări de scurtă durată in Do- brogea și Bărăgan. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 15 și minus 5 grade, izolat mai ridicate în prima noapte, iar maximele între minus 6 și plus 4 grade. în București : Cer mai mult noros. Temporar ninsoare, mai ales la începutul intervalului. Vînt moderat, cu unele intensificări. Temperatura ușor variabilă.

*
*
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de consumîn comuna Drăgotești (Dolj) s-a dat în folosință un modern complex comercial, care cuprinde : un magazin universal, un magazin alimentar și un bufet. Asemenea complexe comerciale — după cum ne informează tovarășul Ion Nițu, director comercial al IJECOOP Dolj — au fost date in folosință, în ultimul timp, și în alte comune ale județului.— întreprinderea noastră — ne-a spus interlocutorul — desfășoară o susținută acțiune de îmbunătățire și modernizare a rețelei comerciale la sate. în prezent, in județul Dolj funcționează mai bine de 1 000 de unități de desfacere a produselor comerciale. Numai în cursul a- nului trecut au fost date in folosință magazine cu o suprafață comercială de aproape 5 000 mp. Argetoaia, Dobromira, Goești, întorsura și Verbița sînt numai citeva din localitățile în care unitățile de desfacere a produselor comerciale își desfășoară activitatea în clădiri noi, moderne, cu nimic mai prejos de-

cit magazinele din localitățile urbane.— Ce v-ați propus pentru a- cest an ?— Depunem eforturi în continuare pentru a crea o rețea comercială care să satisfacă cerințele mereu crescinde ale populației de la sate atît ca volum de mărfuri, cit și ca diversitate a acestora. De asemenea, urmărim ca noile construcții comerciale să se încadreze în mod armonios în arhitectura centrelor civice sătești. Majoritatea complexelor comerciale dispun de clădiri cu cite două niveluri, spațioase, amplasate după un plan de sistematizare, ceea ce contribuie la înfrumusețarea localităților rurale. în anul 1974 se vor construi, in satele Doljului, 10 noi complexe comerciale cu o suprafață de peste 6 000 mp. Cele mai mari complexe vor fi in comunele Podari, Dioști, Bechet, Măceșul de Sus.

\ 
\ 
\

\ 
\
\
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Mstor TUICU
corespondentul „Scînteii

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ÎN CLUBURI Șl ASOCIAȚII SPORTIVE DIN CAPITALĂ ȘAH Sferturile de finală

Cam alunecoasă... organizarea 
sporturilor pe gheață și pe zăpadăAm primit ieri, de la C.M.E.F.S.- București, programul competițiilor de masă pentru sfîrșitul acestei săptă- mîni. Totodată, am luat cunoștință și de faptul că au fost date în folosință o serie de pirtii pentru săniuțe și patinoare naturale pentru marele public. In acest sens, reținem pentru cei interesați : duminică dimineața, de la ora 10, toți posesorii de patine sint invitați la un concurs popular de patinaj viteză, in parcul Cișmigiu, Concursuri de patinaj pentru copii (pe categorii de virstă : 6—10 ani și 11—14 ani) organizează sectorul 6, la stadionul Progresul (de la ora 8,30 — str. dr. Stalcovici). Alte trei locuri de întilnire pentru amatorii patinajului : de la ora 9, la baza sportivă „Electra" (cartierul Giulești, bd. Constructorilor), școala generală 164 (cartierul Drumul Taberei), Tenis-Club București (calea Plevnei). Pe terenurile bazei sportive „Sănătatea" (str. Buzești) au fost amenajate, de asemenea, patinoare naturale, unde tot mîine, de la ora 9, vor fi organizate concursuri pentru tinerii din sectorul 8.Pentru săniuș —• două pirtii speciale : în Parcul tineretului și la Casa de cultură Grozăvești (Ecran- club), elevii școlilor generale din sectoarele 5 și 7 — dar și din alte sectoare — au posibilitatea să se Întreacă în cadrul concursurilor pentru „Cupa tineretului". Slnt admise orice fel de sănii, neexistînd restricții nici în privința... vitezei.Am fost informați, totodată, că s-au deschis alte numeroase patinoare naturale : la stadionul Dinamo (accesul zilnic între orele 10— 12,30 și 17—20), în șos. Colentlna nr. 10, pe terenul de volei de lingă Teatrul de vară „23 August", la clubul „Metalul" (șos. Pantelimon), complexul polisportiv „Voinicelul".„.Iată, așadar, citeva acțiuni fru

moase — promise, de altfel, lâ începutul sezonului. Ele vin in întîmpl- narea dorinței amatorilor de sport, oferă tinerilor, ca și vîrstnicilor, posibilitatea de a-și petrece în mod plăcut timpul liber. Discutind însă cu unii activiști ai C.M.E.F.S., am reținut că nu toate promisiunile și angajamentele de asigurare a bazei materiale pentru sporturile de iarnă, în special amenajarea patinoarelor naturale, a unor piste de gheață pentru viteză, sint încă onorate. La începutul iernii s-au invocat lipsa zăpezii, temperatura rțdicată. De o săptămină vremea s-a răcit, a nins, dar lucrurile se urnesc greu. Clubul sportiv municipal, a cărui menire este tocmai de a oferi publicului larg mijloace diferite de a face sport, se complace in această iarnă într-o totală inactivitate. In cartiere, „oglinzile de gheață" promise intîrzie să apară. O serie de mari asociații sportive au baze frumoase, terenuri sau alei bitumini- zate. Dar, in loc să se amenajeze piste pentru patinaj, chiar pirtii pentru mers pe schiuri (eventual cercuri de inițiere), se recurge în acest, sezon tot la organizarea unor activități în săli sau în spații închise, la „tradiționalele" concursuri de șah și tenis de masă. La sfîrșitul acestei sâptămini, spre exemplu, asociațiile sportive de la Întreprinderile „Metalurgica", I.C.M.A., Mecanica fină, „23 August", Acumulatorul, „Electro- aparataj", „Electromagnetica", „Zefirul", „Grivița roșie", „Vulcan" etc. nu oferă membrilor lor declt... șah și tenis de masă.Sezonul de iarnă se află însă în plină actualitate. E posibil și necesar ca organizatorii sportului să-și îndrepte de îndată atenția spre activitățile specifice.
Ion DUM1TRIU

ale turneuluiLa această oră, trei din meciurile pentru sferturile de finală ale turneului candidaților la titlul mondial de șah se află in desfășurare. La Augusta (S.U.A.), a doua partidă dintre Henrique Costa Mecking (Brazilia) și Viktor Korclnoi (U.R.S.S.) s-a încheiat remiză la mutarea 35. Astăzi se va relua prima partidă, întreruptă după 40 de mutări, intr-o situație complicată, însă cu un pion in plus pentru Korcinoi. La Moscova, in prima partidă dintre marii maeștri sovietici Lev Polugaevski și Anatoli Karpov, după efectuarea deschiderii,

candidațilorcare a fost „apărarea Nimzovici", Polugaevski a obținut avantaj. Dar Karpov s-a apărat foarte exact și Ia mutarea a 33-a, la propunerea lui, s-a consemnat remiză. La Porto Rico (San Juan), cu toate că Boris Spasski (U.R.S.S.) păstra la întrerupere un avantaj de un pion, la reluarea partidei a doua, Robert Byrne (S.U.A.) s-a apărat foarte precis și după o serie de schimburi de piese s-a a- juns la un final teoretic de remiză. Spasski a acceptat însă ideea de- abia la mutarea a 72-a. După primele două partide scorul este egal: 1—1.
PE .AGENDA SPORTURILOR DE IARNĂ
HOCHEI

Turneul finul 
ui campionatului național

• Azi: Steaua—Dunărea, Dinamo— 
S.C. Miercurea CiucTurneul final al campionatului național de hochei pe gheață începe astăzi după-amiază pe patinoarul „23 August" din Capitală. întrecerile — la care participă cele patru echipe din grupa A — vor dura pînă simbăta viitoare, cu două zile de o- dihnă Primele meciuri, astăzi, deci : Steaua — Dunărea Galați (ora 16) Și Dinamo — S.C. Miercurea Ciuc (ora 18,30). Duminică : Dinamo — Dunărea și Steaua — S.C. Miercurea Ciuc (la aceleași ore). Luni este zi de pauză, pentru ca marți, după meciul Dunărea — S.C. Miercurea Ciuc, să aibă loc derbiul Steaua — Dinamo (oră 18,30). După cum se știe, singurele candidate la titlu sînt Steaua șl Dinamo, aflate acum la e- galitate de puncte (cite 20), dinamo- viștii — actualii campioni — avînd un golaveraj mai slab decît Steaua.ÎN CÎTEVA RÎNDURI

TENIS. A început turneul Internațional de tenis de la Lakeway (Texas). Campionul român Ilie Năslase a debutat victorios, învingindu-1 cu 1—6, 7—6. 6—4 pe americanul Dick Stockton. O mare surpriză a furnizat englezul Mark Cox : 6—1. 7—6 cu cunoscutul campion american Stan Smith. Marty Riessen (S.U.A.) a ciștigat cu 6—3. 6—3 partida susținută în compania lui Arthur Ashe (S.U.A.).
NATAȚIE. — Cu prilejul unei reuniuni de natațle care a avut loc in bazin mic (25 m) la Culver City, vi- cecampioana mondială Shirley Baba- shoff (S.U.A.) a repurtat victoria in 6 probe : 100 yarzi liber (53’’2/10), 200 yarzi liber (l’S3”7/10), 1 6">0 yarzi, 200 yarzi mixt, 400 yarzi mixt și 200 yarzi bras.BASCHET. în „Cupa campionilor europeni", la feminin, formația bul

gară Marița Plovdiv a învins cu 54—37 pe Slavia Praga. în meciul disputat in tur Slavia cîștigase cu 79—68. Echipa franceză Clermont University a dispus cu 80—51 de L.K.S. Lodz (Polonia). Primul joc revenise, de asemenea, echipei Clermont University. La Milano, Stauda — Daugava Riga 54—67. în competiția masculină, Real Madrid a învins pe Academik Sofia cu 102—85. La Belgrad, Radnicki — Wisnerberger Viena 91—76. Ignis Varese (Italia) a obținut victoria cu 98—76 în partida retur cu Macabi Tel Aviv (italienii ciș- tigaseră și primul joc). La Anvers, Racing Ford din localitate a dispus cu 87—82 de formația franceză A.S. Berck (baschetbaliștii francezi ciști- gaseră primul joc cu 88—59).TENIS DE MASĂ. — La Moscova s-a desfășurat meciul dintre echipele mixte ale U.R.S.S. și Suediei, con- tind pentru „Cupa ligii europene", întilnirea, considerată ca unul dintre

derbiurile competiției, s-a încheiat cu scorul de 5—2 în favoarea gazdelor.VOLEI. — în „Cupa campionilor europeni" la volei feminin, la Sofia s-a disputat meciul retur dintre Levski-Spartak și Tatran Praga. Voleibalistele bulgare au obținut victoria cu 3—0 (15—6, 15—7, 15—8) și s-au calificat pentru turul următor al competiției.HANDBAL. — Echipa masculini a Ungariei și-a continuat turneul in țările scandinave, jucind la Stavanger cu reprezentativa Norvegiei. Handbaliștii maghiari au obținut victoria cu 15—12 (6—6).POLO PE APĂ. — Selecționata Franței și-a început pregătirile în vederea noului sezon. într-un meci internațional de verificare, care a avut loc la Lille, echipa națională a învins cu 12—4 reprezentativa oralului belgian Anvers.

BOB

Încep campionatele 
mondiale

• La Saint Moritz, primele manșe 
la „două persoane"Astăzi, în cunoscuta stațiune sportivă de iarnă Saint Moritz (Elveția), se va da startul intr-o nouă ediție a campionatelor mondiale de bob pentru două persoane. Conform programului, in prima zi vor avea loc primele două „manșa", urmînd ca celelalte două să se dispute duminică. La actuala ediție, pentru medaliile de aur se întrec 13 țări (26 echipaje) : România, Franța, R. F. Germania, Anglia, Italia, Japonia, Canada, Austria, Elveția, Suedia, Spania, Cehoslovacia și S.U.A. Printre favoriții concursului se numără și echipajul I al României, condus de cunoscutul campion Ion Panțuru.Antrenamentele, pe o plrtie în lungime de 1 620 m, au scos în e- vidență excelentele rezultate înregistrate de echipajele R.F. Germania, Italiei și Elveției. în zilele de 25 și 26 ianuarie, tot la Saint Moritz, sînt programate campionatele mondiale pentru boburile de 4 persoane, la care participă, de asemenea, și România.

SCHI '

Concursul la probe alpine

• Astăzi și mîine, la Poiana Bra
șov, Predeal ți Sinaiaîn Bucegi și în citeva localități de pe Valea Prahovei vor avea loc astăzi și miine competiții de schi. „Cupa Dinamo Brașov" — primul concurs Internațional al anului — reunește, în Poiana Brașov, sportivi fruntași din Austria, Polonia, Uniunea Sovietică și România. Astăzi, slalomul uriaș, în două manșa (pe prima parte a Pîrtiei Lupului), iar miine slalomul special (sub teleferic). La Predeal, tradiționalul concurs organizat și dotat cu un trofeu de liceul experimental de schi din localitate. La start — cum am aflat ieri la comisia de organizare — peste 150 de juniori și junioare din toată țara. Locpl de concurs — pîrtia de pe Clăbucet. La Sinaia, etapa a IlI-a a , „Cupei speranțelor", de a- semenea, pentru cei mal tineri schiori de „alpine".

• Capcana : PATRIA — 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
CAPITOL — 9,15; 11,30; 14; 16,15; 
18,30; 20,45, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Insula misterioasă : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
• Veronica se întoarce : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30, VOLGA — 8,30; 10,30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18.30: 20,30, 
ARTA — 10,30; 15,30; 18; 20.
• Judo : FESTIVAL — 9; 11; 13; 
13; 17; 19: 2L
• Coloana de la miezul nopții ; 
LUMINA — 9; 11,13; 13,30; 16; 
13,15; 20,30.
a Răscoala : DOINA — 8,45: 16.
• Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici : DOINA — 11; 13,30; 18, 
LIRA — 16; 18; 20.
• Program de filme documenta
re î DOINA — 20.
A Joe Kidd : SCALA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45. ‘
• Legenda lui Rustam t TIM
PURI NOI — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30.
• Marele vals : GRIVITA — 9; 
12,30; 16; 19,30, GLORIA — 9,30; 
12,30; 16; 19,15.
a „Vila" noastră de vacanță : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Anatomia dragostei : FLO
RE ASCA — 15,30: 18; 20,15.
• Fortăreața ascunsă — 14,30, 
Anii cei lungi — 16,30, Grand Ho
tel — 18,45; 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.
• întimplări cu Cosa Nostra î 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30, AURORA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15. FLACĂRA — 
9,15; 11,30; 13.45: 16: 18,15; 20,30.
• Ceața : RAHOVA — 15,30; 18; 
20,15.
a 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.
• Decolarea î CRÎNGASI — 16; 18.
• Ultimele șase minute : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, FERENTARI — 15,80; 18; 
20,15.
a Pădurea de mesteceni t VII
TORUL — 15,30; 18.
• Clasa muncitoare merge !n 
paradis : VIITORUL — 20.
• Torino negru : DACIA ,— 9;
11,15: 13,30; 16: 18,15; 20.30.
a Dragostea începe vineri : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mircea 
Basarab. Solist : Xaver Dressier 
— 20.
• Opera Română : Don Quijotte
— 19.
• Teatrul de operetă : Spune 
inimioară, spune — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala mare din bd. N. Băl- 
cescu nr. 2) : Simfonia patetică — 
19,30, (sala Comedia) : Dulcea pa
săre a tinereții — 20.
• Teatrul de comedie : Buffalo 
Bill și indienii — 20.
• Teatrul „Lucia Sturd.za Bu- 
Iandra‘* (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) Leonce și Lena - 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Paradisul — 10,30, 
(sala Studio) : Hotelul astenicilor
— 20.
• Teatrul Giulești : Casă care * 
fugit pe ușă — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea timpu
lui pierdut — 17, (sala din str. 
Academiei) : Un băiat isteț și un 
rege nătăfleț — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — 19.30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 

giale" : Bucătăria — 20.
• Teatrul satirlc-muzical ,,C. Tă- 
nase" : La Savoy, Boema 1 —
19.30. (sala din Calea Victorie! nr. 
174) : Vino să ne vezi deseară —
19.30.
■ Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : O fată imposi
bilă — 19,30, (la sala Palatului) : 
Caruselul melodiilor — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate —
10.30.
• Clrcut „București" : Spectacol 
prezentat de circul Busch-Roland 
— 16; 19,30.

LOTONumerele extrase Ia tragerea din 18 ianuarie 1974 :Fond general de premii : 1 205 212 lei.Extragerea I : 25 37 75 68 80 40 56 29 16.Extragerea a Il-a : 49 15 23 12 44 1 88 6 69.

viața internațională
CONSFĂTUIREA CONDUCĂTORILOR ORGANELOR CENTRALE

PENTRU PRETURI DIN TARILE MEMBRE ATE C.A.E.R.
■ •MOSCOVA 18. — CorespondentulAgerpres, Nicolae Crețu, transmite : în perioada 15—17 ianuarie a avut loc la Moscova prima ședință a „Consfătuirii conducătorilor organelor centrale pentru prețuri din țările membre ale C.A.E.R.".Delegația română la consfătuire a fost condusă de Gheorghe Gaston Marin, președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri.

Conferința Consiliului 
ligii AwamiDACCA 18 (Corespondentă de la Ion Puținelu). — La Dacca au început, vineri, lucrările Conferinței bienale a Consiliului Ligii Awami — partidul de guvernămint din Republica Populară Bangladesh.Convocată pentru prima dată după proclamarea independenței țării, conferința va analiza situația social- politică și economică din țară și va elabora programul partidului pentru noua etapă a reconstrucției și dezvoltării tînărului stat. Vor fi alese, de asemenea, noile organe de conducere ale partidului.La lucrările conferinței participă circa 3 000 de delegați aleși în organizațiile partidului, prin sistemul reprezentării proporționale, precum și invitați din partea unor partide de peste hotare. Din țara noastră participă o delegație a Partidului Comunist Român, condusă de Mihnea Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de științe sociale și politice.

Cu acest prilej s-a adoptat proiectul de regulament privind funcționarea consfătuirii și «-a efectuat un schimb de păreri în legătură cu programul de lucru pentru următorii doi ani de activitate.Lucrările consfătuirii s-au desfășurat într-o atmosferă tovărășească și de Înțelegere deplină.
P. C. PERUAN SPRIJINĂ 

MĂSURILE ECONOMICE ȘI 
SOCIALE ALE GUVERNULUILIMA 18 (Agerpres). — într-o declarație oficială dată publicității la Lima, Partidul Comunist Peruan își exprimă sprijinul față de hotărîrea guvernului de a trece in administrația muncitorilor fabricile și întreprinderile cu capital particular care sabotează măsurile elaborate de guvern, în vederea dezvoltării accelerate a economiei naționale peruane — relatează agenția Prensa Latina. Hotârî- rea guvernului președintelui Juan Velasco Alvarado — se arată in documentul partidului comunist — „este o măsură justă, luată pentru salvgardarea intereselor maselor largi populare și pentru consolidarea stabilității economice a țării în' fața mânevrelor puse la cale de dușmanii revoluției". Declarația cheamă întregul popor să sprijine măsurile guvernamentale de reglementare ■ consumului de combustibil și să participe la acțiunile organizate In scopul consolidării independenței e- conomice a țării.

Realizările economiei R. D. Germane in 1973BERLIN 18 (Corespondență de la C. Varvara). — La Berlin a fost dat publicității comunicatul Direcției Centrale de Statistică privind îndeplinirea planului economiei naționale a R. D. Germane pe anul 1973.Potrivit comunicatului, producția industrială de mărfuri a crescut, față de 1972, cu 6.8 la sută, cea mai mare parte a acestui spor realizîndu-se pe seama măririi productivității muncii, •în ansamblu, planul de creștere a productivității muncii a fost realizat pe ministere intr-o proporție între 100 și 106.4 la sută. în comparație cu anul precedent, au fost înregistrate creșteri substanțiale la energie electrică, unde producția a sporit cu 5,6 la sută, Ia producția industriei metalurgice prelucrătoare — 14,7 la sută, la semifabricate din aluminiu — 12 la sută.

în agricultură, la producția animalieră au fost depășite toate prevederile planului economiei naționale. Față de 1972, producția animalieră din sectorul de stat a crescut cu 4,9 la sută. In urma unei îndelungate perioade sărace în precipitații, relevă comunicatul, nu au putut fi atinse recoltele obținute în anul precedent în producția vegetală.Volumul comerțului exterior al R.D.G. cu țările socialiste membre ale C.A.E.R. a crescut, în 1973, cu 11 la sută față de 1972. Schimburile de mărfuri cu țările în curs de dezvoltare au sporit cu 22 la sută și a continuat să crească comerțul cu țările capitaliste. Schimbul de mărfuri cu R.F.G. a fost realizat conform planului, iar comerțul cu Berlinul occidental s-a lărgit simțitor, menționează comunicatul.
R. P. UNGARĂ’

Ziarul „Nepszabadsag" despre 

necesitatea economisirii combustibililor 

și materiilor primeBUDAPESTA 18 (Agerpres). — Ziarul „Nepszabadsag" a publicat un articol de fond referitor Ia necesitatea economisirii combustibililor și materiilor prime. Cu toate că Ungaria importă din țările „lumii a treia" numai o mică parte din petrolul de care are nevoie, se relevă in articol, creșterea prețurilor la petrol este apăsătoare pentru stat. Articolul adresează un apel să se e- conomisească petrolul, gazele, energia electrică in uzine și fabrici, în transporturi și in locuințe pentru a se reduce cheltuielile de fonduri materiale pe care le suportă statul.Articolul atrage' atenția asupra

faptului că Ungaria, neavînd mari resurse de materii prime, asigură partea covîrșitoare a necesarului său din import și numai o parte din Import poate fi acoperită prin colaborarea cu țările socialiste. De aceea, Ungaria, în multe privințe, suferă influența modificării prețurilor In urma inflației de pe piața mondială. Pe seama bugetului de stat se poate compensa numai o parte a creșterii prețurilor și, de aceea, întreprinderile trebuie să năzuiască să recupereze singure cheltuielile sporite în urma creșterii prețurilor la materiale.CAPRICII ALE VREMII
Ravagiile furtunii în Europa occidentală

37 de persoane au pierit, ca urmare a unei furtuni deosebit de puternice care s-a abătut în noaptea de miercuri spre joi asupra zonei de nord și vest a Europei, afec- tînd îndeosebi sudul Angliei, Canalul Minecii, Marea Nordului, nord- vestul Franței, teritoriul Belgiei și întinse regiuni din R. F. Germania. Majoritatea victimelor au murit pe mare, unde vîntul a atins o viteză de 144 kilometri pe oră. Numeroase vapoare și ambarcațiuni au naufragiat. Cargoul cipriot „Prosperity" s-a scufundat împreună cu cei 18 oameni aflați la bord. în timp ce un alt cargou (navigind sub același pavilion) a pierdut pe unul din membrii echipajului. Alți cinci marinari de pe cargoul danez „Mere Enterprise" au fost inghițiți de valuri, Împreună cu nava lor, în largul portului Plymouth, iar patru marinari, aflați intr-o șalupă în

rada portului Brest, au fost de asemenea inghițiți de marea dezlănțuită. Vîntul violent, precum și întunericul au făcut cu neputință intervenția la timp a echipelor de salvare.Pe uscat, furtuna a făcut mari ravagii, provocînd victime omenești și rănind numeroase persoane, dez- rădăcinînd arbori, smulgind acoperișuri și distrugind căi ferate, șosele. linii de comunicații. în Franța, vîntul a suflat cu o asemenea intensitate incit a proiectat un camion intr-un tren, în zona portului Le Hâvre. Pe teritoriul Belgiei, vintul a provocat mari pagube materiale, între care deteriorarea unor porțiuni de cale ferată și șosele, distrugerea unor case de pe litoral. Circulația rutieră și aeriană, precum și telecomunicațiile au fost întrerupte. în R.F.G.. furtuna a provocat importante pagube materiale,

Mașini distruse de furtunâ Io Rennes (Franța)

cu deosebire In nordul ți vestul țării, unde poliția și pompierii au intervenit pentru deblocarea căilor de transport și ajutorarea populației sinistrate. Trei persoane și-au pierdut viața.
Ninsori abundente 

în LibanBEIRUT (Corespondență de la Crăciun Ionescu). — Libanul cunoaște una dintre cele mai grele ierni din ultimii ani. în aceste zile a nins din abundență în cea mai mare parte a teritoriului libanez, pină la marginea capitalei Beirut. Munții sint acoperiți în întregime de un strat gros de zăpadă. Majoritatea șoselelor libaneze sînt blocate de nămeți, fiind întreruptă, de asemenea, legătura rutieră cu Siria și. implicit, cu celelalte țări din zonă.La Zahle, centru administrativ al provinciei Bekaa- ți al patrulea oraș ca mărime al Libanului, unde zăpada căzută a atins o jumătate de metru, aproape întreaga activitate a fost paralizată. Cimpia Bekaa, principala regiune agricolă a țării dintre munții Liban și Antiliban, este complet acoperită de zăpadă. Pe litoral, inclusiv la Beirut, ploile violente care cad de citeva zile sînt însoțite de grindină și puternice descărcări electrice.Puternice perturbări meteorologice (zăpadă, ploi reci) s-au constatat, de altfel, și în Siria, Iordania, Israel. Un amănunt, într-un fel pitoresc : datorită intemperiilor, secretarul de stat al S.U.A., Kissinger, a sosit joi la Ierusalim cu o oră mai tîrziu decît era prevăzut, perspectiva amînării, în consecință, a acordului egipteano-israelian de dezangajare militară producînd serioase emoții gazetarilor. ,



viața internațională
UN PAS IMPORTAMT SPRE NORMALIZAREA SITUAȚIEI DIN ORIENTUL APROPIAT

Semnarea acordului de dezangajare si separare
a forțelor militare ale Egiptului si Israelului

O Anwar Sadat: „Un punct de cotitură în istoria regiunii" • Goida Meir: „Un act 
istoric" • Satisfacție în numeroase țări ale lumii

Cooperarea în domeniul muncii 
și al politicii sociale—factor 

al păcii și destinderii
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI

LA CONFERINȚA REGIONALĂ EUROPEANĂ A O.I.M.
GENEVA ÎS (Agerpres). — La Geneva au continuat lucrările celei 

de-a doua Conferințe regionale europene a Organizației Internaționale 
a Muncii (O.I.M.).

„Mărturii ale relațiilor prietenești 
dintre România și țările arabe"

SUEZ 18 (Agerprcs). — La km 101, pe șoseaua Cairo—Suez, reprezentanții Egiptului și Israelului au semnat, vineri, acordul de dezangajare și separare a forțelor lor militare. Acordul a fost semnat de șeful Statului Major al armatei egiptene, generalul Mohamed Gamassi, și de șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul David Elazar. Documentul este insoțit de o hartă pe care sint indicate deplasările de efective ale celor două părți. La semnare a fost de față reprezentantul O.N.U., generalul Ensio Siilasvuo.Potrivit. agențiilor de presă, acordul prevede, între altele, ca Egiptul și Israelul să respecte cu scrupu- lozitate încetarea focului pe sol, pe apă și in aer, in conformitate cu rezoluția Consiliului de Securitate al O.N.U. și să se abțină, din momentul semnării documentului, de la orice acțiuni militare sau paramilitare ale unuia față de celălalt. Totodată, in baza documentului, se va proceda la retragerea trupelor israeliene de pe malul occidental al Canalului Suez și

reamplasarea lor la 32 de km est de calea navigabilă și Ia reducerea efectivului trupelor egiptene de pe malul oriental, precum și a armamentului aflat in dotarea acestora. Conform prevederilor acordului, Israelul trebuie să reducă efectivul trupelor sale amplasate pe poziții înaintate și să retragă de acolo armamentul greu. între efectivele militare ale Israelului și Egiptului va exista o zonă unde vor fi amplasate trupe neutre.Aplicarea detaliată a dezangajării și separării forțelor va fi elaborată de reprezentanți militari ai Egiptului și Israelului, care se vor pune de acord asupra acestui proces. Acești reprezentanți se vor întruni în termen de maximum 48 de ore de la semnarea acordului, Ia km 101.Egiptul și Israelul nu consideră acordul drept un acord de pace definitiv, ci un prim pas către o pace justă și durabilă.
CAIRO. — La Assuan s-a încheiat, vineri după-amiază, noua rundă de convorbiri între președintele Anwar Șadat și secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger.Președintele Anwar Sadat a declarat ziariștilor că acordul de dezangajare și separare a forțelor, semnat în aceeași zi de reprezentanții militari egiptean și israclian, constituie „un punct de cotitură în istoria regiunii". El a adăugat că Egiptul „este angajat față de Siria și că cele două țări constituie un singur front. Acest acord, a spus el, va deschide calea pentru pasul următor de o manieră fără precedent". „Sper, a adăugat președintele Sadat, că încheierea acordului între Egipt și Israel va face mal ușoară dezangajarea siria- no-israeliană“.- „Convorbirile de la Geneva nu vor începe pînă nu va fi realizat un acord asupra dezangajării dintre forțele siriene și israeliene", a adăugat șeful statului egiptean.La rindul său, secretarul de stat american a declarat ziariștilor că, după ce sîmbătă va vizita Amma- nul, duminică se va afla în Siria. „Convorbirile asupra dezangajării forțelor pe frontul sirian trebuie să Înceapă imediat", a afirmat el.TEL AVIV. — Primul ministru al Israelului. Goida Meir, a declarat, vineri, rcferindu-se la semnarea a- cordului de dezangajare și separare a forțelor israeliano-egiptene : „Sper sincer șl cred că, săptămina aceasta, am înfăptuit un act istoric".
„Sînt pe deplin satisfăcut de acordul încheiat cu Egiptul", a declarat, în cadrul unei conferințe de presă televizate, vicepre- mierul lsraelian Yigal Allon. „Acest acord, a arătat el, nu conferă nici uneia din părți vreun avantaj unilateral. Cele două armate urmează să fie separate, iar armamentul lor redus de o asemenea manieră încît să facă imposibile un atac prin surpriză sau o reluare a războiului de uzură".Totodată, vicenremierul israelian ș!-a exprimat hotărîrea de a acționa, în continuare, pentru instaurarea păcii in regiune, prin încheierea unui tratat global in cadrul negocierilor angajate.„Sper ca acest acord să reprezinte un punct de cotitură în istoria Orientului Apropiat, cel dinții pas, dar prin aceasta nn mai puțin important, pe calea realizării unei păci permanente în regiune", a spus, la rindul său, ministrul de externe israelian Abba Eban.CAIRO 18 f Agerpres). — Președintele Anwar Sadat i-a primit, la Assuan, pe vicenremierii guvernului egiptean — Abdel Kader Hatem, Mamduh Salem, Abdel Aziz Kamel,

LA ÎNCHEIEREA REUNIUNII 
MINISTERIALE 

A „COMITETULUI CELOR 20”

Aurul în balanța 
negocierilor monetare„Comitetul celor 20", însărcinat cu reforma sistemului valutar internațional, și-a încheiat ieri, la Roma, reuniunea ministerială de două zile, „fără a putea avansa pionii pe tabla de șah a jocului monetar". „Comitetul celor 20", relevă agenția France Presse, care face această apreciere, a abandonat, pur și simplu, reforma sistemului monetar, concentrîndu-și atenția asupra problemelor legate de criza petrolului. Discuțiile pe această temă, remarcă observatorii vest- europeni, au adîncit și mai mult disensiunile dintre partiCipanți, care se situează pe poziții diferite în ce privește modul în care văd evoluția relațiilor dintre țările consumatoare și cele producătoare de petrol.în timp ce la Roma „Comitetul celor 20“ bătea pasul pe loc, la Londra, Paris și Frankfurt pe Main, goana după aur devenea tot mai febrilă, ținînd seama de faptul că in condițiile actuale, cînd țările consumatoare sînt nevoite să plătească mai mult pentru petrolul importat, rezervele de aur ale băncilor centrale, aflate „la frigider", vor trebui „dezghețate" și puse în circulație. Neobișnuita „febră" a aurului se explică, totodată, și prin neîncrederea sporită față de principalele monede ale lumii capitaliste, în contextul dificultăților de ordin economic și financiar prin care trec în prezent Europa occidentală și Japonia.în sfirșit, o recentă informație — furnizată de A.F.P. — vine să arunce lumină, dintr-un alt unghi, asupra situației apărute pe piața aurului : principalul producător de aur al lumii capitaliste. Africa de Sud, a anunțat că producția sa a fost în 1973 cu 7 la sută mai mică decît în anul precedent, ajungînd la cel mai scăzut nivel din 1962.Este cert că seismele de pe piața aurului vor face și mai dificilă misiunea „Comitetului celor 20“.

Abdel Aziz Hegazy — și pe președintele Adunării Poporului, Hafez Ba- dawy, cu care a conferit asupra situației generale și a acordului privind dezangajarea forțelor egiptene și israeliene pe frontul de la Canalul Suez — anunță agenția M.E.N. De asemenea, șeful statului egiptean i-a primit pe Mohamed Hassan El Zayyat, Murad Ghaleb și Hassan Sabri El Kholy, care” vor efectua vizite în diferite capitale arabe, pentru a transmite conducătorilor respectivi mesaje din partea președintelui Sadat și pentru a explica situația actuală din regiune.într-o declarație transmisă de postul de radio Cairo și reluată de agenția M.E.N., vicepremierul Abdel Kader Hatem a arătat că acordul privind dezangajarea forțelor la Canalul Suez „este un acord militar, și nu politic", precizînd că el se referă la separarea forțelor armate ale celor două țări, în conformitate cu rezoluțiile 338 și 339 ale Consiliului de Securitate, din octombrie 1973. Totodată, vicepremierul egiptean a arătat că țara sa este interesată în separarea forțelor pe frontul sirian și că, în acest scop, se desfășoară contacts între șefii de stat ai Egiptului și Siriei.CAIRO 18 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al Națiunilor Unite a declarat la Cairo că Egiptul și Israelul au hotărit încetarea oricărui schimb de tiruri între forțele lor de la Canalul Suez, incepind de vineri, ora 6,00 GMT — transmite agenția France Presse.Potrivit purtătorului de cuvînt, șeful Statului Major al armatei egiptene, generalul Mohamed Gamassi, l-a informat, joi, pe generalul Ensio Siilasvuo, reprezentant al Națiunilor Unite, că forțele egiptene vor înceta tirurile incepind de vineri dimineața. De asemenea, generalul Gamassi a cerut lui Ensio Siilasvuo să informeze Israelul despre hotărîrea egipteană și să solicite adoptarea unei măsuri similare.După ce hotărîrea egipteană a fost transmisă la Tel Aviv, generalul Siilasvuo a primit, potrivit purtătorului de cuvînt al Națiunilor Unite, un mesaj din partea șefului Statului Major al armatei israeliene, generalul David Elazar, prin care a fost informat că forțele israeliene vor respecta același consemn.WASHINGTON. — în cadrul cu- vîntării sale televizate, cu prilejul căreia a anunțat acordul egipteano- israelian asupra dezangajării forțelor la Canalul Suez, președintele Richard Nixon a afirmat că acest e- veniment constituie primul pas semnificativ pe calea realizării unei păci permanente în Orientul Mijlociu.Președintele Richard Nixon s-a întreținut. prin telefon, cu șeful statului egiptean, Anwar Sadat, și cu primul ministru al Israelului, Goida Meir. felicitindu-i pentru realizarea acordului privind dezangajarea forțe-
★CAIRO. — $eful Statului Major egiptean, generalul Mohamed Gamassi, a declarat, că, duminică, la ora 11 ora locală (ora 9 G.M.T.), va avea o nouă întîlnire cu șefulDE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

0 propunere franceză 
în legătură cu criza petrolieră

Presa franceză co
mentează pe larg ati
tudinea adoptată in a- 
ceste zile la Bruxelles 
de către Michel Jo- 
bert, ministrul aface
rilor externe, apre- 
ciind-o ca „o poziție 
independentă, origina
lă și clară". La intil- 
nirea miniștrilor de 
externe din Piața co
mună, Michel Jobert 
a exprimat rezervele 
Franței față de con
ferința unor țări con
sumatoare de petrol 
propusă de președin
tele Nixon pentru 11 
februarie la Washing
ton. „O reuniune atit 
de răsunătoare, cu un 
număr atit de redus 
de participanți, consti
tuie un fel de provo
care" — a spus minis
trul francez, adăugind 
că țara sa nu este dis
pusă să accepte „o 
conferință care nu este 
echitabilă".

Atitudinea Franței 
este determinată, prin
tre altele, de faptul că 

țări ca Belgia, Lu
xemburg, Olanda, Ir
landa și Danemarca 
nu au fost invitate la 
această conferință. 
„Oare aceste țări nu 
sint și ele consuma
toare de petrol 2“ —
se întreabă ziarul 
„France Soir". Alți co
mentatori consideră că 
propunerea america
nă, vizind doar princi
palele țări capitaliste 
europene și Japonia, 
contravine pe de o 
parte intereselor țări
lor mici, iar pe de 
altă parte urmărește 
să acrediteze ideea că 
Washingtonul consti
tuie unicul centru de 
decizie al lumii occi
dentale, aducind ast
fel prejudicii indepen
denței și suveranității 
naționale ale celorlal
te state.

Pe un plan politic 
mai amplu, Parisul a- 
preciază că soluționa
rea crizei petroliere 
nu trebuie căutață in 
realizarea unui „front

lor Ia Canalul Suez. Secretarul de presă al șefului executivului american, Ronald Ziegler, a declarat că președintele Nixon, după ce și-a exprimat satisfacția pentru acordul intervenit, a afirmat interlocutorilor săi că S.U.A. urmăresc realizarea unei păci juste în Orientul Apropiat, care să asigure fiecărei țări din regiune independența și securitatea. Totodată, el a menționat că S.U.A. doresc să întrețină bune relații cu toate națiunile din Orientul Apropiat.NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerprcs). — într-o declarație dată publicității de purtătorul său de cuvînt, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat profftnda satisfacție față de încheierea acordului dintre Egipt și Israel în legătură cu dezangajarea forțelor lor militare.„Acest acord, arată declarația secretarului general al O.N.U., reprezintă o etapă extrem de importantă spre aplicarea rezoluțiilor Consiliului de Securitate in problema Orientului Apropiat".LONDRA. — Guvernul britanic Iși exprimă satisfacția față de acordul israeliano-egiptean privind dezangajarea trupelor Ia Canalul Suez, anunță un comunicat difuzat la Londra de către Ministerul de Externe al Marii Britanii. Guvernul britanic își exprimă speranța că acest acord va duce rapid la realizarea altor progrese pe calea spre încheierea unei reglementări globale în Orientul Mijlociu.ROMA. — „Guvernul Italiei este extrem de satisfăcut de faptul că E- giptul și Israelul au ajuns la un a- cord privind dezangajarea trupelor la Canalul Suez", a anunțat un comunicat al Ministerului de Externe italian. Acest acord constituie un pas esențial spre restabilirea păcii în O- rientul Mijlociu, precizează comunicatul.BONN. — „Acordul între guvernele egiptean și israelian privind dezangajarea trupelor constituie o etapă fructuoasă în continuarea negocierilor privind încheierea păcii", a declarat purtătorul de cuvînt al Ministerului de Externe al R.F. Germania.TOKIO. — Vicepremierul japonez, Takeo Miki, și-a exprimat satisfacția în legătură cu acordul dintre E- gipt și Israel privind dezangajarea forțelor la Canalul Suez. El a apreciat acest eveniment ca o acțiune semnificativă pe calea realizării păcii in Orientul Mijlociu.HAGA. — Ministrul olandez al afacerilor externe. Max Van Der Stoel, s-a declarat foarte satisfăcut în legătură cu realizarea acordului între Egipt și Israel, privind dezangajarea forțelor lor militare. Ministrul olandez și-a exprimat speranța că acest acord va fi un prim pas spre o so-_ luție de pace definitivă.
★Statului Major israelian, generalul David Elazar, pentru a examina a- plicarea acordului privind dezangajarea și separarea forțelor la Canalul Suez — relatează agenția M.E.N.

al consumatorilor", ci 
intr-o concertare a 
pozițiilor tuturor țări
lor interesate. De a- 
ceea, Michel Jobert a 
propus la Bruxelles 
convocarea sub auspi
ciile O.N.U. a unei 
conferințe mondiale a- 
supra resurselor pe
troliere, astfel incit in 
afară de țările consu
matoare să participe și 
să-și exprime punctul 
de vedere și cele pro
ducătoare, precum și 
țările in curs de dez
voltare care nu dis
pun de resurse ener
getice.

Numeroși observa
tori din capitala Fran
ței consideră că pozi
ția adoptată la Bru
xelles relevă o anali
ză realistă a situației, 
propunând o soluționa
re a crizei petroliere 
întemeiată pe respec
tarea intereselor tutu
ror statelor.

Paul
DIACONESCU

La plenara conferinței a luat cu- vîntul tovarășul Petre Lupu, ministrul muncii al României, care a subliniat că desfășurarea celei de-a doua Conferințe regionale europene a O.I.M. constituie un eveniment de mare importanță în viața continentului, deschide noi perspective dezvoltării multilaterale a cooperării intre statele europene în domeniul muncii și al politicii sociale, înscriin- du-se în eforturile statelor pentru instaurarea unui climat favorabil securității și cooperării general- europene.în țara noastră — a relevat în continuare vorbitorul — politica socială, constituind o problemă de stat, este integrală organic în procesul complex de dezvoltare a țării, avînd ca scop asigurarea condițiilor favorabile creșterii bunăstării și deplinei afirmări a personalității umane.Sîntem deosebit de interesați — a precizat ministrul român — în cunoașterea experienței celorlalte țări, și îndeosebi ale Europei, și sîntem gata să oferim spre cunoaștere propria noastră experiență in rezolvarea problemelor deosebit de complexe, adeseori foarte dificile, pe care le pun mutațiile ce au loc în viața socială contemporană, ca urmare a revoluției tehnico-științifice și dezvoltării în ritm susținut a economiei.Experiența României, care în decurs de 25 de ani a cunoscut o triplare a numărului de salariați ocupați în economia națională, demon-, strează că pe drumul parcurs de la o etapă la alta un rol hotărîtor l-a avut perfecționarea continuă a activității de cunoaștere a resurselor umane, de orientare, recrutare, selecționare și pregătire profesională, de repartizare și utilizare a forței de muncă.Perfecționarea organizării șl conducerii vieții sociale reprezintă, în concepția noastră, un proces neîntrerupt. în acest scop, se desfășoară o*în cursul zilei de vineri, Petre Lupu, ministrul muncii, șeful delegației României la Conferința regională europeană a Organizației Internaționale a Muncii (O.I.M.), ale cărei lucrări se desfășoară la Geneva,
„Măsurile tie urgență'* 

ale autorităților de la Seul 
condamnate de partidele 
politice și organizațiile so
ciale din R.P.D. CoreeanăPHENIAN 18 (Agerpres). —Potrivit agenției A.C.T.C., 17 partide politice și organizații sociale din R.P.D. Coreeană, printre care și Partidul Muncii din Coreea, au publicat o declarație comună prin care denunță șirul de „măsuri de urgență" adoptate în ultimul timp de autoritățile de la Seul cu scopul de a înăbuși prin forță acțiunile populației din Coreea de Sud pentru libertăți democratice.Ca urmare a „măsurilor de urgență" — se spune în declarație — pretutindeni în Coreea de Sud au fost înființate curți marțiale, iar însemnate forțe de poliție au fost puse in stare de alertă. Un val de represiuni și arestări în masă s-a abătut asupra populației din sudul țării, creindu-se o atmosferă de teroare.Arătînd că aceste măsuri reprezintă o violare flagrantă a principiilor stabilite în declarația comună a Nordului și Sudului din 4 iulie 1972, documentul subliniază că, în felul acesta, în Coreea de Sud se creează o situație gravă îndreptată împotriva unității naționale și a reunificării independente și pașnice a țării, chiar în timp ce dialogul dintre Nord și Sud se află în curs de desfășurare și cînd dorința întregii națiuni spre re- unificarea țării este mai mare ca oricind.
Regimul saigonez sabotează 

Acordul de la Paris 
DECLARAȚIA M.A.E.

AL REPUBLICII VIETNAMULUI 
DE SUDVIETNAMUL DE SUD 18 (Agerpres). — Ministerul de Externe al Republicii Vietnamului de Sud a dat publicității o declarație în care denunță administrația saigoneză pentru sabotarea acțiunilor de returnare a militarilor și civililor pe care îi menține în stare de detenție, Contrar acordurilor existente.Declarația relevă acțiunile contradictorii ale administrației de la Saigon, care a recurs la tot felul de pretexte pentru a se sustrage obligațiilor așumate în această problemă și a mers pînă la a efectua un mare număr de raiduri de bombardament asupra localităților Duc Co, Duc Nghieb și a altor zone prevăzute pentru efectuarea predării persoanelor deținute.Condamnînd această politică de sabotare a Acordului de la Paris asupra Vietnamului și de nesocotire a aspirațiilor de pace, independență, democrație, reconciliere și înțelegere națională ale populației sud-vietna- meze, declarația arată că G.R.P. a! Republicii Vietnamului de Sud denunță acțiunile administrației saigo- neze și cere ca aceasta să predea toate persoanele militare și civile, conform acordurilor Încheiate. 

activitate continuă, pentru a se pune de acord metodele de conducere, structurile organizatorice, cu modificările ce intervin in structura și volumul forțelor de producție și cu prefacerile ce intervin în mecanismul social, urmărindu-se întărirea conducerii unitare concomitent cu creșterea atribuțiilor organelor locale și deplasarea unor centre de decizie acolo unde sînt întrunite cele mai bune condiții pentru adoptarea ho- tărîrilor. Totodată, amplificarea participării maselor la conducerea vieții economice, politice și sociale apare ca una dintre caracteristicile orînduirii socialiste din România.Pornind de la aceste preocupări, delegația noastră a supus prezente: conferințe un proiect de rezoluție cu privire la dezvoltarea cooperării în domeniul muncii și al politicii sociale intre țările europene membre ale O.I.M., fiind convinsă că sint pe deplin posibile și deosebit de necesare schimbul de experiență și cooperarea intre țările europene în probleme ca orientarea și selecția profesională, pregătirea și perfecționarea profesională, ergonomia, securitatea muncii, protecția mediului înconjurător, securitatea socială și altele.Extinderea și diversificarea schimburilor internaționale de valori materiale și spirituale sînt o caracteristică esențială și una din principalele forțe motrice ale întregii evoluții istorice a societății umane. Delegația română — pornind de la convingerea că statele participante la conferință, indiferent de mărime, sisteme politice, economice, sociale sau de nivelul de dezvoltare, pot contribui și în domeniul muncii și al problemelor sociale, pe calea dezvoltării relațiilor bilaterale și multilaterale dintre ele, la o pace durabilă în lume — vede în cea de-a doua Conferință regională europeană a Organizației Internaționale a Muncii un jalon important pe acest drum plin de perspective.
★a avut o întrevedere cu Francis Blanchard, director genera! ad-inte- rim al Biroului Internațional al Muncii. în aceeași zi, șeful delegației române a avut o întîlnire cu Michael O’Leary, ministrul muncii al Irlandei, președintele conferinței.în cadrul întrevederilor au fost abordate probleme ale dezvoltării activităților O.I.M. pe plan european. La întîlnirea cu directorul general ad-interim al O.I.M. s-a trecut în revistă stadiul actual al colaborării dintre România și organizație, precum și posibilitățile de dezvoltare în continuare a acestei colaborări.Tovarășul Petre Lupu a luat parte, de asemenea, la o întîlnire a miniștrilor muncii din țările europene.

agenție de presă transmit:
A 9-a sesiune a Biroului 

Federației Sindicale Mon
diale, care a dezbătut și aprobat planul de muncă elaborat pe baza documentelor celui de-al 8-lea Congres Sindical Mondial, a avut loc la Geneva. Biroul F.S.M. a adoptat, de asemenea, unele rezoluții și declarații de solidaritate cu popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian, cu oamenii muncii și sindicatele din Chile, precum și în legătură cu procesul „1001", intentat unor militanți sindicali spanioli. La lucrări a participat tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, membru al Biroului F.S.M.

Consiliul Notional al Po
porului din R.P. Congo 8 8- probat proiectul de lege privind naționalizarea tuturor companiilor petroliere străine din țară.

SIMPOZION 
INTERNATIONAL

„Influența cinematografului și 
filmului pentru televiziune in 
formarea conștiinței umane in 
societatea socialistă" — este te
ma celui de-al IV-lea Simpo
zion internațional care și-a ți
nut lucrările la Praga, intre 14 
și ÎS ianuarie. In cadrul dezba
terilor. vicepreședintele Asocia
ției cineaștilor din România, 
Francisc Munteanu, a expus pe 
Iar o experiența țării noastre in 
producerea și selecționarea fil
melor pentru programele de 
televiziune.

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai, a avut o întrevedere cu membrii delegației guvernamentale malgașe conduse de Didier Ratsiraka, ministrul afacerilor externe.

Organizația Națiunilor 
Unite pentru alimentație și 
agricultură <F A ° > va pune 13 dispoziția Ungariei, în baza unui a- cord semnat la Budapesta, suma de 750 000 dolari pentru continuarea realizării unui vast program de amenajare complexă a cursului Tisei. Anterior. F.A.O. acordase Ungariei un ajutor în valoare de 1,5 milioane dolari.

BEIRUT ÎS (Corespondență de 
la C. Ionescu). — „AL-HAWA- 
DESS", cea mai mare revistă liba
neză ilustrată, de limbă arabă, pu
blică, in numărul său din 18 ianua
rie, o pagină intitulată „România și țările arabe", ilustrată cu un 
fotomontaj infățișind aspecte din 
activitatea industrială și de con
strucții din țara noastră.

In articol sint evidențiate relații
le largi dintre România și țările 
arabe, subliniindu-se colaborarea 
permanentă și fructuoasă dintre 
cele două părți in cadrul O.N.U. 
Totodată, se menționează că Româ
nia intreține bune relații diploma
tice și economice cu toate țările 
arabe, relevindu-se creșterea con
tinuă a volumului de schimburi co
merciale, colaborarea și sprijinul 
tehnico-științific acordat de Româ
nia.

Revista subliniază că țara noas
tră are relații comerciale active cu 
Libanul, menționind faptul că la 
Beirut funcționează și trei societăți 
mixte româno-libaneze. „Toate a-

★

CAIRO ÎS — (Corespondență de 
la Nicolae N. Lupu). Printre diferi
tele sectoare ale schimburilor eco
nomice româno-egiptene, care cu
nosc o continuă dezvoltare și di
versificare, cel al livrării de pro
duse chimice ocupă un loc mar
cant. In cursul anului precedent, 
România a exportat în Egipt im
portante cantități de cauciuc sinte
tic, carbid, sulfat de aluminiu, ne
gru de fum, rășini sintetice, pig
menți anorganici etc.

Pentru perioada anului 1974 este 
prevăzută o extindere a gamei de 
produse ale industriei chimice ro
mânești care urmează să fie achi
ziționate de Egipt. Astfel, cu pu
țin timp in urmă, întreprinderea 
de comerț exterior „Danubiana" 
și firma egipteană ..The General 
Company for Trading and Che-

Deschiderea Congresului P. C. din AustriaVIENA 18 (Corespondență de la C. Vlad). — în sala de conferințe „Bohemia" din Viena s-a deschis, vineri, cel de-al 22-lea Congres al Partidului Comunist din Austria. La lucrări participă 450 de delegați re- prezentînd organizațiile de partid din toate landurile Austriei. Iau parte, de asemenea, ca invitați, reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești din diferite țări ale lumii. Partidul Comunist Român este reprezentat de tovarășul Miu Dobrescu. membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R.Pe ordinea de zi a congresului figurează prezentarea raportului Comitetului Central privind situația din Austria și sarcinile partidului, a rapoartelor Comisiei financiare, Co

Cancelarul federal al 
R.F.G. Willy Brandt- 1-3 primit la Bonn pe Vladimir Novikov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Au fost abordate probleme referitoare la situația și perspectivele relațiilor economice sovieto— vest-germane.

Sindicatul mecanicilor 
de locomotivă din Anglia a hotărit continuarea grevelor perlate, precizînd că este gata să înceapă tratative cu conducerea societății căilor ferate în problema revendicărilor formulate de greviști.

Un acord comercial ar- 
gentineano-cubanez 8 fost semnat la Buenos Aires, prevăzînd achiziționarea de către Cuba de locomotive, autoturisme, motoare și vehicule cu specific feroviar, în valoare de 80 milioane dolari, produse de firma Fiat din Argentina.

Parlamentul pakistanez a început examinarea proiectelor de lege privind naționalizarea băncildr particulare pakistaneze, limitarea activității băncilor străine care operează pe teritoriul țării, naționalizarea companiilor pentru comercializarea produselor petroliere și a companiilor de navigație.
MARGINALII

Biroul căsătoriilor din interes...
„Biroul căsătoriilor", 

înființat in mai 1973 
de către Comisia exe
cutivă a Pieței comu
ne, pentru a facilita 
cunoașterea și apro
pierea intre... parte
neri industriali, in ve
derea. unor eventuale 
„logodne", și-a făcut 
cunoscut la Bruxelles 
primul său raport : 
607 cereri de informa
ții cu caracter general 
și 582 de cereri pentru 
găsirea unor parteneri 
corespunzători. Cele 
mai interesate par a 
fi sectoarele construc
ției de mașini, indus
triei alimentare și 

textile. Circa jumăta
te din solicitanți do
resc legături financia
re, mergind pini la 
fuziune. Cu grija ca
racteristică instituții
lor matrimoniale, bi
roul de la Bruxelles 
ține să precizeze că 
va trata orice solici
tări cu maximă rigoa
re. Biroul — se arată 
in raportul amintit — 
refuză să se transfor
me intr-un „vinător 
de logodnice" (citește 
— întreprinderi), in 
favoarea marilor gi- 
ganți industriali ; ro
lul său este de a veni 
în intimpinarea celor

cestea — scrie „Al-Hawadess" — sint mărturii ale relațiilor prietenești dintre România și țările arabe în toate domeniile, semn al solidarității permanente româno-arabe".
Altă revistă ilustrată libaneză de 

limbă arabă, „AL-DOU STOUR",
publică o pagină dedicată Româ
niei, in care sint abordate pe larg 

• relațiile internaționale ale țării 
noastre, subliniindu-se importanța 
vizitelor întreprinse de președintele 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in țările Africii, 
care au avut ca rezultat întărirea 
relațiilor României cu aceste state. 
Menționind vizitele întreprinse de 
șeful statului român și pe alte con
tinente, revista scrie că acestea 
reflectă dinamismul politicii exter
ne a României.

„Al-Doustour" subliniază faptul 
că in ce privește Orientul Apro
piat, România a luat o poziție ac
tivă, insistind asupra unor acțiuni 
energice, politice și diplomatice, 
pentru instaurarea păcii in această 
regiune.

★

micals" au semnat, la Cairo, un 
contract privind livrarea a 6 mi
lioane de saci de polietilenă, so
licitați de complexul chimic 
„K.I.M.A." din Assuan pentru am
balarea îngrășămintelor chimice 
produse aici.

Schimburile economice dintre 
România și Iordania, deși sînt de 
dată recentă, au înregistrat an de 
an creșteri substanțiale, reușind să 
ocupe locul al 13-lea in comerțul 
exterior iordanian dintr-un total de 
54 de țări. In anul 1974 se prevede, 
conform solicitărilor, ca volumul 
comerțului românesc cu Iordania 
să crească și să se diversifice șl 
mai. mult, contribuind la întărirea 
relațiilor de prietenie șl colaborare 
a României cu această țară, ca și cu celelalte state arabe.

misiei centrale de control și Comisiei de arbitraj, discuții pe marginea documentelor prezentate, alegerea Comitetului Central, a Comisiei centrale de control și a Comisiei de arbitraj.Deschizînd lucrările, Erwin Scharf, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.A., a adresat un călduros salut participanților și reprezentanților partidelor frățești pre- zenți la congres.După alegerea organelor conducătoare ale congresului, președintele partidului, Franz Muhri, a prezentat raportul Comitetului Central. Au fost, de asemenea, prezentate rapoartele Comisiei centrale de control și Comisiei de arbitraj.în ședința de după-amiază au început discuțiile pe marginea documentelor prezentate.

Devalorizarea monedei 
chiliene — escudo — tn raport cu dolarul S.U.A., pentru operațiunile de import-export, cu peste 9 la sută, a fost anunțată la Santiago.

Acordul polono-italian pe 
10 ani, care prevede dezvoltarea colaborării economice, industriale și tehnico-științifice bilaterale, a fost semnat la Roma.

La Sofia 8 fost semnat un acord interguvernamental bulgaro- cubanez privind acordarea de către Bulgaria a unui credit pe termen lung fără dobîndă, în vederea asigurării livrărilor de mărfuri industriale de larg consum.
Catastrofă aeriană. Tn urma prăbușirii unui avion columbian aparținînd companiei „Cessnica", care făcea cursa între orașele Turbo, de pe coasta Atlanticului, și Medellin, aflat în centrul Columbiei, 12 persoane și-au pierdut viața — nouă pasageri și trei membri ai echipajului.
Craterul vulcanului Etna din Sicilia a fost zguduit de mai multe explozii, însoțite de emanații de fum. Seismografele instalate la Catania au înregistrat o serie de mișcări seismice de slabă intensitate.

mai neajutorați — în
treprinderile mici și 
mijlocii — care aspiră 
să iasă pe scena vest- 
europeană. Evident, in 
măsura in care Piața 
comună este interesa
tă — de la caz la caz 
— in această ieșire in 
scenă. Pentru că, a- 
genț.ia France Presse 
face o completare 
semnificativă : nume
roase întreprinderi din 
țările lumii a treia, 
care au solicitat spri
jinul biroului de la 
Bruxelles, ău găsit 
ușile închise...

D. T.
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