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CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ SI DEZVOLTAREA TEHNOLOGICA

Interlocutors ministru secretar de stat la Consiliul National pentru Știinjâ și Tehnologie 
ing. Octavian GROZA

— După cum este cunoscut, tțl acest an urmează să se va
lorifice in producție rezultatele 
a numeroase cercetări încheiate. 
Care va fi efectul economic al 
aplicării acestora, atit sub ra
portul amplificării producției, 
cit și al sporirii eficienței cer
cetării științifice și dezvoltării 
tehnologice ?— Aplicarea cercetărilor încheiate în anul 1973 și nominalizate în planul de stat pe acest an va duce la un spor de producție de peste 2 miliarde lei șl, concomitent, la o reducere a cheltuielilor de producție cu circa 300 milioane lei. între acestea, aș evidenția cîteva cercetări care se remarcă prin efectele lor economice deosebite. Fabricarea fibrelor de sticlă continue pentru armarea polimerilor are o eficiență economică de 7 lei Ia un leu cheltuit in cercetare și determină o diminuare a importului cu 5,5 milioane lei valută pe an. Prin aplicarea cercetărilor care prevăd hidrofinarea uleiurilor nafte- nice, obținerea polisulfurii de bariu, a fungicidelor carbonice, a etiien- benzenului vor rezulta, numai în a- cest an, sporuri de producție în valoare de 73 milioane lei. Extinderea utilizării gazului metan preincăizit Ia furnale . permite o micșorare a consumului de cocs cu circa 10 kg la tona de fontă elaborată. Aplicarea cercetării „Arzătoare de uz general și industrial pentru combustibil lichid și gazos“, cuprinsă în programul privind gospodărirea rațională a

efecte economice cit mai substanțiale.

Se va conferi

TITLUL DE „EROU AL MUNCII
SOCIALISTE" Șl MEDALIA

DE AUR „SECERA Șl CIOCANUL"
județelor și unităților agricole socialiste

anti- se va lei la Cu oeconomică superioară se

energiei, va duce la obținerea unei game largi de tipodimensiuni'de arzătoare, care vor genera, datorită parametrilor lor superiori, reducerea substanțială a consumurilor de combustibili. Folosirea în construcții a elementelor metalice cu pereți subțiri va permite obținerea unei economii de oțel de circa 20 la sută față de soluțiile existente. Prin aplicarea cercetării „Proprietățile funcționale ale lagărelor de laminor avind cuzineți cu strat subțire de aliaj fricțiune pe bază de staniu" înregistra o eficiență de 40 de un leu cheltuit în cercetare, eficiențăvor materializa și lucrările : „Tirl- stoare de putere", „Introducerea acționării directe a morilor de ciment" ș.a. Amintim, totodată, elaborarea unor noi tehnologii sau a unor noi materiale cu caracteristici superioare care să determine o utilizare mai eficientă a metalului, lemnului și a altor materiale. în această ordine de idei este de relevat programul special „Economia de metal" prin care, numai în anul trecut, s-a înregistrat o economie de peste 100 mii tone oțel. Economii de metal, în același volum, sînt prevăzute și pentru acest an. Aș remarca și faptul că acordăm o deosebită însemnătate utilizării cît mai eficiente a fondurilor alocate în acest an cercetării științifice, între care cele de investiții se ridică la aproape 1 miliard lei, prin angajarea cheltuirii acestora cu maximă grijă în vederea obținerii în practică a unor
în plus: 3 600 tone

îngrășăminteALEXANDRIA (Corespondentul „Scîn- teii“, Alexandru Brad). — în 20 de zile din a- ceastă lună, la Combinatul de îngrășăminte chimice din Tr. Măgurele, ca urmare a
întăririi continue a disciplinei tehnologice și de muncă, exploatării raționale a instalațiilor, planul producției globale a fost depășit cu un milion lei, iar cel al producției-

cu 700 000 lei. chimiștii din a- mare unitate e- au produsmarfă Astfel, ceasta conomică peste prevederile de plan 3 600 tone de îngrășăminte — uree și nitrocalcar.

— La activitatea de cercetare 
științifică și dezvoltare tehnolo
gică participă o multitudine de 
factori. Pe ce căi se va îmbu
nătăți, in acest an, conlucrarea 
lor pentru a asigura creșterea 
eficienței economice in acest do
meniu, scurtarea ciclului cer- 
cetare-producție, evitarea chel
tuielilor nejustificațe, a irosirii 
capacității de cercetare ?— Trebuie să arăt că valorificarea cuceririlor, științei în folosul producției nu se ridică peste tot la nivelul posibilităților existente și, astfel, nici la nivelul cerințelor curente și de perspectivă ale dezvoltării economice și sociale. Din controalele efectuate de C.N.Ș.T. a rezultat că unele din temele de cercetare încheiate nu se aplică la timp și integral in practică. Este adevărat, introducerea în producție a cuceririlor științei confruntă întreprinderile cu o serie de aspecte deosebite, a căror rezolvare depinde nu atît de formalitățile ad- ministrativ-financiare și de problemele de ordin tehnic, cît de atitudinea conducătorilor de întreprinderi și a celorlalți factori chemați să colaboreze la verificarea, experimentarea șl realizarea practică a proiectelor, prototipurilor și a producției. Se cere o mai înaltă responsabilitate in această privință din partea tuturor celor angajați în procesul creației tehnico- științifice, mod organic producția în ciprocă.Contractelefie voința ambelor părți, fiindcă numai așa se va asigura aplicarea rezultatelor cercetării științifice și dezvoltării tehnologice. în acest context, rțoi toți avem datoria de a ține permanent seama de indicațiile prețioase date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care sublinia : „Oricît de mari ar fi realizările în munca de cercetare și oricît de apreciate ar fi, dacă nu sînt folosite in producție

proces care include in i atît cercetarea, cît și interdependență re-de cercetare trebuie să

Convorbire realizată de
Ing. Ion LAZAR

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Consiliului de Stat.
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PETROLIERAAbia instalați la dispeceratul obișnuitei noastre teleconferințe, că și recepționăm apelul insistent și matinal al colegului nostru din Gorj.— Ai întîietate, Mihai Dumitrescu. Ce s-a în- timplat ?— S-a întîmplat că am stat o zi întreagă printre constructorii de la Tur- ceni care înalță una dintre cele mai mari termocentrale ale țării. Și, din tot ce am văzut și notat, aleg trei fapte care demonstrează că...— Lasă. Dă-i drumul.— Unu ! s-au început escavările pentru devierea Jiețutui, aflaout al Jiului, în amonte de baraj. Doi : s-au „atacat" și lucrările la sistemul de canale pentru apă caldă și rece al termocentralei. Trei : la viitoarea cantină de 1 500 locuri...— ...am înțeles : s-a pus prima cărămidă, cum se spune.— Eu n-aș vrea să umblu cu „ce se spune"...— Dar cu ce, Gheorghe Susa ?— ...cu ce au realizat minerii de la Ilba, din Maramureș. în cîteva cuvinte : zilele acestea ei au sărbătorit augustul jubiliar al acestui an, așa cum le șade bine unor oameni ai adîncu- rilor, cu tone peste plan. Am ascultat cu acest prilej din nou cuvîntul-

faptă al minerilor și am reținut hotărirea lor : la sfirșitul prezentului semestru vor livra minereu și metale concentrate in contul primelor luni ale ultimului an din cincinal.— Toată lauda pentru
nul întrecerii. Oricît m-aș grăbi însă, tot nu-i pot ajunge din urmă pe cei de la Exploatarea minieră Vatra Dornei care, acum, lucrează în contul lunii mai 1975...— Nordul țării, la înăl-

l

LA TELECONFERINȚA DE AZI , • inlr-o sin- 
gură zi, la TJJRCENI © Cote pentru... 75 la 
ILBA și ȚARA DORNELOR ® Economii pen
tru 20 000 tone de ofel la HUNEDOARA 
• Din SLATINA un apel spre TIMIȘOARA 
© Căși peste căși la ARAD © Carton celulozic 
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și tinerele-la 1 000 m altitudine

o inițiativă a oțelarilor de la secția a Il-a : „Tot oțelul realizat peste plan in 1974 — cu combustibil economisit".— Mai clar pentru cititor : ce înseamnă asta ?— înseamnă elaborarea a circa 20 000 t oțel...„Un apel din Slatina"™ „Emite",' te rog, Emi- lian Rouă.— în cele 4 luni de activitate — atît măsoară vîrsta întreprinderii — textiliștii slătineni au și dat peste plan o producție de 2,4 milioane lei. Zilnic se realizează suplimentar aici 2 400—2 600 mp țesături...— Parcă era vorba de un apel ?— Pe care-1tovarășul Grigore tiade, directorul prinderii amintite, către Uzinele textile Timișoara, să livreze urgent restanța de peste 30 tone de fire tip bumbac...nu ne îndoim a aflat... lun- undă cuvenită, ce ne spune Ascultăm, Va-

Valorificare
superioara 
a resurselor
energetice

lansează
Mil- intre-graba minerilor acolo, în subteran. Te puteai grăbi și d-ta, la „suprafață", cu vestea asta. Merita a fi pusă la începutul acestor rînduri...— Dacă-i pe-așa, treceți pe recepție,_ne spune Gheorghe din Suceava.— Am trecut.— Tot despre vorba. Sîntem Dornelor. Aici stratul de zăpadă atinge un metru...— Vrem buletinul muncii minerilor, nu cel meteorologic...— Tocmai voiam să fac... legătura cu buleti-

Parascan,mineri e în Țara

țime deci. Numai Vești de aur.— Consemnați și una de... oțel, din Hunedoara, îl auzim pe corespondentul nostru Sabin îonescu.Consemnăm și reținem : lingă chemarea înflăcărată adresată de aici către siderurgiștii țării, hu- nedorenii au și așezat primele fapte : o producție suplimentară de peste 600 t cocs metalurgic, 2 000 t minereu aglomerat, peste 2 000 t fontă, aproape 5 000 t oțel Martin și electric, mai mult de 4 000 t laminate... Și,

— Cum că apelul gimea de să vedem Vasluiul, sile Iancu.— Mă înscriu la tele- conferința de azi cu : intrarea în funcțiune a a-
Iile TANASACHE

(Continuare 
in pag. a IV-a)

Prin utilizarea instalațiilor la nivelul cel mai ridicat, petroliștii moldoveni — sondorii din Zemeș, Moinești, Modîrzău și Tg. Ocna — forează, in medie, pe zi mai bine de 10 metri în plus față -de sarcinile de plan, iar rafinăriilor de pe Valea Trotu- șului li se livrează constant cantități de țiței superioare prevederilor, cu un procent de impurități sub nivelul admis. Și acțiunile de valorificare a resurselor energetice s-au soldat cu rezultate din cele mai bune. în prezent, Combinatul petrolului din Moinești recuperează 92 la sută dintre resursele energetice secundare, iar rafinorii de la Borzești și Dărmănești valorifică 96 la sută din gazele reziduale și de rafinărie, economisind cantități importante de combustibili. Atenția specialiștilor este concentrată și în direcția recuperării căldurii de la cuptoarele de distilare atmosferică și în vid, precum și a celei rezultate din procesele de cracare catalitică din rafinării. Pe această cale se prevede economisirea a peste 23 000 tone combustibili. (Agerpres)

Demografii au găsit o exprimare poetică pentru ceea ce se chema pînă nu demult durata medie a vieții — îi spun speranță de viață Ia naștere. Faptul că această speranță se află în creștere este, luat în sine, o reconfortantă sursă de optimism. Conform datelor, care cu multă amabilitate ne-au fost puse la dispoziție de către dr. Petre Mu- reșan, directorul Centrului de calcul și statistică sanitară al Ministerului Sănătății, în medie pe glob, „speranța de viață la naștere" este de 55,5 ani, în perioada 1970—1975, va crește la 58 de ani între 1975—1930 și va atinge 60 de ani între 1980—1985 (în Europa, cifrele respective sînt de 71,7, 72,5 și 72,9ani). Se prevede ca, în țările dezvoltate, durata medie a vieții să se situeze, spre sfirșitul veacului nostru, în jur de 80 de ani. Și în România, datorită creșterii nivelului de trai și realizărilor însemnate in domeniul ocrotirii sănătății, în anii socialismului, speranța de viață la naștere a crescut substanțial : ea este în prezent de peste 68 de ani, față de 42 de ani, cît era cu patru decenii în urmă.

tante consecințe pe plan social al acestei tendințe ,îl constituie creșterea ponderii grupei de vîrstă depășind 65 de ani, în totalul populației. în prezent, a- ceastă pondere variază intre 2,8 la sută in Africa și
fie echivalată cu îmbătri- nirea spirituală, cu prăbușirea capacității intelectuale, cu un teritoriu al neputinței, al bolilor, al inutilității, bîntuit de obsesia inevitabilului sfîrșit.Exemple strălucite de în-

alții ? Există o strategie a menținerii vigorii spirituale, aplicabilă pentru oricine ? Printre vîrstnicii de rind, neaureolați de o atît de strălucită faimă, nu poposește oare dulcea pasăre a tinereții cugetului 7
Există o strategie 

a longevității spirituale ?
10.4 la sută în Europa. La noi în țară ea reprezintă8.4 la sută și se estimează că se va apropia de 10 la sută către anul 1990. Longevitatea biologică devine, deci, tot mai mult un bun cîștigat pentru majoritatea membrilor societății. Este cu atit mai firească manifestarea largă a preocupării pentru ca senectuții să i se asigure un statut de vîrstă activă, pentru ca bă- trînețea fizică să nu mai

delungată activitate creatoare sînt încurajatoare pentru asemenea preocupări. Este suficient să-i amintim, la noi, pe Mihail Sadoveanu, Tudor Arghezi, Petre Antonescu, Constantin Brâncuși, Henri Coan- dă, Grigore Moisil, printre atiția alții. Constituie oare viețile lor cazuri de excepție ? Nu cumva ele pot servi ca modele de longevitate intelectuală, cu învățăminte valabile și pentru

Un prim răspuns la întrebările de mai sus l-am primit vizitînd Casa de ajutor reciproc a pensionarilor din sectorul 7 al Capitalei. Ca și în alte instituții similare, aici se desfășoară importante acțiuni sociale, de întrajutorare propriu-zisă, dar și altele, menite să sprijine o activitate multilaterală din partea membrilor C.A.R.P. Se organizează excursii, vizionări de spectacole, audiții,

expoziții cu lucrările artiștilor amatori, de artizanat, există o bibliotecă și multe altele. Funcționează aici o orchestră de muzică populară și o formație de suflători, ale căror manifestări se bucură de un autentic succes. Am stat de vorbă cu cîțiva dintre principalii animatori ai acestui veritabil forum al pensionarilor ; redau maț jos, într-o consemnare succintă, relatările lor.Stancu. Ștefănescu — președintele C.A.R.P. din sectorul 7, membru în biroul comitetului de sector al P.C.R., instructor de partid voluntar ; vîrsta : 69 de ani. „Mi-am format o convingere : omul se simte bine, chiar la adinei bă- trînețe, atunci cînd muncește. Contactul permanent cu alți oameni este un tonic minunat. După pensionare, am stat cîteva luni fără să fac nimic : eram pierdut, nu mă simțeam deloc bine. Am găsit „leacul" Ia timp. Am un fel de a fi optimist, văd totul spre bine. Dacă are vreo . l
Anchetă realizată de
Gheorghe 
SASARMAN

(Continuare in pag a Il-a)

lin sfert fe veac de la crearea
CKittii de Aiuter Economic ReciprocAcum un sfert de veac, în ianuarie 1949, a luat ființă Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (C.A.E.R.) — organizație de colaborare economică alcătuită inițial de șase țări socialiste din Europa. România s-a numărat printre membrii fondatori. Scopul urmărit prin crearea organizației — așa cum se arăta în comunicatul publicat la înființare — era acela de a organiza schimbul și ajutorul reciproc, de a adinei colaborarea multilaterală între țările membre. Țările fondatoare porneau de la considerentul că dezvoltarea colaborării între țările socialiste — legate între ele prin comunitatea de orînduire, dș ideologie și de țeluri — este nu numai un proces firesc, dar și o cerință imperioasă a edificării cu succes a noii orînduiri, a întăririi forței și influenței socialismului în lume.La baza colaborării dintre țările membre ale C.A.E.R. au fost așezate — așa cum arată statutul și alte documente adoptate ulterior — principiile internaționalismului socialist, respectării suveranității de stat, independenței și intereselor naționale, neamestecului în treburile interne ale țărilor, egalității depline in drepturi, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești. După cum a demonstrat experiența istorică, promovarea neabătută a acestor principii creează condiții pentru o conlucrare fructuoasă, cu adevărat tovărășească, asigură împletirea intereselor fiecărei țări socialiste cu ale celorlalte, răspunde cerințelor unității țărilor socialiste.Punînd pe primul plan al întregii sale politici externe preocuparea pentru întărirea relațiilor frățești cu toate țările socialiste — România acordă o mare atenție activității C.A.E.R., extinderii colaborării economice fructuoase cu statele membre ale organizației. Așa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu — „noi considerăm C.A.E.R.-ui ca un organism important în realizarea colaborării dintre țările socialiste membre ale a- cestei organizații. Considerăm că a- ccastă colaborare trebuie să contribuie la dezvoltarea economiei fiecărei țări, la întărirea bazei tehnico- materiale a socialismului din fiecare

țară, la crearea în fiecare stat membru al organizației a condițiilor pentru făurirea societății comuniste. In aceasta vedem noi prima obligație și direcția principală a colaborării dintre țările membre ale C.A.E.R., pentru că numai așa socialismul se va putea afirma ca orînduire superioară din toate punctele de vedere".în sfertul de veac la care ne referim, țările socialiste, sub conducerea partidelor lor comuniste și muncitorești, au repurtat remarcabile victorii în toate domeniile construcției vieții noi. în U.R.S.S. se făurește cu succes baza tehnico- materială a comunismului ; în celelalte țări în care socialismul a biruit definitiv s-au înregistrat progrese în dezvoltarea forțelor de producție și a potențialului economic, în înflorirea științei și tehnicii, în toate sferele vieții sociale. în această perioadă, România, _ obținînd realizări remarcabile în făurirea unei economii moderne, în dezvoltarea fără precedent a industriei, științei și tehnicii, în perfecționarea Întregii vieți sociale, a trecut cu succes la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Realizările fiecărei țări socialiste sînt rezultatul eforturilor susținute desfășurate de clasa muncitoare, de întregul popor, sub conducerea partidului comunist, rodul aplicării creatoare a legilor generale ale marxism- leninismului la condițiile specifice ale țării respective. în același timp, o contribuție de seamă la dobîndirea acestor succese o aduc raporturile de colaborare și întrajutorare tovărășească dintre țările socialiste, raporturi a _ căror dezvoltare fructuoasă reflectă forța vitală a principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, aflate la temelia lor, precum și colaborarea economică cu toate statele lumii.Realitățile vieții au demonstrat că dezvoltarea multilaterală, armonioasă, a economiei țărilor socialiste, marcată de mutații pozitive tot mai ample în structura producției industriale, de avîntul neîntrerupt al științei și tehnicii, creează implicit premisele extinderii continue a legăturilor lor economice la un nivel calitativ superior. Refiectînd aceste

realități, activitatea de colaborare e- conomică și tehnico-științifică desfășurată de statele membre ale C.A.E.R. în decursul celor 25 de ani de existență a cunoscut o dezvoltare și o diversificare continuă, devenind tot mai amplă și mai complexă. Țările socialiste au acționat pentru coordonarea planurilor pe baza înțelegerilor convenite, pentru cooperarea și specializarea în ramuri esențiale ale producției, coordonarea unor activități de cercetare în sectoare importante ale științei și tehnicii ș.a.m.d.în iulie 1971, la cea de-a XXV-a sesiune a C.A.E.R., care a avut loc Ia București, a fost adoptat „Programul complex al adinci- rii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării economice socialiste a țărilor membre ale C.A.E.R.", care, con- firmind principiile prevăzute în Statutul organizației, preconizează perfecționarea cooperării și specializării în producție, adîncirea conlucrării în cercetarea științifică și tehnică, în transporturi și construcții, în domeniul relațiilor valutar-financia- re și de credit, în activitatea de prognoză etc. Programul stipulează cu claritate că adîncirea și perfecționarea colaborării se desfășoară pe baza liberului consimțămînt deplin al statelor membre — în virtutea căruia țările participă la acele acțiuni de cooperare care prezintă interes pentru ele sau, ulterior, cind se ivește un astfel de interes — și nu sint însoțite de crearea de organe supranaționale — ceea ce ar contraveni principiului deplinei suveranități a fiecărui stat în planificarea și desfășurarea activității economice. Această colaborare este de natură să contribuie la sporirea eficienței activității economice și tehnico-știmțifice în fiecare dintre aceste țări, la dezvoltarea mai rapidă a forțelor da producție, la sporirea continuă a productivității muncii sociale, la ridicarea nivelului de trai al popoarelor respective.Raporturile de colaborare dintre statele membre ale C.A.E.R. sînt menite să răspundă atît intere-
(Continuare in pag. a V-a)
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DIVERS
În luptă cu 
ghețurile
Dunării între-tablăLa un moment dat, la prinderea Laminorul de din Galați se ivise pericolul întreruperii producției în unele secții, din cauza scăderii debitului de apă. Unul din rile din bazinul Docuri înfundat de sloiurile de Imediat, la fața locului sit scafandrii Leonard covschi și Constantin care au efectuat imersiuni sub gheața de la mal și printre din jurul sorbului. Orice mișcare greșită putea să le fie fatală. După 24 de ore de luptă cu ghețurile, de iscusință și dîrzenie, cei doi scafandri și-au întocmit raportul : „Misiunea «Sorbul» a fost îndeplinită". Laminorul „sorbea" din nou putere din „apa vie" a Dunării.

sorbu- fusese gheață, au so- Chirla- Zota, numeroase groasă sloiurile

Le-a pierit... 
piuitul

Circumscripțiile de miliție 8, 
12 și 17 din Capitală au avut 
inspirația — pentru care meri
tă felicitări — de a face 
control vizind modul in 
se respectă liniștea nopții 
raza lor de ^activitate. Nu mai 
puțin de 38 cheflii, scandalagii 
și amatori de... serenade noc
turne hălăduiau, fără rost, pe 
străzi. S-au împărțit, pe loc, 
20 de avertismente. Altor 18, mai 
zgomotoși și fără nici o milă 
față de propriile corzi vocale, 
solicitate peste măsură, c'.r.d 
au văzut 
pierit pe

un 
Care 

Pe

peste măsură, cind 
că sint amendați, le-a 
loc... piuitul.

Nu l-a iertatBăleanu, din strada____ .... ", Constanța,’zburat", fără adresă, niș-Elenei Zburătorului nr. 7, 1“ au r ------------- • A ■ , -te găini. Cîteva zile mai tirziu, auzind un zgomot ciudat la bucătărie, dădu fuga și geamul spart, iar prin el individ încercind să se coare înăuntru.— Aaaa, va să zică, tu erai IIndividul a luat-o la sănătoasa. Femeia — după el. Iese ca vijelia din casă, sare peste gard, o apucă pe stradă la vale și începe o urmărire „ca-n filme". Și, la fel ca Tara King, din serialul „Răzbunătorii", de cum îl ajunge pe fugar, Elena Băleanu ii aplică o lovitura „bărbătească", îl leagă burduf și-l dă pe mina miliției, care constată că e vorba de Ion Be- șliu, de prin părțile Bacăului, un infractor periculos.

la văzu un stre-

Avea doar

După un chef zdravăn, 
Gheorghe Bolog, din Mărgineni 
(Bacău), s-a întors acasă pornit 
pe harță. Cind a încercat să-și 
lovească, brutal, soția, fiica lor, 
Maria, a sărit să-i despartă, 
să-i potolească. Dar in clipa a- 
ceea, o izbitură a tatălui a ni
merit capul fetei. Cu toate in
tervențiile medicilor, Măriuca 
n-a mai putut fi salvata, 
avea doar 15 ani...

Vînză torul
de... speranțe

Deși avea o pensie destul de 
bună, Vasile Roșu din Suceava 
s-a gindit că nu i-ar strica niș
te venituri in plus, din vînza- 
rea de... speranțe. Ideea i-a 
venit incă din vara trecută, cind 
lui O. B„ V. S. și E. G. le-a 
furnizat, contra sumei de 12 mu 
lei, speranța in reușita copiilor 
acestora la examenul de admi
tere la liceul pedagogic. Lui 
G. S., care „spera" să obțină 
imediat două butelii de aragaz, 
i-a golit buzunarul de patru 
mii și ceva de lei. O altă „spe
ranță", in valoare de șase mii- 
șoare, i-a dat lui V. L, care își 
dorea o locuință „peste rind“. 
Acum, i-a venit și rîndul lui 
V. R. să i se facă rost de o 
locuință. Nu „sperăm", ci sigur 
i se va da una cu... gratii.

Micu a făcut 
o poznă mare loan Micu din Ivești (Vaslui) își cumpărase televizor, dar nu-și „trăsese" încă lumină. Grăbit să-și vadă micul ecran în funcțiune, la căderea serii s-a urcat pe stîlpul de înaltă tensiune din fața casei, încer- cind s-o facă pe instalatorul. Un scurt-circuit, o flacără orbitoare. și I. M. s-a ales cu o căzătură zdravănă, scăpînd, ca prin minune, cu viață. în a- ceeași clipă însă, 9 sate din jur au rămas fără lumină. Timp de 14 ore, o echipă de Intervenție din Birlad a lucrat pe un ger aspru pentru a restabili circuitul. in timp ce Micu, după o asemenea poznă mare, așteaptă să vadă cu cît va fi „curentat" și la buzunar.

Rubricii redactată de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scintell'

IARNĂ, SATUL NE STĂ LA GURA SOBEI
Este bine știut : munca organizatorică șt politică desfășurată de organizațiile de partid de la sate are particularitățile ei. în perioada campaniilor, cind timpul de muncă se măsoară in zi-lumină sau se iau în calcule și schimburile de noapte la lumina farurilor, nu mai rămîne de- cit puțin loc pentru ședințe, analize și discuții în birouri ; în iarnă însă, concomitent cu desfășurarea unor lucrări de sezon, apar și „ferestre de timp" (uneori destul de largi), care pot fi foarte prețioase pentru pregătirea minuțioasă a recoltei, pentru activități politico-educative...Străbatem în zori de zi cîteva comune și sate argeșene. O zăpadă de-o palmă acoperă de-o parte și de alta a drumului arăturile din toamnă, ■trecem prin diferite localități. Fin- tini cu cumpene în jurul cărora au crescut socluri de gheață. Ger și liniște. Rar poate fi văzut cite un om. O tăcere care ar vrea să sugereze că satele și comunele se trezesc mai anevoie în zilele acestea. Parcă oamenii ar sta mai mult la gura sobelor. Așa să fie ? Imaginea ulițelor pustii, liniștea sint doar aparente. Aveam să ne convingem și în comuna Rătești, din replica faptelor,Recapltulindu-ne însemnările, constatăm că n-am întîlnit loc de muncă in care prezența activă a comuniștilor să nu se facă simțită din plin, în care activitatea organizației comunale de partid să nu se regăsească într-un fel sau altul. Iată, sectorul zootehnic, sectorul celor peste 700 de animale din care 400 de vaci în majoritatea lor gestante. Ordine desăvîrșită. Curățenie — nu exagerăm — de farmacie. Cind oamenii spun că „lucrurile merg strună" in zootehnie se gîndesc neapărat la ordinea și disciplina severă care au fost instaurate aici și datorită unei măsuri aplicate riguros : membrii biroului comitetului comunal de partid fac de serviciu zilnic, prin rotație.

în sectorul zootehnic. Pe o ușă de intrare în grajd citim, un tabel cu- prinzînd trei rubrici : ziua, numele și semnătura. Este vorba de ordinea in care tovarășii amintiți fac de serviciu aici. Luni — președintele cooperativei de consum ; marți — președintele consiliului popular comunal ; miercuri — directorul căminului cultural ; joi — secretarul comitetului de partid din

tistice de agitație. Parcurgem textul alcătuit in luna decembrie. Animatorul brigăzii, tovarășul Popesțu, ține să precizeze : „Nu a trecut decît o lună de cind îl prezentăm și iată că a îmbătrinit". întoarce ultima filă. Din însemnările făcute pe ea continuă să explice : „Mi-am notat telegrafic cîteva idei cu care să-1 completăm : calitatea reparațiilor la tractoare, ca și a celorlalte ma-
Insemnări din activitatea Comitetului comunal 

de partid Rătești, județul Argeș

cooperativa agricolă ; vineri — ingi- nerul-șef al cooperativei agricole ; simbătă — secretarul comitetului comunal de partid ; duminică — președintele cooperativei agricole. „Regula — spunea Ion Rizea, secretarul comitetului de partid din C.A.P. — se respectă foarte strict. Se urmărește la fața locului cum se cintăresc rațiile, rețetarul de alimente, programul de grajd, curățenia, adăparea, igiena mulsului ș.a.m.d. Un lucru foarte bun....în „inima" comunei, lingă o construcție care și-a profilat contururile — o școală nouă — căminul cultural. Aici e locul de muncă al locțiitorului secretarului comitetului comunal de partid, a tovarășului Nicolae Popescu, Ne vorbește despre învățămîntul agrotehnic care se desfășoară și prin vizionarea emisiunilor — lecții la televizorul de la cămin, despre înfiriparea corului, activitatea cabinetului de științe sociale ș.a., dar se oprește îndelung asupra unui alt element din munca politico-eduțativă din comună : programul brigăzii ar-

șini agricole ; fertilizarea solului. Și dacă doriți repeziți-vă pină aici duminică, 27 ianuarie : veniți să ne vedeți programul, dimineața sau după-amiază — orieînd. După cum vedeți avem și matineu"......Din sectorul zootehnic la căminul cultural și apoi la secția de mecanizare nu e cine știe ce drum. Primul om pe care-1 cunoaștem aici nu este mecanizator : este inginerul-șef al cooperativei a- gricole, tovarășul Ion Cataramă. „Una din sarcinile ce mi-au fost trasate de biroul comitetului comunal de partid este aceea de a fi cu ochii în patru și a urmări ca la ceasornicărie calitatea reparației utilajelor". Va comunica observațiile sale despre mersul lucrărilor la adunarea generală a organizației de bază ce va avea loc zilele următoare. După cum, în afara ordinii de zi, și-a propus să amintească și de lucrul de mîn- tuială al unor mecanizatori, care a adus daune cooperativei : semănături strivite sub roțile mașinilor, manevre largi prin cimp fără să se țină
Măsuri pentru protecția 

zonelor de locuit și agrementCasele noastre, mediul natural în care locuim și ne recreăm trebuie protejate, pentru ca poluarea, de orice fel, să nu depășească valorile maxime admisibile. Pornind de la această necesitate, bazindu-se pe concluziile rezultate din constatările și analizele Inspectoratului sanitar de stat. Ministerul Sănătății — in temeiul obligațiilor legale ce-i revin — a emis un ordin prin care stabilește normele de igienă referitoare la protecția mediului Înconjurător din zonele locuite. Sint prevăzute in detaliu : nivelul maxim admisibil al zgomotului, normele de igienă, concentrațiile maxime admisibile pentru substanțele poluante, distanțele minime de protecție sanitară intre zonele locuite și unitățile zootehnice, anexele acestora și locurile de tratare a reziduurilor (minime, numai dacă sint a- sigurate condițiile de salubritate, prin acoperirea integrală a nevoilor de apă, realizarea și exploatarea corectă a sistemelor de canalizare și epurare a apelor uzate etc.).Conform prevederilor acestui ordin (nr. 623 din 31 decembrie 1973, publicai în Buletinul oficial nr. 212), Ia elaborarea studiilor și proiectelor, la stabilirea amplasamentelor și fixarea zonelor de locuit se va avea în vedere — Obligatoriu — ca terenurile destinate dezvoltării localităților ■*  să Îndeplinească următoarele condiții : să fie ferite de riscul surpării și alunecării, de pericolul a- valanșelor și inundațiilor, al emanațiilor sau infiltrațiilor de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, să nu poată fi a- fectate de nocivitățile e- liminate de obiectivele e- conomice, să asigure condiții igienice de alimentare cu apă și de eva

cuare, atit a apelor meteorice, uzate, cit și a reziduurilor solide, permi- țînd in același timp dezvoltarea normală a plantațiilor. Locuințele vor fi astfel amplasate și construite incit să se asigure însorirea încăperilor cel puțin o oră și jumătate pe zi, chiar și în timpul solstițiului de iarnă. La stabilirea acelorași : amplasamente se vor preciza și următoarele dotări : platforme pen-

cuințe, hoteluri etc.).Zonele necesare pentru odihnă și recreare trebuie și ele protejate, in- terzicindu-se amplasarea în interiorul lor a unităților economice care ar putea produce zgomot sau impurifica aerul ori apa, a unităților zootehnice, de transporturi, a locurilor de depozitare a reziduurilor și de epurare a apelor uzate. Obligatoriii insă, Vor trebui asigurate ir) aceste zone «î Sli -VI.-?
IN LEGĂTURĂ CU APLICAREA LEGII 

PRIVIND PROTECȚIA 
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, 

UN ORDIN 
AL MINISTERULUI SĂNĂTĂȚII

tru depozitarea recipien- ților de colectare a gunoiului menajer (ce pot fi cuplate cu spațiile pentru bătut covoare), situate la minimum 10 m de ferestrele apartamentelor și maximum 70 m de intrarea în imobil ; spații de joacă pentru copii (1,3 mp teren/locuitor) ; zone verzi de folosință generală (2—2.2 mo teren/locuitor) și spații pentru gararea și parcarea autovehiculelor.Obiectivele comerciale și de prestații — care produc incomodități locatarilor prin zgomot, mirosuri, praf, fum, gaze toxice sau iritante — vor fi organizate în clădiri separate, la cel puțin 15 m distanță de ferestrele locuințelor, asigurindu-se, bineînțeles, și celelalte măsuri necesare anihilării sau reducerii nocivităților. Școlile și policlinicile vor fi construite la minimum 25 m distanță de arterele de mare circulație, iar spitalele la cel puțin 50 m de construcțiile învecinate (lo-

instalațiile de alimentare cu apă potabilă, instalații sanitare, locuri pentru colectarea temporară a gunoaielor și sisteme de îndepărtare a apelor u- zate — care să evite contaminarea factorilor de mediu.între întreprinderile industriale poluante și teritoriile protejate (zone de locuit, parcuri, rezervații naturale, zone de interes balneoclimatic, de odihnă și recreare, dotări social-culturale, unități economice pentru a căror activitate este necesară o atmosferă lipsită de impurități) se vor crea zone de protecție sanitară, dimensionate de către organizațiile de proiectare, pe baza calculelor de anteevaluare a concentrației substanțelor poluante .din zonă, în așa fel incit să se evite depășirea nivelului inferior al concentrației maxime admisibile, chiar și in condițiile meteorologice cele mai nefavorabile.Pe terenurile agricole incluse in zonele de pro

tecție este interzisă cultivarea acelor plante, u- tilizabile în scop alimentar sau furajer, care fixează substanțe toxice vătămătoare. în interiorul acelorași zone se interzice, de asemenea, amplasarea locuințelor (in afară de cele strict necesare cazării personalului de întreținere sau intervenție), a unităților sanitare, creșelor, căminelor, grădinițelor, a bazelor sportive.Obiectivele economice care prin natura activității lor poluează atmosfera se vor concentra, cu precădere, in zonele rezervate industriilor cu surse de poluare, ținînd seama de toți factorii capabili să influențeze condițiile de mediu.Prevederile exprese, normele, indicațiile și recomandările Ministerului Sănătății — referitoare la protecția mediului înconjurător din zonele de locuit — sint obligatorii pentru toate organizațiile de proiectare și cele care exploatează instalațiile producătoare de noxe ; Iar ministerele, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București au datoria de a dispune măsurile necesare și corespunzătoare a- plicării lor.Pe de altă parte, Inspectoratul sanitar de stat central și centrele sani- taro-antiepidemice locale vor controla, așa cum prevede legea, respectarea dispozițiilor ordinului Ia care ne-am referit.Este în interesul nostru, al tuturor, ca aceste controale să fie făcute cu consecvența și severitatea cuvenite unei probleme cetățenești atit de însemnate.
Florin 
CIOBĂNESCU

seama că distrug culturile de pe suprafețe importante.— Dar unde sint și ce fac la a- ceastă oră mecanizatorii secției ? — ne interesăm.— O parte în atelier, alții pe cimp — ne explică Florea Cernătcscu, secretarul comitetului comunal de partid. Uneori și gerul este un aliat al celor care vor să facă agricultură ca la carte. Terenul este înghețat și cu mașinile, cu semănătorile putem fertiliza uniform. Comitetul de partid a cerut conducerilor celor două cooperative, din Rătești și Ciupa, să înlăture situațiile din anii trecuți cind fertilizarea cu îngrășăminte chimice se făcea manual*  la dezghețul terenului, iar griul a crescut în multe locuri neuniform, pirpiriu.Firește, sint multe alte argumente care atestă că momentele de „vîrf“ ale muncii organizatorice și politice desfășurate de Comitetul comunal de partid Rătești, de organizațiile de bază din cooperativele agricole și din cele două secții de mecanizare prefațează recoltele acestui an. Nu s-ar putea spune însă că n-a rămas încă suficient loc pentru mai bine. Am consultat planul de muncă al comitetului comunal de partid pe trimestrul I a.c. El trebuie să arate, bineînțeles, direcțiile principale de acțiune ale organizației comunale de p\rtid în perioada premergătoare campaniei de primăvară, să prevadă obiective specifice muncii politice și organizatorice din iarnă. în cele trei ședințe ale biroului comitetului ce urmează a avea loc în lunile ianuarie, februarie și martie- sint prevăzute analize, desigur, importante. Este vorba de învățămîntul de partid și agricol de masă ; activitatea desfășurată pentru selecționarea, promovarea și creșterea cadrelor ; preocuparea conducerilor celor două școli pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ și a practicii în producție a elevilor. De abia la sfirșitul lunii martie s-a stabilit a se ține plenara comitetului comunal de partid care să analizeze modul cum este asigurată desfășurarea în bune condiții a campaniei de primăvară. Oare nu e prea tirziu ?Dar ceea ce surprinde îndeosebi este absența unui program concret de acțiuni politico-educative. Pentru că rezumarea la prevederi generale ori impresia că asemenea .acțiuni se vor organiza și fără o anume programare duce, evident, la o activitate cel puțin sporadică și întîmplătoare. Cum se știe, în aceste zile în cooperativele agricole se desfășoară o acțiune de deosebită importanță : definitivarea cifrelor de plan și defal- carea lor pe formațiile de lucru, ținerea adunărilor generale ale membrilor cooperatori pentru dezbaterea și aprobarea «cifrelor de plan pe 1974. Or, la Rătești, agitația vizuală nici nu sugerează măcar acest eveniment. Gazetele de perete, agitatorii concură... aproape invizibil la pregătirea dezbaterilor în spirit gospodăresc și într-un climat de exigență comunistă care asigură punerea în valoare , a tuturor posibilităților de sporire a producției vegetale și animale.Punem punct aici însemnărilor noastre. Desigur, nu este tirziu, mai pot fi aduse unele îmbunătățiri acestui plan de muncă prea puțin ambițios pentru această iarnă „fierbinte", /în munca organizatorică și politică de la sate.
Constantin MORARU 
Gheorghe CtRSTEA

• FAPTE
• OPINII
• PROPUNERI

• Promptitudine și abnegație. La lnstalatia Pir°- liză II, din cadrul Combinatului petrochimic din Pitești, lntr-una din nopțile trecute s-a produs o defecțiune tehnică. Din cauza scăderii presiunii exista pericolul ca apa să inghețe și să distrugă compresorul. Echipa de intervenții, condusa de maistrul Alexandru Datcu, a executat rapid remedierile necesare, lucrînd sub jetul puternic de apă ce ieșea din instalație. Abnegația și dăruirea în muncă și-au spus incă o dată cuvintul. (Florea Tistuleasa, Pitești).
® Valoarea lucrărilor edilitar-gospodărești realizate prin muncă patriotică, în anul 1973, în orașul Calafat, este de 13 700 000 lei. Noi obiective social-gospodărești, a căror valoare va depăși 14 milioane lei, se vor construi in anul 1974. (Carol Bora, economist, Craiova).
® Sugerăm conduceril cooperativei meșteșugărești din orașul Gherla să extindă sistemul serviciilor la domiciliul clienților și în ce privește repararea sau instalarea obiectelor electrocasnice de folo-, sință îndelungată (televizoare, mașini de spălat etc.). (B. Visarion^ orașul Gherla, județul Cluj).
© „Colectivul de munca, prieten și sprijin pen

tru tinerii absolvenți" “ este numele cercului organizat recent de organizația U.T.C. a secției de utilaj complex de la întreprinderea „Independența“-Sibiu. în fiecare săptămînă, ingineri, maiștri, muncitori cu o bogată experiență sint invitați să vorbească tinerilor angajați despre munca în uzină, despre felul în care trebuie să se comporte la locul de muncă, in societate și familie, să le deslușească tainele și frumusețea meseriei alese. (Ion Iordache, inginer).
© Locațiile... neglijenței.In ultima vreme sint tot mal dese cazurile cînd la trenurile ce intră, pentru încărcare, la Prepa- rația cărbunelui din Petrila, sint anexate și vagoane încărcate cu diferite mărfuri ce aparțin altor întreprinderi. De pildă, vagonul nr. 11545963-35427 încărcat cu tuburi de beton și vagonul nr. 3153697555-352 încărcat cu ciment, ambele destinate întreprinderii de lucrări hidrologice și sistematizare București, după ce au staționat o săptămînă la Petrila au fost dirijate către mina Lupeni. Costul acestei neglijențe se ridică la aproape 10 000 lei. Cine suportă cheltuiala 7 (Constantin Băduță, mașinist, Preparația cărbunelui Petrila).
® Osia" este sugestiv foaia volantă ce apare bilunar la întreprinderea de osii și boghiuri din Balș, începînd din acest an. F,a are menirea să popularizeze experiența pozitivă și rezultatele bune obținute în întrecerea socialistă, să evidențieze faptele deosebite de muncă ale salariaților, să critice lipsurile etc. (Titus Ciortescu, activist cultural, orașul Balș, județul Olt).
® AștOptăm din Partea conducerii cooperativei „7 Noiembrie*  din Drobeta Tr. Severin să ia măsuri pentru redeschiderea frizeriei din comuna Ilovăț, județul Mehedinți, care stă închisă de aproape două luni. (Dumitru Călugăru, comuna Ilovăț, județul Mehedinți).
© Copăcelul buclucaș...In luna lulie ®anului trecut arn expediat întreprinderii de industrie locală „Electroceram" din Timișoara suma de 67 lei, contravaloarea a două câpăcele de teracotă pentru soba „Terel" fabricată de respectiva unitate. De atunci, cu toate revenirile făcute, n-am primit nici obiectele solicitate, dar nici banii nu mi-au fost restituiți. Și uite așa, cu soba în casă, tremurăm de frig, pentru că nu o putem folosi din cauza absenței căpăcelului.„ buclucaș. (Valeriu Atanasiu, comuna Negrași, județul Argeș).
• Zilnic, pe traseul troleibuzelor 84 se întîmplă ca timp de 20—30 minute să nu treacă nici unul ca apoi să vină „pachet" cite două, trei troleibuze. Mame cu copii mici, școlari, oameni în vîrstă tremură de frig așteptînd în stații, călătoresc in condiții necorespunzătoare, se produc busculade etc. Nu s-ar putea oare să existe o mai bună ritmicitate in circulația troleibuzelor de pe această linie 7 (Un grup de cetățeni, cartierul Drumul Taberei, București).

Secvență arhitectonică a Timișoarei moderne Foto ; E. Dlchiseanu
(Urmare din pag. I)Importanță 7 Fără îndoială. De unde mi se trage optimismul 7 Am încredere in viață, in muncă. Și cum să nu fi încrezător cînd vezi cite se realizează, în întreaga țară, prin munca oamenilor".Ștefan Mihail — membru în consiliul C.A.R.P., secretar de organizație de cartier a P.C.R., membru in comitetul de partid al sectorului 7, Instructor de partid voluntar, membru al comitetului executiv al consiliului popular ; vîrsta : 72 de ani. „Dacă n-aș fi fost angrenat în atîtea activități, cred că n-aș mal fi in viață".Gheorghe Sîrghie — colonel in rezervă, dirijorul formației de suflători „Promenada" de pe lingă C.A.R.P. din sectorul 7, instructor cultural la clubul UREMOAS, la Palatul Pionierilor, profesor de muzică, compozitor ; vir- sta : 58 de ani. „Le-așrecomanda, celor care aspiră Ia o tinerețe spirituală prelungită, să se obișnuiască din timp cu o activitate complexă, multilaterală, pentru ca, pe măsură ce își vor îmbogăți experiența, să-și utilizeze mai bine cunoștințele. Să-și călească organismul, voința, prin exerciții fizice — un om care se Iasă moleșit, pe care îl obsedează gîndul că la 50 de ani e bătrin, comite o mare greșeală. De multe ori, expe

riența pe care ți-o aduce virsta îți îngăduie să în- făptuiești lucruri pe care, mai la începuturi, nici nu le credeai posibile".Pentru a conferi concluziilor prezentei anchete o valabilitate care să depășească limita experimentului strict personal, a înțelepciunii strict individuale, a observațiilor empirice, ne-am adresat unor specialiști, confruntați de pe pozițiile științei, prin specificul activității lor, cu întrebările pline de patetism ale vîrstei de argint. După cum era de așteptat, opinia lor confirmă, pe de-a-ntregul aș zice, cele spuse de primii mei interlocutori, îmbogățind și nuanțind. sistematizind și conferind finalitate constatărilor. Să le dau, prin urmare, cuvintul.Acad. prof. Ștefan Milcti. directorul Institutului de endocrinologie „C. I. Par- hon" : „Precizez de la bun început că, pentru activi tatea intelectuală, care e o formă a activității nervoase superioare, este de cei mai mare însemnătate starea substratului ei material, a creierului. Orice agent bac terian, virotic sau toxic capabil să vatăme structu rile sau funcțiunile cere brale in copilărie sau 1- virsta adultă poate declan șa apoi îmbătriniri precoci sau accelerate. Este cunos cută, printre altele, predilecția pentru creier a germenilor sifilisului, a viru

surilor encefalitice, menin- goencefalitice, a alcoolului, a drogurilor. Există și alți factori care, în perioade anterioare senectuții, acționează asupra sistemului nervos : surmenajul, munca în condiții toxice sau de suprasolicitare a organismului, mediul afectat de poluare.Evident, menținerea sănătății creierului nu reprezintă încă totul : în profi

ți i. Pentru mulți, a fi bătrin echivalează cu pensionarea, retragerea, inutilitatea, boala. Fără a nega realitatea acestora, omul trebuie astfel educat incit să privească optimist înaintarea lui în virstă, să descopere posibilitățile și satisfacțiile numeroase pe care viața personală și cea socială sint în stare să i le ofere. Pentru a obține o asemenea reconsiderare a

reu restructurată în raport cu posibilitățile. Tulburările de memorie, detașarea de problemele vieții familiale și sociale, melancolia și scăderea capacității intelectuale în general sint agravate de inactivitate.în final, aș dori să aduc în discuție o formă esențială de menținere a unei activități spirituale pline de vigoare : îmbrățișarea unui domeniu de activitate

siv unei categorii atit de restrinse de oameni. Convingerea mea mă duce la o concluzie contrară : în fiecare om există resurse în această privință, .trebuie doar ca ele să fie descoperite și valorificate".Cecilia Enăchescu — psiholog, cercetător științific la Institutul național de gerontologie și geriatrie : „Activitatea care întreține cel mai bine organismul

Omul si viata rațională
9 9 5

laxia deteriorării activității nervoase superioare prin îmbltrinire, un rol foarte important joacă igiena mentală a acestei perioade. Igiena mentală are pentru om o realitate și o însemnătate tot atit de mare ca și igiena corporală. Conceoția fiecărui om despre bătrinețe este, in această privință, un element decisiv. Considerarea ei ca o perioadă normală a existenței — alături de copilărie și de perioada adultă — este foarte potrivită. Totuși, imensa majoritate a oamenilor sint încă surprinși nepregătit) sufletește pentru a intra în a- ceastă a treia etapă a vie-

opticii asupra conținutului îmbătrînirii e necesară o mai atentă considerare so- cial-umană a problemei — de esență filozofică — a acceptării omului ca ființă complexă, al cărei bun suprem este existența însășiAl doilea element, pe care aș vrea să-l comentez în susținerea punctului de vedere exprimat, privește desfășurarea unei activități adaptate la posibi litățile fiecărui om in virstă. „Retragerea" la bătrî- nețe trădează o atitudine cu totul greșită. Retragerea din viață nu e posibilă decît prin moarte. Vîrstni- cul trebuie să-și păstreze o activitate continuă, îne

care depășește interesele strict individuale. Istoria epocii noastre ne arată personalități care la virsta cind alții vegetează într-o „retragere" prost înțeleasă au condus cu succes des tinele unei națiuni. Devotamentul față de colectivitate, față de o idee/.nobilă pare să mobilizeze resurs' spirituale nebănuite. Este explicabil de ce mulți dintre marii oameni politici, savanți și artiști de geniu au beneficiat de o longevitate nu în sens biologic îngust, ci în înțelesul deplin al cuvântului. Ar fi greși' însă să credem că o activitate spirituală îndelungată este rezervată exclu-

uman și-l ajută să-și prelungească viața este activitatea psihică. De regulă, longevivii sint oamenii cei mai inteligenți, cu o activitate intelectuală intensă, cu preocupări culturale. Asemenea aspecte depind de fondul ereditar al fiecăruia, dar și de educația primită, de disciplina fizică și psihică la care e supus de mic, de studii, de cunoștințele dobîndite, de activitatea profesională.Una dintre traumele psihice ale bătrîneții este preocuparea pentru boli, pentru suferințele care se instalează în organism, obsesia morții. Majoritatea vîrstnicilor se gîndesc la

moarte, deși numai cei foarte bolnavi și-o doresc cu adevărat. Secretul prevenirii unei astfel de evoluții a cugetului este deprinderea, din tinerețe, a unei fermități spirituale, evitarea gîndurilor care alunecă spre lucruri neplăcute. Aici nu e vorba de lașitate, de superficialitate, ci de înțelepciune. Evident, detașarea implică și o conduită fermă, întemeiată pe optimism. Rîsul este tonic, chiar atunci cînd faci haz de necaz. Optimismul se hrănește din generozitate, bunătate, altruism, din satisfacția împlinirii unor treburi oricît de mărunte in aparență (căci viața nu e alcătuită numai din fapte mari), din bucuria lucrului bine făcut, din dragostea pentru natură, din înțelegerea artei.De multe ori, bătrînii au tendința să se autoizoleze, să devină egoiști, să creadă că — nemaiavînd mult de trăit — trebuie să profite cit pot. Egocentrismul constituie un alt semn nedorit al schimbărilor psihologice legate de înaintarea în vîrstă. Evident, este absolut necesar ca tinerii și adulții să aibă multă solicitudine față de cei vîrst- nici : aceștia își schimbă statutul social prin pensionare, își reduc veniturile, sint suferinzi, slabi din punct de vedere fizic și friabili din punct de vedere psihic, mai puțin flexibili, mulți dintre ei devin văduvi, rămîn fără

prieteni, sint nevoițl să-și schimbe domiciliul — și asta tocmai atunci cind ar avea cea mai mare nevoie de un mediu social plin de căldură, de siguranță. De fapt, bătrînețea este și o mare problemă socială — nu numai una biologică și psihică. Pentru a fi optimist, un om trebuie să aibă mai întîi un cămin, cu ce se încălzi, ce îmbrăca, ce mînca, o relativă stare de sănătate. Bătrînii au nevoie de sprijinul familiei, al copiilor, al societății. Dar este, în egală măsură, important ca ei să aibă o motivație socială: să fie deprinși să nu trăiască numai pentru ei. Păstrarea relațiilor sociale constituie unul dintre cele mai eficiente ' mijloace de menținere a psihicului".
★Concluzia la această anchetă este, și ea, optimistă. Nu vom încerca să înșirăm aici, făcînd sinteza celor spuse de interlocutorii noștri, o sumă de reguli, de sfaturi pentru păstrarea tinereții spirituale. Fiecare cititor o poate face pentru el însuși. Un lucru insă este absolut limpede : există o strategie a longevității, a conservării capacității intelectuale, iar succesul ei depinde de măsura în care fiecare om, în parte, o descoperă din timp și începe să o dezvolte cu perseverență.
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întreprinderea „Automa- tica“-București, unitate care a lansat recent chemarea la întrecere către toate întreprinderile din Industria electrotehnică și electronică.Aici, o zi de muncă Înseamnă de fapt o filă din cronica marii întreceri, în care se evidențiază creativitatea colectivului ferm hotărit să livreze economiei mai multe produse de calitate superioară. Despre felul în care se desfășoară întrecerea la această întreprindere bucureșteană ni s-a vorbit la comitetul de partid, la comitetul sindical și In secții. Am desprins o singură concluzie : rezultatele obținute pină acum dovedesc seriozitatea cu care muncitorii,, inginerii și tehnicienii de aici se confruntă cu sarcinile și angajamentele pe care și le-au asumat, convingerea lor că Ie pot îndeplini și depăși. Depășirea cu 4 la sută a produc

ției globale tn perioada ce a trecut din luna ianuarie, ca și creșterea indicelui de folosire a utilajelor de la 79 la sută in
lei față de sarcinile ce ne-au revenit inițial din planul cincinal. De fapt, comparativ cu aceste sarcini, azi lucrăm in contul

muncitorii Ștefania Lazăr, Dumitru Neacșu și Gheor- ghe Moise executau montajul tabloului de comandă pentru secția de monomeri
marea Întrecere sînt ți muncitorul Marin Danuția- nu și tovarășii săi din e- chipă ; i-am fotografiat In momentul în care încheiau

La „Automatica"-București Q £/ mUIMM pHlltre
cei care au lansat chemarea

T,' ,"l"l  — iun-.' -4 I. . Il-,l j'mjjjm. hiisjh.ui.iuuuaj»1973, Ia 86,5 la sută azi, sînt numai două argumente in acest sens.în ce produse se materializează aici o zi de lucru din ianuarie ? — iată întrebarea pe care am adresat-o inginerului-șef, Ion Ne- dclcu.— într-o producție suplimentară de peste 500 000 de

lunii iulie ; acest avans, p« care ii vom mări — este garanția îndeplinirii cincinalului In patru ani și patru luni.Am urmărit, cu ajutorul aparatului de fotografiat, o zi obișnuită de lucru la „Automatica". Mai întîi ne-am oprit în secția de e- chipamente electrice, unde

de Ia Combinatul chimic din Rimnicu-Vîlcea.— Vrem ca fiecare zi să Însemne mai mult și mai bine — ne-a spus Ștefania Lazăr. Vă rog să scrieți că noi, muncitorii „Automaticii", vom face totul pentru a fi primii în Întrecere.La fel de hotărîți de a se afla printre primii In

montajul la o nouă serie de grupuri de forță pentru strunguri automate (fotografia nr. 1).în chemarea acestei Întreprinderi la Întrecere se prevede o depășire a planului la export cu 5 Ia sută. Ca o primă materializare a acestui angajament este tabloul de joasă ten

siune, care va fi livrat in 
R.D.G. cu o săptămină mai devreme. Muncitorii specialiști Maria Stamate, Va- sile Lungu ți Ion Andraț (fotografia nr. 2) efectuează o ultimă verificare a 
tabloului.— în Întrecere, esențial este să realizăm nu numai produse mai multe, dar țl de mal bună calitate — ne-a spus muncitoarea Ioana Balaban, pe care am în- tîlnit-o alături de tovarășii din echipă testlnd comenzile camerei de comandă pentru instalația de poll- clorură de vinii de la Combinatul chimic Rm. Vîlcea.O zi de muncă la „Automatica" din București, o zi In care oamenii de aici, prin priceperea și hărnicia lor, fac să iasă pe poarta Întreprinderii zeci ți sute de produse realizate peste plan, in marea întrecere socialistă.

Adrian POPESCU

Decretul Consiliului de Stat privind 
condițiile în care se conferă 

TITLUL DE „EROU
AL MUNCII SOCIALISTE11 

Șl MEDALIA DE AUR 
„SECERA Șl CIOCANUL"

județelor și unităților agricole socialiste 
care obțin producții medii mari pe întreaga suprafață

Așa dupâ cum s-a mal anunțat, Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a stabilit prin Decret ca |udețelor șl unităților 
agricole socialiste care s-au evidențiat în mod deosebit, prin obține
rea unor producții medii mari pe întreaga suprafață prevăzută în 
plan, precum șl prin depășirea sarcinilor de livrare a produselor la 
fondul de stat, să II se confere, potrivit legii, titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste" șl medalia de aur „Secera șl Ciocanul".Pentru a beneficia de prevederile acestui decret, indicatorii minimi de producție pentru întreaga suprafață planificată, la cel puțin una din culturile nominalizate, precum și procentul din suprafața totală arabilă pe care trebuie să-l reprezinte fiecare cultură sînt următorii :

PENTRU JUDEȚE :O —i ro■o a Producția medie pe întreaga suprafață pla- *p ,a nificată — kg/hac?*. . ________ ________________________________________________ _
Cultura eSa’■.......... ' g o.2 Zona de încadrare ca fertilitate și favorabilitate

S 5 J3

•) Suprafața stabilită prin planurile de producție pe total județ.

PENTRU ÎNTREPRINDERILE AGRICOLE DE STAT :

Supraf
 

trebuie
 

total I II III IV VGriu X 4 000 3 500 3 300 3 100 3 000Porumb X 5 000 4 500 4 000 3 800 3 500Floarea-soarelui 6 2 600 2 400 2 200 2 000Sfeclă de zahăr 4 45 000 40 000 35 000 30 000Cartofi de toamnă 8 25 000 22 000 20 000 — —
±.Producția medie pe întreaga suprafață planificată -ț kg/ha
A

Cultura Neirigat Irigat

Panou 
de onoare

• APLIClND TEHNOLOGII EFICIENTE DE LUCRU, care au asigurat funcționarea ritmică și în deplină siguranță a instalațiilor, colectivul centralei termoelectrice Mintia, din județul Hunedoara, a produs și furnizat pină acum sistemului energetic național, peste prevederile de plan, aproape 12 milioane kWh energie electrică. întregul spor de producție s-a obținut pe seama creșterii randamentului agregatelor, în condițiile reducerii consumului specific de cărbune și energie electrică.
• CELE MAI MARI REALIZĂRI ZILNICE DIN ISTORIA COM

BINATULUI au fost obținute în primele două decade din acest an de chimiștii din Tîrnăveni. Ele se datoresc funcționării neîntrerupte a cuptoarelor de carbid 1, 2 și 3, bunei organizări și realizării operative a planului de reparații la cuptoarele 4 și 6, intrării în probe a stației de concasare și sortare a calcarului și altele. în cinstea marilor evenimente din acest an, colectivul combinatului din Tîrnăveni s-a angajat să realizeze o producție suplimentară de carbid de 10 000 tone, adică de 10 ori mai mult decît în anul trecut. în două decade din •cest an ei au obținut suplimentar 700 tone carbid.'-4—
• DE LA ÎNCEPUTUL ANULUI, ÎN FIECARE ZI, la Combinatul 

de lianți și azbociment din Birsești-Tg. Jiu a fost economisită, in medie, o cantitate de energie electrică ce poate asigura consumul unei localități rurale cu J70 de familii. Față de prevederile normelor tehnice, fiecare tonă de ciment se obține în prezent cu 2 000 wați mai puțin. în acest ritm, pină la sfirșitul anului, se va putea economisi o cantitate de energie necesară pentru a produce peste 11000 tone de ciment.
• O VESTE ÎMBUCURĂTOARE de la colectivul celei mai tinere întreprinderi siderurgice din țară — aceea de la Tîrgoviște. Aici a fost produsă cea de-a 100-a șarjă de oțel. De asemenea, au fost expediate beneficiarului — Combinatul siderurgic de la Galați — primele lingouri de 50 tone.
• DOUA DECADE RECORD ÎN JUDEȚUL GALAȚI: muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile acestui județ raportează că au realizat, peste prevederile de plan, 440 tone cocs metalurgic, 304 000 kWh energie electrică, 476 tone tablă subțire’ și bandă lată din oțel laminat la cald, 205 tone oțel aliat, 163 mc produse prefabricate din beton, 501 tone ulei comestibil și alte importante produse. La rindul lor, colectivele industriale din JUDEȚUL MUREȘ, obținind încă din primele zile ale anului ritmuri superioare de producție față de cele prevăzute, în primele două decade ale lunii ianuarie, au livrat peste plan 4,9 milioane kWh energie electrică, 850 km conductori electrici izolați, 750 tone carbid, 2 000 mp țesături, peste 2 200 perechi încălțăminte și alte produse.

(Urmare din pag. I)ele nu duc la creșterea avuției naționale, rămîn pînă la urmă fără rezultate practice, concrete". în lumina acestei aprecieri a secretarului general al partidului acționăm pentru scurtarea ciclului ccrcetare-pro- dncție, în strînsă legătură cu asigurarea devansării corespunzătoare a activității de cercetare față de cerințele economiei naționale. Calculele arată că reducerea cu numai un an a duratei ciclului cercetare-pro- ducție (la ora actuală media respectivă se menține ridicată, de a- proape 4 ani) echivalează cu o eficiență globală de sute de milioane lei. Desigur, toți factorii cu răspunderi în acest domeniu trebuie să acționeze în sensul amintit, un bun exemplu oferind în această privință unitățile învățămîntului superior, care participă tot mai mult ia rezolvarea unor teme de cercetare cu caracter aplicativ din diferite ramuri ale economiei. Astfel, in planul pe acest an al Ministerului Educației și învăță- mintului sînt cuprinse 24 teme de cercetare ; ele abordează diverse domenii. ca industria chimică, construcția de mașini, industria ușoară, metalurgia, agricultura, transporturile ș.a., iar numeroase unități de cercetare din învățămîntul superior participă, în calitate de colaborator, la cercetarea multor teme din planul de stat al diferitelor ministere. Numitorul comun al eforturilor in această privință constă in Încheierea la termene scurte a cercetărilor, concomi

tent cu sporirea eficienței aplicării lor in producție.O atenție deosebită acordăm și înlăturării tendinței unor institute și ministere — care nu a fost în totalitate lichidată — de a eșalona încheierea cercetărilor și aplicarea rezultatelor acestora in ultimul trimestru al anului, fapt care influențează negativ desfășurarea ritmică a cercetărilor și, în special, asigurarea premiselor de valorificare a lor în producție, în practică, în condiții de eficiență economică sporită.
— In ansamblul activității de 

cercetare-dezvoltare, invențiile 
și inovațiile ocupă un loc aparte 
și in acest an. Ce ne puteți 
spune despre eficiența economi
că a invențiilor și inovațiilor ?— Investirea de fonduri în activitatea de promovare și valorificare a invențiilor și inovațiilor reprezintă în țara noastră unul din domeniile cu cea mai ridicată eficiență economică. De pildă, cheltuielile efectuate de stat pentru experimentarea și aplicarea invențiilor și recompensarea autorilor se amortizează în mai puțin de un an. Să reținem, de asemenea, că această activitate a contribuit in ultimii ani cu aproximativ 2 miliarde lei la formarea beneficiilor întreprinderilor industriale și că volumul economiilor postcalculate determinate de aplicarea invențiilor și inovațiilor s-a dublat in decursul ultimilor 4 ani. Pe baza propriilor invenții s-a reușit să se evite achi-

—în acest an, colectivului de la Șantierul naval din ' Drobeta-Tr. Severin îi revin sarcini de plan sporite. O parte însemnată din creșterea producției va fi obținută — așa cum s-a indicat și la Planara comună a Comitetului Central al P.C.R. și a Consiliului Superior al Dezvoltării Economice și Sociale din noiembrie 1973— pe seama folosirii mal judicioase a capacităților de producție existente.— încă din ultima perioadă a anului trecut — ne spunea Lucian Paules- cu, inginer principal in cadrul serviciului tehnic— am analizat toate cauzele care au generat indici scăzuți de utilizare a unor mașini-unelte și am stabilit o serie demăsuri pentru înlăturarea lor. S-a observat, bunăoară, că, în timp ce unele mașini-unelte stăteau nefolosite, noi apelam la realizarea în cooperare a unor repere pe care, de fapt, le puteam executa chiar aici, pe șantier. Pe toate strungurile se lucrează, de mai multă vreme, în trei schimburi. Nu în același fel se utilizau celelalte tipuri de mașini. Tocmai de aceea, pentru anul 1974 s--n a- sigurat condițiile — r -in- citori calificați în meseriile respective, organizarea judicioasă a fluxului de fabricație, nominalizarea, atît la nivelul unității, cit și al secțiilor și atelierelor, pe fiecare navă în parte, a reperelor ce urmează să le executăm in acest an — astfel ea, din prima lună a anului, să lucrăm la toate mașinile-unelte In trei schimburi. Pe bazaunui studiu, la care aucolaborat specialiști, tehnicieni, maiștri, muncitori cu înaltă calificare,

s-au găsit o serie de soluții, din care o parte au fost aplicate în practică. S-a renunțat, de exemplu, Ia realizarea în cooperare a plăcilor tubu- lare. Acum, aceste repere se execută in atelierul nostru. Prin adaptarea u- nui dispozitiv pe mașina

cauza livrării lor cu întîr- ziere. Cum — ne-am zis la un moment dat — noi nu sîntem capabili să realizăm asemenea produse ? A fost mult pină am trecut Ia acțiune. In prezent, aceste condensatoare le realizăm noi, cu forțele noastre. Și trebuie să

Fiecare navă - 
construită 

mai repede 
și mai bine!

de găurit, o serie de o- perații la vane, care pină nu de mult se efectuau manual, în prezent se realizează mecanizat, sporind simțitor productivi- . tatea muncii. Pentru a se evita suprasolicitarea ma- șinilor-unelte, de pildă, specialiștii șantierului au trecut la elaborarea unor soluții în scopul reducerii adaosurilor la prelucrare a semifabricatelor.— De ani de zile — preciza maistrul principal Nicolae Cioabă __ noi a-ducem din import condensatoare. Și nu odată am avut greutăți din

spunem, fără lipsă de modestie, că le construim chiar mai bine, mai ieftin. Nu numai că economisim valută, dar asigurăm, totodată, o mai bună folosire a mașinilor-unelte, ritmicitatea producției.Inginerul Ion Soșea — șefui atelierului proiec- tare-tehnologie — ne-a vorbit și despre alte preocupări ale specialiștilor și muncitorilor, orientate in mod unitar in direcția folosirii cu randament maxim a mașinilor-unelte : dotarea cu sculele necesare — freze, seturi de freze ; asimilarea, tn

cadrul șantierului, ■ 12 repere care, pînă nu de mult, se asigurau prin cooperare ; pentru evitarea pierderilor de timp și funcționarea continuă a mașinilor s-au creat, in secții și ateliere, depozite intermediare, cu trei compartimente, unde se află, din timp, piesele ce urmează a fi prelucrate în fiecare zi, în fiecare schimb, pe fiecare mașină în parte. în continuare, specialiștii au în vedere aplicarea altor soluții tehnice care să permită asimilarea în fabricație a unor repere care Încă se mai importă.Aici, la Șantierul naval din Drobeta Tr. Severin, deviza lansată de secretarul general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU : „Nici o mașină și nici un utilaj sub randamentul planificat, nici un minut nelucrat" a devenit, Intr-adevăr, o sarcină mobilizatoare tn activitatea de fiecare zi a comuniștilor, a întregului colectiv. Ceea ce s-a făcut pină acum In direcția folosirii cu randament maxim a mașinilor-unelte este — după cum demonstrează colectivul șantierului — numai un început. Rezerve sînt încă multe și, tocmai de aceea, scopul inițiativelor în întrecere, al soluțiilor tehnice Identificate este mereu același : punerea deplină in valoare a tuturor posibilităților de a spori producția de nave, în condițiile unei eficiente superioare.
Virqil TATARU
corespondentul „Scîntell"

y
B 8 fi I ■ ■ @ziționarea multor licențe din străinătate și să se fabrice unele din produsele românești solicitate pe piețele externe. Dar și în acest domeniu se cuvine precizat că de modul cum înțeleg conducătorii de întreprinderi avantajele economice ale invențiilor și inovațiilor depinde încurajarea acestor idei ce grăbesc obținerea unor mari beneficii, cu eforturi minime.

Zona de încadrare ca fertilitate și favorabilitate

Supra buie su I—II III—IV V—VI I—II III—IV V—VIGriu 18 6 000 5 500 5 000 7 000 6 500 6 000Porumb 20 7 000 6 500 6 000 11 500 9 500 7 500 ,Floarea-soarelui 8 3 500 3 000 2 500 4 500 4 000 3Ș00Sfeclă de zahăr 5 60 000 55 000 50 000 75 000 70 000 60 âooCartofide toamnă 8 40 000 35 000 30 000 60 000 55 000 45 000
PENTRU COOPERATIVELE AGRICOLE DE PRODUCȚIE :Grîu 18 5 300 4 800 4 300 6 500 5 800 5 300Porumb 20 6 300 5 800 5 300 10 500 8 500 6 500Floarea-soarelui 8 3 200 2 700 2 200 4 200 3 700 3 200Sfeclă de zahăr 5 55 000 50 000 45 000 70 000 65 000 55 000Cartofide toamnă 8 35 000 30 000 25 000 55 000 50 000 40 000

PENTRU STAȚIUNILE DE MECANIZAREA AGRICULTURII iGriu X 4 500 4 000 3 000 5 500 5 000 4 500Porumb X 6 000 5 000 4 500 9 000 8 000 6 000Floarea-soarelui 8 3 000 2 600 2 100 3 800 3 500 3J00 ,Sfeclă de zahăr 5 50 000 45 000 40 000 65 000 60 000 50 000Cartofide toamnă 8 30 000 25 000 20 000 50 000 45 000 40000 ț
•) Suprafața stabilită prin plan unităților ce le deservesc.Pentru Institutele de cercetări și stațiunile experimentale, nivelul producțiilor medii se majorează cu 5 la sută față de producțiile medii stabilite pentru întreprinderile agricole de stat.Decretul Consiliului de Stat prevede ca județele sau unitățile agricole socialiste distinse cu titlul de „Erou al Muncii Socialiste", care întrunesc și In anii următori condițiile prevăzute In prezentul decret, vor 

fi distinse prin conferirea, din nou, a medaliei de aur „Secera și Ciocanul".Prin Decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România s-a hotărit, de asemenea, ca stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii, care aduc o contribuție importantă în obținerea unor producții mari în cooperativele agricole de producție deservite, prin organizarea în condiții

tehnice superioare a muncii și aplicarea unor tehnologii avansate, sS li se confere, potrivit legii, „Ordinul Muncii" clasa I.Indicatorii minimi de producție care trebuie realizați de stațiunile pentru mecanizarea agriculturii, pen- tru a primi această înaltă distincție, sînt următorii :— realizarea planului la toate unitățile deservite și depășirea producției cu cel puțin 10 la sută pe îrȘ- treaga rază de activitate la una difi principalele culturi : grîu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr sau cartofi ;— cultura care se încadrează în prevederile alineatului precedent trebuie să reprezinte ca suprafață cel puțin următorul procent din totalul suprafeței arabile a cooperativelor agricole deservite :— grîu— porumb— floarea-soareluî— sfeclă de zahăr— cartofi de toamnă.
întreaga suprafață cultivată întreaga suprafață cultivată 8 la sută5 la sută8 la sutălimitele cheltuielilor stabilite prin indicatorii planului de stat.(Agerpres)— realizarea planului propriu privind volumul de lucrări exprimat valoric și încadrarea activității in

gență ș.a., deci să includem în plan aplicarea lor. Ca atare, pentru prima dală, planul pe anul 1974 cuprinde și promovarea a circa 200 invenții românești, prin care se scontează obținerea de beneficii anuale de peste 1 miliard Iei. Deoarece cu a- ceasta nu s-a epuizat portofoliul de creativitate, ne-am propus ca, tn continuare, să pregătim condițiile și să cuprindem în plan, suplimentar,

se ocupă de creativitate" — să fie Încetățenită in toate unitățile.
— Intre organizarea Judicioa

să a activității de cercetare ști
ințifică și dezvoltare tehnologi
că și creșterea eficienței aces
teia există o strinsă corelație...— Evident, așa stau lucrurile. 

Cercetarea științifică. In condițiile de

Cercetarea științifică
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— Consiliul Național pentru 
Știință și Tehnologie și-a propus 
măsuri in acest sens ? Cum 
se va acționa pentru aplica
rea mai intensă a invențiilor și 
inovațiilor in practică ?— Pe baza studiilor șl analizelor Întocmite anul trecut de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, am ajuns la concluzia că pentru a grăbi valorificarea in țară a invențiilor și inovațiilor este necesar să ridicăm această activitate la nivelul de tratare a celorlalte componente ale progresului tehnic : producția, cercetarea științifică, transferul de inteli-

și alte invenții valoroase. Factorii cu responsabilități pe acest tărîm urmăresc, concomitent, să dirijeze atenția inventatorilor și inovatorilor spre rezolvarea problemelor majore din economie : resurse energetice, valorificarea deșeurilor și folosirea mai deplină a materiilor prime indigene, reducerea nomenclatorului de materiale din import. Consider că In domeniul invențiilor și inovațiilor mai avem totuși multe de rezolvat, astfel ca acestea să fie bine și rapid promovate in economie și valorificate pe piața externă. Trebuie să muncim cu multă răbdare și perseverență, pentru ca această trăsătură a Întreprinderii moderne — „modul cum

astăzi, reprezintă o activitate complexă desfășurată de colective și personalități de inaltă competență, concentrată pe direcții de dezvoltare majore, selectate pe bazele progno- tice și strategice ale orientării științei moderne. Deci, se perfecționează întregul sistem de organizare a cercetării ; ea impune formarea unor „centre de greutate" care să aibă capacitatea de a crea, de a transpune in practică și de a utiliza neîntîrziat realizările cu efecte considerabile științifice și economice și, mai ales, de a asigura relația reciprocă dintre producție șl știință. Decretele de înființare a institutelor centrale de cercetare prevăd in detaliu toate as

pectele în acest sens. Prin aceste Institute se realizează, la nivel de ramură, așa-numitul proces de „inovație totală" intr-un cadru organizatoric unitar, cu posibilități de dirijare. inceplnd de la elaborarea temei. In cercetarea fundamentală și aplicativă, pină la aplicarea tehnologiei modernizate sau pină la valorificarea noului produs. Nu intîmplător structura organizatorică a unităților de cercetare este stabilită in funcție de volumul, complexitatea, Importanța și specificul activității, mărimea acestora, ca și a compartimentelor de cercetare fiind determinată de numărul celor „creativi", a celor mai eficienți pentru știință și economie.
— Sub raportul creșterii efi

cienței economice, se apreciază 
că trebuie mult restrinsă activi
tatea administrativă, uneori bi
rocratică, pe tărimul cercetării 
științifice. Ce aveți in vederț in 
acest domeniu ?— Pentru personalul de conducere se stipulează obligația de a desfășura efectiv activitate de cercetare sau proiectare, în proporție de la 50 la sută pină la 90 la sută din timpul normal de lucru. Astfel, este ridicat prestigiul cadrelor respective, acestea devenind mai eficiente, potrivit importanței activității lor pentru economia națională. Prin aceasta se realizează și dezideratul de a nu pierde nici un cercetător sau proiectant, fără a cîștiga în schimb un bun conducător. în același context se În

scrie și îmbunătățirea raportului cantitativ dintre personalul cu studii superioare și cel cu alte studii, ca o condiție esențială pentru asigurarea unei organizări moderne a activității, pentru creșterea eficienței cercetării științifice și dezvoltării tehnologice.De altfel, asemenea probleme fundamentale — ca acelea ce se refera Ia sporirea eficienței cercetării științifice — vor fi soluționate și de către Statutul cu privire la organizarea cercetării științifice, aprobat de către Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. 
și Consiliul de Miniștri în ședința comună din 13 decembrie 1973. Din cuprinsul statutului reiese clar că pentru aprecierea personalului de cercetare criteriul principal îl constituie aportul concret la obținerea unor rezultate de prestigiu în ecOno- mie, la dezvoltarea științei, tehnicii și culturii. în acest sens, accentul =e pune pe obligația ce o are personalul de cercetare și proiectare de a efectua lucrări cu o înaltă eficiență economică sau socială, ori care conș tribuie la îmbogățirea patrimoniului științei românești și, mai ales, pe în*  datorirea ce-i revine în valorificarea rezultatelor obținute. Desigur, toata prevederile statutului sînt deosebii de importante și prin aplicarea lor va crește calitativ potențialul științific ai țării noastre — bază sigură pentru sporirea continuă, mai substanțială, a eficienței cercetării științifice și dezvoltării tehnologice, potrivit sarcinilor stabilite de conducerea partidului și statului.
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Studenții constructori 
se recomandă:

CONSTRUCTORI -
STUDENȚI

—
*

De cîțiva ani, mai precis odată cu dezvoltarea zonei industriale în jartea de sud-est a orașului, la Iași a început să se vorbească și de un al doilea cartier universitar : cel politehnic. Pentru a putea efectua mai ușor practica productivă în noile intreprinderi industriale, studenților Institutului politehnic ieșean li s-au dat in folosință, aici, lingă zona industrială, mai întîi un grup de 12 cămine și o cantină la care pot lua masa circa 6 000 studenți, iar de anul trecut o serie de laboratoare și alte spații de învățămint pentru studenții facultăților de chimie industrială și hidrotehnică.De curînd au început să se mute aici studenții și cadrele didactice de la Facultatea de construcții. Numai că viitorii ingineri și sub- „ingineri constructori nu au preluat clădiri gata realizate, ci doar Jocul pentru amplasarea lor, ur- mînd ca întreaga construcție să fie executată de ei. Acțiunea a mobilizat atit pe studenți, cît și cadrele didactice. într-un timp record, s-au realizat documentațiile tehnice și de execuție pentru un pavilion de proiectare cu 4 niveluri și alte două corpuri pentru hale și laboratoare necesare activităților practice ale studenților secțiilor de căi ferate, drumuri și poduri și de betoane — materiale, tehnologii de construcții.— Proiectele se dovedesc excelente acum, în momentul execuției — ne spune ing. Ion Feraru, șeful lotului de la trustul de construcții industriale, antreprenor general pentru noile obiective ale Institutului politehnic.Interlocutorul ne-a mai precizat totodată că, din volumul total de investiții acordate, cadrele didactice și studenții au economisit, prin realizarea proiectelor amintite, circa un milion lei. Mai mult, avînd la timp aceste documentații, constructorii au trecut la ridicarea clădirilor respective și, în mai puțin de trei luni, s-au și conturat halele și laboratoarele pentru cele două secții amintite.— Nu ne-am oprit însă aici — ne spune conf. dr. ing. Adrian Radu, prodecanul Facultății de con

strucții. Din discuțiile purtate în adunările de partid cu cadrele didactice și studenții, in consiliul profesoral și asociațiile studenților, a reieșit că noi, cei de la construcții, putem face mult mai mult. A apărut astfel inițiativa de a veni în ajutorul constructorilor, preluînd și o serie de lucrări de execuție pe care să le realizăm cu studenții.Pentru început, studenții anului III de la secția de subingineri-con- strucții civile și căi ferate, drumuri și poduri, în serii de cîte 40, pe timp de două săptămîni, au devenit muncitori permanent! ai șantierir- lui. Ei efectuea'ză astfel practica semestrială comasată și practica de diplomă, în același timp. De la 15 martie, cind stagiul de practică pentru studenții de la secția de subingineri se încheie, pe șantier vor veni zilnic, în aceleași condiții, alți peste 100 de studenți de la secțiile de ingineri. De comun acord cu conducerea șantierului, s-a stabilit ca studenții să lucreze atît în brigăzi mixte cu muncitorii, cît și separat ; să primească îndrumări și supraveghere .din partea cadrelor didactice, a șefului de lot și șefilor de formații de lucru. Se urmărește deci și un randament efectiv pe șantier, dar și o pregătire temeinică a studenților pentru a deveni buni specialiști.r Pe șantier am găsit pe toți cei 40 de studenți din prima serie de la subingineri. Cu tot frigul iernii, ei lucrau de zor la încărcarea și descărcarea unor materiale, la închiderea halelor, încît să se poată face racordul lor la sursele de căldură pentru ca apoi să înceapă și operațiile de finisări interioare. La pavilionul de proiectare se făceau turnările de betoane în co- fraje mixte, iar la planșee și diafragme se aplicau plase sudate.Pe șantier l-am întîlnit și pe conf. dr. ing. Chimon Capatu, care ne-a spus :— Soluțiile de turnare a betoane- lor în cofraje mixte universale, încît acestea ies aparente, deci fără să mai fie nevoie de alte finisări, și aplicarea plaselor sudate

la planșee și diafragme se pot socoti unicate la Iași. De a- ceea, noi, cei care le-am conceput, sintem zilnic pe șantier pentru a îndruma să se realizeze întocmai. Procedeul i planșeelor sudate îndeosebi, prin care se economisește între 8—12 la sută oțel și se elimină marele volum de manoperă pentru confecționarea lor pe șantiere, vrem să-l declarăm drept tehnologie nouă. Verificăm totul practic, împreună cu studenții, urmărind astfel ca ei să fie și pionii aplicării tehnicii noi cind vor prelua sarcinile de viitori specialiști constructori.— Cum apreciați sprijinul studenților ? — l-am mai întrebat pe ing. Ion Feraru.— Deosebit de eficient. Avînd acum sarcini concrete și lucrînd cot la cot cu constructorii noștri, viitorii specialiști se simt cu adevărat în elementul lor. Sînt și ei constructori și nu figuranți pe șantier ca în anii din urmă, cînd practica nu era astfel organizată, în baza planului stabilit cu conducerea facultății vom organiza și brigăzi mixte de zugravi, fierari- betoniști, mozaicari etc.— Știm că aceste construcții sînt pentru noi și pentru alte multe generații de studenți — spune studentul Constantin Crăciun. Și, dacă noi sintem cei care lucrăm la 

ele, vrem să fim pomeniți că am făcut un lucru bun. De altfel și construcțiile la care lucrăm sînt unicate. Pentru prima oară în țară, pentru pregătirea studenților constructori se ridică astfel de hale, laboratoare și alte spații unde vom putea realiza încă de pe băncile școlii tehnologii și materiale de construcții noi, de serie zero și de producție, încercîndu-le totodată în standuri moderne.Experiența Facultății de construcții a început să fie însușită și de alte facultăți ale Institutului politehnic ieșean. Prof. dr. ing. Ti- beriu Golgoțiu, prorector al institutului, ne informează că s-a trecut la practica semestrială comasată, cu ieșirea studenților pe șantierul noilor construcții ale institutului ca muncitori necalificați, și la Facultatea de chimie industrială. La electrotehnică și mecanică studenții se vor constitui în echipe pentru a efectua lucrări calificate de instalații electrice și montări de utilaje.Și acum, în final, să notăm angajamentul studenților ieșeni: unele construcții ale institutului vor fi date în folosință cu cel puțin două-trei luni mai devreme.
Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

Micii
agricultori

Cu 3 ani in urmă, la școala ge
nerală de 8 ani din comuna Belciu- 
gatele, județul Ilfov, a luat ființă 
o microcooperativă agricolă pe 
o suprafață de 2,5 ha teren. Sub 
îndrumarea atentă a profesori
lor, copiii au început să lucre
ze pămintul, să îngrijească cu 
indeminare plaptele și animale
le. De fapt, scopul principal al mi
cii unități agricole era și este de a 
deprinde pe elevi încă din anii de 
școală cu această importantă înde
letnicire — agricultura. Dar, dincolo 
de obiectivul educativ, elevii au 
obținut producții și rezultate eco
nomice remarcabile, mulți dove
dind aptitudini și pasiune deose
bită.

In 1973, pe 2 ha cultivate cu po
rumb au obținut in medie la ha 
cite 13 600 kg porumb știuleți. Se
cretul acestui rezultat este că au 
aplicat la timp ingrășămintele 
chimice, au executat conștiincios 
lucrări de arat, semănat, întreține
re etc. Rezultate bune au înre
gistrat și in grădina de legume și 
flori, in creșterea animalelor, a 
viermilor de mătase. In total, co
piii au realizat un venit de circa 
40 000 lei din microcooperativă a- 
gricolă.

Unitatea este organizată pe prin
cipiul C.A.P. din comună, condu
cerea fiind aleasă pe unitatea de 
pionieri, brigăzile pe detașamente, 
iar echipele pe grupe. In total, 
există 6 brigăzi și 12 echipe. In
teresant e și faptul că 15 elevi 
au invățat să minuiasci tractoare
le și mașinile agricole.

Pentru rezultatele bune obținute 
in sporirea producției agricole și 
animaliere din anul trecut, recent 
unitatea a primit diploma de onoa
re și insigna de fruntaș pe țară, 
iar din fondurile realizate, 40 de 
elevi au făcut o frumoasă excursie.

Adunarea generală a microcoope- 
rativei agricole, cu prilejul încheierii 
bilanțului pe 1973 și stabilirii sar
cinilor pe anul 1974, a analizat cu 
exigență și spirit gospodăresc re
zultatele obținute și posibilitățile 
existente. In 1974, pe lingă cul
tura porumbului, a legumelor, creș
terea viermilor de mătase și a ani
malelor, se vor introduce in cul
tură ricinul, se va construi un so
lar pentru producerea răsadului de 
legume ; in aceste zile este pe ter
minate construcția unei sere pen
tru flori. Elevii sint hotăriți să 
muncească și mai bine, dovedind 
astfel părinților și consătenilor lor 
că pot deveni agricultori de nă
dejde. Că, de fapt, incă de pe acum 
obștea satului se poate bizui 
pe ei!

Florea 
CEAUȘESCU

Amintirea unui 
militant comunistS-au împlinit trei sferturi de veac de la nașterea lui Marin Florea Ionescu, activist de seamă al mișcării noastre muncitorești.Născut la 24 ianuarie 1899 în comuna Băduleasa din județul Teleorman, într-o familie de țărani săraci, Marin Florea Ionescu a venit în anui 1910 la București, intrînd ucenic la Arsenalul armatei. Condițiile inumane de muncă și crunta exploatare la care era supus i-au îndreptat din fragedă tinerețe pașii spre mișcarea muncitorească. Hotăritoare pentru formarea sa ca luptător revoluționat a fost întîlnirea, în 1915, cu I.C. Frimu, prestigioasă personalitate a mișcării noastre muncitorești, sub a cărui înrîurire a început să ia parte la activitatea cercului „Tineretul muncitor**  din Capitală. Curînd a devenit membru al comitetului de conducere al organizației tineretului muncitoresc de la Arsenalul armatei, mobilizind pe tinerii lucrători de aici la acțiunile organizate de P.S.D. pentru satisfacerea revendicărilor economice șl politice ale proletariatului.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Mir
cea Cristescu. Solist : Dmitrii 
Alexeev (U.R.S.S.) — 20.
• Opera Română : Carmen — 19.
• Teatrul de operetă : Contele de
Luxemburg — 19,30.

După intrarea țării noastre în război, în condițiile evacuării Arsenalului armatei în Moldova, el a continuat să desfășoare o intensă activitate revoluționară. Condamnat de Curtea Marțială din Bacău la 15 ani muncă silnică, împlinise doar 18 ani cind a pășit p^ poarta închisorii din Tg. Ocna. Regimul aspru de detențiune nu i-a putut clinti încrederea în marele ideal revoluționar. Împreună cu ceilalți tovarăși aflați după gratiile temniței, a adresat calde cuvinte de solidaritate militan- ților revoluționari care, în mai 1921, au încununat cu o strălucită victorie lupta pentru transformarea Partidului Socialist în Partidul Comunist Român.Eliberat in urma unei amnistii, în anul 1929, după 12 ani de detențiune, Marin Fiorea Ionescu s-a avîntat plin de elan în lupta organizată de partidul comunist împotriva încercărilor claselor dominante de a arunca întreaga povară a crizei economice din 1929—1933 pe umerii maselor muncitoare. In acei ani de puternice bătălii de clasă, culminînd cu eroicele lupte din ianuarie-februarie 1933, în cursul cărora Partidul Comunist Român

75 DE ANI DE LA NAȘTEREA 
LUI MARIN FLOREA 

IONESCU

Luna cărții la sateCa-n fiecare an, februarie va fi „Luna cărții Ia sate“. Ajunsă la a 14-a ediție, această tradițională manifestare va avea anul acesta un caracter deosebit, constituind un omagiu pe care autorii, editorii, cititorii, slujitorii literaturii de orice gen îl aduc marii sărbători — cea de-a 30-a aniversare a eliberării patriei, 

s-a afirmat ca cea mai înaintată forță politică a societății românești, calitățile sale de organizator și propagandist revoluționar s-au a- firmat din plin în îndeplinirea sarcinilor de răspundere ce i-au fost încredințate în cadrul comitetelor regionale de partid Iași și Oltenia.In anii care au urmat cînd, sub conducerea partidului comunist, s-au desfășurat largi acțiuni de masă împotriva pericolului fascist, pentru a- părarea drepturilor și libertăților cetățenești, Marin Florea Ionescu a fost printre militanții partidului care au avut sarcina de a participa la organizarea marilor demonstrații antifasciste, cum a fost cea de la 1 mai 1939 din București, cînd peste douăzeci de mii de cetățeni au manifestat împotriva fascismului, pentru apărarea Independenței și integrității patriei, amenințate de Germania nazistă și acoliții ei horthyști. Arestat din nou în aprilie 1940, a fost întemnițat la Doftana, Caransebeș și Tg. Ocna, iar după expirarea detențiunii, internat în lagărul de la Tg. Jiu.După victoria insurecției naționala antifasciste armate, Marin Florea ; Ionescu și-a îndeplinit, cu abnegația $ și perseverența care i-a caracterizat întreaga activitate, sarcinile de răspundere încredințate de partid ; el s-a aflat printre activiștii P.C.R. care au contribuit la refacerea unității mișcării noastre sindicale, în cadrul căreia a îndeplinit apoi funcții de conducere ; în 1948 a fost ales secretar al Prezidiului Marii Adunări Naționale. In ultimii ani ai vieții a desfășurat o rodnică activitate ca vicepreședinte al Consiliului General al A.R.L.U.S. La congresele al VIII-lea și al IX-lea ale P.C.R. a fost ales membru al Comisiei Centrale de Revizie.A încetat din viață la 13 septembrie 1967. Viața și activitatea lui Marin Florea Ionescu, ca și ale atîtor altor militanți ai mișcării noastre muncitorești, constituie pentru membrii partidului, pentru toți oamenii muncii un exemplu însuflețitor de devotament neprecupețit față de ideile socialismului.
Virgil SMARCEA

precum și aniversării unui sfert de veac de agricultură socialistă. Tematica acțiunilor înscrise pe agenda manifestării va include probleme de actualitate ca „Beletristica română contemporană — oglindă a cuceririlor revoluționare ale poporului nostru**  sau „Tineretul român — factor activ în opera de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră".Ampla expoziție : „Capodopere ale artei mexicane" poate fi considerată un adevărat portret al Mexicului, înfățișîndu-ne civilizațiile milenare ale unui popor a cărui spiritualitate ne este comunicată în primul rînd de mărturiile sale artistice și arheologice.Arhitecții, sculptorii sau ceramiștii Mexicului vechi, pe câre-i numim azi artiști, nu erau decît artizani anonimi, care exprimau prin simboluri concepții izvorîte din necesitatea unei' vieți legate de natură sau lucrau pentru a înfrumuseța obiectele casnice. Ei s-au ridicat pe treptele artisticului fără aportul elementelor străine; prin propriul lor geniu. Numai mulțumită unei evoluții culturale generale au creat stilurile și operele, care ne frapează azi prin originalitatea, și bogăția lor artistică.Rentru a le înțelege, organizatorii au căutat să le redea într-o ambianță a- decvată, adăugind machete de arhitecturi, fotografii și încercînd o prezentare cronologică menită să reconstituie o bună parte din culturi considerate pierdute și puse acum în valoare prin săpături arheologice bine organizate.Dacă ar fi să privim numai obiectele ce reprezintă civilizația Maya, una dintre cele mai strălucitoare civilizații preco- lumbiene create în . peninsula Yucatan din sudul Mexicului, expoziția ne a- pare revelatoare, ca un veritabil act de cultură și de cunoaștere a evoluției istorice și artistice a unui popor cu o istorie și artă impresionante prin diversitatea și strălucirea lor. Civilizația Maya se impune a- tenției prin gustul pentru o decorație legată de arhitectură, prin sculptura care- imprima zidurilor sensuri și simboluri astronomice și religioase. Caracterul lor plastic este liber și realist iar știința volumelor, armonia atitudinilor, hieratismul gesturilor, vigoarea expresiilor sînt caracteristice.Dar nu numai civilizația Maya constituie un mare punct de interes al expoziției ; și înainte, și după ea, în prezentarea cronologică, aflăm o extremă

complexitate de stiluri, a căror durată are peste 3 000 de ani. Din primele civilizații, numite civilizații preclasice, figurinele de războinici și vasele din teracotă datează din anii 1500 î.e.n.Arta mexicană, în ansamblul ei, așa cum apare în expoziție este împărțită în patru cicluri : arta veche, arta colonială, aria populară și arta plastică contemporană. Deși atît de diversă ca genuri, epoci, zone geografice, ea prezintă o unitate artistică, avînd elemente de continuitate ce-i conferă un caracter specific.

a imprimat artei anumite trăsături ce străbat unitar civilizații puternice ca El Arbolillo, Zacatenco și Tla- tilco, ce constituie civilizațiile preclasice, strălucitoare prin frumusețea o- biectelor din teracotă monocrome, cu un decor in- cisat geometric, cu reprezentări simbolice subtile, de mare forță sugestivă.Începînd cu anul 1100 î.e.n., tehnica prelucrării ceramicii este mult evoluată, amintindu-ne prin coloritul ei eu negru, roșu, alb și galben de ceramica de Cucuteni. Expoziția cuprinde doar o selecție a
CARNET PLASTIC

CAPODOPERE 
ALE ARTEI 
MEXICANE

Cucerirea și dominația spaniolă — între 1521—1821 — impunînd, artisticește, barocul, l-au suprapus pește o puternică artă originală. Faptul a generat un stil nou, specific, în nobl context istoric și artistic, diferit fără îndoială de cel european. Revoluția din 1910, care a deschis privirile spre viitor, a redeșteptat și gustul pentru trecut, pentru tradiții și izvoare, pentru autenticitate, arta populară devenind un element activ al creației.Fără îndoială că pentru noi, așa cum este concepută expoziția, Mexicul precolumbian este partea cea mai interesantă și mai atractivă. Caracterul agri- coi al activității umane, din perioadele precolumbiene,

unor piese izolate, care destul de greu ne dau ideea evoluției stilistice desfășurate pe parcursul unor perioade așa de mari, în lumea „olmecă" din centrul Mexicului, unde aflărți pe adevărații creatori ai sculpturii din America Centrală, au apărut civilizațiile clasice : Maya, Zapotecă, El Tajin și Teotihuacan. Sarcofagele, stelele funerare, statuile monumentale, machetele de piramide și temple demonstrează o nouă și fer-' tilă evoluție artistică. Fantezia și vitalitatea au un echilibru evident ; poate in afară de civilizația Maya, Teotihuacan îmi apare ca leagănul și caracteristica civilizației Mexicului al cărei apogeu se situează între anii 300 și 650.

Teotihuacan a fost un oraș gigantic, întins pe 142 km2, renumit pentru celebrele piramide ale soarelui și lunii. Arta sa este severă, viguroasă, puțin abstractă. Spiritul decorativ al obiectelor este mai bogat în civilizația Zapotecă și mai complicat în cea Mixtecă sau la civilizațiile coastei Pacificului. Cu ultima perioadă a triburilor nomade aztece, triburi războinice, pătrundem în sectorul, din expoziție, rezervat Noii Spânii, din nefericire sărac, reprezentat doar de un amplu Rctablu din fosta mînăstire Tepotzol- tan din Mexic, o sculptură și două cruci baroce. A- ceastă epocă s-a caracterizat prin grandilocvență, prin obiecte cu ornamentații specifice, delirante, fantastice, cu forme vii, bogate, ce au implicat o caracteristică specifică barocului colonial.După prezentarea unor imagini din arhitectura contemporană, printre care și o machetă a cetății universitare din capitala Mexicului cu fațadele sale Violent policrome, și după o amplă expoziție a artei populare, extrem de variată și exotică pentru gustul nostru, expoziția se încheie cu prezentarea unei selecții restrînse din pictura, sculptura și gravura mexicană contemporană. Arta populară, un amestec de influențe indiene, asiatice și europene, este foarte bogată în ceramică, jucării, sculpturi, obiecte din lac, împletituri.în pictura contemporană, cuprinzînd un mănunchi de artiști celebri ca Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Jose Clemente O- rozco, Rufino Tamayo, Francisco Corzas, Vicente Rojo, Leopold Mendez ș.a., se evidențiază crearea, pe un sol de antică cultură, a unei arte noi, deschisă curentelor universale.O asemenea expoziție, vastă și cuprinzătoare, este un act de cultură, un prilej de a cunoaște într-o sinteză fericită evoluția spirituală și caracteristicile artistice ale unui popor de o tradiție artistică milenară, ce ne înaripează și ne fascinează imaginația.
Mircea DEAC

t V
PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoală.
16,00 Matematică (Consultații pen

tru clasa a VIII-a). Piramida.
16.15 Biologie (anul III) : Activi

tatea nervoasă superioară.
16.35 Științe sociale (consultații) : 

Modificări în structura so
cială a țării. Omogenizarea 
națiunii noastre socialiste.

17.30 Emisiune In limba germană.
19.20 1001 de seri : Băiatul de pe 

afiș.
19.30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Interpretul preferat : Nico- 

lae Sabău și cîntecele Ma
ramureșului.

20,10 Orele uzinei — documentar 
TV.

20,40 Avanpremieră,
20.45 Film artistic: „Tatăl meu, zu

gravul". Producție a studiou
rilor din R.P. Bulgaria. Pre
mieră pe țară.

22.20 24 de ore.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17.35 Film pentru tineret : „Doar 

un telefon". Producție a stu
diourilor din R. P. Ungară.

18,5.0 Desene animate.
19,05 Muzică distractivă.
19.20 1001 de seri : Băiatul de pe 

afiș.
19.30 Telejurnal * * La cotele anu

lui XXX.
20,00 O viață pentru o idee : Th. 

A. Edison (II).
20.30 Pagini din muzica de came

ră.
21,00 Bucureștlul — azi.
21.15 Portativ ’74.
21.45 Din filmoteca de aur a Te

leviziunii : Eminescu. Sce
nariu și comentariu — Tu
dor Via nu. Citește Mihail 
Sadoveanu.

(Urmare din pag. I)
.......... ——,--------------telierului de autoutilare de la tînăra întreprindere de elemente pneumatice de automatizare Birlad și cu un nou produs in nomenclatorul industrial vasluian — cartonul celulozic și textil realizat la întreprinderea de materiale izolatoare Vaslui.— Ce-ar fi să trecem și pe la C.A.P. Leu, din județul Dolj 7T- Motivele, Nlstor Țuicu 7— De ce să vi le spun eu. îl las mai bine pe președintele Dumitru Dragomir. După ce l-am ascultat pe tovarășul Dragomir ne-am dat seama că era cazul să nu ocolim C.A.P. Leu. Despre ce-i vorba : anul trecut s-au plantat aici circa 32 ha de dud cultură intensivă. Frunza a crescut bine mersi, numai constructorul n-a „crescut", potrivit prevederilor contractuale, ...construcțiile. Și astfel, industria ușoară a prelucrat cu 1500 kg mai puține gogoși de mătase, iar C.A.P.-ul amintit a pierdut 75 000 lei. Lucrurile s-au petrecut aidoma și cu ferma de vaci...

— Ca să nu se mai petreacă, rostește măcar numele întreprinderii, tovarășe președinte.— Dacă-i pe-așa, a- tunci • rețineți : întreprinderea intercoopera- tistă de montaj și reparații Craiova.

— Tu ești Constantin Simion 7— Da. Și aduc Ia cunoștință că au început lucrările la ridicarea noului cartier Aurel Vlaicu. Aici vor fi construite 4 000 de apartamente. In

J 25-a zi 
la dispecerat

— Cum s-ar zice, constructorul „casei".— Mă rog... Nouă însă nu ne mai arde de glume...— Constanța solicită legătura.— O ai, George Mi- hăescu.— La spitalul județean a luat ființă o secție de oncologie, cu 50 de paturi. Dotată cu instalații și laborator modern, secția este servită de personal medico-sanitar de specialitate...— Comutați pe Arad.

1974 vor fi date în folosință 680...— Pentru că sintem la acest capitol edilitar, am și eu de adăugat ceva de la Iași.— Ce anume, Manole Corcaci 7— La Facultatea de construcții a trecut cu bine „examenele" prototipul de pod cu curbură variabilă, din beton pre- comprimat, realizat Ia cererea Direcției de drumuri Bistrița-Năsăud, după un proiect al I.P.J. Suceava.

— De la Iași, legătura cu Sibiul, vă rugăm 1— Am și trecut pe recepție, Nicolae Brujan.— în perimetrul orașului Ocna Sibiului și al comunei Loamneș, la Riu- ra, s-a dat în folosință un mare complex piscicol.— Deci, șl la munte balta poate avea pești 7...— Chiar din acest an...— Poftă bună sibieni- lor și... ne invităm la o saramură.— Mă ascultați și pe mine ?— Dacă tot te afli pe „fir"...— Ba mă aflu la 1 000 m altitudine. Sînt Tomori Geza.Zăpadă mare, cer senin... Așa e aici, la sanatoriul din Turia, cu o secție de ftiziologie — prima de acest fel din țară. După cum am aflat de la dr. Kozma Gyorgy, la această secție bolnavilor peste 60 de ani li se aplică pe lingă tratamentul o- bișnuit și un tratament gerontologie.— Mulțumim, Tdmori Geza.— Aș mal avea si alte noutăți...— Să le lăsăm pentru edițiile viitoare ale tele- conferinței.
j „ROMĂNIA-FILM" prezintă „DOSARE DE MULT UITATE"
I

Producție a studiourilor 
„Lenfilm". Regia : Vladimir 
Sredel. Muzica : I. Svarf. 
Cu : Ivan Nasonov, Valeri 
Olșanski, Mihail Lobanov, 

Petr Mercuriev

i

J

cinema
• Cidul ! PATRIA — 9; 12,45; 
16,30; 20,15.
• Luna furioasă : SCALA — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18.30; 21.
6 Zăpada fierbinte : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Capcana : CAPITOL — 9,15;
11,30; 14: 16,13; 18,30; 20,45. EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30, MELODIA — 9: 11,15: 
13,30; 16; 18.30; 20.45, GLORIA — 
9; 11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,15.
• Insula misterioasă : SALA PA

LATULUI — 17,15 (seria de bile
te — 4865), 20,15 (seria de bilete
— 4866), LUCEAFĂRUL — 9: 11,15;
13,30; 46: 18.30: 21, BUCUREȘTI
— 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18.15: 20,45.
• Felix și Otilia : DOINA — 8,45; 
13; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 11,30'; 16;
17,15.
• Judo : FESTIVAL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Marele vals : CENTRAL — 9,15;
12,30; 16; 19,30, BUZEȘTI — 9;
12,30; 16; 19,15.
• Ceața : UNIREA — 16; 18; 20.

• Joe Kidd : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, AU
RORA — 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18;
20,15. FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Uimitoarele aventuri ale Iui
Robinson Crusoe : BUCEGI — 
15,30; 18; 20,15. *
• Jurnalul unei femei pierdute 
— 14,36; 16,30. Marele drum — 
18,45, Paris 1900 ; Din nou Pari
sul — 20,45 : CINEMATECA (sa
la Union).
• Fapt divers în prima pagină :
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15. FLA
CĂRA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15; 20,30.
• întîmplărl cu Cosa, Nostra :
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, VOLGA — 9; 11,15;

13,30; 15,45; 18; 20,15, ARTA —
15,30; 18; 20,15.
• Veronica se întoarce : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20, POPU
LAR — 16; 18; 20.

Generalul doarme în picioare : 
NFRĂȚIREA intre popoare

— 15,30: 18; 20,15.
o Coloana de Ia miezul nopții : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
a Misiunea secretă a maiorului 
Cook : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,15.
© Fata care vinde flori : DACIA
— 9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15.
d Anonimul venețian : VIITO
RUL — 15,30; 18.
• Nunta de piatră : VIITORUL
— 20,15.

• Bună seara, doamnă Campbell: 
PACEA — 15,30; 17,45; 20.
• Anatomia dragostei : MOȘI
LOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20,15.
• Jocul de-a moartea : CRIN- 
GAȘI — 16; 18,15.
• „Vila*  noastră de vacanță : 
COSMOS — 18; 20,15.
• Balada lui Cable Hogue : COS
MOS — 15,30.
• Doi pe un balansoar : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 20,15.
• Poveste de dragoste : FE
RENTARI — 18; 20.
• Albă ca zăpada și cei șapte
pitici : FERENTARI — 10; 14; 16
© Ultimul tren din Gun Hill : 
MUNCA — 10; 15,30; 18; 20,15.
• O floare și doi grădinari : VI- 
TAN — 10; 15,30; 19.

• Fata din Istanbul : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,15.
• Vagabondul : RAHOVA — 10; 
15,30; 19.

teatre 

n Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala mare din bd. N. Băl- 
cescu nr. 2) : Un fluture pe lam
pă — 19,30, (sala Comedia) : Pri
zonierul din Manhattan — 20.
a Teatrul de comedie : Mutter 
Courage — 20.
S Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Intre noi doi n-a fost 
decît tăcere — 20, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Noile suferințe ale 
tinărului „W“ — 20.
o Teatrul Mic : După cădere —
19,30.
» Teatrul Gluleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (sala 
Studio din Piața Amzei) ; Iancu 
Jianu — 9.

• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Un băiat isteț 
și un rege nătăfleț — 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Bucătăria — 20.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana —19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe plaiurile Mioriței —
19,30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de circul Busch-Roland 
— 16; 19,30.
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Tovarășului AHMED HASSAN AL-BAKR
Secretar general al Partidului Socialist Arab Baas din IrakBAGDADCu prilejul realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Socialist Arab Baas, doresc să vă adresez felicitări cordiale, iar poporului irakian prieten urări de progres și prosperitate.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre partidele și statele noastre vor cunoaște o dezvoltare multilaterală continuă, în interesul popoarelor român și irakian, al triumfului luptei generale împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru pace și securitate internațională.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Plecarea delegației Partidului
Socialist PopularDelegația Partidului Socialist Popular din Danemarca, condusă de Gert Petersen, membru al Comitetului Executiv al partidului, care, la invitația Comitetului Central al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit, joi dimineața, Capitala. Din delegație au făcut parte Dorte Helsted, Jens Otto Madsen, Troels Taaftkaer, membri ai C.C. al P.S.P.D., și Soeren Kolstrup, membru al conducerii organizației partidului din Arhus.
Delegația economica 

din R. D.Delegația economică condusă de tovarășul Mihai Marinescu, prim- vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, care a participat la lucrările în- tilnirii de lucru a președinților celor
• SPORT ♦ SPORT • SPORT • SPORT

SPORTURI DE IARNĂ
CAMPIONATUL NATIONAL DE PATINAJ VITEZAMIERCUREA CIUC (Corespondentul „Scînteii", Bartunek Istvan). — Joi, 24 ianuarie, a avut loc la Miercurea Ciuc inaugurarea campionatului național de patinaj viteză — ediția 1974. După aprecierea unanimă, condițiile, și în special calitatea gheții, sînt deosebit de bune. Chiar din prima zi de concurs s-au produs și cîteva rezultate bune : un record egalat și un dublu record național la junioare și senioare. Rezultate tehnice : senioare — 500 m : Frum Sanda, Școala sportivă Sibiu

♦
ANULAREA CAMPIONATELOR 

EUROPENE DE BOB. Din cauza lipsei de zăpadă și a condițiilor nefavorabile, campionatele europene de bob pentru echipajele de două persoane, care urmau să aibă loc în stațiunea italiană de sporturi de iarnă Cortina d’Ampezzo, nu se vor mai desfășura. Această hotărîre a fost luată, după o așteptare de două săptămîni, de comitetul de organizare, a acestei competiții.
SCHI-ALPIN. „CUPA MONDIA

LA". Celebra campioană austriacă Annemarie Proell-Moser și-a înscris încă o victorie de prestigiu în palmares. Ea a ciștigat proba de cobo- rîre desfășurată la Badgastein (Austria) in cadrul „Cupei Mondiale" la schi.In urma acestui succes, Annemarie Proell-Moser și-a consolidat poziția de lideră în clasamentul individual al „Cupei Mondiale". Ea totalizează acum 188 de puncte, fiind urmată
Tenis: TURNEUL

DE LA PHILADELPHIAAlți patru tenismani : Rod Laver, Adriano Panatta, Harold Salomon și Paul Gerken s-au calificat pentru optimile de finală ale turneului internațional de tenis „open" de la Philadelphia. Australianul Rod Laver l-a învins cu 6—4, 6—4 pe Cliff Drysdale (R.S.A.), iar Salomon (S.U.A.) a dispus cu 6—4, 6—4 de Bob Hevzitt (R.S.A.). Italianul Adriano Panatta s-a impus categoric cu 6—1, 6—3 in fața englezului Chris Mot- tram. în sfîrșit, Paul Gerken (S.U.A.) l-a eliminat cu 6—2, 7—6 pe francezul Georges Goven. Miercuri, pentru optimile de finală, se calificaseră alți patru jucători : Bengtson (Suedia), Okket- (Olanda), Dibbs (S.U.A.) și Kodes (Cehoslovacia). într-un tur preliminar acestei faze. Roche (Australia) l-a învins cu 7—6, 7—6 pe Borg (Suedia), iar Metreveli (U.R.S.S.) l-a întrecut cu 7—6, 6—4 p® americanul Richey. ■ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBAL : Echipa I.E.F.S. învinsă 

și in meciul returSala „Victoria" din Ploiești a găzduit, ieri seară, meciul retur dintre echipele S.C. Leipzig și I.E.F.S. București, contînd pentru primul tur al „Cupei campionilor europeni" Ia handbal feminin. După o partidă echilibrată, jucătoarele din R.D. Germană au obținut victoria cu scorul de 10—9 (6—4).Cele mai eficace jucătoare din echipa oaspete au fost Waltraud Kretzschmar (4 goluri) și Barbara Helbig (3 goluri). Din rîndul formației române s-au evidențiat Maria Niță și Cornelia Mohanu, care au înscris cite două goluri.învingătoare și în primul joc (scor 15—6), echipa S.C. Leipzig s-a calificat pentru turul următor al competiției.Competiția internațională masculină de handbal rezervată echipelor de tineret va reuni între 8 și 14 aprilie la Teramo (Italia) echipe din 9 țări, care au fost repartizate în trei grupe. Selecțio
nata României va juca în prima 
grupă alături de echipele Braziliei 
și Argentinei. Din grupa a 2-a fac parte : Franța, Italia și Maroc, iar în grupa a 3-a vor juca Spania, Portugalia și Canada.

ȘAH. MECIURILE CANDIDAȚI- 
LOR. Continuă meciurile din cadrul

din DanemarcaLa plecare, membrii delegației au fost salutați de tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Ion -Savu, membri ai C.C. al P.C.R., Constantin Petre, membru al Comisiei Centrale de Revizie a P.C.R., secretar al Comitetului municipal București al P.C.R. (Agerpres)
româna s-a întors

Germanadouă părți în comisie, s-a înapoiat joi seara în Capitală.La aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. Era prezent dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București. (Agerpres)

— 49 sec. 4 ; seniori — 500 m : Coroș Vasile — Dinamo-Brașov — 43,1 (record egalat) ; junioare I — 500 m : 
Szigeti Eva — 48,9 (record de juni
oare și senioare) : juniori I — 500 m: Fokt Laszlo — Dinamo Brașov — 
45.0 ; senioare 1 500 m : Frum Sanda, Școala sportivă Sibiu — 2 min. 42,5 ; seniori 5 000 m : Pop Gheorghe — Dinamo Brașov — 8 min. 49,6 ; ju
nioare I — 1 500 m : Vaszi Lidia — „Sportul" Miercurea Ciuc — 2 mirț. 
50,4 ; juniori I — 3 000 m : Erdelvi Andras — C.S.M. Cluj — 5 min. 12,9.

♦de Marie Therese Nadig — 123 puncte. Clasamentul pe echipe : 1. Austria — 983 puncte ; 2. Italia — 519 puncte ; 3. Elveția — 368 puncte ;4. R.F. Germania — 289 puncte ; 5.5. U.A. — 153 puncte ; 6. Franța — 138 puncte.
SĂRITURI DE LA TRAMBULINA. La Saint Moritz (Elveția) s-a desfășurat al doilea concurs international de sărituri cu schiurile de la trambulină contînd pentru „Marele premiu al națiunilor". A ciștigat elvețianul Hans Schmid care a realizat 225,2 puncte. Au urmat în clasament Klepatschi (U.R.S.S.) — 214,1 puncte și Jacoberger (Franța) — 213,1puncte. Cea mai lungă săritură a lui Schmid a măsurat 86,5 m. El cîști- gâse și prima manșă a competiției desfășurată la Cortina d’Ampezzo (Italia). Ultimul concurs din cadrul acestei competiții se va desfășura sîmbătă la Chamonix (Franța).

Box:

CLAY Șl FRAZIER 

SÎNT PERFECT SĂNĂTOȘI...în vederea întîlnirii pe care o vor susține la 28 ianuarie la New York, boxerii americani de categorie „grea", foștii campioni mondiali Cassius Clay și Joe Frazier au fost examinați de doctorul Erwin Campbell. Medicul reuniunii de la Madison Square Garden i-a găsit într-o stare de sănătate perfectă — Cassius Clay care săpțămîna trecută se plîngea de dureri la mina dreaptă este complet vindecat. Radiografia a arătat că el nu mai are nici o luxațle.Apoi, cei doi foști campioni au comentat la televiziune prima lor în- tîlnire, care a avut loc la 8 martie 1971 și s-a încheiat cu victoria la puncte a lui Frazier.
sferturilor de finală ale turneului candidaților la titlul mondial de șah. La Moscova, cea de-a patra partidă dintre Lev Polugaevski (U.R.S.S.) și Anatolie Karpov (U.R.S.S.) a fost întreruptă la mutarea 41. A 5-a partidă a meciului de la San Juan (Porto Rico) dintre Robert Byrne (S.U.A.) și Boris Spasski (U.R.S.S.) nu s-a disputat, Byrne fiind suferind. La Augusta (S.U.A.), Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) și Henrique MeCking (Brazilia) au întrerupt cea de-a 5-a partidă a meciului lor. Specialiștii consideră că marele maestru internațional Korcinoi are șanse de victorie. Partida a fost întreruptă la mutarea a 44-a.

BASCHET. Selecționata masculină de baschet a U.R.S.S., aflată în turneu In Brazilia, a susținut la Sao Paulo cea de-a treia întîlnire cu e- chipa reprezentativă a țării-gazdă. Baschetbaliștii brazilieni au ciștigat cu scorul de 76—72 (39—38). In primele două meciuri, victoria a revenit, de asemenea, formației braziliene.
IAHTING. De la centrul de control din' Plymouth se anunță că e- chipajul iahtului „Great Britain II" conduce detașat în cea de-a treia etapă (Sydney—Rio de Janeiro) a „Cursei în jurul lumii". Din calculele făcute reiese că această ambarcațiune urmează să sosească în cursul zilei de astăzi la Capul Horn.

ÎNTOARCEREA DE LA MOSCOVA
A TOVARĂȘULUI GHEORGHE PANĂ 

1

membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar ăl C.C. al P.C.R.Tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., care a participat la consfătuirea secretarilor Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste și muncitorești din unele țări socialiste desfășurată la Moscova între 22 și 23 ianuarie 1974, s-a înapoiat joi în Capitală.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți tovarășii Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Ion Savu. membri ai C.C. al P.C.R., Ion Ro-

Vizita delegației Sovietului Suprem 
al U. R. S. S.Continuîndu-și vizita în țara noastră, membrii delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S., condusă de Ivan Samoilovici Grușețki, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, au fost în cursul zilei de joi oaspeți ai județului Prahova. Membrii delegației au fost însoțiți de Corneliu Mănescu, președintele Gritpului român din Uniunea Interparlamentară, precum și de V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.

întoarcerea din Republica Populară 
Bangladesh a delegației C.C. al P.C.R.Delegația C.C. al P.C.R., alcătuită din tovarășii Mihnea Gheorghiu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Academiei de științe sociale și politice, și Szasz Iosif, membru supleant al C.C. al P.C.R., care a participat la lucrările Adunării bienale a Consiliului partidului Liga Awa- mi din Republica Populară Bangladesh, s-a înapoiat, joi după-amiâză, în Capitală.La sosirea pe aeroportul internațional Otopeni, membrii delegației
S-a încheiat a V-a 
sesiune științifică 

a Academiei 
de științe medicaleTimp de două zile s-au desfășurat în Capitală lucrările celei de-a V-a sesiuni științifice a Academiei de științe medicale avînd ca temă recuperarea capacității de muncă. Cele 80 de comunicări prezentate în car drul sesiunii au dezbătut aspecte., practice privitoare la recuperarea in cazul bolilor cardiovasculare, neuro- psihice și ale aparatului locomotor. Cu acest prilej au fost puse în evidență rezultatele bune obținute in țara noastră pe linia reintegrării sociale cit mal depline a bolnavilor cu afecțiuni cronice, precum și alte acțiuni medicale recuperatorii, printre care cele concretizate în organizarea de sanatorii pentru copii, a unor secții de recuperare in cadrul Institutului de balneologie și fizioterapie din București sau în cadrul unor spitale județene, a unei stații pilot la ASCAR, pentru bolnavii ce au suferit de infarct miocardic.Sesiunea a contribuit la cristalizarea unei viziuni de ansamblu asupra problematicii recuperării, a adus precizări în ceea ce privește măsurile de ordin metodologic și organizatoric, la stabilirea unui punct de vedere unitar asupra conținutului activității, terminologiei folosite, precum și asupra colaborării interdis- ciplinare și orientărilor prioritare în cercetarea științifică. (Agerpres)
(Urmare din pag. I) 

mânu, membru supleant al C.C. al P.C.R., activiști de partid.Au fost, de asemenea, de față N. V. Maslennikov, ministru-consi- lier al Ambasadei U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei.
★La plecarea din Moscova, tovarășul Gheorghe Pană a fost condus de I. V. Kapitonov, secretar al C.C. al P.C.U.S.Era, de asemenea, prezent Gheorghe Badrus, ambasadorul României la Moscova, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

In cursul dimineții, oaspeții au avut o întrevedere, la Consiliul popular al județului Prahova, cu Ion Catrinescu, președintele consiliului. Oaspeții au vizitat apoi Combinatul petrochimic de la Brazi și cooperativa agricolă de producție— Bucov.Președintele Consiliului popular județean Prahova a oferit un dejun în cinstea delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S.în cursul după-amiezii, parlamentarii sovietici și-au continuat călătoria pe Valea Prahovei, sosind seara la Brașov.

au fost salutați de tovarășii Nico- lae Guină, membru al C.C. al P.C.R., și Constantin Matei, membru supleant al C.C. al P.C.R.
Manifestări consacrate aniversării 

Unirii PrincipatelorAniversarea zilei de 24 ianuarie — ziua Unirii Principatelor — sărbătoare scumpă a poporului nostru, a prilejuit în întreaga țară numeroase manifestări. Cu această ocazie in Capitală, la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, în ultimele zile, s-a desfășurat o suită de manifestări consacrată acestui act de importanță fundamentală în istoria noastră națională. Sala închinată Unirii din cadrul muzeului a avut în ultimul timp un mare număr de vizitatori. Elevi ai școlilor bucureștene au ' evocat aici, prin versuri și scenete, acest moment istoric. Manifestări închinate Unirii au mai avut loc la Muzeul de istorie al municipiului București, la numeroase case de cultură și cluburi.IAȘI (Corespondentul „Scînteii", Matiole Corcaci). Manifestările cul- tural-artistice prilejuite de aniversarea a 115 ani de la Unirea Principatelor s-au încheiat ieri la Iași cu un montaj literar-muzical organizat in Piața Unirii. Manifestări de, amploare s-au desfășurat și în comuna Ruginoasa, fosta reședință de vară a domnitorului Ioan Cuza : concursuri pe teme istorice și sociale, un montaj literar, o șezătoare „Cuza Vodă" ș.a.La Craiova, la statuia domnitorului Al. I. Cuza, din piața ce-i poartă numele, au fost depuse joi coroane și jerbe de flori. După ceremonie, pionierii, elevii și cadrele didactice, numeroși locuitori ai municipiului s-au prins într-o ifnpresionantă horă. Centrul craiovean al Academiei de științe sociale și politice a găzduit un simpozion, în cadrul căruia au fost prezentate comunicări. In a
nală a muncii, țara noastră manifestă o preocupare constantă pentru lărgirea cooperării multilaterale, în forme cit mai variate, cu țările membre ale C.A.E.R., cu toate statele socialiste. Ea participă la o seamă întreagă de acțiuni de cooperare și specializare internațională a producției, convenite pe cale bi și multilaterală, fiind totodată profund interesată în promovarea și a altor forme și metode de conlucrare, inclusiv în crearea de societăți mixte — preconizate prin Legea privind activitatea noastră de comerț exterior — atît pe teritoriul românesc, cit și al altor state participante. Este știut că România, împreună cu alte țări so
Un șlert ile veac ie la crearea C. fl. L B.
cialiste, participă la activitatea unor organizații — in domeniile interconectării sistemelor energetice, folosirii în comun a parcului de vagoane, siderurgiei și a altor ramuri industriale, informării științifice și tehnice — la cele două bănci internaționale ale țărilor membre ale C.A.E.R. etc. Nu de mult, țara noastră a semnat, alături de alte state socialiste din Europa, convențiile privind înființarea uniunilor economice internaționale „Intertextilmaș" și „Interatomenergo"; ea a semnat, totodată, convenția de constituire a organizației internaționale „Interelectro". România își manifestă prezența și își aduce o contribuție constructivă și în alte organizații internaționale, la care participă aproape toate țările socialiste.In același timp, țara noastră participă la numeroase acțiuni comune privind construirea sau dezvoltarea unor capacități de producție în țările socialiste sau ridicarea in România a unor asemenea obiective cu participarea țărilor socialiste interesâte. Pot fi amintite, în acest sens, realizarea, împreună cu Iugoslavia, a Sistemului hidroenergetic și de navigație Porțile de Fier, acordul româno-so- vietic referitor la construirea în co-

Cronica zilei
Ministrul minelor, petrolului și geologiei, Bujor Almășan, a plecat, joi, în Ecuador pentru a participa la lucrările Comisiei mixte româno- ecuadoriene în domeniul petrolului.

★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului a- facerilor externe al Republicii Tunisiene, Habib Chatti, pentru felicitările transmise cu ocazia numirii sale in această funcție.
★Cu prilejul apropiatei sărbătoriri a Zilei naționale a Australiei, Institutul român pentru relațiile Sulturale cu străinătatea a organizat joi, la Casa de cultură a institutului, o seară culturală.Prof. dr. Virgil Cândea a prezentat conferința intitulată „O imagine românească a Australiei".In continuare a luat cuvîntul M. J. Costello, secretar al Ambasadei Australiei la București, care a relevat dezvoltarea relațiilor dintre Australia și România.In încheiere au fost vizionate filme documentare australiene.(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

26, 27 și 28 ianuarie. In țară : Vreme relativ caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în jumătatea de nord a țării, unde se vor semnala precipitații locale. In rest, precipitații izolate. Vintul va sufla slab, pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, iar maximele între minus 3 și plus 7 grade. Dimineața și seara ceață. în București : Vreme relativ caldă, cu cer schimbător. Precipitații slabe. Vint slab, pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă. Dimineața și seara ceață.

ceeași zi, la Muzeul Olteniei a avut loc un montaj literar-muzical.ALBA IULIA (Corespondentul „Scînteii", Ștefan Dinică). La Muzeul de istorie a avut loc un simpozion științific comemorativ, iar un grup de pionieri a prezentat un montaj literar închinat evenimentului. La casa de cultură a avut loc o expunere pe tema Unirii Principatelor, urmată de un spectacol festiv muzi- cal-literar. Expuneri și montaje mu-* 1 zical-literare au fost ținute și la casele de cultură din cele 8 orașe ale județului Alba.

selor fundamentale și aspirațiilor de progres ale popoarelor respective, cit și cauzei socialismului în ansamblu. Ele sînt chemate să favorizeze dezvoltarea complexă, multilaterală a fiecărei economii naționale — ca economie a unor țări independente și suverane, capabilă să asigure utilizarea cit mai rațională și eficientă a resurselor și posibilităților existente în țara respectivă. Tocmai o asemenea dezvoltare a economiei fiecărei țări creează cele mai bune condiții pentru realizarea rodnică a cooperării și specializării internaționale.De asemenea, dat fiind că statele membre ale C.A.E.R. au pornit în construirea noii orînduiri de la stadii și niveluri diferite de dezvoltare, colaborarea dintre ele trebuie să ducă la apropierea și egalizarea acestor niveluri, la înflorirea fiecărei națiuni socialiste și, pe această cale, la întărirea forței șl influenței socialismului în lume.In același timp, odată cu succesele fiecărei țări socialiste, însuși caracterul legăturilor dintre aceste țări, sistemul lor de relații, clădit pe nor; mele și principiile de egalitate și respect amintite, este menit să constituie un exemplu pentru multe alte popoare, să asigure sporirea continuă a influenței ideilor socialismului pe meridianele lumii.In concordanță cu aceste principii și cerințe, țara noastră participă activ la acțiunile de cooperare cu țările membre ale organizației, potrivit prevederilor Programului complex, vine cu propuneri constructive pentru întărirea conlucrării în diverse domenii, pentru ridicarea pe un plan superior a relațiilor multilaterale dintre aceste state.România își dezvoltă în permanență legăturile de cooperare economică și tehnico-științifică cu toate țările socialiste. In prezent, țările socialiste, luate în ansamblu, dețin o pondere de peste 55 la sută din volumul total al comerțului nostru exterior, dinamica schimburilor con- semnînd o creștere procentuală de la an la an.Desfășurînd largi eforturi pentru stimularea procesului de specializare și modernizare a producției, în vederea participării in condiții cit mai avantajoase la diviziunea internațio

La Casa de cultură a sindicatelor din Suceava a avut loc un simpozion, urmat de un spectacol muzical. De asemenea, la biblioteca municipală din localitate a fost deschisă o expoziție, iar la stațiunea experimentală agricolă s-a desfășurat un recital de poezie patriotică.Numeroși oameni ai muncii din Tg. Jiu au luat parte joi la o adunare festivă. în încheiere, formațiile artistice ale casei municipale de cultură au prezentat un spectacol o- magial. In aceeași zi, la case de cultură și cluburi muncitorești, precum și in 27 de localități rurale din județul Gorj au fost organizate expuneri, simpozioane, montaje literare, spectacole și alte acțiuni dedicate Unirii Principatelor.TIMIȘOARA (Corespondentul„Scînteii", Cezar Ioana). In sala de festivități a Clubului C.F.R. Timișoara a avut loc un simpozion consacrat Unirii Principatelor. A urmat un program artistic evocator, susținut de formațiile clubului.
mun, în zona Stînca-Costești, pe rîul Prut, a unui important nod hidrotehnic, participarea țării noastre, alături de alte state socialiste, la construirea în U.R.S.S. a fabricii de celuloză de la Ust-Ilim și a combinatului minier de la Kiembai, protocolul ro- mâno-bulgar privind realizarea complexului hidrotehnic de la Turnu Măgurele-Nicopole, realizarea magistralei electrice Timișoara-Arad-Sze- ged, care asigură legătura directă intre sistemele energetice ale României și Ungariei, și multe altele. In aceeași ordine de idei, s-a dezvoltat colaborarea României cu o serie de țări socialiste — la construirea pe teritoriul nostru a unor obiective industriale complexe.

Ca una din trăsăturile definitorii ale C.A.E.R. se evidențiază faptul că a fost conceput de la început ca organizație deschisă atit colaborării cu celelalte țări socialiste, cit și cu alte state care doresc acest lucru și împărtășesc principiile și țelurile sale. în prezent, numărul statelor socialiste membre ale C.A.E.R. este de nouă. De asemenea, pe baza convenției încheiate cu Iugoslavia, reprezentanții acestei țări participă, la activitatea majoritaftii organelor consiliului. Caracterul1 deschis al organizației își găsește o semnificativă ilustrare și in convenția încheiată anul trecut cu Finlanda șt care are drept scop colaborarea multilaterală între această țară și statele membre ale C.A.E.R.Este neîndoielnic că progresele înregistrate pe această cale, hotărîrea exprimată de statele membre de a dezvolta colaborarea economică și tehnico-științifică cu celelalte țări socialiste corespund cerințelor dezvoltării colaborării pe o scară cit mai amplă între toate statele care făuresc orîn- duirea nouă, fapt care, pe lingă importanța pe plan economic, are și o mare însemnătate politică pentru a- firmarea cauzei unității și solidarității între aceste țări, a forței fi

Alături de cauza popoarelor arabe, 

de aspirațiile lor de pace și progres
în fiecare an, ziua de 25 ianuarie este marcată, la recomandarea 

conferinței internaționale de sprijinire a popoarelor arabe de la New 
Delhi, din noiembrie 1967, de opinia publică progresistă din lume ca 
ZI INTERNAȚIONALA DE SOLIDARITATE CU POPOARELE ARA
BE, prilej de reafirmare a simpatiei și solidarității față de lupta aces
tor popoare pentru consolidarea independenței lor naționale, pentru 
progres economic și social, pentru pace.Leagăn al unei străvechi civilizații, pămîntul locuit de popoarele arabe, cuprinzind un vast spațiu geografic, de la Gibraltar pînă la Eufrat, a fost martorul unor puternice frămîntâri și lupte împotriva ocupației Btrăine. îndelungata luptă împotriva asupritorilor și-a găsit încununarea în anii postbelici cînd, prin prăbușirea sistemului colonial, sub valul impetuos al mișcării de eliberare, popoarele arabe, alături de alte popoare, și-au dobindit independența pășind pe calea dezvoltării de sine stătătoare.Desigur, cucerirea independenței nu a adus cu sine și rezolvarea numeroaselor probleme care se ridicau în fața noilor state. Anii dominației străine au lăsat urme adinei în structura economică și socială a acestor țări. Consolidarea independenței și asigurarea progresului — obiective esențiale urmărite de statele arabe — au necesitat și necesită eforturi deosebite. într-un șir de state arabe au avut loc profunde prefaceri democratice, progresiste. Naționalizarea unor întreprinderi străine, crearea și dezvoltarea unei industrii proprii, bazată pe valorificarea în tot mai mare măsură, în interesul popoarelor respective, a resurselor naturale, reprezintă o premisă importantă pentru transformările înnoitoare din toate domeniile de activitate. înfăptuirea reformei agrare, răspîndirea învățămîntului și culturii, preocuparea pentru formarea de cadre autohtone contribuie, în mod însemnat, la progresul economic și social, la ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului.Paralel cu strădaniile In direcția consolidării independenței naționale, popoarele arabe joacă un rol însemnat în lupta forțelor antiimperialiste mondiale, împotriva vechii politici de imixtiune, dominație și dictat, pentru dreptul tuturor națiunilor de a se dezvolta de sine stătătoare, de a decide singure asupra propriilor destine.Poporul român, care a nutrit Întotdeauna sentimente frățești de solidaritate internaționalistă față de lupta popoarelor arabe pentru consolidarea independenței și suveranității naționale, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru înfăptuirea aspirațiilor lor de progres social și viață mai bună, urmărește cu profundă simpatie eforturile acestor popoare pe calea progresului economic și social, se bucură sincer de realizările pe care . le obțin. România socialistă acționează perseverent pentru extinderea relațiilor tradiționale cu țările arabe. în interesul prieteniei, al Înțelegerii și păcii. Clădite pe fundamentul respectului reciproc al independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și avantajului reciproc, neamestecului in treburile interne, aceste relații cunosc un curs continuu ascendent.O contribuție remarcabilă la strîn- gerea legăturilor prietenești dintre România și statele arabe, la dezvoltarea colaborării multilaterale cu a- ceste popoare au constituit-o vizitele tovarășului Nicolae Ceaușescu într-un șir de țări arabe, precum și vizitele in țara noastră ale unor șefi de state arabe. Intilnlrile la cel mai înalt nivel, convorbirile purtate cu aceste prilejuri au evidențiat deplfna satisfacție reciprocă față de stadiul relațiilor româno-arabe, dorința comună de a adinei și extinde și pe mai departe bunele raporturi statornicite. O expresie elocventă a acestei dorințe o reprezintă continua creștere și diversificare a schimburilor comerciale, amplificarea cooperării economice și tehnico-științifice. Semnificativă în această direcție este dinamica schimburilor, in ambele sensuri, de la 150 milioane de dolari în 1971 la 233 milioane în 1972 și 275 milioane în 1973, pentru anul în 

puterii de atracție a socialismului. Totodată, activitatea statelor membre ale C.A.E.R. nu poate fi și nu este ruptă, izolată de diviziunea mondială a muncii, de piața mondială ; aceste state acționează pentru extinderea continuă a legăturilor economice cu țările în curs de dezvoltare, precum și cu statele capitaliste dezvoltate, fapt de mare însemnătate în lumina cerințelor obiective ale lumii contemporane, cînd dezvoltarea schimburilor economice și a cooperării tehnico-științifice între toate țările, fără deosebire de sistem social, constituie o necesitate a progresului societății în fiecare țară. în același timp, înseși interesele fundamentale ale promovării unei politici noi în 

viața internațională, interesele destinderii și păcii, cunoașterii reciproce. Întăririi Încrederii și înțelegerii între popoare impun dezvoltarea largă a cooperării economice între toate statele. Tocmai de aceea, țara noastră consideră că existența unor grupări economice închise, practica discriminărilor și barierelor in calea liberei dezvoltări a comerțului nu pot contribui la progresul general, la a- propierea dintre state, la realizarea securității și păcii.Pornind de la aceste considerente. România socialistă, țară membră a C.A.E.R., adincirtd colaborarea cu țările care fac parte din această organizație, cu toate țările socialiste, acționează, totodată, perseverent pentru extinderea relațiilor sale economice cu toate celelalte state, fără deosebire de orinduire socială. Drept urmare, numărul țărilor cu care dezvoltăm schimburi comerciale și cooperarea economică a depășit 110. Un loc important îl ocupă în acest context relațiile economice cu țările care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu țările în curs de dezvoltare. Așa cum este cunoscut, în cursul vizitelor pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu Ie-a întreprins in ultimii ani in

curs prevăzîndu-se ca volumul acestor schimburi să depășească cifra de 350 milioane de dolari. Exprimîn- du-și satisfacția față de această evoluție, presa din numeroase țări arabe evidențiază, așa cum scrie revista egipteană „Roșa El-Yusef““, că „România contribuie intr-un mod eficace Ia dezvoltarea economiei na*  ționale a statelor arabe", subliniind în acest sens că țara noastră „desfășoară largi acțiuni de cooperare economică cu aceste țări" („Al- Taakhi" — Bagdad). într-un șir de state arabe, în baza acordurilor Încheiate cu România, se realizează in comun numeroase obiective economice. în Egipt, Irak, Algeria, Siria, Maroc, Tunisia, Sudan, Kuweit, Libia, R.A. Yemen și alte țări arabe, specialiști români lucrează, alături de specialiști arabi, pentru punerea în valoare a resurselor naturale ale acestor țări. In ultima vreme s-au intensificat contactele pe plan artistic și cultural, colaborarea și schimburile de experiență în diferite alte domenii de activitate.Așa cum este cunoscut, țara noastră, profund atașată ideilor păcii ți destinderii internaționale, a adoptat o poziție constructivă șl clară în problema conflictului din Orientul Apropiat. încă de la izbucnirea acestui conflict armat, în iunie 1967, România socialistă a militat în mod consecvent pentru încetarea ostilităților și pentru soluționarea politică, pe cale pașnică, a diferendului. în toți acești ani, țara noastră a subliniat de nenumărate ori că rezolvarea gravului conflict reclamă în mod imperios retragerea trupelor israe- liene din teritoriile arabe ocupate, asigurarea dreptului la existență liberă și independentă, in condițiile respectării suveranității naționale ți 1 integrității teritoriale a tuturor statelor din regiune, reglementarea problemei poporului palestinean in conformitate cu interesele ți aspirațiile sale legitime.Sînt cunoscute Intensa activitate politico-diplomatică, multiplele demersuri întreprinse de România, inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu în direcția unor acțiuni care să asigure o reglementare constructivă, pașnică și trainică a situației din această parte a lumii.Opinia publică din România a primit cu satisfacție vestea încheierii acordului dintre Egipt și Israel asupra dezangajării și separării forțelor lor militare, considerînd că a- cesta reprezintă un prim pas constructiv pe calea statornicirii păcii în Orientul Apropiat. Desigur, soluționarea trainică a conflictului din a- ceastă zonă face absolut necesare noi înțelegeri de natură să înlăture problemele complexe, rezultate din îndelungata , confruntare militară, trecerea de la - tratativele militare la negocieri asupra problemelor de fond în scopul unei rezolvări a diferendului, care să asigure independența, suveranitatea și integritatea teritorială a tuturor statelor din zonă, rezolvarea problemei poporului palestinean în conformitate cu propriile sale aspirații — deschizîndu-se, astfel, perspectiva unei păci durabile în această regiune a lumii.In cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, în alte documente de partid și de stat, în acte guvernamentale, în declarații comune semnate de România cu alte țări, poporul român și-a afirmat ți își afirmă sentimentele de caldă simpatie și solidaritate pe care le nutrește față de popoarele arabe. Ziua de azi oferă poporului nostru prilejul de a-și reînnoi aceste sentimente, de • adresa popoarelor arabe urarea sinceră de a obține noi și noi succese in lupta lor pentru consolidarea independenței naționale, pentru pace, propășire economică ți socială.
Eugen IONESCU

țările Africii, Asiei, Americii Latine au fost încheiate un mare număr de acorduri, convenții, protocoale privind schimburile reciproce, înfăptuirea unor acțiuni de cooperare, crearea unor societăți mixte etc. — de natură să contribuie la ridicarea relațiilor economice pe o treaptă calitativ superioară.Această evoluție are nu numai o semnificație economică, prin aceea că servește intereselor de dezvoltare și propășire a țărilor partenere, dar și o semnificație politică, expresie a solidarității poporului nostru cu popoarele care depun eforturi pentru recuperarea și valorificarea avuțiilor naționale in interesul propriei dezvoltări independente, cu toate forțele care luptă Împotriva imperialismului, colonialismului șl neocolonialismului, pentru dreptul de a fi stăpine pe destinele lor.Totodată, România militează pentru lărgirea și intensificarea relațiilor economice, a cooperării în forme noi, cit mai variate, cu toate celelalte țări, indiferent de orin- duirea lor social-politică, pe baza egalității în drepturi și avantajului reciproc, pornind neabătut de la interesele fundamentale ale poporului român, de la cerințele diviziunii internaționale a muncii, ale desfășurării unui cît mai intens circuit e- conomic mondial, în concordanță cu interesele fiecărei națiuni și ale progresului general în lumea contemporană.Adeptă convinsă a cooperării fertile intre țări și popoare, in numele idealurilor de pace și progres, România va acționa și de aici înainte, cu neabătută perseverență și hotărire, pentru dezvoltarea și perfecționarea relațiilor de colaborare și cooperare economică cu țările socialiste membre ale C.A.E.R., cu toate țările socialiste, corespunzător intereselor fiecăreia dintre ele, cauzei unității țărilor socialiste, întăririi forțelor socialismului și păcii pe plan mondial. De asemenea, ea va milita consecvent și de aici înainte pentru amplificarea și intensificarea colaborării cu noile state independente, cu toate țările lumii, fără deosebire de orinduire socială, animată de convingerea că în felul a- cesta slujește interesele poporului nostru, mersul înainte al omenirii pe calea progresului social, aspirațiile de libertate, colaborare fi pac» ale tuturor popoarelor.



lucrările Conferinței pentru securitate 
si cooperare în Europa

S-A HOTĂRiT ÎNCEPEREA PROCESULUI DE REDACTARE 
A DOCUMENTELOR ASUPRA PRINCIPIILORGENEVA 24 (Corespondență de la C. Vlad). — Activitățile Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa intră, treptat, in faza elaborării documentelor finale în toate organele sale de lucru.Astfel, în subcomisia care examinează principiile destinate să guverneze relațiile dintre statele participante s-au încheiat dezbaterile generale și s-a hotărît începerea procesului de redactare a documentului a- supra principiilor. Discuțiile care au avut Ioc în ultimele ședințe asupra clauzelor generale privind interpretarea și aplicarea principiilor au relevat dorința tuturor delegațiilor de a se da o expresie clară și precisă hotărîrii statelor participante de a pune în practică aceste principii în ansamblul relațiilor dintre ele, în toate domeniile cooperării reciproce, indiferent de regimul lor social-politic, de mărimea sau de nivelul lor de dezvoltare. în cursul dezbaterilor au fost relevate interesele comune ale țărilor participante de a depune, în continuare, eforturi în vederea eliminării neîncrederii și neînțelegerilor, in vederea dezvoltării cooperării reciproce, în interesul popoarelor lor, al întregii umanități.Documentul cu privire la principii — au subliniat numeroase delegații — trebuie plasat în contextul eforturilor, depuse în întreaga lume, pentru menținerea păcii și securității, pentru destindere și cooperare. în acest sens, s-a subliniat că

edificarea securității în Europa nu a- tinge securitatea altor state și continente și este strîns legată de menținerea păcii și securității în zonele învecinate, îndeosebi în Mediterana. Numeroși participant au evidențiat importanța respectării principiilor in ansamblul lor, avînd în vedere indivizibilitatea principiilor și necesitatea de a le interpreta și aplica în contextul lor.Delegațiile au subliniat, de asemenea, ideea contribuției țărilor participante la creșterea rolului O.N.U. în ce privește salvgardarea independenței și suveranității tuturor țărilor împotriva oricărei agresiuni sau imixtiuni din afară.în cadrul dezbaterilor, delegatul român Ion Diaconu a subliniat necesitatea ca documentul ce va fi adoptat cu privire la principii să enunțe în primul rînd obiectivul fundamental — acela de a contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre statele participante și de a asigura condițiile în care popoarele să trăiască în pace, la adăpost de orice amenințare sau atingere a securității lor. Vorbitorul a relevat răspunderea ce revine fiecărui stat, mare sau mic, în instaurarea unui climat de securitate și cooperare, pentru dezvoltarea relațiilor amicale între țări.
W. Brandt despre politica internă și externă 

a guvernului vest-germanBONN 24 (Corespondență de la N. S. Stănescu). — Parlamentul vest- german a ascultat un raport al guvernului prezentat de cancelarul Willy Brandt. Raportul a trecut în revistă unele probleme interne și externe ale R.F. Germania.Cancelarul a arătat că problemele Comunității Economice Europene s-au situat, în urma recentelor măsuri monetare ale Franței, în centrul preocupărilor guvernului. Aceste măsuri — a apreciat el — au reprezentat un regres pe calea construirii uniunii economice și monetare vest- europene.Vorbind despre problemele externe ale R.F.G., cancelarul a arătat că țelurile politicii guvernului său sînt, pe de o parte, de a asigura coeziunea în cadrul alianței occidentale, iar, pe de altă parte, de a continua politica de destindere și cooperare cu țările socialiste.Relațiile dintre R.F.G. și R.D.G. au

constituit un capitol aparte al raportului, în care s-a arătat că e rațională promovarea unei politici realiste, bazată pe recunoașterea existenței R.D.G. ca stat independent.Partea principală a raportului s-a ocupat de problemele interne ale R.F.G., trecindu-se în revistă direcțiile în care a acționat cabinetul actual in primul an de guvernare. Cancelarul a precizat că în urma discuțiilor purtate între cele două partide de guvernămînt — P.S.D. și P.L.D. — s-a ajuns la definirea unei platforme comune în ce privește realizarea unor reforme interne, cum este aceea a participării salariatilor la gestionarea marilor întreprinderi.

ORIENTUL APROPIAT jlIlIlSmt

convorbirile de la kilometrul 101CAIRO 24 (Agerpres). — Șefii statelor majore ale forțelor armate e- giptene și israeliene au semnat, joi, în cursul întîlnirii lor de la kilometrul 101 de pe șoseaua Cairo — Suez, un plan militar detaliat privind dezangajarea forțelor celor două țări de-a lungul canalului Suez — transmit agențiile Reuter și United Press International. Planul, care va fi a- plicat începînd de vineri, prevede, pentru început, o retragere israelia- nă din partea de sud a malului vestic al canalului, concomitent cu reducerea efectivelor trupelor celor două părți în zonă.Semnatea planului a fost anunțată de către generalul Ensio Siilasvuo, reprezentant al Națiunilor Unite, după patru ore și jumătate de convorbiri între șeful statului major al armatei egiptene, Mohamed Gamassy, și șeful statului major al armatei israeliene, David Elazar. EI a subliniat că documentul semnat este reprezentat de o hartă, cuprinzînd modalitățile concrete de dezangajare, și a relevat că, în felul acesta, „s-au încheiat cu succes convorbirile de la kilometrul 101“.
★TEL AVIV 24 (Agerpres). — Cu prilejul întrevederilor din ultimele zile de la kilometrul 101, pe șoseaua Cairo — Suez, dintre reprezentanții

armatelor egipteană și israeliană a fost formată o comisie tripartită compusă din ofițeri egipteni, israelieni și reprezentanți ai O.N.U. — informează agenția France Presse. Comisia va avea ca sarcină coordonarea operațiunilor logistice care implică dezangajarea forțelor militare egiptene și israeliene la Suez și replierea unităților israeliene pe noi lihii, la est de canal. Aceste operațiuni — precizează agenția citată — urmează să se desfășoare în trei faze succesive : replierea forțelor israeliene, preluarea pozițiilor lor — în sectoarele evacuate — de către reprezentanții O.N.U. și, în cele din urmă, intrarea forțelor egiptene în sectoarele evacuate.
★AMMAN 24 (Agerpres). — Guvernul iordanian, acceptind să ia parte la lucrările Conferinței de la Geneva pentru pace în Orientul Apropiat, a fost de acord și cu participarea Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) — se arată într-un comwnicat difuzat de postul de radio Amman și reluat de agenția United Press International. Un purtător de cuvînt al guvernului hașemit a precizat că „regele Hussein a declarat că Iordania nu se opune participării O.E.P. la conferința de la Geneva într-o viitoare fază".

C ooperare româno - marocană 
în construirea unei uzine 

de prelucrare a minereurilor de cupruRABAT 24 (Agerpres). — în portul marocan la Atlantic Casablanca au sosit principalele utilaje românești necesare construcției uzinei de prelucrare a minereurilor de cupru de la Ouansimi, din zona sudică a Marocului, realizată în cooperare de specialiști români și marocani, în cadrul asociației în participație „So- mima“. Utilajele poartă emblema unor prestigioase uzine constructoare de mașini din țara noastră, ca „Timpuri Noi“-București, „Indepen- dența“-Sibiu, „U nio“-Satu-Mare,„URUM" din Orașul Petru Groza.Uzina — care va fi construită după un proiect românesc întocmit de „IPROMIN" — este realizată, în prezent, în proporție de 80 la sută. De asemenea, după cum relata șeful șantierului, inginerul marocan Mo- » harmed Karbid,.primele utilaje mon-

tate, printre care o freză din atelierul mecanic, fabricată de Uzina metalurgică din Cugir, se comportă excepțional. Uzina va intra în funcțiune în al doilea trimestru al acestui an, concomitent cu mina din a- propiere, al cărei zăcămînt de cupru, prospectat de specialiștii români și marocani, este evaluat la circa 1,6 milioane tone. Mina este proiectată și ea în țara noastră, ur- mînd să fie dotată, de asemenea, cu ‘utilaje românești.
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întîlnirea de lucru a președinților 
Comisiei mixte guvernamentale 

de colaborare economică 
între România și R. D. GermanăBERLIN 24 (Corespondență de la C. Varvara). — Președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., Horst Sindermann, l-a primit, joi, pe Mihai Marinescu, prim-vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, președintele părții române în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană. In centrul convorbirii, care s-a desfășurat intr-o atmosferă prietenească, au stat probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor economice dintre cele două țări.La convorbire au participat Kurt Fichtner, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții R.D.G. în comisia mixtă, precum și ambasadorul României în R.D.G., Vasile Vlad.

Președintele Republicii 
Africa Centrală l-a primit 
pe ambasadorul RomânieiBANGUI 24 (Agerpres). — Președintele Republicii Africa Centrală, Jean Bedel Bokassa, a primit în audiență pe Gheorghe Popescu, ambasadorul României la Bangui.Cu această ocazie, s-a relevat satisfacția reciprocă față de evoluția relațiilor bilaterale în diferite domenii de Interes comun, exprimîn- du-se voința fermă de a .-colabora și în viitor pentru lărgirea și diversificarea lor, în conformitate cu prevederile acordului de cooperare pe termen lung semnat de cele două țări în iunie 1973.Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate.

între 21 și 24 ianuarie a avut loc în R.D.G. întîlnirea de lucru a președinților celor două părți ale Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană. în cadrul lucrărilor s-a examinat activitatea desfășurată în perioada de după sesiunea a 6-a a comisiei, relevîndu-se faptul că au fost încheiate unele înțelegeri de cooperare economică și specializare în producție.în scopul dezvoltării în continuare a relațiilor economice și tehnico- științifice dintre cele două țări s-au stabilit măsuri corespunzătoare pentru finalizarea de noi acțiuni, îndeosebi în domeniile construcției de mașini, electrotehnicii și electronicii, metalurgiei, industriei ușoare și construcțiilor.O atenție sporită a fost acordată lărgirii în continuare a schimburilor de mărfuri dintre cele două țări.întîlnirea de lucru s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească și de înțelegere reciprocă. Protocolul întîlnirii a fost semnat, joi la amiază, la Berlin de către Mihai Marinescu și Kurt Fichtner.în după-amiaza aceleiași zile, delegația română a plecat spre patrie.
PROTOCOL COMERCIAL 

ROMÂNO-CEHOSLOVACPRAGA 24 (Corespondență de la C. Prisăcaru). — Joi a fost semnat la Bratislava protocolul româno- cehoslovac privind schimburile de mărfuri și colaborarea tehnico-știin- țifică în domeniul comerțului interior. Documentul prevede o creștere a volumului schimburilor directe de mărfuri cu 17 la sută, față de realizările din anul 1973.
FRANȚA Căutări pentru rezolvarea

unor probleme economice

Muhammed Ulla 

ales președinte 

al R. P. BangladeshDACCA 24 (Corespondență de la Ion Puținelu). — Muhammed Ulla, fost președinte al Adunării Naționale a Republicii Populare Bangladesh, și, provizoriu, șef al statului — după demisia primului președinte al acestei țări, Abu Sayeed Chowdhury — a fost ales, la 24 ianuarie, președinte al Republicii Populare Bangladesh, întrunit în, ședință specială, Parlamentul l-a ales în unanimitate pe Muhammed Ulla, singurul candidat prezentat, în funcția de șef al statului.

Convorbîfils dintre delegația de partid și guvernamentală a Republicii Democrate Germane, condusă de Erich Honecker, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., și delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Bulgaria, condusă de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, au luat sfîrșit joi, la Berlin. Conducătorii celor două delegații au semnat o declarație comună cu privire la convorbirile purtate. A fost semnat, de asemenea, un protocol cu privire la adîncirea colaborării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări pe perioada 1975—1980 și în perspectivă mai îndelungată.
Schimbul instrumente

lor de ratificare a conven-

ției consulare româno—su
daneze. Ambasadorul României la Khartum, Florian Stoica, și subsecretarul la Ministerul Afacerilor Externe sudanez, Fadl Obeid, au schimbat instrumentele de ratificare a convenției consulare, încheiată între Republica Socialistă România și Republica Democratică Sudan.

Acord privind formarea 
noului guvern turc. Consul- tările în vederea întocmirii protocolului unei coaliții guvernamentale între Partidul Republican al Poporului (P.R.P.) și Partidul Salvării Naționale din Turcia (P.S.N.) s-au încheiat, joi după-amiază, printr-un acord deplin.

PARIS 24 (Agerpres). — Referin- du-se, în cadrul unei alocuțiuni rostite la Poitiers, la o serie de probleme economice ale Franței, președintele Georges Pompidou a declarat că, în actuala conjunctură defavorabilă, creată în primul rînd de criza petrolului, guvernul trebuie să fie in măsură să definească, înainte de începerea sesiunii parlamentare din aprilie, o politică economică și socială care să permită combaterea inflației și utilizarea deplină a forței de muncă.Președintele Pompidou a prezentat, în continuare, motivele care au determinat instituirea unui curs flotant al francului francez. Această măsură, a precizat președintele, urmărește protejarea francului și rezervelor monetare ale Franței de

mișcările dezordonate ale unor monede străine, printre care dolarul, care au creat un climat inflaționist permanent în lumea occidentală. Măsurile monetare ale guvernului francez, a afirmat Georges Pompidou, sînt determinate nu numai de criza aprovizionărilor cu petrol, ci și de modul necorespunzător în care a fost aplicat sistemul stabilit prin acordul de la Bretton Woods.In legătură cu actuala criză energetică, Pompidou a opinat că trebuie să se ajungă la un acord între țările consumatoare și țările producătoare de petrol, precizînd că pentru aceasta sînt necesare eforturi comune de realizare a unor obiective care să corespundă intereselor tuturor.

Semnarea convenției consulare dintreRomânia și IugoslaviaBELGRAD 24 (Corespondență de la S. Morcovescu). — în prezența adjunctului ministrului afacerilor externe al României, Vasile Gliga, și a adjunctului secretarului federal pentru afacerile externe, Raif Dizdarevici, la Belgrad a fost semnată, joi, convenția consulară dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.
HAVANA

Energia-o preocupare

Problema canalului Panama 
se apropie de soluționare„Pînă la sfirșitul lunii vor avea loc acțiuni concrete în vederea semnării unui nou tratat, necolonia- list, asupra zonei și canalului Panama", a declarat generalul O- mar Torrijos, șeful guvernului panamez, înainte de plecarea sa într-o vizită oficială în Peru și Argentina. Este prima precizare din sursa cea mai autorizată referitoare Ia soluționarea unei vechi și delicate probleme, după ce au devenit cunoscute, în linii mari, „progresele considerabile" înregistrate la ultima rundă de tratative între Panama și S.U.A. Astfel, după mai bine de o lună de negocieri, desfășurate pe insula Cantadora din golful Panama, între delegația S.U.A., condusă de ambasadorul Ellsworth Bunker, și cea pana- meză, condusă de ministrul de externe, Juăn Antonio Tack. s-a ajuns la o înțelegere în ce privește propunerea în opt puncte prezentată de statul Panama în vederea elaborării unui nou tratat. Conform știrilor difuzate de a- gențiile de presă, punctele esențiale ale negocierilor se referă Ia retrocedarea zonei canalului și a instalațiilor sale, transferarea, pe etape, către Republica Panama, a jurisdicției asunra zonei canalului, declararea canalului zonă de

navigație neutră, preluarea de către statul panamez a unor zone limitrofe și sisteme hidraulice utilizate la deservirea canalului, elaborarea unui plan de extindere și de creare a unor noi perimetre demografice în zona canalului, sporirea participării panameze la beneficiile obținute de pe urma canalului și folosirea exclusivă a drapelului panamez în perimetrul zonei. Noul tratat, a cărui încheiere este anunțată pentru sfirșitul acestei luni, cînd secretarul de stat nord-ame- rican urmează să viziteze Panama, va înlocui tratatul impus de S.U.A. în 1903, la scurt timp după crearea republicii panameze. în baza lui. Statele Unite își rezervau pe timp nelimitat „dreptul" asupra canalului ce străbate istmul, legînd oceanele Atlantic și Pacific, precum și asupra u- nei fîșii de pămînt de 16 km lățime întinsă de-a lungul canalului. Acest lucru și-a lăsat amprenta asupra întregii evoluții economice și politice a țării, subordonînd-o intereselor economice, politice șl militare legate de existenta canalului. E destul să amintim că din traficul tot mai intens pe canal, S.U.A. au obținut de-a lungul timpului venituri u- riașe, în timp ce pa

namezilor le revenea o parte derizorie, cu titlu de redevențe. La aceasta se mai adaugă faptul că zona canalului a fost transformată în „centrul nervos" al intereselor militare nord-ameri- cane. cu consecințe negative pentru întreaga zonă latino- americană.Poporul panamez nu s-a împăcat niciodată cu asemenea situație și istoria acestei țări este plină de exemple ale luptei maselor pentru refacerea integrității teritoriului național. Oficialitățile panameze au subliniat, în repetate rînduri, că între o- biectivele fundamentale ale planului de dezvoltare națională se situează, la loc de frunte, problema recuperării și folosirii integrale a bogățiilor naturale, inclusiv din zona canalului, revendicările panameze bucurîndu-se de un larg ecou în America Latină și în lume. Lupta panamezilor pentru restabilirea integrității teritoriale a țării, preocupările în vederea consolidării independenței naționale, a dezvoltării e- conomico-sociale, se înscriu în contextul prefacerilor înnoitoare care au loc în ultimii ani pe meridianele Americii Latine.
V. PĂUNESCURio de Janeiro

Cu prilejul aniversării Unirii 
Principatelor Române, amba
sadorul țării noastre la Paris, 
Constantin Flitan, a oferit*  o 
seară culturală românească, la 
care și-a dat concursul o forma
ție de muzici populară condu
să de- Ionel Budișteanu. La ma
nifestare au participat peste 400 
de membri ai coloniei române 
din Franța.

Noi arestări la Seul. Aut°- ritățile de la Seul au efectuat noi arestări sub acuzația de „violare a 'prevederilor măsurilor de iirgență". Cele 11 persoane arestate sînt reprezentanți ai cultelor care au criticat politica antipopulară a regimului sud-coreean.
în Uniunea Sovietică vor fi lansate, între 25 ianuarie și 10 februarie, rachete purtătoare spre o regiune a Oceanului Pacific, cu raza de 130 mile, situată la 40 grade 37’ latitudine nordică și 176 grade 57’ longitudine estică, anunță agenția T.A.S.S. Pentru asigurarea securității navigației, guvernul Uniunii Sovietice roagă guvernele altor țări care folosesc căile navale și aeriene din zona respectivă ca navele lor să nu pătrundă în regiunea anunțată, între orele 12,00 și 24,00 ora locală.
Un avion columbian de tipul „Viscount", aparținînd companiei „Aeropesca", a aterizat la Havana, fiind deturnat în timp ce efectua o cursă spre Bogota — informează agenția Prensa Latina. La bordul aparatului se află 12 pasageri și cei cinci membri ai echipajului.
Ministerul de Externe al 

Republicii Vietnamului de 
Sud a condamnat cu fermitate, într-o declarație pe care a dat-o publicității, acțiunile comise de administrația saigoneză, care, în intervalul 11—20 ianuarie, s-a făcut vinovată de peste 4 000 de încălcări ale acordului de încetare a focului.

Comitetul Executiv al 
sindicatului minerilor bri
tanici s'a pronunțat, joi, pentru declanșarea unei greve pe scară națională a lucrătorilor din minele de cărbuni.

la scară mondială
UN MESAJ AL PREȘEDINTELUI NIXONIntr-un mesaj privind problemele energiei prezentat Congresului, președintele Richard Nixon a exprimat speranța că viitoarea conferință, de la 11 februarie, a celor opt mari țări industrializate „va duce, eventual, la o mai mare cooperare internațională în domeniile conservării energiei, cercetării, situației prețurilor, explorărilor petroliere și politicii monetare".Președintele a cerut Congresului suma de 1,8 miliarde dolari pentru a finanța cercetările și producția de energie. El a enumerat, totodată, măsurile pe care le-a luat și cele pe care dorește ca să le voteze Congresul pentru ca S.U.A. să facă față imediat, dar și pe termen lung, crizei de energie. Printre aceste

măsuri el a indicat suprimarea reducerii cu 22 la sută a impozitelor de care se bucură, in prezent, firmele petroliere americane ce investesc în străinătate, menținîn- du-se acest avantaj pentru cele care investesc în interiorul Statelor Unite ; majorarea ajutorului de șomaj în sectoarele cele mai puternic afectate de criza petrolului ; obligativitatea firmelor petroliere de a comunica direct administrației de stat datele statistice privind producția și stocările de produse petroliere ; accelerarea acordării de licențe pentru construirea de centrale nucleare și punerea în aplicare a normelor asupra poluării aerului de către automobile și centrale electrice.

Succesul expoziției eco
nomice și industriale 

a RomânieiHAVANA 24 (Corespondență de la M. Fablan). — Prima expoziție economică și industrială a Republicii Socialiste România la Havana și-a închis porțile, după ce, timp de 10 zile, 18 întreprinderi de comerț exterior din țara noastră au prezentat, pe o suprafață de 1 500 mp, produsele principalelor ramuri ale economiei românești. Expoziția a fost vizitată de peste 50 de delegații de specialiști, consilieri și experți de la întreprinderile de comerț exterior cubaneze și din ministerele cu profil economic, fiind perfectate numeroase contracte, care totalizează mai multe milioane de lei valută. Interesul publicului larg din capitala Cubei s-a concretizat printr-o masivă afluență de vizitatori.

„MĂSURI DE URGENȚĂ" PRECONIZATE DE COMISIA 
C.E.E.Vicepreședintele comisiei C.E.E., Wilhelm Haferkamp, a făcut, joi, la Bruxelles, o expunere avînd ca temă „Situația comunității — măsuri de urgență". Vorbitorul a arătat că statele membre ale Pieței comune sînt puse- în situația de a face față unor pericole de o excepțională gravitate, dacă ele nu se vor pune de acord în adoptarea unor măsuri adecvate. Totul decurge din criza energetică — a afirmat Haferkamp — criză care a dus la încetinirea generală a creșterii economice și a determinat modificări esențiale în raporturile de schimb între țările occidentale industrializate.Vulnerabilitatea țărilor Pieței comune în raport cu sursele de

energie și de materii prime a apărut în toată amploarea sa — a arătat Haferkamp. Creșterea extrem de rapidă și însemnată a prețurilor va duce, după toate ipotezele, la o deteriorare masivă a termenelor de schimb de natură să afecteze profund sectorul extern al economiilor în cauză și, legat de acest sector, creșterea volumului tuturor activităților.Comisia C.E.E. consideră că este necesar : să atragă atenția statelor membre asupra perspectivelor de înrăutățire și a riscurilor pe care le comportă situația actuală ; să propună statelor membre instituirea, cu efect imediat, a unei serii de măsuri de contracarare.
REUNIUNEA ARABO-AFRICANĂIn comunicatul dat publicității la încheierea lucrărilor conferinței pentru cooperarea arabo-africană se arată că au fost adoptate mai multe măsuri destinate să vină in ajutor țărilor africane afectate de creșterea prețurilor petrolului și de consecințele acesteia asupra prețurilor la produsele manufacturate importate. Conferința a hotărît să grăbească crearea băncii arabe pentru dezvoltarea economică a Africii, să sporească capitalul aces

teia, pentru moment, Ia 195 milioane dolari, să creeze un fond de dezvoltare cu un capital de 200 milioane dolari.Conferința a subliniat necesitatea de a aproviziona țările africane potrivit nevoilor lor efective de petrol, cu condiția însă ca acestea să nu reexporte petrolul spre țările aflate sub embargo și ca petrolul arab să nu înlocuiască petrolul importat din alte surse.

APEL AL P.C. DIN CHILEBERLIN 24 (Agerpres). — Partidul Comunist din Chile a difuzat un apel în care cere opiniei publice internaționale să se pronunțe în apărarea vieții patrioților chilieni închiși în lagărele de concentrare de pe insula Dawson și în alte locuri de detențiune și să ceară punerea lor imediată în libertate.Autoritățile militare de la Santiago de Chile — se arată în apel — caută prin toate mijloacele să-i extermine pe patrioții chilieni aflați în lagărele de pe insula Dawson.Partidul Comunist din Chile cheamă organizațiile democratice internaționale să-și intensifice campania de solidaritate cu patrioții chilieni.
................... ■■ii------------------------------

O declarație a P.C. 

din DanemarcaCOPENHAGA 24 (Agerpres). — Partidul Comunist din Danemarca a dat publicității o declarație în legătură cu alegerile în organele locale ale puterii de stat, care urmează să aibă loc la 5 martie. Adoptată la recenta plenară lărgită a Comitetului Central, declarația relevă necesitatea folosirii campaniei electorale pentru extinderea luptei în apărarea dreptului celor ce muncesc.Organele locale ale puterii de stat — subliniază declarația — trebuie să devină organe democratice care să acționeze în interesul poporului, relevînd, totodată, necesitatea adoptării unor măsuri jje combatere a creșterii chiriilor, adoptării unor măsuri de îmbunătățire a activității transporturilor comunale, rețelei de instituții pentru copii și altele.

DE PRETUTINDENI
• CU SCHIURILE - 

LA POLUL NORD. ° ex‘ pediție sovietică și-a propus să atingă, în vara acestui an, Polul Nord cu schiurile. Membrii ei vor renunța cu desăvîrșire la mijloacele tehnice moderne, ba- zîndu-se exclusiv pe forța musculară. Echipamentul și alimentele vor fi transportate cu sănii pe care le vor trage exploratorii înșiși. Numai în caz de boală sau accident vor putea , apela la ajutorul elicopterelor, în acest fel se urmărește să se supună unui examen sever capacitatea de rezistență fizică și psihică a omului în lupta împotriva zăpezilor și a ghețurilor.
• SNOBISM FĂRĂ LI

MITE. Un mic restaurant („A kaneya"), aflat la 160 de kilometri de Tokio, este cunoscut în întreaga Japonie. Aci o ceașcă de cafea, pregătită și servită, ce-i drept, în condiții deosebite, costă nici mai mult nici mai puțin de 38 dolari. Calitatea cafelei este incontestabilă și... cam atît. Dar cum fenomenul snobismului se manifestă pe toate meridianele, restaurantul nu duce lipsă de clienți. Printre cel care trăiesc în huzur a devenit de „bon-ton" să spună : „Știi, am băut o cafea la Kesiro Funa- kosi (patronul restaurantului). M-a costat un fleac, 38 de dolari". Cit privește pe snobii de „calibru" mai mic, arzînd de nerăbdarea de a vedea sala în care se bea cea mai scumpă cafea din lume, vin și comandă ceai, care oricum nu costă 38 de dolari, ci numai doi. Iar a- facerile patronultii-psiholog, care a știut atît de bine să speculeze vanitatea nelimitată a celor ce huzuresc, merg, bineînțeles, ca pe roate.
• „CURSA DE ȘOA

RECI"... SE MUTĂ. La 23 martie va avea loc ultimul spectacol al teatrului „The Ambassadors" din Londra cu piesa polițistă „Cursa de șoareci" a reputatei scriitoare britanice Agatha Christie. Această lucrare dramatică deține recordul mondial al longevității scenice, fiind jucată fără întrerupere, în sala amintită, încă dinaintea celui de-al doilea război mondial. Contractul cu „The Ambassadors" expiră însă în săptămînile următoare. Va lua sfîrșit formidabila „carieră" a piesei care a înregistrat peste 8 780 de reprezentații succesive ? Nicidecum. De la 25 martie, piesa va putea fi urmărită pe scena teatrului St. Martin, unde i se prevede o stagiune neîntreruptă pînă în... anul 2000.
• DUELUL „CHARTE- 

RELOR". Penuria da carburanți stă la originea unei neînțelegeri aeronautice cu implicații mai largi. Măsurile restrictive adoptate în Marea Britanie au antrenat și suprimarea unor alocări de carburant, pentru upronavele unor țări străine, ceea ce a afectat cursele speciale ale avioanelor italiene pentru transportul turiștilor (așa-numi- tele „chartere"). A \irmat replica : la Roma au fost luate con- tramăsuri care au afectat „char- terele" britanice. Și așa s-a a- juns la negocieri care se desfășoară, începînd de luni, în capitala Italiei, cu participarea u- nor inalți funcționari ai Foreign Office-ului și ai Direcției generale a aviației civile italiene, cu scopul de a împiedica transformarea diferendului într-un veritabil război al „charterelor".
• 300 CENTENARI. Tn R.P. Polonă trăiesc în prezent 300 de oameni care au depășit vîrsta de 100 de ani. Cel mai bătrîn cetățean al țării este Jan Golab din satul Osnowska (voe- vodatul Bialystok) care, acum cîteva zile, și-a sărbătorit cea de-a 112-a aniversare a zilei de naștere.
• BUCURIA MATER

NITĂȚII. La New York pelicula „Hotărîrea", realizată de preotul Bill Cogan din Chicago, a primit medalia de aUr a unei societăți de protecție a mamei și copilului. Filmul prezintă povestea unei tinere gravide care, în ciuda unor îndemnuri contrare, dorește să-și păstreze copilul. întîlnirea cu un medic, care ii explică bucuriile maternității, îi întărește convingerea că întreruperea sarcinii este o crimă. Filmul s-a bucurat de un mare succes, fiind solicitat, după cum scrie „Libre Belgique", în mai multe țări.
• CROAZIERĂ INVO

LUNTARĂ PE BANCHI
ZĂ. O suedeză în vîrstă de 73 de ani a fost salvată în apropierea localității Urnea, după ce se aflase timp de 18 ore pe o banchiză de gheață în nordul litoralului suedez. Ea a fost găsită la aproximativ 10 km de ! punctul în care părăsise, involuntar, uscatul. în momentul find stratul de gheață pe carese afla s-a rupt, fiind îndepărtat de țărm de valurile înalte și de vîntul care sufla cu o deosebită putere. Epuizată fizic, mai mult de emoțiile acestei neprevăzute călătorii, septuagenara a fost internată de urgență în ! spital.
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