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SINDICATELE
în marea întrecere

socialistăMișcarea sindicală din țara noastră consemnează în ultimele săptămîni un moment de o deosebită importanță în viața și activitatea ei : desfășurarea conferințelor județene ale sindicatelor, convocate după încheierea adunărilor de dare de seamă și alegeri in grupele sindicale, comitetele de secție și de întreprindere, consiliile orășenești municipale ale dicatelor.Desfășurate tr-o atmosferă lucru, de puternică angajare și responsabilitate comunistă, supunînd unei exigente a- nalize activitatea sindicatelor, conferințele au jalonat căile prin care sindicatele, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pot să-și sporească contribuția la înfăptuirea marilor sarcini economice și sociale ce decurg din însuflețitorul program e- laborat de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului. Prin problemele de largă rezonanță politică și socială analizate, prin hotărîriie esențiale a- doptate — conferințele sindicale județene au oglindit in mod concludent transformările de ordin calitativ intervenite in ultimii ani in activitatea sindicatelor, de- curgînd. din rolul lor de pîrghii de mobilizare a maselor la opera de construcție socialistă, de factori de inițiativă și decizie in diverse domenii. Astfel, actualele conferințe județene deschid noi orizonturi
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Solemnitatea decorării
ambasadorului

R. S. F. Iugoslavia

de afirmare a inițiativei și spiritului creator ale oamenilor muncii, de participare și mai activă la soluționarea complexelor probleme pe care le implică angajarea sindicatelor in realizarea in cele mai bune condiții a planului din acest an — anul XXX al eliberării și al Congresului al XI-lea al partidului.
0 amplă activitate organizatorică 
și educativă pentru îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen

Tocmai acest climat superior de investigație și decizie în care au acționat miile de participanți lucrările conferințelor județene ale sindicatelor — purtătorii de mesaj ai milioanelor de oameni ai muncii — pune clar în evidență ideea subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvintarea rostită la Congresul U.G.S.R., că sindicatele oferă și trebuie să ofere cadrul organizatoric in care oamenii muncii să-și exercite atît drepturile, cit și obligațiile ce le revin ca producători și proprietari. în sindicate, clasa muncitoare, celelalte categorii de salariați trebuie să găsească terenul cel mai propice pentru a participa, sub conducerea partidului comunist, la conducerea

treburilor economice și sociale, la guvernarea țării.Conferințele au prilejuit o analiză exigentă a aportului sindicatelor la crearea condițiilor unei ample și rodnice participări a tuturor oamenilor muncii la marea întrecere socialistă, unui demaraj bun al producției încă din primele zile, din primele săptămîni ale anului. Tocmai acest context a impus necesitatea ca în focarul dezbaterilor și în activitatea practică a fiecărui sindicat, a fiecărei grupe Sindicale să fie temeinic plasate problemele perfecționării organizării producției și a muncii, ale valorificării superioare a întregu- uman și material, al
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Hala de utilaj metalurgic a uzinei „Unio" Satu-Mare

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a înmînat, vineri, în cadrul unei solemnități, Ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa I ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al R.S.F. Iugoslavia la București, Iso Njegovan, pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre Republica Socialistă ~ publica Socialistă goslavia.Au luat parte Bodnaraș, Paul
România și Re- Federativă Iu-tovarășii Emil Niculescu-Mizil, Ștefan Andrei, Constantin Stătes- cu, George Macovescu.Erau de față membrii Republicii Socialiste Iugoslavia.Luînd i Nicolae Ceaușescu a spus :

„Stimate tovarășe ambasador*.
Decernarea acestui înalt ordin ai 

Republicii Socialiste România este 
un simbol al prieteniei dintre 
România și Iugoslavia, o apreciere 
pe care conducerea partidului și 
statului nostru o dă activității pe 
care ați depus-o, ca ambasador al 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia in Republica Socialistă 
România, pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare și prietenie 
dintre popoarele noastre.

Sper că aceasta vă va aminti 
permanent despre șederea în 
România, despre activitatea care 
ați depus-o aici, despre relațiile de 
prietenie dintre popoarele noastre. 
Sint convins că și în activitatea 
dumneavoastră viitoare veți milita 
pentru prietenia dintre partidele și 
popoarele noastre.

Vă urez succes în întreaga dum
neavoastră activitate.

Fie ca prietenia dintre Româ
nia și Iugoslavia să se dezvolte 
necontenit

Ambasadei Federativecuvîntul, tovarășul

Răspunzînd tovarășului Nicolae Ceaușescu, ambasadorul Iso Nje- govan a spus :„Stimate tovarășe președinte,Permiteți-mi să vă mulțumesc în modul cel mai călduros pentru înalta decorație care mi-a fost conferită cu ocazia încheierii misiunfi mele în Republica Socialistă România. Este o mare cinste să fii purtător al Ordinului „Tudor Vla- dimirescu".Eu înțeleg, în același timp, că distincția care mi-a fost decernată astăzi exprimă sentimentul profund de prietenie și de colaborare fructuoasă între cele două țări ale noastre. O înțeleg și ca o recunoaștere a activității tuturor colaboratorilor mei, care a avut drept scop ■extinderea colaborării și întărirea prieteniei între țările noastre.Cu această ocazie, doresc să vă exprim, stimate tovarășe președinte, profunde mulțumiri pentru înțelegerea și ajutorul prețios de care am beneficiat întotdeauna în timpul misiunii mele în Republica Socialistă România. Datorită preocupării permanente și nemijlocite, a dumneavoastră personal și a președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, tovarășul Tito, pentru dezvoltarea legăturilor dintre cele două țări ale noastre, an de an au fost obținute rezultate tot mai convingătoare în relațiile de profundă prietenie, de colaborare întemeiată pe egalitatea în drepturi și respectul reciproc, le-a fost asigurată o bază solidă pentru o perioadă mai îndelungată.Vă rog, încă o dată, să primiți profundele mele mulțumiri pentru înalta onoare care mi-ați acordat-o astăzi.Mulțumesc foarte mult".Tovarășul Nicolae Ceaușescu,' ceilalți conducători de partid și de stat s-au întreținut apoi cordial cu ambasadorul Iso Njegovan, cu ceilalți diplomați iugoslavi.
la lui potențialfiecărei unități productive. Merită relevat faptul că, in pofida marii diversități de probleme și aspecte ce pot fi subscrise în vastul capitol al organizării, nici, un moment nu au scăpat, din cimpoi analizei, problemele de fond, hotăritoare pentru creșterea eficienței întregii activități economice, pentru dezvoltarea tot mai accelerată a economiei noastre în cel de-al patrulea an al cincinalului, Ca un punct de referință se remarcă preocuparea sindicatelor pentru mobilizarea oamenilor muncii in acțiunea de utilizare superioară a capacităților do producție, a întregului fond de
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rele în Bărăgan.
„Mîine o să vin mai de
vreme".
De șase ori; Tîrgu-Mu-
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Construcții de noi locuințe la lași Foto : S. Cristian
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Ce fac în aceste zile lucratorii ogoarelor ?CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMITi
Deși ne aflăm In miezul iernii, oamenii muncii din agricultura fac intense pregătiri in vederea campaniei agricole de primăvară pentru a se obține în acest an recolte mari la (cate culturile. Cum este și firesc, cea mai mare atenție se acordă reparării tractoarelor și mașinilor agricole. La redacție sosesc vești din care rezultă că în unele stațiuni pentru mecanizarea agriculturii și întreprinderi agricole de stat reparațiile sint pe terminate și multe tractoare ar putea fi scoase chiar miine in cimp. De asemenea, con-

tinuă să se transporte la cimp eantități mari de îngrășăminte — acțiune la care sint -antrenați un mare număr de locuitori ai satelor. In numeroase comune șl sale, deși timpul este friguros, se execută lucrări de îmbunătățiri funciare avind ca scop prevenirea băltirii apelor, combaterea eroziunii solului și extinderea suprafețelor amenajate pentru irigat. In rîndu- rile care urmează publicăm relatări ale corespondenților noștri privind lucrările de sezon in agricultură.
Reparațiile întregulMEHEDINȚI : Cu prilejul unei vizite efectuate în aceste zile în Cîteva stațiuni pentru mecanizarea agriculturii din județ am putut constata o intensă preocupare pentru pregătirea mașinilor ce vor fi folosite în campania agricolă de primăvară. Pe mecanizatorii de la secția din Pătule, ce aparține de S.M.A. Gruia, i-am găsit în plină activitate. „După cum vedeți — ne spunea Ion

Deleanu, șeful secției parc de mașini, cu care vom lucra în primăvară, este gata să ia startul. Noi am reușit să terminăm reparațiile încă la 10 ianuarie la cele 20 de tractoare, patru semănători, nouă discuri, cinci grape și celelalte mașini". De asemenea, de la Const. Leca, șeful secției de mecanizare Gîrla Mare, am aflat că și aci, de cîteva zile, s-au încheiat reparațiile. Pentru a nu se întîrzia unele lucrări, din cauza aprovizionării încă necorespunzătoare cu piese de schimb,
ȘtachetaRecent, intr-o întreprindere constructoare de mașini s-au analizat rezultatele obținute In întrecerea socialistă din anul trecut. Un referat scurt, „la obiect" împarte cu largă inimă laurii, elogiile colectivelor din două secții fruntașe — prelucrări și montaj, care și-au îndeplinit angajamentele — și varsă amarul criticii asupra recțici de turnătorie, care nu și Ie-a onorat decit parțial. Nici cel care au luat cuvîntul nu s-au arătat mai puțin zgîrciți cu critica secției „codașe".Și cînd ședința urma să se Încheie cu categorică a secției turnătorie, se ridică unul citorii acestei secții : „Știm, cuvintul dat trebuie onorat. Regret că n»am izbutit. Ne-am anga-jat să reducem cu 40 la sută rebuturile și n-am reușit decit

de locuri
la adresablamarea din mun-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
35 la sută. Totuși, eficiența realizărilor noastrecu . . .pină acum este tot atît de mare ca cea obținută secțiile de prelucrări și montaj la un loc"...Să judecăm din perspectiva acestor fapte cine este fruntaș și cine nu, cine a muncit mai bine și, în ultimă instanță, cine trebuie criticat și cine trebuie evidențiat. Privim angajamentele secțiilor de prelucrări și montaj. Nimic spectaculos, nimic demn de reținut. Citeva zecimi de procent peste planul de producție, așa „ca să fie", ca „să iasă bine la bilanț", dar realizarea lor să nu dea bătaie de cap. Și „au ieșit bine" la bilanț. Așa cum au gîndit. Cu o mie de precauții și rețineri au fixat jos, cit mai jos, la o inălțime comodă ștacheta. Și au trecut-o ușor. Fără efort, fără prea multă sudoare.Mai curajoși, mai sinceri, cei de la turnătorie au luat în brațe, bărbătește, sarcini ambițioase. Ei doreau ca numai intr-un an să reducă rebuturile cu 40 la sută, deși, ani in șir, volumul acestora a „înghețat" și nu arareori chiar a crescut. N-au reușit întocmai. Ștacheta peste care au trecut, deși sub nivelul maxim dorit de ei, se află totuși pe o culme încă neatinsă de ei și nesperată de alții. Cu rezultatele de pină acum în întrecerea in care s-au angajat nu pot fi socotiți, nicidecum. învinși. Pentru aceasta insă trebuie să apreciem rezultatele de la inălțitnea la care este fixată ștacheta exigențelor. Căci ștacheta poate însemna ambiție și efort, perseverență și dorință de auto- depășire. Sau, dimpotrivă, automulțumire, pasivitate, suficiență.Depinde unde o fixezi...

de de

Viorel SALAGEAN

Spicuiri din programul construcțiilor 
de crese si cămine al acestui an

9Am făcut, deunăzi, o vizită la grădinița de copii a Fabricii de confecții și tricotaje București. Cei 480 de copii, cuprinși în 16 grupe (trei create prin introducerea unui nou tip de mobilier — care a permis mărirea capacității cu o sută de locuri, cu cheltuieli minime), au la dispoziție o clădire înzestrată cu tot ce trebuie pentru masa, odihna, igiena și — mai ales — joaca lor cea de toate zilele. Un mic paradis al jucăriilor de tot felul, in care zburdă veseli și nestinghe- riți cei 480 de năzdrăvani. Jocurile, atent îndrumate și organizate de cele 33 de educatoare, pun în relief preocupări de-a dreptul... serioase. In miniatelierele grădiniței se muncește, nu glumă : copiii învață pictura (sălile, dormitoarele sint împodobite cu tablouri ai căror autori încă nu știu să semneze), pirogravura, croitoria, tîmplăriă cu u- nelte pe măsura lor ; alții se îndeletnicesc cu spălatul și călcatul rufelor, cu coafura și alte treburi de meserie. Și în cadrul activităților obligatorii se petrec lucruri interesante și atractive, deși substratul, lor este pregătirea pentru școală. Afară, in curtea la fel de bine dotată ca și

clădirea, tot jucîndu-se, copiii învață regulile de circulație (pe un teren în care șînt simulate autostrăzile cu tot felul de semne), fac sport. După- amiezile au loc spectacole ale teatrului de păpuși, șezători, audiții (cu povești imprimate pe bandă de magnetofon) etc. Programul zilei, așa cum ni l-a prezentat Elena Roman, directoarea grădiniței, stîr- nește admirația prin echilibrul ideal dintre activitatea statică și cea dinamică. între obligatoriu și plăcut, prin respectarea strictă a orelor de masă, de odihnă. Un program la fel de riguros, desigur atîtea „complicații", vecinii lor mai mici peste 150 de copii creșă. Ambele funcționează săptăminal, dat fiind specificul muncii mamelor lor, care lucrează în schimburi. Deci, in cursul întregii săptămîni de lucru, salariatele fabricii care au copii mici sînt scutite total de grijile, nu o dată copleșitoare, legate de creșterea și educarea copiilor...Exemplul confecții și este unic, dintre multe se pot cita pentru atenția

nu cu au și — cei de la instituții cu program

defabricii tricotaje nu ci unul altele ce

ce-cu care se soluționează rințele specifice ale salariatelor mame, atît în Capitală, cît și în celelalte localități ale țării. Rețeaua de creșe și grădinițe de copii — în care sînt cuprinse peste 11 500 de unități — cu toate problemele legate de buna funcționare, de extinderea capacității sale, de construirea unor unități noi, se află la loc de frunte pe agenda socială a organelor de partid și de stat, a sindicatelor, a întreprinderilor și centralelor industriale. îndeosebi în urma Plenarei din iunie 1973 a C.C. al P.C.R., preocuparea pentru dezvoltarea acestei rețele s-a intensificat în mod vizibil. Iată cîteva cifre comparative foarte revelatoare : în 1973 au fost planificate a se construi (spunem au fost planificate, deoarece unele, mai puține e drept, ca în alți ani, sînt în restanță) 9 400 de locuri in grădinițe și 12 800 în creșe ; anul acesta sumele alocate de la buget reprezintă e- chivalentul a 23 800 de locuri în creșe și 10 260 în, grădinițe, la care se adaugă cele ce se vor construi din fondurile sindicatelor, adică 2 000 de locuri în creșe și 4 800 în grădinițe. In total, în 1974 se vor con-

mecanizatorii din secție au trecut la recondiționarea unor repere.Din discuția cu ing. Ion Băleanu, directorul S.M.A. Gruia, am reținut că în toate cele opt secții s-a reușit să se încheie, cu o lună mal devreme, reparațiile și reviziile la Întregul parc de mașini ce va fi folosit în primăvară. Aici, numai prin recon- diționarea unpr piese s-au economisit peste 250 000 lei. Bune rezultate au și mecanizatorii din secțiile Salcia, Gemeni, Dîrvari, Obîrșia de Cimp și Cujmir.Pină Ia această dată, In Județ, tractoarele prevăzute în plan au fost reparate în procent de 90 la sută, semănătorile pentru prășitoare — 93 la sută, grape și discuri — 98 la sută, mașinile de împrăștiat îngrășăminte chimice — sută la sută. Pină cel mult la 10 februarie, în toate cele 16 stațiuni se vor încheia reparațiile și reviziile la întregul parc de mașini.SIBIU : Termenul limită — 20 februarie — pentru încheierea reparațiilor la utilajele care vor lucra în campania de primăvară se află sub semnul întrebării. începînd cu un mic capitol al „reparațiilor încheiate" — la pluguri, grape, combinatoa- re și nivelatoare — ultima situație operativă a trustului județean pentru mecanizarea agriculturii continuă cu un șir de utilaje la care lucrările sint în urmă. Din 585 tractoare au fost reparate 312 ; din 313 remorci doar 155. O situație la fel de slabă
(Continuare in pag. a Iii-a)

strui 25 800 de locuri in creșe și 15 060 în grădinițe. Deci, peste 40 000 de copii vor beneficia de îngrijire și educație in cre- șele și grădinițele construite numai în acest an. Analizînd mai in amănunt prevederile acestui an, constatăm că asemenea construcții se vor ridica întoate județele țării : in Capitală, de pildă, văzute 5 980 de creșe și 1 440 în Sume însemnate cate și județelor mina de lucru este foarte solicitată : Brașov — 1 000 de locuri creșe ; Bacău — 1000 locuri în creșe și 2<f0 grădinițe ; Iași — 900 locuri in creșe și 1 *40 grădinițe. în județele care industria se află plin avint urmează, de semenea, să se construiască creșe : cu 400 de locuri la

sint pre- locuri in grădinițe, sint alo- în care femininăîn de in de in in în a-

Botoșani și Vaslui ; cu cîte la Buzău, cu 600 de Satu-Mare500 de locuri Gorj, Vîlcea ; locuri la Olt, etc. : grădinițe : cu 720 de locuri la Argeș, Bistrița- Năsăud și Buzău ; cu 480 de locuri la Mehedinți și Vaslui. Cifrele acestea vor fi, in continuare, completate : în multe adunări populare s-a hotărit ca sumele strinse din contribuția bănească a cetățenilor să fie utilizate pentru construirea de creșe și grădinițe. In felul acesta, capacitatea rețelei existente se va apropia tot rriai mult de cea necesară.Sint investiții importante, care, așa cum spuneam, reflectă, în modul cel mai concret cu putință, legătura strînsă dintre vorbă și faptă, ce caracterizează politica partidului nostru în toate domeniile de activitate.

In momentul de față, e- sențial este, așa cum sublinia și tovarășul Ștefan Baciu, directorul direcției dezvoltării economico-so- ciale a teritoriului, din C.S.P., ca organele locale să ia măsurile cuvenite pentru ca fondurile importante alocate să fie cît mai bine gospodărite, astfel incit replanificările datorate restanțelor să nu mai fie necesare. Sintem abia la început de an. Deci, este timp suficient peptru stabilirea amplasamentelor și degajarea lor, pentru adaptarea proiectelor-tip la condițiile locale și atacarea, din vreme, a lucrărilor efective. Toate acestea vor duce, inevitabil, la respectarea termenelor fixate pentru dareă în folosință fără invocarea nici unui „dar".
Rodlca ȘERBAN

A FOST LANSAT 
ROTORUL 

PRIMEI TURBINERM. VlLCEA (Corespondentul „Scinteii", Ion Stanciu). — După montarea separată a principalelor subansamble, ieri, in uzina hidrocentralei de la Rm. Vîlcea a fost lansat rotorul primului hidroagregat în carcasa statorului. Sarcina executării a- cestei operații hotăritoare a revenit maiștrilor Nicolae Nicolae și Simion Simionescu, precum'și echipei de montori condusă de Iosif Mezei — toți cu o bogată experiență acumulată la Porțile de Fier, pe Argeș și Lotru. Realizată cu 10 zile mai devreme față de graficul coordonator, lansarea rotorului creează condiții pentru încheierea lucrărilor de montaj și pentru punerea in funcțiune a primei turbine de pe Olt, cu o putere instalată de 23 MW, la 30 iunie a.c.
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INTELECTUALII DIN SAT
INTELECTUALI Al SATULUI

ex- to- se-

Poșta dascrisoare de la M.C. muna Murgaș-Dolj, în torisește precum că adus o din co- care is- ,_______ __ numitulPopescu Gh. Gheorghe, din a- ceeași comună, devenit mire cu certificatul de căsătorie in buzunar (seria C 4 nr. 265 385) cînd s-a dus cu tot alaiul de nuntă să-și ia mireasa, n-a mai găsit-o, pentru că „fugise" cu alt flăcău, din altă comună. Cum totul era pregătit pentru nuntă (sală, mîncare, lăutari), mirele s-a gîndit să-și aleagă imediat o altă mireasă. „Șl a căzut năpasta pe mine —- ne scrie M.C. Atîta m-au „boscorodit" la cap părinții și rudele, că, vrînd-hevrînd, am devenit mireasă. Dar numai după trei zile, lulndu-și cei 18 000 de lei, daruri de nuntă, senin a dat gîndu-vă să pre această re a vieții pentru ca nici o fată, la vîrsta mea, de 18 ani, să nu mai țeâscă ce-am pățit eu'1...
„soțul" căzut din bir cu fugiții. Ru- scrieți la ziar des- dureroasă întîmpla- mele, o fac numaipă-

„Artistul44 
din culiseCu prilejul unor spectacole artistice, care au avut loc în noiembrie anul trecut în Sala sporturilor din Iași, prin culise și-a făcut apariția G. Andrei, contabil la Institutul politehnic, care a socotit (că doar de-aia e contabil, să socotească I) precum că i-a venit și lui vremea să-și încerce... talentul. Dar nu pe scenă, ci în loc, o serie> nume- de le-a

La Cogealac, comună situată la 30 km de orașul Constanța, pe șoseaua națională care duce spre Tulcea, sînt 98 de cadre didactice și doar o singură orofesoară face naveta.— Cum se explică acest fapt ?— Trebuie să avem și noi o cepție — ne răspunde zîmbind varășul Constantin Rondoleanu, cretarul comitetului de partid.— Nu mă refeream la excepție ; vă întrebam cum se explică faptul că toți cei 97 locuiesc aci, trăiesc în Comună și s-au integrat în activitatea multilaterală a localității ?— Da, este o Întrebare dacă ținem seama că zilnic sînt cîteva autobuze către și dinspre oraș, că există cale ferată și gară, că unii profesori au chiar automobile personale. Dar această întrebare nu și-o pune nimeni. Dimpotrivă. în calitatea mea de primar am fost rugat nu o dată de către cadrele didactice șă Intervin, să le ajut să se stabilească definitiv aci. Am simțit aceasta ca o obligație a mea' li a trebuit să mă fac luntre și punte, cu toate că nu întotdeauna a fost ușor. Chiar la începutul acestui an școlar ne-au venit la școală doi profesori de educație fizică, soții Ogreanu, care își găsiseră Singuri o cămăruță, pe care încercau să șl-o amenajeze. Le-am făcut o vizită să văd cum stau șl nu mi-a plăcut. „Nu e pentru dumneavoastră — le-am spus. Hai să căutăm împreună". Și am socotit că din cele 4 camere oficiale din comună pot să rămînă numai două pentru musafiri, iar două le-am repartizat noii familii de intelectuali care s-a stabilit in comună. Vom începe in curînd construcția unui bloc cu 16 apartamente pentru a rezolva problema locuințelor intelectualilor, așa cum s-au construit la Ostrov, la Murfatlar și Ghindărești. Dar, deocamdată, ne-am descurcat cum am putut, fără să existe nemulțumiri. Puteai să rămii nepăsător cînd învățătoarea Eugenia Aramă, tinără absolventă, cerea să se stabilizeze in satul de baștină, la Gura Dobrogei, cea mai izolată șl mai greu accesibilă localitate a comunei ? Față de tivna ei, m-am dus personal și am insistat să i se schimbe repartizarea

inițială. Să nu se creadă însă că dacă ai rezolvat problema locuințelor, te-ai spălat pe mîini. Dimpotrivă. Pentru că oamenii, în special tinerii, sînt la început de drum, au nevoie de multe lucruri, trebuie să găsească tot ce le trebuie. Altfel rămin cu gîndul de ducă sau nu-și aduc întreaga contribuție în activitatea pe care o desfășoară. De curînd am rezolvat definitiv problema vînzării laptelui la chioșc ; o să înființăm și o carmangerie și vom soluționa aprovizionarea cu carne...Constantin Caramihal, profesor de Istorie, secretar al organizației de

de copii și toate cadrele medii sanf tare sînt tot foști elevi ai liceului.— Integrarea în viața multilaterală și complexă a comunei nu seamnă numai liul stabil aici, țioasă, Înseamnă a fi sau a nu fi, continuă tovarășul .Tianu Chiriac, directorul liceului. Dacă, după cele citeva ore de predare, profesorul sau învățătorul simte că nu mai are nimic de făcut, chiar dacă el ar vrea să mai facă ceva, localnic să fie și tot n-are sentimentul deplinei satisfacții. în privința aceasta, în comuna noastră inițiativele comitetului

i în- a exista cu domici- Cu o vorbă preten- fi,

Însemnări din comuna cogealac

partid a liceului din Cogealac, om a! locului, care și-a făcut școala elementară aici și s-a întors imediat în comună după ce și-a terminat facultatea, în 1962, are și el o explicație:— Marca majoritate a cadrelor didactice sînt originare din comună, fii ai satului. Unde ar fi putut ei să se simtă mai bine decît în satul lor? în tabloul cu fotografii al primei promoții a liceului, din 1934, pot fl văzuți absolvenții Cornelia Grigore și Valerlu Costolu, de pildă. Au fost elevi buni, și-au continuat studiile și cînd au terminat s-au întors In sat. Acum sint profesori stimați și iubiți, în liceul unde au învățat. Au urmat surorile Giuvara și situația s-a repetat aproape cp fiecare promoție, încit școala din comună, liceul au asigurat aproape întregul necesar de cadre nu numai pentru învățămînt, ci pentru toate sectoarele vieții economice și sociale. Noi ne mîndrim că absolvenți ai școlii sau ai liceului ca Tănase Mutaș ori Ion Foamete sînt mecanizatori la S.M.A.- ul din comună ; că electricianul de la stația de transformare — Dumitru Lenu — este și el fost elev al școlii; că toate educatoarele de la grădinița

comunal de partiâ au fost extrem de numeroase. Noi ne-am străduit să dublăm activitatea de la catedră cu multiple acțiuni de ordin cultural- educativ, cu manifestări care interesează pe oameni și ai căror animatori trebuie să fie cadrele didactice, în comună funcționează o universitate populară, în cadrul căminului cultural, cu 5 cercuri de cultură generală, educație cetățenească și limbi străine, ai căror lectori sînt în majoritate cadre didactice. în cadrul brigăzii științifice, alături de medicii și inginerii din comună, sînt și profesorii de psihologie, chimie, fizică, matematică. Instructorii eghipei de teatru, ai echipei de păpușari, care a obținut un premiu pe țară, ai brigăzii artistice de agitație sînt cadre didactice.Cum se materializează, concret, numeroasele sarcini și responsabilități ale intelectualilor din Cogealac în activitatea cuitural-educativă a munei ? Constatarea am făcut-o tr-o duminică din acest sfirșitianuarie la căminul cultural. La ora 9,00, în sala de spectacole a fost programat obișnuitul film în matineu pentru școlari. într-o altă sală și-au început repetițiile formațiile de
co- în- de

dansuri populare, care erau invitate să prezinte un spectacol marți, la Clubul „NAVROM" din Constanța. A continuat repetițiile formația de teatru cu piesa „O familie" de Dan Târchilă, a cărei premieră va avea loc la începutul lunii februarie. Printre instructorii formațiilor și printre lnterpreți — alături de cooperatori, mecanizatori și salariații diferitelor unități — regăsim cadrele didactice din comună. După-amia- ză, la clubul căminului, numeroși tineri se întrec în competiții de șah sau asistă la televizor.Eugen Pascu, directorul căminului cultural, ne demonstrează cu registrul în față că în alte zile au fost activități și mai bogate.— Duminica trecută, în satul Fîn- tlnele, am prezentat un mare spectacol, în cadrul căruia și-au dat concursul toate brigăzile artistice de agitație ale celor 5 cămine culturale din comună. în cadrul universității populare, cursul „ABC-uI sănătății", condus de medicul Victoria Roșea, este frecventat, cu regularitate, de 48 de persoane. Apoi, în fiecare zi, la bibliotecă și la club s-au organizat prezentări de cărți, competiții sportive, se fac expuneri în cadrul celorlalte cursuri ale universității populare, formațiile artistice repetă pentru concursurile dedicate celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei și Congresului al XI-lea al partidului.Dacă mai socotim că, periodic, căminul găzduiește spectacole ale teatrelor constănțene în deplasare, că au loc întîlniri cu scriitori și editori din Capitală, observăm- lesne că preocupările șl satisfacțiile oamenilor sînt multiple. Simt că au de co și pentru ce să muncească la Cogealac, o comună oarecare din Dobro- gea, dar cu pretenții tot mai îndreptățite de urbanizare.Directorul liceului ne-a prezentat și un adevărat program, aflat în avizierul școlii, cu sarcinile cxtrașcolare ale fiecărui cadru didactic. Directorul școlii era în frunte. Alături de toți intelectualii comunei. Așa cum se cuvine !
George MIHAESCU

PENTRU AGENDA DV• 13 58 85 șl 13 58 84. De la aceste numere de telefon bucureștenlî pot solicita informații privind adresele și orarul unităților de reparații și lucrări pe comandă ale cooperației meșteșugărești din Capitală.• 14 97 10. în cazul că vă mutați cu locuința, sunați la acest număr de telefon și întreprinderea de prestări servicii a Capitalei vă va pune la dispoziție mijlocul de transport necesar, precum și oamenii de specialitate.• Policlinica spitalului Colțea (str. Slănic nr. 2, tel. 15 79 72). Aici funcționează serviciul de urgență pentru intervențiile stomatologice din timpul nopții.
COMERȚ-SER VICII• Pentru bucureșleni industria locală va deschide la sfirșitul acestei luni o stație „service" de reparare a caroseriilor de autoturism (pe șos. Giurgiului). în continuare, tot industria locală va mai deschide în Balta Albă — lingă Big — o Spălătorie și curățătorie rapidă (pentru lenjerie și îmbrăcăminte), iar in str. Căuzași nr. 16 o unitate complexă de curățătorie chimică și vopsitorie.• „Gospodina" Ia dispoziția... gospodinelor reșlțene. La Reșița, in noul cartier „Lunca Birzavei", a fost deschisă in aceste zile o nouă unitate tip „Gospodina". Unitatea oferă 36 de preparate și semipre- parate de carmangerie, patiserie și cofetărie.• în fiecare comună 10—15 profile de servicii. Prin înființarea în acest an a 8 000 de noi ateliere și unități prestatoare de deveni posibilă atingerea unui important obiectiv pentru lor : să funcționeze în 1975, în fiecare comună, unități de blică cu minimum 10—15 profile de activitate.o Saloane — pensiune pentru elevi. întreprinderea de publică a sectorului 7 din Capitală a organizat in trei din restaurantele sale (Orizont, Drumețului și Gorjul) saloane-pensiune pentru elevi. în aceste restaurante iau masa zilnic, contra sumei de 7 lei, peste 1 000 de elevi. Numai la restaurantul „Orizont" (responsabil Ema- noil Sfetescu), prin amenajarea unui salon special, numărul abonați- lor a crescut pînă la circa 600.• Piatra filozofală a ceferiștilor sibienl. Cetățenii care merg la serviciul de mesagerie al stației C.F.R. Sibiu pentru a expedia un colet sint la rîndul lor expediați la magazia gării. De ce ? Să cumpere mulatele de transport. Nu s-ar putea mal simplu ? „S-ar putea ne-aa asigurat ceferiștii sibieni — dacă formularele s-ar vinde la sagerie, acolo unde se depun coletele !“. Grea piatră filozofală I

servicii va viata sate- servire pu-alimentație

forme-
ODIHNA ȘI TURISM sta-• Circa 400 000 de oameni ai muncii vor merge anul acesta în țiuni de odihnă și tratament cu bilete contractate de U.G.S.R. de la Ministerul Turismului. Alți peste 100 000 de salariați iși vor concediile in complexele proprii ale sindicatelor.• în sfirșit, cabanele au regulament. Sîntem informați că, Ministerul Turismului a elaborat criteriile de clasificare și mentul de funcționare ale cabanelor. Este o măsură menită sâ ... un gol, care se resimțea de mult în turismul nostru montan. Cele reglementări conțin prevederi de mare interes pentru amatorii de meție pe creste. Vom reveni.

petrecerecent, regula- acopere două dru-
TRANSPORTURI

culise, încheind, pe loc, de contracte (fictive), pe le unor cunoscuți cintăreți muzică populară, cărora imitat semnătura și în numele cărora — dar în buzunarul lui — a încasat onorarii in de 124 000 lei. Zilele cîntăreții respectivi n-aveau de contracte, dispăruse prin alte nevrînd să se dea în . .col". Acum, înainte de c.ăderca cortinei, va apărea la „rampa" instanței, unde ex-contabilului 1 se va socoti exact cît vâ-avea de încasat.

sumă treceau, habar iar G.A. „culise", „specta-

Ce păzesc
mai mani
peste... 
paznici?Control privind modul in paznicii veghează la care paznicii veghează la bunurile obștii, în întreprinderi și instituții din județul Buzău. Rezultatul : 29 de paznici umblau creanga, în loc să stea în locurile indicate, alți 29 sforăiau de mama focului in brațele lui Morfeu, 6 se legănau in brațele lui Bachus și 51 (cincizeci și unu) lipseau, pur și simplu, de la posturi, fără nici un motiv. Fapt care motivează o întrebare de numai două cuvinte, pe adresa celor care răspund de paznici : ce păzesc ?

A tunat și 
i-a adunat44de prezentare electro-tehnice se comisese o fiind sustrase 33 ceasuri, mai

La magazinul pentru articole din Constanța mare spargere, nu mai puțin de multe tranzistoare, un magnetofon, un casetofon... Au intrat, imediat, în alertă lucrătorii de miliție din întreaga țară. în mai puțin de două zile și două nopți au fost prinși, tocmai la Petroșani, toți cei patru autori ai furtului : Ștefan Munteanu din Românești (Botoșani), Al. Mi- trea, din Săliștea Nouă (Ilfov), I. Bălan din Istria (Constanța) și I. Both, din Mediaș. Toți patru, din patru colțuri diferite de țară, „împrieteniți" la Constanța, întru aceeași spargere. Vorba ceea : parcă a tunat și l-a adunat. Facă-se voia nici instanța n-o să-i mai partă multă vreme. lor : des-
Căscatul
molipsitor

Cum, ne-cum, în timp 
fectuau o manevră în 
C.F.R. Timișoara—Nord, 
nicul de locomotivă Gh.

ce e- stația tneca- 
____________  ___  Măr

gea a început să caște, iar căs
catul l-a molipsit și pe fochis
tul Traian Banca. Și cum. de 
la căscat la somn nu-i decît un 
pas, au început amindoi să sfo
răie, in timp ce locomotiva 
mergea. Și a tot mers ea. ptnă 
ce garnitura a depășit marca 
de siguranță a parapetului, iar 
locomotiva ?i două vagoane cu 
griu deraiaseră. Spre norocul 
celor doi somnoroși, nu s-au 
înregistrat victime. Si așa, însă, 
cînd au văzut paguba, destul 
de mare, care va trebui supor
tată de amindoi, s-au trezit 
de-a binelea. Altădată să „caș
te" ochii!

RubricO redactata de.
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
ți corespondenții „Scinteii1

£ iarna și ne trebuie
sanie și nu car!

lată ce nu înțeleg unele unități 
ale cooperației meșteșugărești care 

amină executarea comenzilor 
de sezon pentru... la vară

Rețeaua unităților de servire publică și îndeosebi a cooperației meșteșugărești a cunoscut in ultimii ani. o dezvoltare accentuată. în paralel, s-au făcut eforturi pentru mai buna organizare a unităților, astfel încit atelierele de reparații și centrele de comandă să răspundă prompt și mai bine solicitărilor populației. De fapt, despre toate aceste progrese — vizibile în toate localitățile țării — ziarul nostru a scris în mai multe rîn- durl. De această dată ne-am oprit la citeva situații limită — dintr-un singur sector, cel al serviciilor de sezon — în ideea că și acestea pot și trebuie să evolueze spre mai bine, lacunele existente pot și trebuie să fie' înlăturate....Atelierul de blănărie de pe strada 6 Noiembrie din Suceava. Dialog între reporter — în calitate de client— și șeful atelierului, loan Ivănuș.— Aș dori să comand o căciulă.— O căciulă ? Ce fel de căciulă ? Ceva mai mare, mai stufoasă ?— întocmai. #— Nu v-o putem face. Nu ' avem piellcelele vopsite... Mal treceți peste două săptă.mîni.— $i atunci cînd va fi gata căciula ?— Păi faceți și dv. o socoteală : dacă mai avem încă de onorat comenzi lansate la jumătatea anului trecut, înseamnă că...N-am mai așteptat răspunsul, pentru că ne apucaseră toate căldurile. Așa că ne-am dus la sediul cooperativei meșteșugărești „Confecția" de care aparțin blănăriile sucevene.— Știți — se explică vicepreședintele cooperativei, Constantin Ciobîcă— sintem tare aglomerați in perioada aceasta.— E și normal, doar e iarnă — încercăm noi să-l consolăm. Și acum au nevoie oamenii de căciulă.— Da, numai că forul nostru tutelar n-a vrut să înțeleagă acest lucru șl ne-a trimis ucenicii la școală tocmai acum, în plin sezon.Vicepreședintele a uitat totuși să ne spună un lucru : că și în condițiile date activitatea blănăriilor sucevene ar fi putut merge mai bine, numai că unii meșteri din ateliere în loc să-și vadă de comenzi se ocupă de aprovizionare, în timp ce acei învestiți cu asemenea atribuții... așa, te prinde vara tot Suceava să-ți faci că-

— Și cine trebuie să vă sesizeze ?— Cum cine, clicnțil (11)....Unitatea de încălțăminte nr. 7 din Satu-Mare.—- Am dori să comandăm o pereche de cizme.— Nu facem. Nici de damă, nici de bărbați. Și. apoi, să știți că în Satu-Mare degeaba căutați. Nimeni nu face cizme la comandă. Dar, mă rog, dacă doriți lotuși cizme, mergeți atiiqci la Negrești, ia Oaș sau ia Tășnad (cale de circa 50— 60 kilometri1 de'Satu-Mare — n.n.) sau, ca să fiți mai siguri, mergeți la Baia Mare....Noi am preferat să mergem la seditll cooperativei „Munca", de care aparțin cizmăriile din Satu-Mare.— Sincer să fiu — se scuză președintele cooperativei, Paul Pristo- pan — nu facem cizme pentru din materia primă repartizată preferat să confecționăm Dintr-o cizmă îți ies trei Mai rentabil !

Noua ciddire a Centrului de calcul Pitești

(Urinare din pag. I)

TELECOMUNICAȚII con-• Noutăți feroviare pentru 1974 : primul vagon-restaurant de strueție românească, 200 noi vagoane de tip suburban, 10 noi garnituri de trenuri etajate.• Și o noutate auto î în 1974 vor circula pe rutele I.T.A. primele autobuze românești cu motor Diesel. Capacitatea — 50 de locuri.• Din cartier, direct la creșă. Pentru mamele salariate de la întreprinderile „Clujeana", „Unirea" și „Carbochim" din Cluj (amplasate toata în piața 1 Mai) s-a înființat acum cîteva zile o linie specială de transport din cartierul Mănăștur. Mamele vin direct de acasă cu copiii pe care îi lasă la creșa din apropiere, înainte de a intra la lucru.• 200 noi posturi telefonice publice interurbane automate se vor instala in acest an in București, pe litoral, in județele Arad, Bacău, Bihor, Buzău, Mureș, Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman ș.a. Ele vor completa actuala rețea, care cuprinde 400 de asemenea aparate.
PROTECȚIA MUNCII• Cabinetul metodologic central al Inspecției de stat pentru protecția muncii (Calea Griviței nr. 353, tel. 181130), montează in prezent o expoziție cu tema „Cabinetul școlar pentru protecția muncii". Cei interesați vor putea afla astfel ce trebuie să conțină un asemenea cabinet, cum să se realizeze, din ce fel de materiale, ce mijloace de prezentare și exprimare să fie folosite etc.
DIVERSE• Pregătindu-se pentru sezonul de vară, edilii Capitalei anunță darea in folosință — la 1 aprilie — a unei noi fabrici de înghețată. Capacitatea — 25 tone/zi (citeva sute de mii de înghețate de diferite mărimi și în forme variate de prezentare). Nu e glumă 1• Un repertoriu oficial al legislației in vigoare urmează să apară în cursul semestrului întîi al acestui an. El va facilita tuturor celor interesați accesul la actele normative ale țării.

...Și, uite așteptînd la ciulă....Atelierul din Galați.— Am dori plapumă.— Se poate ton ferm șefa
nr. 9 de plăpumăriesă reparăm la dv. o— ne asigură pe un _____ r___ unității, Elena Jugă- naru. Numai că va trebui să îndepliniți cîteva condiții : 1. plapuma veche să fie desfăcută ; 2. materialul din interior să fie scărmănat ; 3. fața de plapumă să fie călcată și tăiată la dimensiunile de care aveți nevoie ; 4. să aduceți nasturii.— Și după ce îndeplinim toate aceste condiții, cît timp mai stă plapuma la dv. pentru reparat ?— Cum cît ? La fel ca una nouă...Consultăm registrul de comenzi : toate comenzile purtînd numerele 534, 540, 543, 545, 546, 551 și multe altele aveau termenele intre o lună și o lună și jumătate.— în sezon noi am putea executa comenzile și mai repede — ne asigură conducătorul tehnic al cooperativei „Progresul" plăpumăriile conâiție : să dau termene de care țin ~ din Galați — cu o fim sesizați că unitățile mari.

că am pantofi, pantofi !comple-...Unitatea de croitorie a xului cooperativei meșteșugărești din nouț cartier reșițean Lunca Bir- zavei.— Un palton, vă rog.— Palton ? De ce tocmai palton 7 Nu știți că nu mai e la modă ? Dar dacă insistați, atunci aduceți fa dv.— Dv. nu aveți stofă ?— Stofă de bărbați nu mai de o lună, iar de damă nu mai de prin toamnă.Dar să vedem ce spun responsabilii cooperației meșteșugărești din Reșița.T- Că nu stăm prea bine cil stofele — este de părere președintele cooperativei meșteșugărești din localitate, tov. Gh. Rusu — este o realitate. Dar In cazul unității de față e vorba și de neglijența responsabilului. Vom analiza.

8tO-avem avem

deasă
...Atelierul de cojocărie din cadrul cooperativei meșteșugărești din Miercurea Nirajului.— Un cojoc, vă rugăm.— Cu plăcere, dar mai devreme luna martie nu e gata. Și vă mai vertizez de un lucru : e posibilmai intirziem o săptămînă, două... Prioritate au clienții care trec mai deș pe la noi și insistă....Și Alexandru Magyar!, Aurica Radui, Alexandru Acs, ca și mulți alți clienți insistă incă de prin luna noiembrie să li se facă cojoacele comandate. Și de fiecare dată alt drum, alt timp pierdut, alți bani dați pe transport.— Nu avem meseriași sufîcienți — se scuză Toma Jakab, președintele cooperativei din locslitate. Capacitatea de lucru a unităților este din această cauză insuficientă.Și cine trebuia să ia măsuri de corelare a capacității cu solicitările clienților ?— Cum cine ? Noi....Trăgînd linie și adunînd, bilanțul testului nostru este nu tocmai favorabil. Este evident, în schimb, că în localitățile vizitate unitățile de sezon ale cooperației meșteșugărești lucrează pentru... extrasezon.
M. IONESCU și corespondenții 
„Scînteii": Gh. PARASCAN, 
O. GRUMEZA, N. CATANA, 
D. LORAND

mașini și utilaje al țării. în acest scop s-a subliniat că este de datoria expresă a sindicatelor să acționeze neîntîrziat prin toate pir- ghiile de care dispun pentru îndeplinirea și depășirea indicilor de utilizare planificați pe anul în curs, pe fiecare mașină, utilaj, instalație ; realizarea indicatorilor proiectați la capacitățile noi date în funcțiune ; reducerea la minimum posibil a timpului de nefuncționare datorat unor defecțiuni ; asigurarea pieselor de schimb necesare reparării utilajelor etc.O altă mare grupă de probleme circumscrisă „organizării producției și a muncii" se referă la necesitatea asigurării unui regim sever de economii de materii prime, materiale, combustibili și energic. Este remarcabil că tn conferințele județene s-a hotărît ca sindicatele să facă în acest an din preocuparea pentru reducerea cheltuielilor de producție și realizarea de economii o problemă centrală a fiecărui om al muncii. Tocmai din perspectiva acestei sarcini s-a cerut comitetelor sindicatelor să participe intens la aplicarea în fiecare întreprindere a programelor care să asigure îmbunătățirea normelor de consum, utilizarea judicioasă a tuturor resurselor materiale, extinderea înlocuitorilor, folosirea cu precădere a materiilor prime interne. valorificarea deșeurilor.Firește, realizarea unor asemenea obiective impune necesitatea ca sindicatele să se ocupe mai intens și metodic de crearea unui puternic climat de ordine, de înaltă disciplină muncitorească. Evidențiind realizările incontestabile obținute pe această linie, conferințele județene au semnalat anumite deficiențe existente încă in utilizarea timpului de lucru, a capacităților de producție, în respectarea disciplinei tehnologice, deficiențe care se răs- fring asupra realizării ritmice a planului. S-a subliniat cu tărie că aceste neajunsuri se datoresc, tn bună măsură, lipsei de intervenție a sindicatelor în organismele de conducere colectivă, tolerării unor stări de fapte negative in organizarea producției și a muncii.într-o unitate indestructibilă cu Ideea perfecționării organizării producției și a muncii, conferințele județene au dezbătut problema ridicării pregătirii cadrelor, atrăgîn*du-se atenția că este imperios necesar ca sindicatele ticipe mai activ la îmbunătățirea cursurilor de calificare și ridicare a calificării muncitorilor, să

întreprindă neîntîrziat măsuri de natură să asigure îndeosebi ridicarea grabnică a pregătirii profesionale a femeilor și tinerilor.Desigur, întreg ansamblul problemelor economice — amintite numai în parte în rîndurile de mai sus — a fost dezbătut în conferințele județene pe fondul marilor exigențe ce le ridică în acest an inaugurarea întrecerii socialiste între toate colectivele din unitățile producătoare de bunuri materiale. Subliniind faptul că actualele chemări la întrecere reflectă o sinteză elocventă a inițiativei creatoare a oamenilor muncii și totodată un îndemn patriotic pentru afirmarea și mai convingătoare a noului în fiecare unitate, participanții la dezba-

nute. în acest spirit au fost criticate formalismul unor organe și organizații sindicale, procedeul de a prelua neselectiv un noian de inițiative, în loc să se întreprindă o analiză prealabilă, spre a se vedea unde se pot ele aplica pe scară cit mai largă și cu o eficiență economică cit mai ridicată, încit acestea să devină instrumente puternice ale realizării angajamentelor asumate în întrecere. In ordinea de idei amintită, la conferințe s-a subliniat cerința ca răspunsurile la chemările lansate să fie formulate cît mai realist, să reflecte nivelul maxim al posibilităților concrete din fiecare întreprindere, să fie formulate cu maximă operativitate, în urma unei largi consultări a oa-

SINDICATELE

atrăgîri'să par-

teri au relevat, pe bună dreptate, că sindicatele pun in primul plan al preocupărilor lor dezvoltarea răspunderii muncitorești față de avuția societății, promovarea ideilor și experiențelor valoroase, selccționindu-le și aplicîn- du-le potrivit specificului fiecărei unități economice. Un exemplu din cele mai semnificative în acest sens l-a oferit conferința municipală a sindicatelor București. Numai Inițiativa „Fiecare inginer șl tehnician să elaboreze — in afara sarcinilor de serviciu — noi soluții tehnice pentru problemele de bază ale întreprinderii" a fost extinsă in peste 100 de unități, iar soluțiile de perfecționare și modernizare a producției, aplicate în cadrul acțiunii, s-au soldat cu o eficiență economică de 300 milioane lei. Sînt, de asemenea, cunoscute, pentru amploarea și rezultatele lor, inițiativele „Micronul, gramul și secunda", „Să lucrăm o zi pe lună cu materiale economisite", „Nici o mașină, nici un utilaj — sub randamentul planificat, nici un minut nelucrat", „Centimetrul cub In acțiune", „Contul colectiv de economii al grupei sindicale" și multe altele, lansate și însușite de numeroase colective din țară.Evident, așa cum s-a relevat la unele conferințe, important este nu atît numărul mare de inițiative, cît forța lor de pătrundere, de antrenare a maselor de oameni ai muncii, rezultatele concrete obli

care le vormenilor muncii, a celor înfăptui.Militînd pentru exemplară a sarcinilor ___________ ,conferințele județene au consacrat deopotrivă atenție deosebită analizei modului în care participă la aplicarea stabilite de conducerea șt statului cu privire la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale salarîaților. Relevîndu-se realizările remarcabile în asigurarea unor condiții superioare de muncă, s-a apreciat că este necesar să se acționeze în continuare pentru eliminarea oricărei tendințe de formalism în activitatea de securitate și protecție a muncii, de igienizare a locurilor de muncă, să se intervină cu toată promptitudinea ori de cite ori se constată abateri de la prevederile legislației muncii. Conferințele au subliniat că aceeași înaltă responsabilitate și grijă ■ ■ ■ facă simțite in telor în oricare privește munca indiferent dacă funcționare a rant și a asistentei medicale, __folosirea biletelor de odihnă și tratament, de realizarea programului construcției de creșe, grădinițe sau cămine pentru nefamiliști.Desfășurarea unor acțiuni masă pentru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, afirmarea trăsăturilor morale proprii

indeplinirea economice,sindicatele măsurilor partidului

trebuie să se activitatea sindica- altă problemă care și viața oamenilor, este vorba de buna cantinelor-restau- de
de

omului nou, în consens cu programul elaborat de partid în vederea educației comuniste a întregului popor, s-a desprins, în cadrul conferințelor, ca o preocupare primordială a sindicatelor. în conferințe, participanții la discuții au subliniat importanța folosirii mai depline în această vastă operă de educație a tuturor mijloacelor de care dispun sindicatele : case de cultură, cluburi muncitorești, cine- cluburi, brigăzi artistice etc., eli- minindu-se manifestările de formalism ce apar încă în organizarea unor acțiuni. întreaga muncă po- litico-educativă, cullural-ariistică, sportivă trebuie să se subsumeze perfect sarcinilor și preocupărilor actuale ale fiecărui colectiv, să militeze pentru instaurarea disciplinei, a răspunderii față de muncă și avutul obștesc, a unui climat de etici și echitate socialistă.Un capitol aparte, în cadrul dezbaterilor, a fost consacrat căilor <le perfecționare a metodelor și stilului de muncă al sindicatelor. Ocupîndu-se de necesitatea întăririi vieții interne de organizație, a muncii și conducerii colective, a respectării democrației muncitorești, vorbitorii din Capitală și din mai toate județele au insistat asupra măsurilor ce se întreprind sau trebuie să se întreprindă pentru creșterea rolului reprezentanților sindicatelor în organismele de conducere colectivă, valorificarea deplină a cadrului organizatoric de care dispun sindicatele în vederea consultării și antrenării oamenilor muncii la soluționarea importantelor sarcini ce le au. Perfecționarea stilului și metodelor muncii sindicale implică deci preocupări stăruitoare în această direcție, concomitent cu mutarea centrului de greutate al activității in grupele sindicale, antrenarea la muncă efectivă a Întregului activ de sute de mii de cadre alese în organele sindicale, întărirea controlului și sporirea eficienței acestuia, creșterea simțului de răspundere ai tuturor activiștilor, al membrilor de sindicat pentru tot ce se întîmplă la fiecare loc de muncă.Concluziile desprinse din evaluarea critică a experienței acumulate — a rezultatelor pozitive, ca și a deficiențelor existente — oferă certitudinea că actualele conferințe județene vor marca o și mai puternică afirmare a capacității politico-organiâatorice a sindicatelor, a rolului lor de forum de consultare și participare a maselor de oameni ai muncii la conducerea societății, la înfăptuirea politicii partidului puse în slujba înfloririi României socialiste.
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PENTHU PRODUCȚIA AGRICOLA fl ACESTUI AN
INTELIGENȚĂ SUTĂ LA SUTĂ

Se vorbește tot mai des de cooperative agricole vecine, care au condiții pedoclimatice asemănătoare, același grad de dotare tehnică, dar care se diferențiază mult ca rezultate in producție ți nivel de dezvoltare. In asemenea situații, se pune, pe bună dreptate, întrebarea : care sînt cauzele care determină o atare stare de lucruri ți cite din a- cestea se datorează oamenilor și, in primul rînd, celor aflați la conducerea cooperativei agricole ? Vom Încerca să răspundem, punînd față In față activitatea consiliilor de conducere din două cooperative agricole vecine — Căldăraru și Popești — situate in zona de cîmpie din județul Argeș. Deși vecine ca așezare, prima a obținut în 1973 rezultate de două ori mai bune decît cealaltă.Anul trecut a fost un an greu nentru ambele cooperative. Precipitațiile abundente din toamna a- nului 1972 și primăvara lui 1973 au provocat băltirea apelor pe suprafețe întinse. A urmat apoi seceta îndelungată din vară. A fost, deci, o situație deosebită. cu probleme . a căror rezolvare ' impunea o analiză calificată, afirmarea unor calități de bun gospodar din partea fiecărui membru din cele două consilii. Dar să vedem cum au acționat aceste organisme ți ce rezultate au obținut anul trecut cele două cooperative. . Pentru edificare, iată mai întîi nivelul realizărilor la principalii indicatori de plan în 1973 (în procente) :
Căldăraru PopeștiProducția globală 84 33Venituri bănești 76 22Fond de retribuire 81 24Rezultă că nici cooperativa agricolă din Căldăraru nu și-a îndeplinit integral sarcinile de plan pe 1973. Insă faptul că producția globală a fost realizată în proporție de 84 la sută dovedește că greutățile determinate de excesul de apă și de seceta excesivă au fost, in mare parte, invinse. în schimb, la Popești, producția globală a fost realizată în proporție da numai 33 la sută. Diferența pină la 84 la sută este atît de mare, încit nu mai poate fi pusă pe sea»na vitregiilor naturii, pentru că, așa cum sa va vedea, ea se datorește exclusiv oamenilor.Suprafețe mari de teren, din ambele cooperative, au intrat în iarnă acoperite de apă, reclamînd deci măsuri urgente și eficace. Intr-o ședință de lucru, consiliul de conducere al cooperativei agricole din Căldăraru a stabilit un plan special, cu direcții de acțiune și responsabilități clare pentru fiecare din cei 19 membri ai consiliului. La fiecare sfîrșit de săptămînă, ei se întîlneau și analizau concret modul în care au fost înfăptuite sarcinile stabilite, măsurile ce se impuneau pentru perioada următoare. Acțiunea a continuat toată primăvara și s-a încheiat odată cu redarea în circuitul a- gricol a ultimelor suprafețe, care au Tost cultivate cu plante furajere, într-o altă ședință s-au stabilit mă

suri în vederea aplicării acordului global pe întreaga suprafață cu prăsitoare. Și alte asemenea probleme, strîns legate de nevoile producției, au fost analizate in ședințele de lucru ale consiliului de conducere.Ce s-a făcut la Popești ? Șanțuri pentru scurgerea apelor au fost săpate și aci. Nu prea multe și cu folos, ce-i drept. Scriptic, la județ, s-a raportat că și aici acordul global a fost generalizat la toate culturile și pe întreaga suprafață. Faptic însă, nici măcar 20 la sută din cooperatori nu au încheiat angajamente. Că s-au ținut ședințe de consiliu — mai puțin adunări generale — ți asta e adevărat. Dar tot atit de adevărat este că la toate aceste 
PĂMlNTUL - ACELAȘI, 

PLOAIA-LA FEL, 
DOAR OAMENII

AU MUNCIT ALTFEL
Fa{ă în față, consiliile de conducere 

din două cooperative agricole

întruniri nu s-a elaborat nici măcar un plan de măsuri, că practic ele s-au rezumat la simple informări. Nu era nimic de discutat în legătură cu problemele producției ? Erau foarte multe. La mijlocul lunii iulie, pe suțe de hectare cu porumb nu se executase încă nici o prașilă ; în cooperativă existau utilaje și instalații in valoare de peste 600 000 lei, care anul trecut n-au fost folosite nici măcar o oră. Asemenea probleme, ca și altele, au lipsit cu desăvîrșire din preocupările consiliului de conducere din Popești. în consecință, anul agricol s-a încheiat cu o situație economică și financiară îngrijorătoare.Dar cine sînt cei care se află la conducerea celor două cooperative : cum a funcționat principiul muncii colective în cadrul consiliilor de conducere respective ?La conducerea cooperativei agricole din Căldăraru a fost ales Aleeu Zorzone, unul dintre cei mai buni gospodari ai satului, un om priceput, cu inițiativă și autoritate. Inginerul șef Sever Popa este apreciat pentru competența cu care rezolvă problemele legate de aplicarea noilor tehnologii de producție, se bucură de prestigiu în rîndul cooperatorilor din sat. De asemenea, Ilie Gh. Ilie, contabilul șef al cooperativei. Elena Sandu, Radu Bosai, Gheorghe Cojo- caru, Simion Neagu, Nicolae Oba- ciu etc. sînt oameni care au făcut din acest organism „sfatul cel mai de seamă al gospodarilor din sat", forul care hotărăște de fapt destinul unor valori materiale de milioane de lei.Cooperativa agricolă din Popești avea nevoie de un bun gospodar, un om care să se bucure de stirpă și respect. Pentru că atunci cind satul alege un om la conducerea cooperativei înseamnă că iși pune nădejde în el, că sînt

Încredințați că va influența pozitiv rezultatele economice ale cooperativei. împotriva tuturor acestor cerințe Majore — și contrar indicațiilor Uniunii, Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție —- în funcția de președinte a fost recomandat și ales Mihai Radu, pină atunci gestionarul bufetului din satul Slobozia. 1Ajuns președinte, a încercat să-și ciștige autoritatea prin duritate, să introducă un climat de tensiune și discordie în rindul membrilor consiliului de conducere, să facă tot felul de matrapazlîcuri. Săptămînile treceau, suprafețe mari de pămînt rămîneau nelucrate, livada și via intrau in paragină. Cam pe la începutul lunii lui cuptor, Mihai Radu a hotărît să -lase baltă cooperativa cu problemele ei. Ce au făcut ceilalți membri ai consiliului de conducere ? Mai întîi, Mihai Ris- tea și Gheorghe Ionescu, fostul și actualul inginer- șef al cooperativei. PrimjJl eră la cuțite cu președintele, vizîn- du-i locul. Recunoaște că activa de unul singur în cadrul consiliului, dar motivează că nu a a- vut cu cine «ă colaboreze. Al doilea a plecat în concediu de odihnă tocmai în perioada cea mai grea, atunc’i cînd trebuia să se treacă la prășitul culturilor. Ilie Popa — actualul președinte — este un om cinstit, cu mult suflet, dar care are nevoie de mare ajutor și serioase cunoștințe organizatorice și tehnico-economice. Dintre ceilalți membri ai consiliului l-am mai a- minti doar pe contabilul-șef pentru... dezordinea pe care o menține în sistemul de evidență.Dacă am examinat activitatea a două consilii de conducere din cooperative vecine, modul in care iși exercită atribuțiile ce le revin, am făcut-o cu intenția de a evidenția rolul acestor organisme in rezolvarea problemelor cu care se confruntă unitățile in activitatea de zi cu zi, precum și consecințele pe care le pot avea unele neajunsuri in alegerea și funcționarea lor. Dacă la Popești este nevoie de,vreo schimbare, o vor hotărî cooperatorii. Este insă cert că trebuie. îmbunătățită activitâWă consiliului 'de conducere. că este necesară stabilirea unor programe de lucru care să asigure creșterea, producției și a veniturilor, consolidarea economică a cooperativei.
Iosif POP

r

azi, In capitală

Conferința pe țară 
a apicultorilor

Colectivul întreprinderii de confecții din Oradea și-a propus ca din sporul de producție planificat să fie realizat în 1974, față de anul trecut, 95 la sută să-l obțină pe seama creșterii productivității muncii. Adică, pe seama investiției de inteligență șî pricepere gospodărească. Mărturie stau în acest sens eficiența și „calitatea" măsurilor cuprinse în programul de acțiune pentru creșterea productivității muncii, program care a început să fie aplicat încă din anul trecut. Un exemplu : prin reorganizarea întregului proces tehnologic pe baze științifice, ceea ce permite folosirea mai rațională a spațiilor de producție, în 1974 la întreprinderea orădeană se va realiza un spor de producție de 70 milioane lei. Alt exemplu : generalizîndu-se sistemul de termocolare (chimizare) la întreaga producție — procedeu prin care se înlocuiesc unele operații clasice ou up volum mare de manoperă — crește nu numai productivitatea muncii, ci și calitatea produselor.
O ECHIPĂ ARE IN GRIJĂ PĂMlNTUL

Apicultura, una dintre ocupațiile străvechi pe meleagurile patriei noastre, revine tot mai mult în actualitate. Astăzi, in Capitală, in Sala mică a Palatului Republicii se deschid lucrările celei de-a III-a Conferințe pe țară a Asociației crescătorilor de albine, moment important in activitatea zecilor de mii de a- picultori care muncesc cu pricepere și pasiune pentru a pune în valoare flora meliferă. una din bogățiile importante ale țării. în legătură cu semnificația acestui eveniment și obiectivele principale ale conferinței, am adresat cîteva întrebări prof, dr. ing. V. Harnaj, președintele Asociației crescătorilor de albine din România, președintele „Apimondiei". 1
— V-am ruga, pentru înce

put, să 'vă referiți la tradițiile 
apiculturii românești fi la eve
nimentele care marchează îm
plinirea a o sută de ani de la 
înființarea primelor asociații 
apicole pe teritoriul țării noas
tre.— Apicultura continuă azi firul neîntrerupt al unei ocupații atestate documentar încă din antichitate. Despre această ocupație îndrăgită s-au păstrat numeroase informații documentare ale cronicarilor Miron Costin și Ion Neculce. Documentele vremii atestă că cea mai veche asociație profesională a apicultorilor a luat ființă în Banat, în anul 1873, Ia Buziaș, între membrii acesteia fiind și cărturarul Iosif Vulcan. Din publicistica apicolă românească menționăm lucrarea „Economia stupilor'1 de dr. Ion Molnar-Piuaru, tipărită în limba română încă în anul 1785.

— Cititorii noștri ar , dori, 
credem, să cunoască cîteva date 
mai importante despre rezulta
tele dobindite in acest dome
niu.— în țara noastră avem miere de excelentă calitate. România fiind prima țară exportatoare din Europa și a șasea din lume, la acest produs. La expoziția prilejuită de Congresul apicultorilor de la Buenos Aireș, țara nOastră a obținut opt medalii de aur din cele 2? acordate. Rezultate bune, aig Combinatul a- picol din Bucufe^tkRbare desfășoară o activitate multilaterală și realizează anual o producție în valoare de 200 milioane lei. în ultimii cinci arji, combinatul a livrat apicultorilor peste 507 000 stupi, 5 000 centrifuge, peste 3 milioane de ra

me și exportă utilaje apicole în zecî de țâri.
— Vă rugăm să vă referiți 

la, obiectivele conferinței, la ci- 
teva •direcții spre care sînt o- 
rientate eforturile apicultorilor.— Conferința iși propune să stabilească măsuri pentru realizarea înainte de termen a sarcinilor ce revin acestui sector. La principalii indicatori ai „A.C.A." avem un a- vans de circa 7 luni. Desigur, nu ne mulțumim cu cele realizate. Urmărim ca cei peste 60 000 de membri ai Asociației crescătorilor de albine, organizați în 39 de filiale județene și 1 350 de cercuri apicole, să fie și mai puternic sprijiniți pentru creșterea numărului de stupi, a producției de miere, ceară și alte produse. Vom continua să perfecționăm calitatea utilajelor livrate, să asigurăm mai multe mătci selecționate din rasa de albine carpatină — una dintre cele mai productive din lume.Ne preocupă mult și găsirea celor mai bune modalități de a conlucra cu organele agricole și cu cercetători din domeniul chimiei pentru ca .extinderea chimizării să nu dăuneze albinelor, așa cum s-a întîmplat pe alocuri.Unul din obiectivele înscrise și pe agenda lucrărilor conferinței noastre se referă la mărirea aportului albinelor la polenizarea culturilor agricole în scopul creșterii producției la floarea-soarelui, la , toate culturile entomofile. Rolul albinelor la creșterea recoltelor este de mare însemnătate economică. Aș menționa că, în ultimii 15 ani, suprafața de culturi agricole polenizate cu ajutorul lor a crescut simțitor, la peste 1,1 milioane ha.O activitate multilaterală se desfășoară și pe planul relațiilor internaționale. După cum este cunoscut, țara noastră găzduiește Institutul internațional de tehnologie și economie apicolă — organism cu activitate intensă în domeniul cercetării și promovării științei și tehnologiei apicole în cît mai multe țări ale lumii. De asemenea, la București funcționează editura, „Apimondia", care tipărește o bogată literatură de specialitate și. tot aici, apare,in vinci lifnbi. revista „Apiacta". Ce se difuzează pe toate meridianele globului. Sînt activități rodnice, care ne îndeamnă să muncim cu și mai multă pasiune pentru dezvoltarea în continuare a apiculturii în România.Convorbire realizata de

C. BORDE1ANU

La cooperativa agricolă din comuna Birnova. județul Iași, a fost organizată o echipă de 15 oameni’, care are de îndeplinit o singură sarcină : recuperarea și redarea in circuitul agricol a fiecărei porțiuni de teren neproductiv sau folosit necorespunzător. In componența echipei intră și un mecanizator care lucrează pe un tractor cu șenile. Eficiența acestei echipe ? Numai antil trecut, prin desființarea unor drumuri inutile și distrugerea pilcurilor de mărăcinișuri, au fost recuperate 22 ha de teren arabil. Alte 24 ha, unde anul acesta se înființează o plantație de pomi fructiferi, au fost defrișate, curățate de cioturi și mărăcini. Activitatea echipei continuă.
CUNOAȘTEȚI NOILE UTILAJE AGRICOLE ?

Continuăm să prezentăm sub acest titlu o serie de mașini și utilaje agricole create sau perfecționate in ultimul timp. Astăzi, remorca basculantă agricolă (R.B.A.-2), destinată transportului produselor și materialelor agricole. Sarcina utilă de transport — 6 tone. Volumul benei poate fi mărit de la 5.95 mc la 10,96 mc in cazul folosirii obloanelor suplimentare. Folosirea acestei remorci, echipată cu pneuri de joasă presiune și balonaj mărit, prezintă numeroase avantaje : rezistență mică la rulare pe terenurile cu portanță scăzută (lucru deosebit de important pentru transportul. produselor agricole în perioadele de iarnă, primăvară și țoamnă), reduce tasarea solului, mărește stabilitatea la transport. Totodată, remorca are toate dispozitivele necesare montării cît mai simple și rapide a echipamentelor pentru mărirea capacității de transport.
„SECRETUL" BENEFICIILORAplicarea experimentală, în anul 1973, a acordului global la ferma nr. 3 pentru creșterea și îngrășarea porcilor din cadrul I.A.S. Dealul Bujorului — Galați a determinat soluționarea unor probleme organizatorice esențiale pentru îmbunătățirea rezultatelor economice și de producție. Prin contractul Încheiat, lucrătorii fermei s-au angajat să respecte întocmai prevederile programului de lucru, să participe la manipularea și depozitarea furajelor, la efectuarea dezinfecțiilpr, să ajute personalul de specialitate ia acțiunile întreprinse pentru prevenirea și coftibaterea bolilor, să urmărească îndeplinirea planului de montă și fătăti. Totodată, în contract au fost prevăzute și sarcinile ce revin conducerii fermei: să asigure întregul efectiv de reproducători și porci la îngrășat, adăposturi bine pregătite, cantitățile necesare de furaje, asistența tehnică și sanitar-vete- rinară, valorificarea la termenele stabilite a animalelor. Ambele părți îndeplinindu-și obligațiile ce le-au revenit, cîștigurile tuturor lucrătorilor au crescut simțitor, iar activitatea fermei s-a încheiat cu beneficii, deși prin plan erau prevăzute pierderi.
PENTRU SĂPĂTURI... SUBACVATICELa întreprinderea de utilaje pentru drumuri și poduri — Oto- peni a fost conceput și introdus în fabricația de serie un utilaj cu un mare randament în exploatare, care permite utilizarea unor tehnologii moderne in cadrul lucrărilor portuare și de execuție a podurilor. Este vorba de bena monocabiu — echipament complex. care poate fi folosit pentru executarea săpăturilor in spații înguste, de tipul coloanelor, Ia fundațiile digurilor etc. Mai mult, noul utilaj poate lucra și sub nivelul apei, înlocuindu-se astfel sistemul clasic de săpături subacvatice. întreprinderea este în măsură, încă din acest an, să satisfacă cererile șantierelor din întreaga țară in ceea ce privește utilajul amintit.Rubrică redactată def Ion TEODOR, IHe ȘTEFANși corespondenții „Scinteii"

CE FAC ÎN ACESTE ZILE LUCRATORII OGOARELOR EfllIIDSQIBSIS
(Urinare din pag. I)și la mașini fitosanitare, la semănători păioase, mașini de plantat cartofi, greifere și altele. „N-am reușit să ne încadrăm, peste tot, în grafice — ne-a spus ing. Ilie Tătoiu, directorul trustului județean S.M.A. oarece ne lipsesd unele schimb. Nu aprovizionare D.G.A.T.M. a care lipsesc". de din cincea listămult, Sibiu de- de depiese baza a trimis de pieseîn raidul nostru, efectuat prin mai multe secții de mecanizare, ne-am putut da seama cit se poate de bine de efectele create de golul pieselor de schimb : utilaje reparate numai pe jumătate, încurcînd spațiul din ateliere, mecanici cu calificare înaltă pierzînd ore prețioase alergind prin diferite unități după piese etc. Am intilnit însă și cazuri cind lipsa de piese se află într-o adevărată concurență cu lipsurile organizatorice. Deși trecuse de mult jumătatea -de oră de pauză, în atelierul S.M.A. Avrig — unde mai sint de reparat, printre altele, 18 remorci și aproape 20 mașini de plantat cartofi — nu era nici țipenie de om. „Fiind frig in hală, oamenii se mai încălzesc pe unde pot" — ni s-a spus. La secția Sco- rei a S.M.A. Avrig, restanțele la reparații bat recordul pe județ, pentru că există și record la absențe nemotivate și întirzieri de la lucru. Sînt probleme care trebuie rezolva
te urgent

FertilizareaCOVASNA: Conform datelor direcției agricole județene, în cursul a- cestei luni, în cooperativele agricole din județul Covasna au fost transportate pe cimp 20 500 tone bălegar și au fost administrate 370 tone îngrășăminte chimice pe 1 460 ha. Desigur, fertilizarea trebuie continuată in ritm susținut în toate cooperativele agricole, cit și în I.A.S.-uri, pentru că ea reprezintă una din condițiile de bază ale obținerii unor recolte bune la hectar.„Din cele 1 400 ha pe care le vom cultiva cu cartofi, pe 1 200 ha ne-am propus să realizăm o producție de 30 000 kg la hectar — ne-a declarat Anton Huneade, directorul Trustului județean I.A.S. Desigur, aceasta presupune și o fertilizare corespunzătoare ■ terenului. Astfel, in toamnă,

față de un plan de 700 ha am fertilizat 790 ha, cu peste 40 200 tone îngrășăminte naturale și 4 500 ha cu 430 tone substanță activă. Pînă in primăvară vom mai fertiliza alte 250 ha cu bălegar și circa 7 000 ha cu îngrășăminte chimice".Vizitînd mai. multe cooperative a- gricole am constatat că, la îndemnul organizațiilor de partid, sute de oameni transportă la cimp gunoiul de grajd. La Tirgu-Secuiesc, din cele 340 ha ce se vor cultiva cu cartofi au fost fertilizate 55 ha cu peste 1650 tone, bălegar și 250 ha cu îngrășăminte chimice. Membrii cooperativei agricole din Sinzieni au transportat și au împrăștiat pe cimp toată cantitatea de îngrășăminte naturale de care dispunea cooperativa.Dar mai sînt și cooperative agricole ca, de exemplu, Baraolt. Că- peni, Vîrghiș. Biborțeni, Belin, Oj- dula în care nu se acordă importanța cuvenită acestei lucrări.
Îmbunătățiri funciareVASLUI: în planul de îmbunătățiri funciare al județului Vaslui s-a prevăzut executarea unor baraje hidro- ameliorative, amplasate pe firul văilor Birlad. Vasluieț, Tutova și Ra- cova. Pe lingă funcția de retenție a apelor de pe versanți și atenuare a viiturilor, aceste lucrări vor scoate de sub efectul inundațiilor zeci de mii de hectare de teren arabil și pășuni. Discutînd cu ing. Rudolf Molnar, șeful șantierului „Moldova" al întreprinderii de lucrări hidrotehnice speciale București — unitate cu cele mai multe obiective în execuție pe raza județului — am aflat că la barajul So- lești, lucrările sînt efectuate în procent de 90 la sută, iar la Delea — cfe peste 93 la suță. De asemenea, la barajul Căzăneșt'. se lucrează în avans cu circa 3 luni, realizîndu-se în plus săpături care însumează peste 180 000 metri cubi de pămint. Același șantier continuă să finiseze lucrările de îndiguire a rîului Birlad, Operațiune efectuată pe 17 kilometri lungime, între localitățile Vaslui și Crasna.Paralel cu aceste lucrări și Oficiul județean de îmbunătățiri funciare a recepționat recent barajul de la Re- diu-Galian, iar T.C.I.F. Galați a atacat un obiectiv asemănător la Ripa Albastră.

Directorii regionalelor de cale ferată raportează prin telespicher. Este obișnuita comunicare de dimineață privind situația din întreaga rețea feroviară a vagoanelor destinate transportului de mărfuri.în biroul telespicherului, de la Palatul C.F.R., atmosfera este destul de încărcată. Directorii regionalelor afirmă că au necazuri cu unii dintre marii beneficiari de transport, care țin vagoanele imobilizate în incinta combinatelor industriale sau în gările â- propiate, transformîndu-le astfel în veritabile „depozite pe roți".încep să curgă... cifre, incredibile cifre ! „La Fabrica de îngrășăminte din Năvodari stau imobilizate 180 de vagoane încărcate cu pilită ; la Uzina de alumină din Tulcea — 140 de vagoane : la Combinatul chimic din Tr. Măgurele — 1'7 vagoane ; Ia Combinatul siderurgic de la Galați — 324 ; la Combinatul siderurgie din Reșița — 815".Refuzi să crezi. Mai mult ca sigur că dacă ministerele economice și-ar trimite la Palatul C.F.R. reprezentanți care să asiste la comunicările telespicher de la ora 9 dimineața, a-- ceștia și-ar ține privirile în pămînt. Și oare nu e cazul?— Avem azi imobilizate (era într-una din zilele trecute — n.n.) pe întregul teritoriu mii de vagoane — conchide ing. Vasile Ma- nolache, director adjunct al Direcției mișcării și comerciale. Vă recomand, tovarăși directori de regionale, să vă adresați organelor locale de partid. cerindu-Ie sprijinul in rezolvarea a- cestei situații neeconomice.închide aparatul și îl întrebăm :— Nu exagerați cu miile de vagoane imobilizate ?— Deloc, întrucît imobilizările sint, pină acum, mai mari decit în anul trecut. Consultați statistica. Media

zilnică de imobilizări Ia beneficiari a fost de 1 600 de vagoane, în anul trecut. Vă dați seama ce capacitate de transport s-ar ciștiga prin înlăturarea acestora...— Un moment, să facem o socoteală. Vasăzică, 1600 de vagoane imobilizate zilnic, a cite 10 tone fiecare... înseamnă că s-ar fi putut transporta, în fiecare zi, încă 16 000 tone mărfuri, iar intr-un an, aproape 6 milioane tone ?— Mai exact, 12 milioane — ne corectează directorul adjunct — pentru că avem vagoane cu mult mai mari de 10 tone.Douăsprezece milioane de tone mărfuri ! Vor fi avind ți căile ferate minusurile lor (ne vom ocupa de acestea curînd), însă în fața considerabilei risipe de capacitate de transport, despre care am vorbit, nimeni . nu poate rămîne indiferent măcar o clipă; Este și motivul care ne-a determinat să întreprindem o largă investigație atit in domeniul strict de activitate al căilor ferate. cît și in sectoarele unor ministere economice, cunoscute ca mari beneficiare ale transportului feroviar.Pentru a putea înțelege mai bine mecanismul transporturilor feroviare, precum și căile de obținere a unei eficiente e- conomice sporite sînt necesare cîteva amănunte. Baza randamentului mijloacelor de transport o constituie așa-numitul ciclu de rulare, care este de 3,5 zile. Acest ciclu cuprinde perioada dintre două încărcări. Adică, din momentul în care calea ferată a adus beneficiarului la punctul fix, dinainte convenit, vagonul solicitat, acesta trebuie încărcat, transportat, descărcat și prezentat din nou la un punct fix de încărcare, în maximum 3 zile și jumătate,' spre a se putea respecta indicatorul principal în trans

porturi — anume tone nete/km. Pentru că tocmai de acest indicator principal se ține scama atunci cind se procedează la dimensionarea capacității de transport. a forțelor de muncă, a consumurilor de materiale și de combustibili, precum si Ia dotarea ulterioară a 'sectorului feroviar. Dar iată că ciclul normal de rulare, de 3,5 zile dat

de fapt unul din motivele investigației noastre. însă și sectorul feroviar are, după cum vom vedea, scăderile sale în activitatea de organizare. Bunăoară, dacă ceferiștii ar fi procedat cu mai multă operativitate la compunerea și descompunerea trenurilor in triaje, dacă pretutindeni pe rețeaua feroviară s-ar fi acordat aceeași stărui-

terii productivității muncii.Să revenim însă la o constatare mai veche. Exploatarea eficientă a parcului național de vagoane și de locomotive nu este, cum poate s-ar părea, o sarcină exclusivă a căilor ferate, a ministerului de resort., Sectorul feroviar este prestator de servicii. Avind asemenea specific și asemenea sarcini, acti-

VAGOANELE DE MARFĂ
NO SiNT. . . . DEPOZITE PE ROȚI

0 investigație pornind de la comunicările zilnice 
ale. directorilor regionalelor de cale ferată

prin plan, nu a fost realizat în anul trecut (timpul înregistrat fiind de 3,65 zile), datorită, în mare parte, acelor deosebit de păgubitoare, staționări ale vagoanelor in incinta și in preajma întreprinderilor industriale. Cu deosebire, în întreprinderile apar- (inind industriilor chimică, metalurgică și materialelor de construcții, care beneficiază. laolaltă, de 80 la sută din întregul volum de transporturi pe calea ferată.Respectînd adevărul, calculul arată că acel coeficient de 0,15, reprezentind depășirea timpului planificat pentru rularea vagoanelor, echivalează cu volumul de imobilizare a garniturilor, la beneficiari. Această realitate trebuie consemnată, ea constituind

toare atenție lucrărilor de întreținere și reparații la materialul rulant, atunci parcul de vagoane și de locomotive existent ar fi fost superior gospodării și exploatat. diminuindu-se astfel pierderile de capacitate de tranșport înregistrate în cursul anului trecut. Subliniem aceasta pentru a nu se crea falsa impresie că ceferiștii nu ar mai avea prea multe de făcut in domeniul gospodăririi eficiente a mijloacelor din dotare. Dimpotrivă, lor le revin sarcini sporite. De altfel, s-au și luat măsuri pentru realizarea și depășirea indicatorilor de exploatare a parcului, urmărindu-se ca, in acest an. 80,3 Ia sută din sporul volumului de transporturi feroviare să fie realizat pe seama creș-

vitatea qi.t mai eficientă a unităților ministerului depinde, in mare măsură, de beneficiarii săi care sînt — sau mai degrabă ar trebui să fie — colaboratori eficienți și cu mari răspunderi în utilizarea economică a mijloacelor de transport. Am văzut însă cum stau lucrurile. Imobilizările de vagoane la beneficiari au crescut in anul trecut cu 22 la sută față de 1972. Imaginați-vă 1200 de trenuri (cu 60 de vagoane fiecare), care n-au mai putut pleca în cursă, rămînind dispersate prin incintele multor unități industriale, și veți avea, sugestiv, imaginea pierderilor de capacitate de transport suportate de economia națională. în cursul unui singur an.Problema mai are ți un

alt aspect, nu mal puțin important. în ultima vreme, calea ferată primește in dotare, anual, aproximativ 3 000 de vagoane de marfă echivalente pe patru osii. Un efort mare, o investiție considerabilă, în a cărei rentabilitate superioară este interesată întreaga societate. Dar cu o imobilizare zilnică de mii de vagoane, de pe teritoriile combinatelor, cum se prezintă situația acum, despre ce rentabilitate se mai poate vorbi ? Efortul statului, în investiții, pentru sporirea capacității de transport și modernizarea acestuia este diminuat prin gararea peste timpul prevăzut a vagoanelor pe linii inactive, la rampele de încărcare'-descărcare din întreprinderi și chiar pe rețea, în gări.Sint întreprinderi — bunăoară, Combinatul petrochimic Borzești — care plătesc lunar locații in valoare de 80 000—100 000 lei. Ni s-ar putea obiecta : „Dacă plătim, de ce mai sintem criticați ?". Pentru a pre- intîmpina, în continuarea investigației noastre, asemenea „scuze" posibile, vom menționa de la -bun început : 1) țoale acestelocații grevează asupra prețului de cost al produselor și 2) locațiile în cauză, cu caracter penalizator, nu reflectă cîtuși de puțin pierderea reală, in capacitate de transport, pe care o generează și care are implicații serioase în organizarea, ritmicitatea și siguranța circulației pe calea ferată.Se afirmă că marile întreprinderi și combinate industriale nu și-au amenajat și dezvoltat. în pas cu creșterea propriei producții, fronturile de incăr- care-descărcarc a mărfurilor. Tot ce se poate. Dar cine le-a oprit și cine le oprește s-o facă ? Este greu de crezut că cel puțin marile, combinate și întreprinderi metalurgice, constructoare de mașini

ș.a. care ne-au obișnuit cu realizări tehnice de prestigiu, care și-au dezvoltat puternice sectoare de auto- dotare, nu au avut posibilități pentru amenajarea corespunzătoare a unor rampe de descărcare a materiei prime și de incărcare a propriilor lor produse destinate expediției.De altfel, prin mania imobilizărilor de vagoane care îngreunează desfășurarea ritmică a transporturilor, conform programului stabilit inițial, întreprinderile înseși se blochează, cu deosebire în perioadele „de vîrf“ in transporturi (vara și toamna), în timpul recoltării și transportării produselor perisabile. Nu este de mirare că livrările in cadrul planului de cooperare industrială dintre diferite întreprinderi se desfășoară mai greoi tocmai in această perioadă „de vîrf" in transporturi.Dar să conchidem, în prezent, calea ferată este dotată în așa fel încit să poată satisface, in cele mai bune condiții, cererile de transport ale economiei naționale. E- xistă, in plus, un program de optimizare a transporturilor, program care va a- sigura. acum și în perspectivă, creșterea eficienței e- conomice in acest sector vital economiei noastre in continuă dezvoltare. Și totuși, după cum am văzut, se irosește o însemnată capacitate de transport, datorită slabei colaborări dintre sectorul feroviar și unele ministere economice care și ele, în ultimă instanță, nu pot avea alt interes decit acela de a utiliza cît mai avantajos mijloacele de transport. Vom vedea. în numerele viitoare ale ziarului nostru, cum colaborează la împlinirea acestui deziderat general întreprinderile din industriile chimică, metalurgică și de materiale de construcții.
Ștefan ZIDAR1ȚA
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Democrația socialistă este indisolubil legată de respectarea strictă a legilor statului socialist. Unitatea dialectică a democratismului și legalității rezultă din faptul că democrația socialistă — al cărei conținut esențial îl constituie participarea efectivă a oamenilor muncii la conducerea societății, asigurarea unor largi drepturi și libertăți cetățenești — constituie totodată o modalitate superioară de ordine și disciplină socială și statală.După cum se știe, una dintre trăsăturile caracteristice ale societății noastre socialiste constă în aceea că ea reprezintă societatea unei reale și consecvente democrații. Cucerirea puterii de către oamenii muncii, instaurarea orînduirii socialiste au marcat începutul procesului de făurire a acestui democratism consecvent, proces în cursul căruia garantarea exercitării în fapt a celor mai largi drepturi și libertăți democratice se îmbină cu cristalizarea formelor menite să favorizeze participarea activă a maselor la conducerea societății.Și în acest domeniu, Congresele al IX-Iea și al X-lea ale partidului s-au afirmat ca momente de mare însemnătate, impuîsionînd prin hoțărîrile lor dezvoltarea democrației. Sînt semnificative în a- cest sens preocupările pentru aplicarea consecventă a principiului centralismului democratic, încît, o- dată cu conducerea centrală, unitară, a economiei și a întregii vieți sociale, să se asigure sporirea a- tribuțiilor și competențelor acordate organelor locale și unităților e- conomice și social-culturale, dezvoltarea inițiativei de jos. întărirea legăturilor organelor de stat cu masele, încetățenirea practicii consultării permanente a acestora atit asupra problemelor generale de care depinde progresul multilateral al țării, cit și asupra problemelor legate de propășirea fiecărei unități sociale au contribuit la o mai pregnantă afirmare a democratismului propriu orînduirii noastre.în același timp, procesul de adîn-r cire a democrației noastre socialiste și-a găsit concretizare în largul sistem de forme și modalități prin care se configurează cadrul organizatoric necesar participării nemijlocite a maselor la rezolvarea treburilor obștești — începând de la consfătuirile conducerii de partid cu cei ce muncesc în diverse sectoare de activitate și pînă la a- dunările generale ale oamenilor muncii ca for suprem de conducere în Întreprinderi, comitetele șl consiliile oamenilor muncii sau consiliile de control muncitoresc.Practica socială arată însă că buna funcționare a mecanismului democratic al societății noastre presupune, ca o condiție sine qua non, stricta respectare a legalității. Aceasta este o cerință pentru orice societate și cu atît mai mult pentru societatea socialistă care, datorită înaltului ei nivel de organizare, complexității structurilor și relațiilor sociale care îi sînt proprii, riu este de conceput fără respectarea legilor de către toți mem

brii săi. Dezvoltarea democrației este de aceea incompatibilă cu manifestările anarhice, cu orice acte de nesocotire sau încălcare a legilor și normelor juridice. Partidul nostru a respins și respinge cu fermitate accepțiunea viciată, vulgarizatoare dată democrației, potrivit căreia aceasta ar permite ca „fiecare să facă ce vrea". Democrația socialistă nu este o democrație deasupra claselor, ea exprimă interesele clasei muncitoare, ale construcției socialiste, care coincid cu interesele fundamentale ale întregului popor. Ca atare, ea nu poate admite și tolera acte și manifestări contrare acestor interese. Acțiunea hotărită a organelor de stat însărcinate să vegheze la respectarea deplină a legalității, precum și la apărarea colectivității însăși împotriva oricăror acte antisociale și, cu atît mai mult,

selor celor ce muncesc, ale patriei socialiste. Iată de ce stricta respectare a legalității socialiste înseamnă in fapt slujirea intereselor fundamentale ale poporului, reprezen- tînd, în ultimă instanță, temelia trainică a consolidării și progresului societății noastre, chezășia realizării a însăși democrației. în a- cest sens sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu că „Respectarea neabătută a Constituției, a tuturor legilor țării, a normelor de conviețuire socială stabilite de stat, înfăptuirea neștirbită și apărarea legalității socialiste reprezintă o condiție de seamă a întăririi continue a democrației noastre socialiste".Congresele al IX-lea și al X-lea, imprimând un curs hotărît spre a- dincirea democrației, ca o necesitate obiectivă și o direcție esențială in procesul făuririi societății socialiste multilateral dez

că respectînd legea apără propriile drepturi și libertăți, apără orîn- duirea socialistă, de care este legată realizarea aspirațiilor lor celor mai înalte. în atitudinea față de legile țării își găsește de fapt una din cele mai concludente expresii nivelul conștiinței socialiste al fiecărui cetățean, Spiritul de responsabilitate socială. în această perspectivă, apare întreaga însemnătate a activității organizațiilor de partid pentru educarea maselor largi în spiritul promovării ferme a legalității socialiste. Este semnificativ că în programul ideologic al partidului, adoptat de plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, cultivarea strictei . respectări a legalității este indicată ca unul din principalele obiective ale activității educative. De asemenea, proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității

democrației socialiste
împotriva unor manifestări antiso- cialiste, nu numai că nu contravine, dar slujește intereselor democrației socialiste.De altfel, asigurarea legalității în societatea noastră își are solide temeiuri în faptul că legile statului socialist îndeplinesc funcția unor instrumente de apărare și consolidare a cuceririlor revoluționare ale poporului. Referindu-ne spre exemplificare la legea planului cincinal, este evident că prin rolul ce îi revine în dezvoltarea forțelor de producție și a relațiilor socialiste, in accelerarea progresului economico- social al țării, în lichidarea decalajului ce ne desparte de statele cu o economie avansată, ea slujește în cel mai înalt grad intereselor generale ale societății. Aceasta este deopotrivă valabil pentru întreaga noastră legislație socialistă. Fie că e vorba de legile referitoare la disciplina muncii sau la calitatea produselor, la Codul Penal sau Codul Muncii, la legile privind protecția mediului înconjurător sau la organizarea apărării naționale a țării, toate legile noastre — indiferent de domeniul specific de aplicare — au drept numitor comun același conținut esențial : apărarea intere

voltate, au subliniat totodată necesitatea întăririi legalității socialiste. Dezvăluind cu curaj și principialitate abuzuri și ilegalități săvîrșite într-o anumită perioadă din trecut, partidul a adoptat mă-' suri hotărîte pentru ca asemenea manifestări. străine socialismului, să nu se mai poată repeta.în primul rînd este de remarcat, în această privință, vasta acțiune desfășurată în ultimii ani de perfecționare a legislației, corespunzător schimbărilor intervenite în baza economică, In structura socială. în conștiința oamenilor, de . legiferare a activității intr-un șir de domenii în care reglementările juridice au lipsit. Prin aceasta s-a urmărit așezarea întregii activități sociale pe baza legilor, încît de la bun început să fie barată calea arbitrarului și abuzurilor.De cea mai mare însemnătate pentru promovarea ordinii de drept în toate compartimentele societății noastre este înțelegerea necesității respectării legalității atît de către. cetățeni, cît șl de către organele de stat și diversele instituții sociale.Este cunoscut că forța legalității socialiste se bizuie pe conștiința clară a cetățenilor patriei noastre

socialiste subliniază obligația fiecărui comunist, a fiecărui cetățean, indiferent de poziția pe care o o- cupă în societate, de a respecta și aplica legile țării, de a acționa în spiritul legalității socialiste. Aceasta înseamnă în mod practic — de pildă pe plan economic — a lupta activ pentru îndeplinirea și depășirea tuturor sarcinilor decurgînd din planul de stat privind cantitatea și calitatea producției, eficiența, a respecta prevederile legilor adoptate în ultimii ani privind disciplina muncii, disciplina contractuală etc., a îndeplini exemplar obligațiile stabilite prin lege pentru sectorul respectiv de activitate. A- titudinea unor membri de partid, uneori chiar cu funcții de conducere, care se mărginesc să ia cunoștință în mod formal de apariția unor legi sau hotăriri, ignorînd apoi cu seninătate obligațiile ce decurg din ele, contravine flagrant cerințelor puse de partid în fața comuniștilor, care trebuie să fie exemplu de respectare a legilor țării, să militeze pentru aplicarea lor de către toți cei ce muncesc, să nu permită nimănui nesocotirea sau încălcarea legii.Desigur, în activitatea educativă

pentru înrădăcinarea respectului legilor ca o normă permanentă de conduită este important, Înainte de toate, să se asigure, paralel cu informarea sistematică a tuturor cetățenilor asupra prevederilor legilor, înțelegerea profundă a sensului, a scopurilor pe care le urmăresc. Eficienta practică a acțiunii de popularizare a legilor sporește cu atît mai mult cu cit ea prilejuiește dezbateri exigente in cursul cărora sint semnalate deficiențele existente în unitatea respectivă, se adoptă o poziție combativă față de cazurile de încălcare a legilor, se fac propuneri de îmbunătățire a activității.în condițiile actualei etape de dezvoltare a societății noastre crește continuu rolul colectivității, al opiniei publice în apărarea legalității, în crearea unui climat de intoleranță și combativitate fată de orice încălcare a legii, față de orice acte antisociale. O deosebită eficiență în determinarea unei opinii de masă împotriva infracțiunilor are judecarea unor procese In întreprinderi sau instituții, cu participarea tovarășilor de muncă ai inculpatilor. Totodată, se impune acordarea unui sprijin mai substanțial comisiilor de judecată, organisme obștești menite să contribuie la apărarea legalității socialiste, la educarea juridică a cetățenilor, la prevenirea actelor antisociale.O atenție deosebită acordă partidul strictei respectări a legilor de către organele de stat. Modul în care Întreaga activitate a acestor organe răspunde cerințelor legalității constituie în fapt una din cele mai concludente expresii ale democratismului de esență al orînduirii noastre.Cu atît mai îndreptățite apar în acest sens exigențele partidului față de organele de stat chemate să vegheze la întărirea legalității socialiste — justiția, procuratura, miliția, securitatea. Desfășurîndu-și întreaga activitate sub conducerea nemijlocită a partidului, ele au datoria să manifeste consecvență și fermitate în apărarea legilor, un înalt spirit de vigilentă și, totodată, o atitudine atentă, plină de grijă față de om, să nu permită, în primul rînd în propria lor activitate, nici un fel de abuzuri și ilegalități. în spiritul orientării stabilite de Conferința Națională, aceste organe vor trebui să se sprijine și mai mult pe masele de oameni ai muncii, să asigure o informare permanentă a acestora asupra activității pe care o desfășoară, să le solicite sprijinul pentru întărirea în toate sectoarele de activitate a legalității socialiste.Călăuzindu-se de principiul interdependenței organice dintre democrație și legalitate, Partidul Comunist Român acționează cu neabătută consecvență pentru a crea cele mai favorabile condiții desfășurării acestui proces legic, de care depind în măsură hotărîtoa- re consolidarea continuă a orînduirii noastre socialiste, afirmarea plenară a superiorității ei.
Conf. unlv. dr.
Ion FLOREA
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Concursul național de muzică 

ușoară — Mamaia 1974în scopul stimulării creației de muzică ușoară românească, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, în colaborare cu Radioteleviziunea română și Uniunea compozitorilor, organizează Concursul de muzică u- șoară — Mamaia 1974.Prin organizarea acestui concurs se urmărește îmbogățirea repertoriului de muzică ușoară românească cu lucrări de înaltă valoare artistică, cu un bogat conținut de idei și cu o mare putere emoțională, lucrări de o largă accesibilitate, inspirate din universul de gîndire și simțire al oamenilor muncii, din cele mal nobile aspirații ale constructorilor socialismului. Compozitorii și poeții sînt chemați să dea o înaltă expresie artistică, trăsăturilor morale și preocupărilor de azi ale poporului nostru : dragostea de muncă, încrederea în viață și în viitorul luminos al patriei socialiste, dragostea de frumos, demnitatea și mîndria pentru realizările sale în toate domeniile, precum și alte lucrări de intensă vibrație, care să cînte entuziasmul, setea de cunoaștere și cutezanță, trăsături caracteristice ale tinerei noastre generații. Alături de cîntecele de dragoste, de petrecere și de dans, creatorii sînt chemați să compună cintece satirice, con- tinulnd și dezvoltînd tradiția noastră deosebit de bogată și variată în creații de acest gen.Concursul este deschis tuturor compozitorilor, membri sau nemembri ai Uniunii compozitorilor, fiecare puțind participa cu una sau mai multe lucrări inedite.Lucrările vor fi depuse în două exemplare, sub formă de aranjament pentru voce cu acompaniament de pian, la Consiliul Culturii și Educației Socialiste — Direcția instituțiilor de spectacol artistic și a artelor plastice, Piața Scînteii nr. 1, cu mențiunea : „Pentru Concursul național de muzică ușoară". Termenul de predare a lucrărilor este 15 aprilie 1974.Lucrările vor purta un motto și vor fi însoțite de un plic închis în care se va indica numele și adresa autorilor. Se vor anexa, de asemenea, textele lucrărilor dactilografiate în 5

exemplare, indieîndu-se, totodată, patru interpreți preferați de compozitor. Autorii pot prezenta odată cu partiturile șl înregistrarea lor p« bandă magnetică (facultativ).Concursul se desfășoară în două e- tape : Etapa I va consta în selecționarea de către juriu a unui număr de pînă la 30 lucrări. Titlul lucrărilor selecționate și numele autorilor vor fi publicate în presă. Etapa a Il-a se va desfășura la Teatrul de vară din Mamaia, in perioada 22—28 iulie 1974, lucrările selecționate de juriu în prima etapă urmînd a fi prezentate în două interpretări de către cei mai valoroși soliști vocali de muzică ușoară.Se vor acorda următoarele premii și mențiuni : Premiul I in valoare de 12 000 lei ; Premiul II in valoare de 10 000 lei; Premiul III în valoare de 8 000 lei ; cinci mențiuni de cita 6 000 lei.Juriul va fi alcătuit din muzicieni, scriitori și alți oameni de cultură șl artă. Alături de acesta, în etapa a Il-a va funcționa și un juriu al publicului.Valoarea unei lucrări va fi apreciată de jurii ca o creație unitară — muzică și versuri — neputindu-se premia separat muzica sau versurile.Concertele din etapa finală a concursului vor fi acompaniate de orchestra de muzică ușoară a Radiote- r leviziunii române. Prima parte a fiecărui concert va cuprinde creațiile ' selecționate în etapa I (fiecare lucrare fiind prezentată în două interpretări de către soliști diferiți), iar in partea a Il-a a concertelor vor fi programați, cu microrecitaluri, soliști reprezentativi ai genului, care vor interpreta din cele mai valoroase creații de muzică ușoară românească realizate în ultimii ani.Regulamentul concursului poate fi consultat la Direcția instituțiilor de spectacol artistic și a artelor plastice din Consiliul Culturii și Educației Socialiste, la Radioteleviziunea română, Uniunea compozitorilor și la filialele acesteia, precum și la comitetele județene de cultură și educație socialistă și al municipiului București. (Agerpres)
cinema

O naltele răspun- ■ deri ale celor che- I mâți să modeleze | spiritualitatea și comportamentul tineretului universitar — viitorii specialiști — le solicită eforturi pentru continua perfecționare a pregătirii lor politico-ideologice.Pe baza experienței anilor trecuți, ca și a consultării unui mare număr de cadre didactice universitare, comitetul de partid al Centrului universitar București a considerat ca forma cea mai adecvată de studiu pentru aceste cadre cercurile de studiu Ideologic. Asemenea cercuri au fost organizate în toate facultățile, în cadrul organizațiilor de bază.Analiza programelor diferitelor cercuri de studiu arată că au fost înlăturate tendințele îngust-pro- fesionaliste care grevau învățămîntul de partid din acest mediu în urmă cu cîțiva ani, tematicile cu- prinzînd probleme politico- ideologice majore ale etapei actuale, cum ar fi căile creșterii rolului conducător al partidului, izvoarele dinamismului economiei noastre naționale, aplicarea creatoare de către P.C.R. a marxism- leninismului la condițiile României, bazele principiale ale politicii noastre externe etc. Au fost incluse, de asemenea, în programele de studiu, unele documente de partid importante, apărute pe parcurs. Totodată, cercurile de studiu și-au ales și teme strlns legate do specificul facultăților respective. Astfel, la facultatea de automatică a Institutului politehnic București intil- nim tema „Sarcini actuale ale dezvoltării și perfecționării lnvățămîntului de automatică în lumina Plenarei din 18—19 iunie 1973“ ; la Institutul de artă teatrală și cinematografică „Î.L. Caragiale" tema „Libertatea de creație și partinitatea comunistă în artă" etc.Asemenea programe au creat cadrul unor dezbateri rodnice în cercuri. Caracteristică pentru multe dezbateri este abordarea problemelor teoretice in strinsă legătură cu sarcinile activității educative in rîndurile tineretului u- niversitar, spiritul critic, combativitatea față de concepțiile străine ideologiei partidului nostru. Astfel, dezbaterea intr-un cerc de studiu de la Facultatea de matematică- mecanică a temei „E- ducația materialist-știin- țifică a tineretului — funcție importantă a procesului de invățămînt" a prilejuit o explicare temeinic argumentată a pozițiilor partidului nostru fată de religie, a necesității combaterii concepțiilor mistice, retrograde. Din dezbateri s-au născut și cîteva concluzii practice privind ac-
V _ _____ _______

tivitatea educativă a cadrelor didactice și însuși modul de predare a matematicii. ca mijloc de a dezvolta gindirea, de a „inocula" fiecărui student spiritul realfriente științific.Exemplele pozitive ar putea, desigur, continua. Mai util însă ni se pare să stăruim asupra unor carențe în modul de desfășurare a învățămîntului, și anume în primul rind a u- nei anumite rupturi de viață, de sarcinile concrete ale muncii educative. De pildă, tema „Sarcini desprinse din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea cu primii secretari și secretarii cu problemele , organizatorice", dezbătută într-un cerc de la Institutul agronomic „Ni-

cut să nu fie aprofundat esențialul, și anume, continuitatea spiritului revoluționar în mișcarea noastră muncitorească, ridicarea sa pe o treaptă superioară prin crearea P.C.R., și mai ales ce semnifică în condițiile actuale spiritul revoluționar, cum trebuie el să-și găsească materializarea în activitatea membrilor de partid.Experiența a arătat că eficiența seminariilor, caracterul lor interesant sint condiționate' de măsura în care ele înseamnă dezbatere vie, schimb și confruntare de idei, căci tocmai în acest fel este stimulată gindirea oamenilor. întîlnim insă, nu de puține ori, și situații în care dezbaterea este substituită

Sînt bine cunoscute solicitudinea, ab- tegația și răspunderea cu care imensa majoritate a corpului medical din țara noastră este angajată în lupta atit de complexă pentru apărarea sănătății oamenilor. Desigur că în structura acestui aliaj prețios sînt încrustate, alături de pasiunea pentru profesie, și un acut sentiment al responsabilității, o profundă înțelegere a îndatoririlor sociale, cu alte cuvinte, un înalt nivel politic. Iar acest nivel politic este și rezultatul muncii ideologice desfășurate sistematic în rîndurile corpului me- dico-sanitar, în cadrul învățămîntului de partid.■ Participînd la diferite for-

dare concretă lipsește încă în multe cursuri. învăță- mîntul se menține încă adeseori la un nivel de generalitate, care îi diminuează forța combativă, ecoul în conștiințe. Să ne referim, spre exemplificare, la dezbaterea ce a avut loc în cadrul unui curs de la Policlinica Gării de Nord despre conceptul de societate socialistă multilateral dezvoltată. Desigur, prin caracterul ei teoretic, tema se preta mai puțin la concretizări privind activitatea nemijlocită a cursanților. Dar expunerea ținută de propagandist a. fost în așa măsură lipsită de orice element concret încît putea fi ținută deopotrivă la oricare policlinică din țară, ba chiar la oricare unitate pro-

Cunoașterea realităților
dă substanță dezbaterilor

însemnări despre studiul ideologic al intelectualilor
colae Bălcescu", invita direct la abordarea unor probleme majore ale muncii de partid in cadrul institutului, cum ar fi cultivarea spiritului partinic, întărirea disciplinei de partid în indisolubilă legătură cu dezvoltarea democrației, promovarea în întreaga activitate a criticii și autocriticii etc. Asemenea aspecte au fost însă mai puțin relevate, discuțiile con- centrindu-se asupra unor chestiuni mai mult de ordin organizatoric-adminis- trativ.Am mai aminti, în a- ceeași ordine de idei, dezbaterile purtate la un cerc de studiu de la Facultatea de chimie a Universității și de la Facultatea de medicină generală — I.M.F. București, pe tema „P.C.R. — continuatorul tradițiilor de luptă ale poporului român pentru libertate socială și națională, ale mișcării muncitorești și democratice din România". Ce a caracterizat aceste dezbateri ? O excesivă preocupare pentru factologie, pentru amănuntul istoric, ceea ce a fă-

printr-o suită de rhonolo- guri ale cursanților, fără nici o legătură între ele, apelîndu-se, uneori, mai mult decit ar trebui la caietul de conspecte ; nu e de mirare că, în asemenea cazuri, se instalează monotonia, formalismul.Aceste cîteva constatări arată că se impune o mai atentă îndrumare a studiului ideologic al cadrelor didactice de către organele de partid din institutele de invățămînt superior. Unele inițiative bune — ca organizarea de schimburi de experiență, de mese rotunde — vor trebui continuate, încît instruirile lunare să devină mai eficiente.Desigur, nu mai puțin important este studiul individual, constant, sistematic, al fiecărui cadru didactic. Este evident că, indiferent de specialitatea lor, cadrele didactice se pot manifesta ca ade- vărați educatori numai în măsura în care posedă o înaltă pregătire ideologică o solidă cunoaștere a politicii partidului.
Mihail PÎRLOG

me ale învățămîntului de partid, organizat pentru medici și cadre medii sanitare în mai multe spitale și policlinici, am putut constata preocuparea organelor de partid de a aduce în dezbaterea personalului medical probleme importante din actualitatea politică internă și internațională. Am avut, de asemenea, ocazia să consemnăm, nu o dată, dezbateri reușite, a căror notă dominantă a constituit-o raportarea critică a propriei activități la înaltele exigente formulate de partid față de constructorii socialismului, la principiile ce trebuie să guverneze viața și activitatea fiecărui membru al societății noastre. Aprecierea este valabilă în egală măsură pentru 'dezbateri desfășurate la Spitalul de copii „23 August" sau' la Spitalul Colen- tina. Și trebuie să spunem că tocmai acest caracter concret, legătura cu realitățile, cu propria activitate a cursanților au avut darul să anime dezbaterile, au constituit, ca să spunem așa, „fermentul" lor viu.Totuși, o asemenea abor-

ductivă. Mai trebuie adăugat la aceasta faptul că el s-a mărginit să citească un text, ceea ce n-a fost de natură să suscite discuții, să stimuleze o dezbatere vie.Surprinzător este faptul că ne-am întilnit cu o anumită predilecție pentru general, pentru abstract și in cazul unor teme care invitau direct la aplicații practice privind activitatea cursanților. Așa. de pildă, la Dispensarul Clăbucet sau la Spitalul de copii Carai- man am asistat la dezbateri despre responsabilitatea socială ca valoare morală a societății noastre. Trebuie să spunem că și într-un caz și în celălalt cursantii au dezvoltat intervenții reușite despre caracterul concret istoric al responsabilității sociale, despre formele și sensurile el, despre relația răspundere socială — umanism socialist etc. La Spitalul de copii Caraiman am consemnat chiar expuneri de înaltă ținută despre profesia de medic, despre distincta individualitate a muncii omului în alb, ca și despre menirea sa. în

acest context s-au definit norme ale eticii profesionale : dragostea pentru profesie, sinceritatea și corectitudinea în muncă, abnegația și dăruirea, efortul pentru continua perfecționare a pregătirii profesionale, toate acestea amplificate de adînca înțelegere pentru omul bolnav. Dar concretizările n-au depășit cadrul unei discuții de principii, Și nu se poate spune că n-ar fi existat suficientă substanță pentru o dezbatere realmente concretă. Astfel, la acest spital s-au aplicat în ultimul an mai multe sancțiuni pentru abateri de la disciplina muncii. O analiză făcută recent de organul de partid arăta că unii indici ai activității spitalului nu sint pe măsura potențialului medical al unității. Or, referirea la aceste aspecte ar fi imprimat dezbaterii mai multă combativitate și, implicit, mai multă finalitate, ar fi dat un contur mai precis conceptului de responsabilitate socială în sfera activității medico-sanitare.Sînt și cazuri în care, In cadrul dezbaterilor, nu lipsesc referirile la activitatea practică a cursanților, dar ele se opresc într-un anumit punct — acolo unde încep să fie implicați cei prezenți. Astfel, la o dezbatere despre semnificația proiectului de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, desfășurată în cadrul secției de neurologie a Spitalului Colentina, s-a discutat pe larg despre necesitatea respectării particularităților bolnavilor, despre solicitudinea cu care trebuie tratați aceștia ; medicii de fată n-au ezitat să aducă în discuție unele abateri săvîrșite de către asistenți, surori, dar fără nici o referire la propria activitate. Or, este cit se poate de clar că discu- tînd despre comportarea personalului auxiliar nu se poate ocoli răspunderea medicilor, rolul lor în imprimarea unei atitudini corecte și pline de solicitudine față de pacienți. la toți salariatii. O analiză exigentă a activității presupune reliefarea responsabilităților tuturor factorilor chemați să o desfășoare !Activitățile din cursuri la care am asistat îndreptățesc concluzia că organelor de partid din sectorul sanitar le revine sarcina de a îndruma mai îndeaproape dezbaterile în învățămîntul de partid, de a le orienta spre o mai strinsă legătură cu cerințele educării cadrelor din acest sector în spiritul principiilor umanismului și eticii socialiste. Este calea sigură pentru ca învățămîntul să constituie cadrul fertil al unor acțiuni cu puternică rezonanță în conștiința oamenilor.
Silviu ACRIM 
Vasiie DRAGOMIR

• Ciclul j PATRIA — 9; 12,45; 
16,30*; 20,15.
• Luna furioasă : SCALA — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Zăpada fierbinte : LUMINA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
o Capcana : CAPITOL — 9.45;
11,30; 14; 16,15; 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 î LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13.30; 
16; 18,30; 21, FAVORIT — 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.
A Marele vals: CENTRAL —9,15; 
12,30; 16; 19.30, BUZEȘTI — 9; 
12,30; 16; W,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.
A Uimitoarele aventuri ale Iul 
llobinson Crusoe : BUCEGI —
15,30: 18; 20.15.
• Johnny Belinda — 14,30, Elibe

rarea Franței — 16,30, Legea os
pitalității — 20,45 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Fapt divers în prima pagină :
CIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15, FLA- 
CARA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;
18,15-; 20,30.
a Intîmplărf cu Cosa Nostra : 
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; ÎS; 20,15, ARTA — 
15,30; 18; 20,15.
• Veronica se întoarce : COTRO- 
CENI — 14; 16; 18; 20, POPULAR 
— 16; 18; 20.

Generalul doarme în picioare : 
NFRÂȚIREA între popoare

— 15,30; 18; 20,15.
• Coloana de la miezul nopții l 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : DRUMUL SĂRII — 15,30; 
18; 20,15.
• Fata care vinde fiori t DACIA
— 9,30; 12; 15,15; 17,45; 20,15.
• Anonimul venețian : VIITORUL
— 15,30; 18.
• Nunta de piatră : VIITORUL
— 20,15. *
• Bună seara, doamnă Campbel! : 
PACEA — 15,36; 17,45; 20.
a Anatomia dragostei : MOȘI
LOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18;
20,15.
• Jocul de-a moartea : CRÎN- 
GASI — 16; 18,15.
a Balada lui Cable Hogue : COS
MOS — 15,30.
• „Vila44 noastră de vacanță i 
COSMOS — 18; 20.15.
a Doi pe un balansoar : FLO- 
REASCA — 15.30; 18; 20,15.
A Poveste de dragoste : FEREN
TARI — 18; 20.
a Albă ca zănada și cei șapte 
pitici: FERENTARI — 10; 14; 16,

LISTA OFICIALĂ
A LIBRETELOR DE ECONOMII PENTRU TURISM, 

IEȘITE ClȘTIGATOARE LA TRAGEREA LA SORȚI 
PENTRU TRIMESTRUL IV 1973

Nr. Nr. libretului Specificareacrt. ieșit ciștigătoi cîștigurilor în excursii
1 Excursii organizate :1 438-208-99 — Excursie la Parii2 464-1-241 W M3 440-1-107 •» »»

4 441-1-206 W M5 450-211-81 w ♦»6 462-210-149 — Excursie la Roma7 402-218-47 »♦ M8 443-1-46 H n9 459-1-2251 •» »»10 431-111-16 W W11 437-1-23 — Excursie tn U.R.S.S12 409-202-69 •• M13 459-1-2577 H W14 433-201-135 •»15 436-202-159 w w16 447-1-208 ♦» w17 461-208-958 »• w18 419-208-15 »» ♦»19 409-1-912 — Excursie în R.D.G.20 419-209-52 99 9921 462-201-68422 420-1-10 99 9923 462-201-58724 460-202-47125 413-323-826 434-103-1191 99 99

11 Excursii individuale :27 413-194-108 — Excursie Individuală28 411-1-6429 430-212-1930 459-205-29031 450-1-8332 426-1-2633 458-214-4234 427-137-11535 416-1-579 w ■* z36 415-1-102137 402-1-3338 462-1-95139 445-2-5040 402-204-641 407-1-1442 408-204-5343 411-102-13344 413-194-5945 427-1-82646 436-1-35147 445-2-14548 453-1-4149 431-106-1006 ■50 461-201-23151 462-201-25952 464-203-2053 459-1-268154 459-207-30255 460-201-59 m

TOTAL 55 CÎȘTIGURI ÎN VALOARE DE LEI :Câștigătorii excursiilor orgahizate, precum și cei care în locul excursiilor individuale cîștigate doresc excursii organizate au obligația să se prezinte în cel mult 30 zile de la data tragerii la sorti la sucursalele și filialele C.E.C. pentru îndeplinirea for

Valoarea dștlgurUor 
(în Iei)

parțială

10 50010 50010 50010 50010 5009 2009 2009 2009 2009 2006 0008 0006 0006 0006 000 eoon6 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 000
6 0006 0006 0006 0006 0006 0006 00061)006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 0006 000

totală

52 500

46 000

48 000

48 000

174 000368 500malităților necesare efectuării excursiei.în cazul neprezentării în termen sau al neefectuării excursiei, atît pentru excursiile organizate, cît și pentru cele individuale, cîștigurile se plătesc în numerar.
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La începutul discuției, îl rog pe agronomul Nico- Iae Alexe să-mi confirme o cifră definitorie privind Bărăganul, cifră pe care, mărturisesc, mi-o „progra- masem“ de mult pentru debutul acestui reportaj. Agronomul, gazdă amabilă, îmi face pe voie :— Da, în Bărăgan, soarele iși arată fața, în medie, cite 2 200 de ore pe an. Este cifra furnizată de statistică și pe care, de altfel, o poate garanta orice om al Bărăganului. De pildă eu, care trăiesc pe pămîn- turile astea de aproape 30 de ani.„Pămînturile astea” sint păminturile Mărculcștilor de Ialomița, localitate tipică pentru profilul agricol al zonei. Localnicii o numesc, cu aproximație poetică, „inima Bărăganului” dar geografii o situează strict — după cum aflăm dintr-un pliant tipărit in limba lui Shakespeare — „...at 40° 21* northern latitude and at 40 metres altitude". Dar de ce, In englezește, un pliant despre Mărculești 7— Pentru că, ne spune N, Alexe, în ultimele două decenii, stațiunea agricolă experimentală de aici — ca, de altfel, și I.A.S. Ograda, de care aparține această fermă din Mărculești condusă de mine — s-a dezvoltat foarte mult, a devenit cunoscută nu numai în tară, ci și peste hotare. Mulți specialiști străini cer în scris material documentar, alții vin aici in schimb de experiență. Trebuie să li te adresezi în limba lor, nu 7— Știți englezește, Nico- lae Alexe 7— Mai deloc. Sau, mă rog, cit să nu mă uit ca mîța-n calendar într-o publicație de specialitate sau cit să nu mă rătăcesc pe un aeroport... De vorbit vorbesc, Insă, binișor, spaniola și... disting portugheza. Am stat o vreme in a- ceste țări — trimis să studiez cultivarea orezului — și nici nu știu cînd am învățat limbile respective. Mă-nțelegeam cu muncitorii din crezării pe limba lor, de parcă eram dintr-un sat cu ei. îmi ziceau... Don Nico. Iar eu le răspundeam : „Da, Don Nico de... Bărăgan” și ei mă luau foarte în serios cînd auzeau vorba asta. Așa că, pe urmă, degeaba îi tot rugam eu să nu mă mai domnească. „Mă, le spuneam, și eu am fost pălmaș ca și voi” — dar nu voiau să mă creadă, cum să creadă ei una ca asta ! ...Las-că și nrintre ai noștri întîlnesc cite unii cărora nu le vine să creadă că acum 30 de ani eu eram unul dintre pălmașii de-aci din Mărculești. Și nu, așa, un pălmaș simplu, ci unul... analfabet. Iată, așa m-a găsit pe mine 23 August 1944...Stăm de vorbă, într-o a- miază a acestei ierni, la

cantina I.A.S.-ului. Amiază sură, cu cer scund, pregătind ninsoarea. Și, totuși, atmosfera e solară, caldă, generoasă în lumină. Să fie această atmosferă împlinită din culorile de pastel ale fețelor de masă a- pretate, din jocul. îndrăzneț de tonuri al mobilierului de metal și material plastic, din strălucirea faianței albe a pereților, din luciul aparaturii nichelate, văzută prin glazvandul ca un ecran lat, care ne dezvăluie bucătăria 7 Poate că este rodul aerului de sănătate și forță, de bună dispoziție și degajare cu care pătrund în această încăpere, bătînd zdravăn din cizme și lăsîndu-și cu nonșalanță pufoaicele și

care au consacrat imaginea clăcașului dînd foc la conace, a vechilului cu harapnic, a jandarmului tră- gînd în gloată. Acestea erau consecințe. Consecințele unei orînduiri, dar mai ales ale unui întreg sistem moral edificat de clasa a- vută și aplicat țăranului cu o tactică și o strategie precise. Uite, cînd aveam vreo opt ani, m-am nimerit odată în mărul din curtea conacului, sub care obișnuia boierul ăl bătrin să-și facă siesta, și mi-a fost frică să cobor cînd s-a apropiat. Am ascultat a- tunci fără voia mea următorul dialog : „Boierule, i-a spus bătrînului, în taină, un funcționar, băiat tînăr abia venit la moșie, am

Bărăgan... Am răspuns fără șovăire chemării comuniștilor. M-am „încadrat”, am „activat”...Acum vorbele astea sună ca oricare altele. Dar a- tunci, in primele luni, In primii ani, ele însemnau să-ți schimbi dintr-o dată comportarea, atitudinea. N-am să intru în amănuntele acelui timp ; fapt este că, în preajma lui *50, după ani de muncă, de greutăți, ani în care învățasem multe despre principiile noii vieți, despre politica și țelurile partidului, despre drumul țărănimii in socialism, despre practica începutului de muncă modernă pe ogoare — dar „uitasem” un lucru esențial : să învăț carte mai

țiile — că, chipurile, eu „nu știu ce am la ochi, și pină-mi vin ochelarii !...“ — și iar băgăm la cap, ca să nu mă fac de ris a doua zi ; iar noaptea mă încuiam în seminar și buchiseam la... o-i ; ol. în acea vreme, nu principiile ideologice mi se păreau greu de reținut — erau adevăruri logice, pe care mintea mea de tînăr țăran le asimila imediat — și nici noțiunile de producție agricolă (acolo era domeniul meu, „lumea” mea. pe care cartea, știința mă învățau doar s-o văd organizat, să-i înțeleg resorturile intime) ; cel mai greu mi se părea abecedarul. De aceea, după luni de trudă, cînd am izbutit într-o noapte să copiez eu
De cîte ori 

răsare soarele 
în Bărăgan

căciulile la cuierul din hol, lucrătorii fermei — oameni ai tractorului și combinei, ai laboratorului, mecanici, îngrijitori de animale — flămînzi ca toți bărbații care vin de la treabă și veseli copilărește ca toți bărbații cărora treaba le-a mers în plin. Ori izvorăște această lumină caldă din povestea revelatoare a o- mului din fața mea 7— Știi dumneata, îmi spune el, ce înseamnă să ai 20 de ani și să fii analfabet 7 Cel mai trist era că, crescut și trăit în neștiință, nici nu-mi dădeam seama de tragicul situației mele, atunci, în *44, cînd încă lucram cu ziua aci, la moșie, alături de părinți. Că noi n-am avut pămînt: pe tata și pe mama i-a adus volbura primului război mondial din două capete de țară, aci — la cîmpie — și aci au rămas, să-i muncească boierului pe mîncare și pe un lot de casă — care nu era al lor — și să sporească populația Bărăganului cu încă patru copii. Patru guri de hrănit, dar și patru perechi de brațe, bune de trudă de cum creștea copilul pînă la brîul tatii... Cînd să mai înveți carte 7 Pentru că mi-ați cerut să vorbim „la modul istoric”, am să vă spun că, după părerea mea, conflictul etern între boier șl țăran a depășit,’ în esență, actele strict fizice,

băgat de seamă că vătaful fură de stinge : te fură și pe dumneata, fură și de la țăranii din sat, și de la zi- lieri...” „Știu”, i-a răspuns boierul sorbind liniștit din cafea. „Atunci ?...“ „Uite ce e : este drept că vătaful mă fură și pe mine, dar de la țărani fură de două ori mai mult, iar partea pe care i-o iau eu vătafului ca să-1 las să fure țăranii, e mai mare decît fură ei de la moșie. Așa că — bagă bine la cap. că ești băiat tînăr și o să-ți prindă bine dacă o să vrei să faci și tu avere — îmi ia el vătaful cu o mină, dar de dat îmi dă cu două...” Nu-i așa că este cuprinsă aici o întreagă morală socială ?... Nu știu dacă tî- nărului funcționar i-a folosit sfatul boierului și nici ce s-o fi ales din a- verea lui — dacă o fi făcut avere (cu vătaful pot să spun ce s-a-ntîmniat : l-am avut, pe'-'te ani, ziber la ferma I.A.S.-ului). Ceea ce știu este că eu n-am uitat toată viața acest dialog care era, dacă vreți, prima lecție de luptă socială care mi s-a predat. O lecție care Îmi explica întreaga „practică” de zi cu zij. munca neomenoasă, plata * de mizerie. Incit, în mod firesc, la fel cu atîția alții ca mine, eu am priceput din prima clipă că, o dată cu 23 August. Începe să răsară altfel de soare în

mult decît să știu să mă iscălesc și să silabisesc titlurile de broșuri și din ziare — m-am pomenit trimis — unde 7 — la universitatea muncitorească 1 „S-a făcut o greșeală, mi-am spus, or Bă mă trimită înapoi, mai marea rușinea !...“Greșeală-negreșeală, de trimis înapoi nu m-au trimis. (Așa era timpul : din fiecare om trebuia scos neapărat tot ce putea da el. Ca și acum, de altfel — dar la alte dimensiuni, la alte exigențe, la alte ritmuri). Mi s-a spus : învață 1 Am înțeles că trebuie să învăț. Greu ! Unii rtdeau de mine, alții nici nu credeau că aia e toată cartea pe care-o știu. Cînd m-a scos prima oară la tablă și a văzut hieroglifele pe care le mîzgăleam, de formă, cu creta, profesorul s-a rușinat de rușinea mea și mi-a spus : „Nu-i ni- mi'-. o să dai... liceul la fără frecvență !” „Liceul ca liceul, mi-am zis eu, dar ce fac cu primarele 1“ Și chiar în ziua aceea m-am dus pe furiș și mi-am cumpărat un... abecedar. Credeți nu credeți, dar primele mele luni de carte așa srau desfășurat : di-, ' mineâța audiam* tecțil de economie politică, de filozofie, de știința agriculturii, de chimie, și băgăm la cap ; după-amiaza mă rugam de cîte un coleg să-mi citească de cîteva ori lec-

cu mina mea o pagină de carte parcă ml-a răsărit soarele pe caiet. „Mi s-a înseninat”, cum spunem noi, țăranii...
★Noi, țăranii. Inginerul a- gronom N. Alexe se socotește și acum un țăran. De-a lungul a trei decenii a străbătut deplin drumul de la analfabetul de 20 de ani la tehnicianul marilor producții, care va împlini chiar anul acesta o jumătate de veac de viață. N-a rămas cu nimic dator „înseninării” dăruite lui și a- titor altora de lumina Iui 23 August. A urcat „scara cărții”, cum spune el, fără să sară vreo treaptă : a cucerit cinstit atestate de primare, de liceu, de facultate. Iar toate acestea au fost posibile, socotește el — la fel ca și tînărul Inginer harghitean despre care scriam tot la această rubrică săptămina trecută — numai șl numai șansei pe care i-a acordat-o socialismul. „Dacă vrei să înveți, învață, ai totul la îndemînă,; numai tu însuți îți poți fi piedică...” Și nu și-a fost. „Cum era să-mi fiu 1 se miră el. cînd ni- • mie’In Jwmmi mi-era Im- potrivă. Toți șl toate m-au ajutat. De la țăranii în mijlocul cărora munceam la fermă (fosta moșie), pe care-i simțeam că se mîn- dresc de mine, și pină la comuniștii de nădejde, ca

tovarășul Dumitru Dumitru, Eroul Muncii Socialiste de la I.A.S. Pietroiu. De la aceștia și pînă la marii savanți pe care am avut norocul să-i am profesori. De e- xnmplu, Ionescu-Siseșți, deși eram bărbat în toată firea, imi vorbea ca unui copil : «Nu te speria, puiule !» și mă chema noaptea, la catedră, pe mine și pe alții ca mine, unde ținea prelegeri întregi numai pentru noi. La fel și Traian Săvulcscu : «Pe voi nu vreau să vă trec de care-o fk spunea, pentru că voi știți ; voi trebuie doar să învățați cum să a- rătați că știți !»“.
★Desigur, ogorul a fost locul esențial unde inginerul agronom N. Alexe a fost chemat, în toți acești ani, să arate că știe. Și a ară- I tat: sint diplome și medalii care vorbesc despre producții de 10 100 kg porumb boabe la hectar, obținute de el ; sint drapele și documente care arată că, obți- nînd recolte mari în ore- zărie, n-a călătorit doar ;n scopuri lingvistice prin Spania și Portugalia și pe alte meridiane ; sînt, de asemenea, rezultatele obținute de micro-ferma pionierilor din Mărculești (locul II pe țară) în producția de sămînță de sfeclă de zahăr, fermă al cărei principal consilier este el. „I-am învățat pe copii tot ce ține de agricultură — de la mînuitul tractorului pînă la încrucișarea soiurilor —, că e mai mare rușinea, le-am spus, să fii copil de Bărăgan și să nu știi cum să faci grîu, cum să crești o floare, cum să altoiești o viță de vie sau să hrănești un vițel ori un pui...”Dar atestatul cel mal de preț îl constituie, cred — și desigur că, într-un gind mărturisit numai sieși la fel crede și el — felul cum se poartă inginerul agronom N. Alexe cu subalternii și tovarășii lui, muncitorii și tehnicienii de la fermă. Exigent, dar cu e- xigență de părinte și frate. Grijuliu ca ei nu doar să muncească bine, dar și să trăiască civilizat... In vreme ce vorbim, iși rotește privirea peste mesele unde mănincă cu poftă cîte patru bărbați zdraveni și veseli, și-mi spune :— Ce mal recoltă de oameni a dat, doni’le, și Bărăganul ăsta !...Și în vreme ce-mi vorbește despre fiecare om în parte, am impresia că, la întîlnirea cu fiecare chip, I se înseninează. La fel ca acum un sfert de veac, in fața primei pagini de caiet scrise7 „de el cu mina lui”. Și-atunei, cu gindul -la un răspuris-concluzie, mi se pare firesc să-1 întreb :— Și totuși, Nicolae Alexe, de cite ori răsare soarele In Bărăgan 7
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De șase ori:
Tîrgu-MureșNoul oraș vechi — așa am cfc răcferfza; in numai trei cuvinte, municipiul tîrgumureșean. Vechi — pentru că-și răsfiră adine rădăcinile în frămîntata istorie românească a locurilor și nou — pentru că dezvoltarea industrială consecventă a implicat cunoscutele consecințe demografice, social-cultural- educative, ecologice etc.40 000 — populația dinainte război a orașului cartier Priviți stingă (foto 1).mai tînără zonă : ,‘Dîmbul Pietros”. Soluții arhitecturale adecva

deîntr-un singur imaginile Reprezintă din ceate — mai multe regimuri de înălțime, dispunerea zigzagată a blocurilor de locuit — se străduie săînlăture monotonia cubică ambiantă. Apartamente noi, posibilități sporite de aprovizionare în proximitate imediată — microcomplexul „Orient” (foto 2) polarizează de pe acum atenția și... pecuniile gospodinelor, ellberîndu-le de efortul de

a se mai., deplasa piuă In centrfit N-au fost uitați nici omuleții noului cartier. Lor le-au fost a- fectate o creșă cu o sută de locuri și o grădiniță, cu orar prelungit, cu 340 locuri. Ambele în distinsul edificiu prezentat în foto 3. Centrul la concurență cu... periferia. în imaginile de sus : hotelul „Grand” (foto 1), cu cele 11 niveluri ale sale, revendică, pe drept cuvînt, rolul de ax de rotație al polisului de pe Mureș, iar finețea, discreția și, tocmai de aceea, eleganța galeriilor „Luxor” 
(foto 2) se constituie într-un satelit — magazin universal — pe măsură. Undeva, Intr-o parte, acoperișurile deal-vale ale casei Tha- liei (foto 3) par coborîte direct din spațiul mioritic. Fiindcă am mai spus : Tîrgu-Mureșul este noul nostru oraș vechi.

DEAKI Lorănd
corespondentul „Scinteii"

...„Căci, mă întreb, ce poate fi mal romantic decît să-i ajuți pe oameni să ia legătura unul cu celălalt, să se găsească, să se regăsească 7 I. A- ceasta este esența muncii noastre...” De-a lungul anilor, am Întrebat pe mulți, oameni de profesii și virste diferite, dacă romantismul iși mai află loc în viața și munca lor, de multe ori — atît de agitate... La capătul unei curse de mii de kilometri, un aviator mi-a răspuns : „Ce poate fi mai romantic decît să stră-’ bați văzduhul, dueîndu-i pe oameni dintr-o parte în alta a globului, printre prieteni și viitori prieteni ?“... Un constructor : „Dacă m-aș gîndi doar la zidurile pe care le ridic, ar fi ceva trist și cred că m-aș lăsa de meserie. Mă gîndesc la oamenii care își află adăpost intr-o casă nouă, cu satisfacțiile și necazurile lor... Tînărul de la „Electromagnetica” imi repetă, cu încăpăținare : ,..„să-i ajuți pe oameni să ia legătura unul cu celălalt, asta e !“. Și nu e un exaltat. Dimpotrivă : nu prea des am întilnit un altul, mai cu picioarele pe pămînt, a cărui activitate, de la patru și jumătate dimineața, cînd se scoală, pină la unsprezece noaptea, cînd ajunge acasă, să se desfășoare după un program atît de meticulos întocmit... îi cer mereu lui Ilie Fierea amănunte în legătură cu acest program, îl ascult — și-mi dau seama că omul povestește mult mai interesant despre alții, decît despre el. Despre fostul său coleg de școală profesională, Mihai Stan, de pildă. Venit în uzină dintr-un sat de la Dunăre, se pare că acest Mihai Stan a descoperit aici o lume care l-a fascinat ; dacă va fi sau nu un tehnician vestit, un inovator sau un inventator — asta nu se știe și, de altfel, nici nu-i obligatoriu să ajungă o excepție ; in numai cîțiva ani el a ajuns un muncitor bun, printre cei mai preocupați de meserie, șl nimic nu l-ar putea abate din drumul pe care a pornit. Un ambițios ce rar s-a pomenit. Are un frate. L-a adus de la sat și l-a trimis la uzinele „23 August” să învețe și el o meserie. Are o soră. A adus-o aici, a înscris-o la o 

școală profesională. Acum, trei frați Stan locuiesc împreună, in Capitală, meseriași.' Sora ține gospodăria. Zilele vin și cu plăceri și cu necazuri, ei, frații Stan, muncesc, învață, totul se face cu ambiție, e bine așa.
Meseriile„Nu cumva ambiția, planurile riguros întocmite, repetarea unor operații — cam aceleași, de la o zi la alta — exclud romantismul din viața unor tineri muncitori 7“ — il întreb pe maistrul Petre Moțoc. „Numai indiferența, nechibzuința și mahmureala de după o noapte cruntă exclud romantismul...”. Omul acesta, aflu, la treizeci și șase de ani are patru meserii. Nu superficialitatea l-a făcut să treacă de la una la alta, ci dorința de a-și găsi locul și rostul. Plecat dintr-un sat de pe lingă Buzău, a nimerit la o școală de construcții, unde a învățat dulgheria. Numai că, in timp ce învăța cu sîrg, vizitând diferite uzine, a prins interes pentru tehnică. Renunță la dul- gherie și se califică strungar la „Magnetica”. Prin 1959 este trecut la sectorul subansamble, secția redresori... — și se califică la locul de muncă. Cițiva ani mai tîrziu i se propune o nouă calificare ; testor... In 1970 face școala de maiștri. A- cum, este maistru la atelierul de rulaj cadre. Dorința lui de a stăpini tehnica s-a împletit cu necesitățile uzinei. Și-mi dau seama că dacă i s-ar cere să mai învețe o meserie n-ar ezita. Cazurile de «cest fel sînt destul de rare. La urma-urmei, nu este aceasta o aventură romantică în lumea meseriilor 7Petre Moțoc, om chibzuit, întocmind planuri de muncă pentru fiecare zi de lucru, veghind la îndeplinirea lor, i-a invidiat, în urmă cu numai cițiva ani, pe foștii brigadieri de la Bumbești-Livezeni, Salva-Vi- șcu, Agnita-Botorca, despre care auzise, citise... I-a invidiat pentru că viața și munca lor se desfășurau sub zodia romantismului. Acum, cînd a a- juns la a doua tinerețe, descoperă 

că de fapt și viața și munca lui — și a celor din jur — tot sub această zodie se desfășoară : „Nici n-ar fi cu putință altfel !...“. Este drept, oamenii nu mai pornesc la lucru în lungi coloane, cu cîntec și steag desfășurat — aleargă după tramvaie, autobuze, ca să nu piardă condica ; ziua de lucru începe cu cercetarea unor planuri, a schițelor, a documentației... Atelierul pare o sală de

„Mîine o să vin 
mai devreme"

...dar nici mîine, nici poimîine

curs, nici un fel de zarvă, de agitație, fiecare își vede de treburile lui. „Dar aceștia toți pe care-i vedeți sînt stăpinii tehnicii. Anul trecut uzina a livrat 116 000 linii de centrale telefonice automate pentru multe din orașele țării...”. Și-mi revin in minte cuvintele lui Iile Fierea : „Ce. poate fi mai romantic decît să-i ajuți pe oameni să ia legătura unul cu celălalt ?“... Altfel este adevărat, oamenii nu mai pornesc la lucru în lungi coloane, cu steagul desfășurat...
CasaElena Boldeiu pornește la lucru din Drumul Taberei, dintr-un bloc situat la marginea cartierului, spre 

Domnești. în blocul acela și-au construit un apartament și s-au adunat — dinsa, muncitoare la „Electromagnetica”, soțul, muncitor la „Antico- roziv”, și copilul, Sorin Mihai, „combatant” la grădiniță (în toamnă, la școală cu el !). Elena Boldeiu are 24 de ani, de 5 ani lucrează la „E- lectromagnetlca” ; instruită, modestă, extrem de sirgulncioasă. Teodor Sl

mion, maistrul sectorului Centrale telefonice automate, o recomandă ca pe unul dintre cei mai pricepuți montatori-reglori de aparate telefonice. „Nu o dată, în situații dificile, comenzi urgente, am întrebat-o dacă n-ar vrea să rămînă peste program, și-a rămas, cit a fost nevoie...”. Iar eu aș dori să aflu dacă banii o îndeamnă la asemenea sacrificii de timp — sau ce 7 1 Locuința departe de uzină, ține gospodăria, crește un copil — e greu cu banii, dar e greu și cu timpul. Da, și banii, nu se poate fără ei. Dar numai pentru bani — nu, n-ar sta. Elena Boldeiu a învățat meseria de la o muncitoare mat in virstă, Valeria Cralniciuc, și-a priceput atunci că o meserie se învață intr-o viață și se practică tot timpul 

eit e nevoie, nu doar în limite stricte de program, s-a încheiat programul, uit meseria, imi văd de altele, nu se poate așa. Ba se poate și așa, însă nu ajungi la nici un rezultat. Este o lucrătoare pasionată și ține să mă convingă, ceea ce nu este prea greu, că meseria de montator- reglor cere nu numai pricepere, ci și gust, trebuie să ții seama nu numai de tehnică, ci și de estetică...

Firele acelea, da, galbene, roșii etc., se cer aranjate intr-un anume fel, și corect, și plăcut pentru ochiul curios...In urmă cu vreo două luni. Elena Boldeiu a fost primită în rîndul membrilor de partid, la recomandarea organizației U.T.C. și a unei muncitoare-colege, Valeria Rădules- cu. Treburi profesionale, obștești, casnice, toate pe capul unei tinere simpatice, la locul ei. Asta e situația. Se descurcă, are timp să asculte muzică, să meargă la spectacole, să intîrzie din cînd în cînd la croitoreasă. Nu și-ar inggdui să iasă pe stradă, ori să vină la uzină cu o rochie care să nu-i placă... Concediile și le petrece Ia mare, cu întreaga familie. Anii însă, anii trec 

prea repede. Dar, Iși zice, trec și pentru alții. înaintînd în vîrstă, ră- minem tineri prin amintiri.
Autobuzul de MăgureleDar să revin la Ilie Florea. Locuința în comuna Măgurele — deci, navetist, de ani de zile, la patru și jumătate se scoală, își adună cărțile, caietele, numeroase alte hirtii intr-o servietă, apoi — fuga la autobuz, De cînd s-a Întors din armată lucrează la verificarea centralelor telefonice de instituție, acolo l-au repartizat, într-un fel — trebuie să se recalifice, și o face sub Îndrumarea unui om sever și priceput, Dumitru Vizante. „încă nu știu meseria asta”.,. Este un soi de om mai aparte, care trăiește cu părerea că știe foarte puține, și, de aici, ambiția de-a învăța. După orele de lucru la uzină (treburi profesionale și obștești, este și membru în biroul unei organizații U.T.C.), Ilie Florea se duce la școală... Elev în anul trei la Liceul industrial construcții-ma- șini „Unirea”. Notele 7 Și nouă și șapte și cîte-un cinci. Cursuri pînă la ora 10. Apoi, fuga la autobuzul de Măgurele. Ajunge acasă după ora 11 — noaptea. Cînd să mai înveți 7 Pînă la miezul nopții. Un sfert de oră dimineața. S-a așezat în prima bancă, singur in prima bancă, e un avantaj, nu te tulbură nimeni, ești mai atent la profesori, prinzi mai ușor. El trebuie să plece din clasă cu lecțiile pe jumătate Învățate. E greu ani la rind să te ții numai de lucru și de școală, din zori de zi pînă-n miez de noapte, Insă, altfel, va fi greu mai tîrziu, cînd să te-aduni la casa ta, să ai o familie.

Prezenți pe tot cuprinsul 
țâriiIn dimineața acelei zile, maistrului Teodor Simion de la Centrale telefonice automate i s-au prezentat, pentru angajare, 15 tineri : 5 absolvenți de liceu, 7 cu zece clase, 3 cu opt clase. Repartizarea în ateliere se face în funcție de studii. 

Sint martorul unei discuții de nici un minut : „Ce studii aveți 7". O tînără prezintă hîrtiile, zece clase. „Și ce intenții aveți ?“. „Să termin liceul seral”... „Noi nu vă obligăm. O să vă oblige meseria”... De unde nu trebuie să se înțeleagă, precizează Teodor Simion, că ținem să avem aici, la Centrale telefonice automate, numai muncitori cu liceul terminat, nu, dar oamenii, cît pot, trebuie să învețe, fiindcă și meseriile sint din ce in ce mai pretențioase. Despre Teodor Simion s-a mai scris, I s-au luat multe interviuri, a apărut șl la televiziune — „uite-1 pe tata 1“ exclamă puștiul, Simion-ju- nior. Cînd vine tata acasă 7 Tata pleacă dimineața, cînd puștiul doarme, vine spre seară, cînd puștiul, obosit de așteptare, visează, visează... „Mîine o să vin devreme” — își anunță Teodor Simion familia, și tot tîrziu vine, s-a ivit o ședință (este secretarul comitetului de partid de la sectorul Centrale automate), i-a venit o comandă urgentă, lui nimeni nu-i cere să rămînă, și-o cere singur... A început să învețe meseria de la 14 ani, acum are 39, a trecut prin diverse școli, a fost la specializare în Belgia, încă mai e de învățat. De vreo șapte ani este și activist de partid în uz|nă, asta este munca cea mai grea, cu oamenii. Ar vrea să învețe la o școală de partid. Nu, dacă n-ai pasiunea și n-ai talentul de a lucra cu oamenii — școala nu te poate face nici pasionat, nici talentat. Insă poate să te instruiască, să-ți deschidă orizonturi noi. Cred pa Teodor Simion are pasiunea muncii de partid, are și ta- le’ntul... Dacă s-a gîndit vreodată să-și schimbe meseria 7 Nu. nu... N-o fi ea cea mai grozavă dintre meserii, insă are un mare avantaj, îți îngăduie să fii prezent pe întreg cuprinsul tării : zeci, sute de mii de linii telefonice care pornesc de-aici... cuminte. Mai are puțin de lucru, și vine...
Nicolae Ț1C

Reportaj din actualitatea socialistă a țării
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PE „PROSPECTUL ALBASTRU"
Venind din Chîle, Pablo Neruda își lipise fruntea, smerit, de pămîntui pe care se ridicase, cindva, citadela incașă Machu Picchu. Dintr-un alt colț al Americii Latine, Miguel Angel Asturias întreprindea un pelerinaj la Machu Picchu, așezare de piatră durată între soare și pămint, pe un platou al Anzilor împresurat de abisuri. Arheologi și poeți, filozofi și istorici sosesc in Peru — uneori pentru mai multi ani — atrași de splendorile și tainele Iui Machu Picchu, care au fost doar parțial desprinse din cețurile timpului...

„Prospectul albastru" — cum mai este supranumit riul Moscova — ne îmbie la o croazieră acvatică. „Prospectul albastru" și Evghenl Alexandrovici Kuprianov, directorul portului. Pornim cu un hidrobuz de la marele pod de piatră și ne închipuim că abia am sosit, tot pe „mișcătoarele" cărări, din porturile Balticei ori ale Mării Albe, din sud, de pe litoralul Caspicii ori Mării Negre. După cum, la fel de posibil, călătoria noastră putea Începe la Marea de Azov și sfirși aici. Mii de kilometri de artere acvatice, cordoane vitale, leagă marele oraș de cele cinci mări amintite. Cinci mări, cinci direcții posibile de călătorii. Pași uriași pe o bună parte a mapamondului. Curse obișnuite pornite din Moscova spre Perm, Ufa, Rostov, Leningrad... Spațiul dintre Moscova și Astrahan, de pildă, poate fi acoperit în 9 zile și tot atîtea nopți de plutire pe apă.Ne reducem ambițiile la cei aproximativ 200 de kilometri de apă care străbat și înconjoară capitala sovietică. Cifra este egală cu numărul de zile dintr-un an în care navigația se desfășoară nestingherit. 200 de zile dintr-un an marinarii și docherii moscovit! manipulează circa 35 milioane tone de marfă — 350 000 vagoane! — transportînd, totodată, sute și sute de mii de oameni. (Numai cursele de agrement plimbă intr-o singură zi de vară aproape 50 000 de oameni)....Marele pod de piatră a rămas mult în urmă. Hi- drobuzul alb parcurge harnic spațiul lichid dintre cheiurile clădite pentru e- temitate. O geamandură marchează locul primului club nautic moscovit. Clădirea e păstrată pentru simbolul ei, așa cum atitea simboluri sînt cinstite, aici, cum se cuvine. Geamandura se leagănă în apa vălu- rită din urma noastră. înainte se detașează imaginea masivă a unei clădiri. Fier și aluminiu. Razele solare învăluie uriașul calup alb in reflexe ireale. Este noua galerie de artă, cu vaste spații expoziționale...Drum de apă, înapoi.Drum de apă, înainte.Apă curată, fără nici o pată de ulei.
,.Amanita faloides“

împotriva 
cancerului?

Presa argentineani acordă atenție 
deosebită descoperirii de către dr. 
Florencio Segura, secretar pentru 
asistenta medicală al Ministerului 
Ocrotirilor Sociale din Buenos Aires, 
și de cei trei fii și fiica sa, de ase
menea doctori, a unui medicament la 
care lucrează de aproape 24 de ani 
ți care s-ar dovedi foarte eficace 
împotriva cancerului. Este vorba de „Amanita faloides", substanță care 
se extrage dintr-o, ciupercă cu ace
lași nume.„Amanita faloides" este o ciupercă foarte otrăvitoare, care se găsește în Europa, în munții Pădurea Neagră, în Alpii francezi etc. Pentru prepararea medicamentului, ciuperca este fărimițată in laborator și apoi lichefiată, operațiuni care se fac cu o grijă deosebită, pentru ca în cursul macerării să nu fie distruse proteinele. Extrasul, preparat intr-o soluție glicozată, poate fi injectat pacientului. Medicamentul are o puternică acțiune citostatică (respectiv de împiedicare a înmulțirii celulelor), ceea ce îi conferă proprietăți anti- canceroase. Pornind de la proprietățile medicamentului, se consideră că noua terapie se bazează pe dezvoltarea unei capacități speciale de imunizare a organismului contra celulelor canceroase. Spre deosebire de celelalte metode uzitate în combaterea cancerului, aceasta întărește organismul uman, sistemul său de apărare. Prin metoda doctorului Segura se produce nu numai atacarea celulei canceroase, ci, mai ales, dezvoltarea posibilităților pe care le are organismul de a respinge, prin propriile sale mijloace, celula malignă.Experiențele făcute pe animale și pe oameni au dat rezultate „foarte pozitive". Succesul a fost de sută la sută in cazul animalelor afectate de „Sarcomul 180“, o tumoare malignă ce provoacă decesul în douăzeci de zile. Prin aplicarea noului medicament, controlul asupra bolii a fost obținut în numai trei zile. Pe ființele umane, „Amanita faloides" a fost utilizată în șase cazuri de limfo- granulom malign, două de carcinom, unul de limfosarcom limfocitic și unul de leucemie limfatică. Descoperitorii remediului au asigurat că in toate cazurile au reușit să controleze evoluția bolii. Este dat ca exemplu un caz de limfogranulom malign, al cărui tratament datează din septembrie 1965 și care a rămas timp de opt ani la stadiul inițial fără manifestările clinice ale bolii. „Este un caz — spun ei — în care decesul intervine in mod normal în trei ani și uneori chiar în patru luni".

V. PAUNESCU
Buenos Aîre»

C R OA ZIERĂ

Pe un șantier de construcții din MoscovaAm mal adăuga eforturile conjugate pentru ca „Prospectul albastru" să arate întocmai precum îi e numele, să fie ferit de dramele poluării trăite de atîtea artere acvatice din Europa sau de aiurea. Și, să nu uităm că, între două perioade intemavigabile, Moscova primește cantități fantastice de nisip, materiale de construcții, metal, produse de larg consum etc. Moscova pulsează la rîndul ei, pe căile navigabile, milioane de tone de mărfuri produse în uzinele -sale. Interlocutorul nostru ierarhizează astfel argumentele ce au pledat pentru construcția, cu ani în urmă, a canalului navigabil ce unește Volga cu riul Moscova : mai întîi, s-a creat o rețea fluvială de transport pe tot teritoriul

levardele „Lenin" și „Kutuzov" înseamnă a spune numai jumătate de adevăr. E drept, arterele amintite sint niște fluxuri umane continue, riguros dirijate. E adevărat, de asemenea, că cea mai tînără magistrală în devenire* Novo-Kirovsk, lungă de 2,5 kilometri, va prelua și ea o parte din unda continuă, din fluxurile umane. (Pentru viitor, arhitecții se gîndesc să deschidă sub aceasta, la 15 metri adîncime, o cale subterană de transport, rapidă și economicoasă, menită să descongestioneze' „suprafața").Dar la fel de adevărat este și faptul că, cu fiecare an, „bulevardele acvatice" moscovite devin și ele tot mai animate, rolul lor de a prelua o parte din vastul

— S-a curățat adîncul, spune Evghenii Alexandrovici Kuprianov. S-a așezat apoi uh strat de nisip. La 3 ani se face o spălare a stratului prin jeturi puternice de apă. Proiectul a costat 35 milioane de ruble și, după cum se pare, nu fără un decont practic avantajos.Am mai adăuga, pe lingă afirmația de mai sus, rețeaua de stații de epurare pentru combaterea poluării.

european al Uniunii Sovietice. Apoi, s-a rezolvat problema apei pentru capitală. Și, în sfirșit, Moscova a devenit port la cinci mări.La cinci mări, da. Dar și port la sute și sute de alte porturi sovietice și ale Europei, prin legarea acestui sistem navigabil cu sistemul navigabil fluvial al bă- trînului nostru continent. Iată pentru ce a afirma că cele mai animate artere alo capitalei sovietice sint bu-

Un temerar proiect de folosire a termoenergieîLaboratoarele din Los Alamos (S.U.A.) studiază în prezent cu asiduitate mijloacele de captare a e- nergiei geotermice.Specialiștii consideră că straturile la care se poate ajunge conțin destulă căldură pentru a acoperi necesarul de energie al omenirii timp de mai multe mii de ani ! Prin • izolarea, de pildă, a unui bloc subteran de granit de 160 km cubi, a- vînd temperatura de 300’ C, și prin răcirea sa pînă la 200’ C, se poate obține o cantitate de energie egală cu cea consumată în Statele Unite in tot cursul anului 1970.Potrivit proiectului, în blocul de stîncă se sfredelesc două canale cu un diametru de 25 cm. Unul va atinge adincimea de 3000 m, celălalt va fi mai puțin lung.
„Spectrul declinului economic bîntuie în Europa occidentală. încă înainte de actuala criză a petrolului, măsurile antiinflaționiste pe linie guvernamentală, nesiguranța tot mai largă în privința viitorului, fră- mintările politice și sociale în multe state au dus la o încetinire a ritmului de dezvoltare. Acum, cind rezervele de petrol scad, iar prețul produselor petroliere crește, care sint perspectivele Europei occidentale pentru anul în curs ?". Pentru a răspunde la această întrebare, săptămânalul american „TIME" a organizat o masă rotundă, care a grupat un număr de personalități importante, economiști și oameni de afaceri. Deși opiniile lor s-au deosebit într-o serie de aspecte, ei au căzut in unanimitate de acord asupra a cinci puncte fundamentale — arată revista.• STAGFLAȚIA va fi la ordinea zilei în Europa occidentală in 1974. Acest termen economic, relativ nou. denotă o îmbinare între stagnarea producției și inflație. Costul vieții se va ridica în majoritatea țărilor cu zece la sută sau mai mult.• RECESIUNE ECONOMICA este o posibilitate care trebuie avută serios in considerare. Depinde de- cantitățile de petrol disponibile în viitor, de prețul produselor petrolifere, de reacția oamenilor de afaceri și a consumatorilor față de criza energetică, depinde, în fine, de politica fiscală și monetară a guvernelor dacă această posibilitate se va transforma in realitate.• Indiferent' dacă va fi sau nu recesiune, ȘOMAJUL VA CREȘTE în majoritatea țărilor. Motivul ? Ritmul redus de creștere sau chiar creșterea zero a economiei vor face să nu existe suficiente locuri de muncă pentru tinerii absolvenți și celelalte persoane care ating vîrsta de a munci.• VENITURILE PERSONALE REALE SE VOR DIMINUA pe măsura creșterii șomajului, sporirii costului vieții, reducerii sau desființării orelor suplimentare. Pe plan național, reducerea veniturilor ar putea fi relativ mică, dar în acele regiuni care depind în mare măsură de industriile cele mai serios afectate de criza energiei — de pildă industria automobilelor, industria cauciucului, siderurgia — veniturile personale ar putea scădea deosebit de ascuțit.• CONFLICTELE SOCIALE ȘI DE CLASA SE VOR ÎNTEȚI. Recesiunea ar putea produce frămin- 

sistem circulator al orașului crește necontenit. In croaziera noastră ne încrucișăm drumul cu numeroase rachete, vase pentru pasageri, șlepuri, remorchere. Trecem pe sub podul Cri- meei, din metal. Lăsăm în urmă parcul de cultură și odihnă „Maxim Gorki" și avem în dreapta o grădină. Era și pe timpul lui Lomonosov. Purta numele de „Grădina veselă". Pe atunci se afla în afara orașului. Acum? „înghițită" complet, precum fostele așezări rurale Babușkin, Kunțevo, Liublino, Pervo, Tușino... Orașul Își adaugă noi artere, noi cartiere, se mărește continuu, aleargă spre marginile sale într-o neostoită foame de spațiu. Alături de cupolele aurite împung cerul cohorte de macarale. Mari ansambluri arhitecturale se nasc în jurul inimii urbane ctitorită cindva de Iuri Dolgoruki. Moscova viitorului capătă contururile azi. Potrivit planului de sistematizare, spre sfirȘi- tul actualului deceniu, străzile și piețele centrale vor fi reconstruite. Noi clădiri, pînă la 25 de etaje, se vor oglindi în luciul „bulevardelor acvatice". Iată de ce drumurile" de apă aduc zi și noapte, pe toată perioada deschisă navigației, cantități impresionante de material de construcții....Facem cale întoarsă spre punctul de plecare în călătoria noastră. Rememorăm imaginile care s-au succedat în goana lină a hidrobuzului. In dreapta și în stingă, șiruri nesfîrșite de mașini. Undeva, sub noi, la adîncime, alergătura fără răgaz a metroului. Reflectoare aprinse de soarele în apus, la Lujniki. Copii care încearcă undițele. îndrăgostiți pe cheiurile de piatră. Colinele Lenin învăpăiate și ele de crepuscul. Blocuri inveșmîntate în crem, culoare fixată multă vreme pe retină. Pescărușii, mereu tulburați de navele care străbat orașul, îi unesc punctele sale cardinale, locurile de atracție...Acostăm lingă marele pod de piatră în momentul în care la radio se transmitea buletinul meteorologic. A- flăm că „în sudul orașului erau plus 5 grade. In nord, plus 3. In partea de vest, a plouat. In est — timp cu soare".Intr-un cuvint, timpul Moscovei.
Hie TANASACHE

Ele vor comunica printr-o cavitate uriașă (realizată eventual printr-o explozie nucleară). Prin canalul mai adine se introduce apă sub presiune de 120 atmosfere și la o temperatură de 65' C. In interiorul stîncii, lichidul se va încălzi pînă la 284° C, apoi, datorită greutății mai mici pe care apa o are la această temperatură, se va . ridica prin celălalt canal, fără ajutorul unor pompe. Cînd va ajunge la suprafață, apa va avea o temperatură de 280’ C și o presiune de 145 atmosfere, care asigură răminerea ei in stare lichidă. In condițiile în care cavitatea ar avea un diametru de 1 200 m. un asemenea circuit, bazat pe presiunea, apei, ar asigura o putere de 250 megawați timp de zece ani.

tări politice, deși experții preferă să nu facă speculații în această direcție, recunoscînd însă că „în 1974 demagogia ar putea deveni o industrie înfloritoare".Poate Europa occidentală evita o 
Masa rotundă a revistei „Time46 consacrată prognozelor 

economico-sociale pe 1974 în Europa occidentală 

„Primul au al unui viitor de iimenituM11
recesiune ? Probabil că da, dacă guvernele vor acționa cu promptitudine, dacă, incertitudinea în legătură cu livrările de petrol va lua sfirșit și dacă cetățenii vest-euro- peni își vor redobindi încrederea in economia țărilor respective, scrie in continuare „Time". Țările-cheie din acest punct de vedere sînt R.F.G., Franța, Anglia.R.F.G.: încă înainte de izbucnirea crizei petrolului, previziunile indicau o scădere a ratei de creștere în R.F.G., respectiv la 3 la sută, adică jumătate față de 1973. Previziunile recente ajung la concluzii și mai pesimiste. Se apreciază că rezervele energetice vor

— Desigur, mulți dintre dv. cunosc istoria descoperirii lui Machu Picchu (se citește „maciu pikciu"). Aș spune că această descoperire, prin care Machu Picchu a fost regăsit după patru veacuri, este totuși abia la începuturile ei... Un arheolog din Cuzco, Don Vincente, care ne însoțește spre Machu Picchu încearcă, în discuția cu grupul pe care-1 conduce, un ton care să nu aducă nici a prelegere de specialitate, nici a simplă informare turistică despre „a opta minune a lumii".— Pe la mijlocul primului pătrar al secolului al 16-lea, imperiul incașilor — un imperiu cu strălucită civilizație, cu o riguroasă structurare organizatorică și socială — se prăbușise aproape total sub loviturile conchistadorilor spanioli. După sugrumarea regelui inca*) Ata- hualpa, din ordinul trufașului Pizarro — cînd, așa zice legenda — zeul Soare s-a înnegrit la față de durere, conducătorul conchistadorilor l-a desemnat pe un frate al lui Atahualpa ca împărat fictiv peste Tahuantinsuyo**). După moarte^ acestuia i-a urmat Manco al II-lea, organizator al unei răscoale, pe care istoricii peruani o numesc „Marea explozie a urii împotriva cotropitorilor". Unii cercetători afirmă că Manco al II-lea a ajuns cu oștile sale pină la Cuzco — centrul imperiului inca, ocupat de spanioli — dar pînă la urmă a fost nevoit să se retragă și să se refugieze în adîncurile ținuturilor pe care le străbate Urubamba, fluviul sfînt. Din perioada aceasta începe să se vorbească despre „incașii din Vil- capampa" și despre „orașul lor secret", știut de spanioli doar din frînturi de zvonuri, pe care, însă, nici cu prețul vieții celor mai iscusite iscoade nu l-au putut descoperi. Dar „orașul secret" exista, totuși. De aici irumpe, ca o flacără țîșnind din jarul împotrivirii, răscoala lui Tupac Amaru, ultimul inca pe care îl înregistrează cronicile. Răscoala a zdruncinat serios puterea conchistadorilor, dar, pînă la urmă, Tupac Amaru a fost prins și executat cu o cruzime de neînchipuit, în piața principală din Cuzco, în prezența viceregelui spaniol, don Francisco de Toledo... Iar despre capitala secretă a incașilor, ascunsă undeva în creierii Anzilor, nu s-a aflat nimic. Nu au mai știut de ea nici urmașii indienilor din acele timpuri ale înfruntării sîngeroase cu spaniolii. Ab:a la începutul acestui secol, Un tînăr savant nord-american, Hiram Bîr- gham, avea să-l dezgroape de sub vegetația junglei.Trenulețul de munte cu care călătorim, mai bine-zis ne cățărăm printr-un defileu, urmează cursul legendarului fluviu al incașilor — Urubamba. Fascinant spectacol, Ia care contribuie, poate, și aura legendelor, proiectînd spre contemporani mărturia unei civilizații fabuloase. Aștept cu o curiozitate amestecată cu emoție apropierea de lo-
*) Termenul de Inca îl denumea pe 

împărat și, prin extindere, a lost a- 
tribuit neamului de indieni care 
popula o uriașă întindere de pămint 
din zona andină.

•») In perioada sa de maximă as
censiune — secolul al XV-lea — 
Tahuantinsuyo („împărăția celor pa
tru colțuri") avea o suprafață egală 
c.u a Europei, întinzîndu-se pe o por
țiune de 5 too km de-a lungul Pacifi
cului. După studii întocmite în 1S4O, 
40 la sută din populația de pe teri
toriile actualelor republici Peru, 
Ecuador și Bolivia păstrează limba 
(denumită quechua) și obiceiurile 
strămoșilor incași.k_______

fi cu 10 pînă la 11 la sută mai reduse decît anul trecut și că, în consecință, economia vest-germană va stagna în 1974. în acest caz, șomajul va crește cu mai mult de două ori, atingînd 2,7 la sută din forța de muncă. Șocul va fi cel mai greu simțit de către muncitorii imigranți. Ramurile industriale care vor avea cel maî mult de suferit vor fi industria automobilelor; industria aparatelor de uz casnic și sectorul construcțiilor.Consecințele încep încă de pe acum să se resimtă în industria de automobile. Achim Diekmann, președinte al Asociației constructorilor de automobile din R.F.G., participant la masa rotundă, a relatat

că numărul comenzilor a scăzut în octombrie 1973 cu 30 la sută, în comparație cu aceeași lună a anului precedent, și cu 50 la sută în noiembrie. „Cumpărătorii potențiali încep să aibă multe rezerve. In primul rînd nu mai sînt siguri in privința propriilor slujbe, in al doilea rînd nu mai sint siguri dacă vor avea carburanți pentru automobile" — declară el.în mod cert, numărul automobilelor care vor fi scoase din uz în decursul următoarelor luni va Întrece numărul automobilelor noi cumpărate și rezultatul va fi scăderea traficului auto, o știre care va fi cu siguranță salutată de par

calitatea Pachar (Pămintul-mumă, în limba quechua) — denumire care reflectă cultul pe care incașii il închinau potențialului roditor al pămintului. Incașii au fost creatori ai agriculturii în munți. Ei sînt „inventatorii" cartofului. Din rădăcina unei plante cu tubercule mici, de mărimea b’obulul de mazăre, agricultorii incași au obținut, de-a lungul secolelor, patata (cartoful), pe care europenii îl vor integra în alimentația lor abia la trei veacuri după conchista spaniolă. Speciile de porumb la care ajunseseră incașii sint impresionante prin numă

PE VALEA URUBAMBEI, 
spre orașul secret al incașilor

1 nsemnări de călătorie

rul și caracteristicile lor. Un botanist celebru, O. F. Coock, afirma că incașii și predecesorii lor au aclimatizat o atît de mare varietate de plante cerealiere și medicinale cum nu a făcut nici un alt popor de pe glob. Cu atît mai mare este meritul lor cu cit majoritatea ogoarelor incașe erau amenajate pe locuri sterpe,, solul fiind adus din văi și așezat pe terase săpate in povîrnișurile stincoase ale munților, atingînd. în unele cazuri, pînă la 160 de „supraetajări". La Machu Picchu pot fi și azi văzute culturi de grîu și cartofi pe astfel de ogoare a- menajate cu multe veacuri în urmă....Ne apropiem de Ollantaytambo. Pînă aici știau spaniolii că se retrăsese Manco al II-lea. De aici nu se mai deschidea nici un drum. Pe buzele de stincă, pe alocuri late de numai cîțiva centimetri, deasupra unor pereți de granit, retezați vertical ca de un paloș uriaș, era de neconceput ca să ajungă cineva. Conchistadorii nu cunoșteau însă nici curajul și nici iscusința incașilor, care ajungeau, totuși, la Machu Picchu, pe un drum numai de ei știut, a cărui ultimă parte se parcurgea pe una din aceste muchii ale muntelui, suspendat» între soare și Urubamba.

Machu Picchu — fascinanta citadela a incașilor

tizanii conservării mediului înconjurător, dar nu și de fabricanții de automobile și de. muncitorii din a- ceastă ramură. Totuși Diekmann prevede o,redresare în această direcție în a doua jumătate a anului, cu condiția revenirii la normal în ce privește livrările de petrol.FRANȚA : Guvernul și publicul francez au reacționat cu calm față de criza de energie și dislocările economice legate de aceasta. „Oamenii nu par a-și face prea multe griji asupra viitorului" — declară prof. Pascal Salin de la Universitatea din Paris. „Ei nu manifestă atita neliniște ca alți vest-euro- peni. De pildă, pe francezi îi miră să afle că belgienii, cuprinși de 

panică, fac stocuri de sare și de zahăr. Momentan noi nu avem o asemenea situație în Franța".Dacă nu ar fi fost problema petrolului, produsul național total în Franța ar fi crescut, probabil, în 1974 cu 4,5—5 la sută, arată Salin. Dar chiar dacă criza de energie nu este atît de puternic resimțită în Franța ca în alte țări, economia țării are de suferit, în special de pe urma scăderii comenzilor pentru export. Producția industrială a Franței va înregistra, probabil, o creștere foarte mică față de nivelul din 1973, iar șomajul, care în prezent este sub 2 la sută, va crește.Dorința guvernului de ■ evita o

Ollantaytambo. Cu ruinele unor ziduri de piatră destul de bine păstrate, locul acesta evocă un crimpei din organizarea administrativă a incașilor, care ajunsese — susțin cercetătorii istoriei lor — la o extraordinară perfecțiune. Localitățile al căror nume se termină în „tambo" erau înjghebate, de cele mai multe ori, în preajma „oficiilor poștale" (care în quechua se numeau tambo). Aici se*»odihneau și se schimbau celebrele ștafete ale împărăției, chasqui, despre care pomenesc cu uimire cronicile timpului. Chasqui aduceau ordine ale împărăției pentru guvernatorii locali, îi vesteau pe cetățeni asupra măsurilor economice și militare luate de inca. Tambos-urile se a- flau la distanțe de la 2,5 km pînă la 10 km una de alta. Despre chas
qui se spune că fugeau cu o iuțeală și forță de rezistență aproape de necrezut. Unul din cronicarii spa

nioli, uluit de performanțele acestor emisari, relatează că. In cinci zile, ei parcurgeau 2 000 de kilometri, pe drumuri accidentate și la înălțimi incredibile, între 3 000 și 5 000 de metri, unde omul modern are nevoie, pentru a putea respira, de mască cu oxigen. Și astăzi chasqui sînt, adesea, foarte utili pentru comunitățile indiene. După ultimul mare cutremur de pămînt din Peru, cînd, spun indienii, și piscurile munților s-au ciocnit între ele — primele vești despre urmările catastrofei în localități de munte, fără telefon și telegraf, au fost aduse în așezările mai mari de către chasqui. Și pe baza indicațiilor acestora au fost trimise în coclaurii munților primele elicoptere cu medici, primele ajutoare.....Ollantaytambo s-a pierdut undeva în zare, trenulețul de munte își trage sufletul pe spinările munților de piatră, scoborînd, cu stranii ocoluri, spre zona de verdeață tropicală. Și dintr-o dată, ieșind dintr-o porțiune a vii lui Urubamba, în care începe să se reverse verdele crud al junglei, în fața noastră apare o culme în formă de că- pățînă de zahăr. Este piscul Machu Picchu, in quechua — „Culmea ve

recesiune, paralel cu intenția de a controla creșterea costului vieții, va da naștere unei situații contradictorii. Momentan, politica guvernamentală este de a nu spori circulația bănească cu mai mult de 10—11 la sută anual, ceea ce înseamnă că inflația nu va depăși 10 la sută. „Dacă însă guvernul se tome de o recesiune, afirmă Salin, atunci va căuta să sporească cererea prin majorarea cantității do bani aruncați pe piață. In aceste condiții, rata inflației va spori cu siguranță, în timp ce economia va bate pasul pe loc, întrucât problema nu constă în scăderea cererii, ci în faptul că diminuarea și scumpirea surselor de energie limitează capacitatea de a produce a economiei".MAREA BRITANIE : Ritmul de dezvoltare începuse deja să scadă cind au intervenit criza petrolului și greva minerilor. Dacă nu ar fi existat această situație, declară consilierul economic britanic W.A.P. Manser, rata de creștere a economiei ar fi fost, probabil, de 3 la sută. Acum este foarte greu și, probabil, neindicat să se facă vreo previziune. în cazul cînd săptă- mîna de lucru redusă de trei zile va rămîne în vigoare numai pe primele 4 sau 6 săptămîni ale acestui an, pierderile în producție ‘ ar putea fi recuperate în restul anului. Dar aceasta depinde de situația livrărilor de petrol.Unii economiști fac aprecieri și mai pesimiste. „Sîntem în pragul unei depresiuni generale", declară în această direcție Fernand Baudhuin, profesor Ia Universitatea din Louvain, Belgia. „Am intrat într-un ciclu al scăderii de lungă durată". Ceilalți participanți la masa rotundă nu sînt de acord cu acest punct de vedere, argu- mentînd că guvernele dispun acum de măsuri pentru a stimula cererea în momentul în care aceasta atinge un asemenea nivel scăzut încit ajunge să amenințe slujbele și venitul personal ale cetățenilor.Concluzia acestor dezbateri este că 1974 va fi un an al privațiunilor. Dincolo de acest an se profilează un viitor al incertitudinilor, un viitor care ridică probleme, probabil, fără precedent in acest secol — conchide „TIME".

che", nume dat de Birgham cetății dezgropate de el din junglă...Orașul secret al incașilor a înflăcărat, timp de secole, imaginația căutătorilor de comori și a multor arheologi care credeau în existența lui cu încăpăținare, bizu- indu-se pe argumentații luate din cronici și din legende orale, pe care însă nu le puteau dovedi. Pină cînd, în 1911, profesorul american are uluitoarea șansă de a „in- tîlni* orașul pierdut. Mare admirator al lui Simon Bolivar, eroul războaielor prin care multe națiuni latino-americane și-au cucerit independența de stat, Birgham vizitează locurile pe unde „El Li- bertador" își organizase centrele campaniilor sale militare. Cu prilejul unei asemenea călătorii, în 1908, sosește la Cuzco, unde pentru prima oară vine în contact cu proiectele unor personalități științifica peruane în legătură cu posibilitățile de regăsire a „orașului pierdut". în 1911 se reîntoarce în Peru, sub atracția irezistibilă a orașu- lui-misterios. însoțit de cîțiva localnici, străbate— cu imense dificultăți — ținuturi de munte doar ici-colo populate de mici comunități indiene și cercetează unele mine — care, de altfel, nu mai erau nestudiate— din apropierea unui pisc purtînd numele de Machu Picchu. La un moment dat, însoțitorii profesorului. istoviți de greutățile drumului, îi propun un popas mai larg. Savantul însă parcă nu s-ar fi oprit. Și aici intervine întimpla- rea, marea întimplare care a înlesnit atîtea și atîtea descoperiri. Un băiețaș indian, care se lipise de grup și care cunoștea cărări de munte nici măcar bănuite de alții, îi spune lui Birgham că el cunoaște un „tambo" pe. lîngă care tot co văzuse profesorul pînă atunci e nimica toată. Și arheologul, într-o fericită inspirație de moment, il urmează. După foarte puțin timp se pomenesc față în față cu un tablou neașteptat — un spațiu întins, escaladat de splendide terase, lungi de circa o sută de picioare și înalte de cinci : erau vreo sută. „Se vedea — citim în cartea lui Birgham, MACHU PICCHU, ORAȘUL PIERDUT AL INCAȘILOR", — că fuseseră de curînd „recuperate de către indieni pentru agricultură". Nici nu bănuia profesorul, ip acele momente, că picioarele lui călcau pe pămîntui orașului secret.(Urmarea reportajului Intr-un număr viilor)
Eugen POP

J

Un alt belgian, Henri Simonet, fost ministru al economiei și actualmente vicepreședinte al Comisiei economice a Europei, însărcinat cu problemele energiei, consideră că în legătură cu aceste probleme s-a produs o schimbare ireversibilă. „Țările producătoare de combustibili și-au luat destinul în propriile miini. Timp de decenii, noi, vest-europenii, ne-am dovedit extrem de lacomi, am dus o politică a consumului maxim la prețuri minime. De acum înainte țările producătoare de petrol nu vor mai fi de acord cu un asemenea curs. Singura soluție este o politică globală de cooperare și modificarea politicii noastre față de aceste țări".Jean-Marie Chevalier, expert în problemele energetice de la Universitatea din Grenoble. Franța, consideră că Europa occidentală nu va putea crea o alternativă la sursele clasice de energie pînă în 1980. „începînd cu 1980, imaginea s-ar putea schimba, odată cu creșterea ponderii energiei nucleare, solare, a cărbunelui etc. Dar niciodată nu ne vom reîntoarce la o eră a energiei ieftine. Această eră a apus pentru totdeauna".Mulți economiști manifestă pesimism nu numai pentru perspectivele anului 1974, dar și pentru anii ce vor urma. „Ar putea fi primul an al unui viitor de incertitudini", declară prof. Jan Pen de la Universitatea din Grdningcn, Olanda. „Creșterea economică va înceta să mal fie o certitudine. Aceasta înseamnă că multe persoane cu venituri reduse vor trebui să renunțe Ia orice speranță dacă nu va avea loc o redistribuire masivă a veniturilor de la cei bogați Ia cei săraci. In caz contrar, cei cu venituri modeste nu vor accepta, probabil, o situație în care unii huzuresc, in timp ce alții sint condamnați să trăiască in condiții precare. Situația politică se va desfășura sub semnul frustrărilor, al neliniștii, al imprevizibilității".
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaDomnule președinte.Am fost mișcat de conținutul mesajului de urări pe care mi l-ați adresat.cu prilejul celei de-a 13-a aniversări a independenței țării mele Exprimmdu-vă sincerele mele mulțumiri, sînt fericit să vă adresez dumneavoastră. precum și poporului român urările mele călduroase de fericire și prosperitate.Vă rog să acceptați, domnule președinte, asigurarea foarte înaltei mele considerațiuni.
MOKTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice 
Mauritania

Sosirea unei delegații a Ministerului Sănătății Publice 
din R.P. Chineză

Vizitele delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S.

Vineri după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Ministerului Sănătății Publice din R.P. Chineză, condusă de Țien Sin-giun. adjunct al ministrului,- care, la invitația Ministerului Sănătății al Republicii Socialiste România, va face o vizită în țara noastră.La sosirea pe aeroportul Otopenl,
Expoziția de fotografii
„Imagini din Finlanda"„Imagini din Finlanda" — sub a- cest titlu Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea prezintă publicului bucureștean, în- cepînd de vineri, la casa de cultură a institutului, o expoziție de foto-

A apărut revista

„MUNCA DE PARTID"
nr. 2/1974Sub titlul „în întîmpinarea gloriosului Jubileu al eliberării patriei și a celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.", recentul număr al revistei reunește, pentru început, un șir de articole, dintre care cităm : editorialul „întrecerea socialistă, tot mai dinamică, mai cuprinzătoare !“, „Acțiuni politico-educative și culturale de masă concepute pe baza unui program de largă perspectivă" de Gh. Bunghez și grupajul „în centrul dezbaterilor din adunările generale ale cooperativelor — problemele esențiale ale - dezvoltării agriculturii"Revista continuă, apoi, dezbaterea pe tema îndeplinirii simultane a unor funcții de partid și de stat, in- serind, de asemenea, articolele ; „Control eficient, militant" de loa- chim Mosa și „Reducerea numărului de ședințe și scurtarea duratei lor' de Constantin Marinov.Mai amintim, dintre articolele a- cestui număr : „Propagarea consecventă a concepției materialist-știin- țifice", „Muncă politică susținută pentru economisirea energiei și combustibililor", „Uti sistem organizat de calificare profesională în cadrul învățămîntului agrozootehnic", precum și metodologia pregătirii și desfășurării- expunerilor pe probleme de politică externă, consultații și planuri tematice, recomandări de filme pentru învățămîntul politico- ideologic.în încheiere, obișnuitele rubrici ■ Din viața partidelor comuniste și muncitorești, Note critice. Răspun suri la întrebările cititorilor.

Lista oficialăa libretelor de economii cu cișliguri In materiale de construcție, ieșite ciștigătoare la tragerea Ia sorți pentru trimestrul IV 1973p 4-» is Numărul libretului cîștigător
Valoarea cîștigurilorparțială totală

1 919-725-11 15 000 15 000
k 905-204-1 10 000 10 000
3 904-254-28 5 000
4 913-308-61 5 eon5 946-210-31 5 0006 921-114-107 5 000
1 905-262-106 5 000
8 907-151-73 5 000
9 912-724-2 5 00010 901-271-21 5 00011 921-210-94 5 00012 902-206-37 5 00/113 906-414-118 5 00014 909-202-152 5 00015 922-124-11 5 00016 916-350-185 5 00017 920-621-40 5 00018 960-204-4 5 00019 918-132-16 5 00020 919-716-45 5 00021 912-254-2 5 00022 952-227-312 5 00023 923-212-109 5 000 105 00023 cîștiguri în valoare totalăde lei 130 000!Titularii libretelor de economii cîș- tlgătoare trebuie să se prezinte în cel mult 30 zile de la data tragerii la sucursalele și filialele C.E.C. pentru a li se elibera adeverințele necesare procurării materialelor de construcție.

Lista oficială■ libretelor de economii pentru construirea de locuințe ieșite cîști- gătoare la tragerea la sorți pentru trimestrul IV 1973

Plata cîștigurilor se efectuează de către sucursalele și filialele C.E.C.

Numă
rul cu

rent

Numărul 
libretului 
ciștigător

Valoarea 
cîștlgululțială 1 talâ

1 802-1-308 40 000 40 0002 852-1-667 25 000 250003 803-203-30 15 000
4 860-1-1891 15 0005 862-207-664 15 0086 859-1-4896 15 0097 856-1-188 15 0008 831-106-441 15 0009 862-1-888 15 00010 865-1-158 15 00011 815-1-1418 13 0<M12 850-1-42 15 00013 831-10’3-779 15 00014 863-1-295 15 00i)15 838-103-981 15 00016 843-1-638 15 0001 210 00016 cîștiguri în valoare totalădă lei 275 000

oaspeții chinezi au fost întîmpinați de Mihai Aldea, adjunct al ministrului sănătății, prof. dr. Gheorghe Panaitescu, prorector al I.M.F., și alte persoane oficiale.Au fost de față Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la București, și membri ai ambasadei. (Agerpres)

grafii, pusă la dispoziție de Muzeu! de artă, fotografică din Helsinki și Asociația de prietenie Finlanda- România. Cei șapte artiști ale căror nume sînt înscrise pe panourile expoziției au surprins în obiectivele apăratelor de fotografiat aspecte sugestive din munca și viața de'zi cu zi a poporului finlandez, frumusețea peisajelor țării, așezările sale moderne.La deschiderea expoziției au rostit alocuțiuni Andrei Vela, vicepreședinte al I.R.R.C.S., și Martin Pentti Sunmela, ambasadorul Finlandei la București.La vernisaj au participat funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți ai.unor instituții culturale, oameni de cultură și artă.Au fost prezenți, de asemenea, membri ai corpului diplomatic.(Agerpres)
vremea

■■■■suaKiuaaBaaiaHaauiMaKaaaaunaaBBTimpul probabil pentru zilele de 27, 28 și 29 ianuarie. în țară : Vremea se menține relativ caldă. Cerul va fi mai mult noros. Se vor semnala precipitații locale, mai frecvente în Jumătatea de nord a țării. Vînt slab pînă la moderat. Teriiperaturils minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, mai coborîte în depresiuni, iar maximele intre minus 3 și plus 7 grade. Dimineața și seara ceață. în București : Vreme relativ caldă. Cerul va îi mai mult noros, favorabil precipitațiilor slabe. Temperatura ușor, variabilă. Dimineața și seara ceață.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
DE PATINAJ VITEZĂMIERCUREA CIUC (Coresponden- / tul „Scînteii", Bartunek Istvan). — Rezultatele tehnice din ziua a doua a campionatului național de patinaj viteză : senioare — 1 000 m — Frum Sanda, Școala sportivă/ Sibiu 1’45.1 Seniori — 1 500 m — Coroș Vasile, Dinamo Brașov — 2’20.2. Senioare — 3 000 m — Csrdaș Liana. Mureșul Tg. Mureș — 6’02.0. Seniori — 10 000 ni — Pop Gheorghe, Dinamo Brașov 19,44,7. Junioare I — 1 000 ni — Szi- getf Eva, Școala sportivă Miercurea Ciuc — 1’45.5. Juniori I — 1 590 m — Fokt Laszlo, Dinamo Brașov,— 2’28,0..Titlurile naționale pe ansamblul probelor la senioare și seniori au fost cucerite de Frum Sanda, cu 217,549 puncte, și, respectiv, de Qo- roș Vasile cu 204,053 puncte.ÎN CÎTEVAHOCHEI. AZI DERBIUL STEAUA —DINAMO. Aseară, pe patinoarul artificial din parcul sportiv „23 August”, în cadrul turneului final al campionatului național de hochei pe gheață. Dinamo a învins cu 13—1 (3—0, 3—1, 7—0) pe Dunărea Galați, iar Steaua a întrecut cu 9—0 (5—0, 1—0, 3—0) formația Sport Club Miercurea Ciuc.TENIS : Turneul de la Philadelphia.în optimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Philadelphia nu au mai fost înregistrate surprize, favoriții obținind victorii scontate. Asul australian Rod Laver l-a întrecut cu 6—4, 6—2 pe compatriotul său Ross Case, a- mericanul Arthur Ashe a dispus cu 6-«2, 7—6 de jucătorul sovietic A- leksandr Metreveli, iar olandezul Tom Okker l-a invins cu 7—5, 6—1 pe americanul Harold Salomon.

PROGRAMUL I
0.00 O viață pentru o Idee : Gh. 

K. Constantinescu.
9.30 Film serial : „Pistruiatul". 

Episodul IV.
10,05 Teatru scurt : „Omul de ca

tifea" de Adrian Munțlu. Re
gia artistică : Domnița Mun- 
teanu.

11,00 Muzică populară.
11,15 Telecinemateca.
17.30 Telex.
17.35 Caleidoscop cultural-artis

tic.
17.53 Imagini din Australia.
18.05 Familia.
18.35 Cîntece șl dansuri în in

terpretarea ansamblului fol
cloric „Busuiocul” al Cămi
nului culttn-al din Murgeni 
— Vaslui.

19,00 Teleglob : Itinerar indian.
19,20 1001 de seri : Băiatul de pe 

afiș.
19.30 Telejurnal.
20,00 „întruchlpînd Partidul" — e- 

misiune de versuri și Cin- 
tece.

Delegația Sovietului Suprem al U.R.S.S.,' condusă de Ivan Samoilo* viei Grușețki, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.. președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, care se află în țara noastră la invitația Marii Adunări Naționale, și-a continuat, vineri,, vizita in municipiul Brașiv.Oaspeții au fost însoțiți de Corne- liu Mănescu, președintele Grupului român din Uniunea interparlamenta
0 delegație a Marii Adunări Naționale 

a plecat la NicosiaVineri dimineața a plecat la Nicosia o delegație a Marii Adunări Naționale condusă de Dumitru Ba- Ialia, președintele Comisiei permanente pentru consiliile populare , și administrația de stat a M.A.N., care, la invitația Camerei Reprezentanților din Cipru, va face o vizită în această țară. Din delegație fac parte prof. dr. doc. Ion Ceterchi, președintele Consiliului legislativ, și acad. Ștefan
Recepție oferită de ambasadorul R.S.F. IugoslaviaAmbasadorul Iugoslaviei la București, Iso Njcgovan, a oferit, vineri, o recepție cu prilejul plecării sale definitive din țara noastră.La recepție au participat Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Maria Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al

Prețuire inițiativei 
și spiritului gospodăresc

Festivitatea decernării premiului I și a diplomei 
de fruntaș municipiului TecuciIeri, în sala Casei de cultură din Tecuci, județul Galați, a avut loc, într-o atmosferă de puternic entuziasm, festivitatea decernării premiului I și a diplomei de municipiu fruntaș pe țară in întrecerea patriotică — categoria municipii sub 50 000 de locuitori — municipiului Tecuci. La adunarea festivă au participat membri ai biroului județean de partid și peste 500 de cetățeni — deputați. conducători de întreprinderi și instituții, reprezentanți ai celor care s-au străduit să facă din Tecuci un oraș modern, mai frumos și mai bine gospodărit. Primarului Vasile Dumitru 1 s-a inmînat diploma atribuită Tecuciului, de municipiu fruntaș, iar ’ 63« de cetățeni au primit insigna de fruntaș, •In cuvintul său, primarul munici-

La Cîmpulung

Moldovenesc :

„Festivalul 
sporturilor de iarnă" ln orașul Cîmpulung Moldovenesc, in' cadrul „Cupei tineretului” va a- vea loc astăzi după-amiază și duminică cea de-a treia ediție a „Festivalului sporturilor de iarnă". Dintre manifestări, notăm „Festivalul pe luciul gheții”, serbare organizată de elevii Școlii generale nr. 4, și care se va încheia prin demonstrații de patinaj artistic (sîmbătă, ora 18). Duminică, de la ora 10,30, concu- renții și participanții la „Festivalul sporturilor de iarnă” vor defila prin piața orașului, iar apoi vor începe întreceri populare la schi, săniuțe, patinaj și hochei.RÎNDURICampiPnul cehoslovac Jan Nodes s-a impus cu dificultate în fața a- mericanului Paul Gerken, pe care l-a învins in trei seturi : 6—3, 3—6, 6—4.în turul al treilea al probei de dublu, perechea Ion Tiriac (România) — Adriano Panatta (Italia) a întrecut cu 6—4, 4—6, 6—4 cuplul american Brian Gottfried — Dick Stockton,TENIS DE MASA. CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE ALE CEHOSLOVACIEI. La Praga au început vineri campionatele internaționale de tenis de masă ale Cehoslovaciei. 'în primul tur, la feminin, echipa României a învins cu 3—1 echipa R. D. Germane. La masculin, România a dispus cu 3—0 de Cuba, însă a pierdut cu 0—3 al doilea meci susținut in compania formației Cehoslovaciei.

20.30 Teteenclclopedla.
21,10 Film serial Brett și Danny". 
22,00 „De dragoste și dor”.
23.30 Telejurnal

PROGRAMUL II
17,30-19,20 Matineu simfonic. Con

certul Filarmonicii de stat 
..George Enescu". Dirijor : 
Mircea Crlstescu. Solist : 
Dniltrll Alexeev (U.R.S.S.) 
în program : Simfonia a Il-a 
„Aliaje" de Anton Zeman ; 
Concertul pentru plan șl or
chestră nr. 1 în sl bemol 
minor șl Simfonia a Vl-a 
„Patetica" de Cealkovskl.

teatre
• Opera română : Boema — 19.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Marltza — 19.30.
• A.R.I.A. prezintă (la Sala Pa
latului) : Concert-spectacol de 
muzică ușoară — 20.
• Teatrul National „I. L. Cara- 
giale” (Sala Mare din bd. N. Bâl- 

ră, și de V.l. Drozdenko, ambasador al Uniunii Sovietice la București.tn cursul dimineții, membrii delegației au avut o convorbire la consiliul popular al județului cu Radu Romul, prlm-viceprcș‘dintele consiliului, și Constantin Cîrțînă, primarul municipiului.în aceeași zi, delegația Sovietului Suprem a vizitat uzina de autocamioane, precum și monumente istorice și de artă din orașul de la poalele Timpei. (Agerpres)

Bălan, membru al Comisiei pentru politică externă a M.A.N.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de acad. Ilie Murgulescu. vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, prof. Traian lonașsu, președintele Comisiei juridice a M.A.N., deputați și alte persoane oficiale. (Agerpres)
P.C.R., Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor ministere și instituții centrale, alte persoane o- ficiale.’Au luat parte, de asemenea, șefi de misiuni diplomatice acredldați la București și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

piului a trecut în revistă principalele realizări obținute in anul 1973. Astfel, fondurile de investiții, de peste 100 milioane lei, au fost concretizate în punerea in funcțiune a fabricii' de produse lactate, extinderea fabricii de ambalaje metalice, darea în funcțiune a hotelului turistic cu 150 de locuri, a unei piețe agroalimentare, a unei grădinițe cu 145 de locuri, plus 460 de apartamente și 350 case noi construite de cetățeni pe terenuri și cu împrumuturi acordate de stat.în cadrul întrecerii patriotice, edilii și locuitorii Tecuciului au pus in valoare multiple resurse pentru a schimba înfățișarea orașului lor. Astfel,; s-au reparat și întreținut peste 800 000 mp străzi, s-au amenajat și extins spațiile verzi pe o suprafață de 12 ha, s-au plantat peste 11 000 arbori, arbuști și pomi fructiferi. Au fost construite, de asemenea, peste 200 podețe, s-au amenajat locuri de joacă pentru copii și terenuri sportive, precum șl un bazin de Înot. Valoarea acțiunilor de muncă patriotică a fost de peste 70 milioane lei — față de 31 milioane, cit a fost angajamentul inițial.Pentru anul 1974 tecucenii au ambiții și mai mari. Astfel, partici- panțli care au luat cuvintul la adunare s-au angajat sâ sporească și mai mult frumusețea orașului prin ample acțiuni de muncă patriotică. Va fi extinsă rețeaua de aducțiune și distribuție a apei potabile cu încă 3 km, se vor construi un rezervor cu o capacitate de 2 530 mc, o creșă cu 100 locuri, 3 ateliere-țcoa’ă, vor fi pavate străzi pe o suprafață de 1 0G0 mp și multe altele.în încheierea adunării, într-o vibrantă manifestare de dragoste față de partid, de conducătorul său iubit, participanții la festivitate au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, in care, printre altele, se spune : „însuflețiți de înaltul exemplu de muncă, devotament și abnegație ce-1 găsim în persoana dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, deputății, întreaga populație a municipiului sînt conștienți de necesitatea a noi eforturi pentru îndeplinirea exemplară a răspunderilor și obligațiilor ce le revin pentru anul 1974. întreaga noastră activitate va fi Orientată spre creșterea conștiinței socialiste a maselor, in- tensificînd prin toate mijloacele munca politică de educare a cetățenilor în spiritul responsabilității civice, al eticii și echității socialiste, pentru dezvoltarea complexă a per-, sonalității umane".
Tudorel OANCEA corespondentul „Scînteii"
LOTONUMERELE EXTRASEla tragerea din 25 ianuarie 1974 Fond general de premii : 1 209 029 lei EXTRAGEREA I : 45 23 28 8068 58 8 67 87EXTRAGEREA a Il-a : 48 11 71 31 63 13 39 14 29

eescu nr. 2) : Becket — 19.30,
(sala Comedia) : Cui i-e Iric\ de 
Virginia Woolf 7 — 20.
• Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. Schitu Mft- 
gureatiu) : Intre noi doi n-a fost 
deck tăcere — 13. (sala Studio) ; 
Puterea și adevărul — 20.
• Teatrul Mic : Viata e ca un 
vagon ? — 19,30.
• Teatrul „C. I. Ncttara" (Sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30 
(sala Studio) : Bărbați fără ne
veste — 20.
• Teatrul Gluleștl : Liola — 19,30 
a Teatrul „Ion Creangă" : Dan
sați cu salamandra — 9, (sala 
Studio din Piața Amzei) : lancu 
Jlanu — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 17.
• Teatrul satiric-muzica! ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Groapa — 19,30
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Mitică Popescu 
— 19,30.
M Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
19,30.

25 DE ANI DE LA SEMNAREA 
PRIMULUI TRATAT ROMÂNO POLON

Tovarășului EDWARD GIEREK
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Unit Polonez

Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Tovarășului P1OTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone

Stimați tovarăși.Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și a- sistențâ mutuală româno-polon, in numele Comitatului Centrai al Partidului Comunist Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, al poporului român și al nostru personal vă adresăm dumneavoastră și poporului frate polonez cele mai cordiale feli" citări și un cald salut tovărășesc.Constatăm cu deosebită satisfacție că, în anii care au trecut de la semnarea tratatului, relațiile tradiționale de prietenie frățească și colaborarea multilaterală româno-polonă au înregistrat o dezvoltare dinamică în toate domeniile de activitateSemnarea, în noiembrie 1970, a noului Tratat româno-polon de prietenie, colaborare și asistență

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste RomâniaCu prilejul celei de-a 25-a aniversări a semnării Tratatului de prietenie, colaborare și asistența mutuală dintre Republica Populară Polonă și Republica Socialistă România, adresăm Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat, guvernului Republicii Socialiste România, poporului trate român, precum și dumneavoastră personal salutările noastre cordiale.încheiat cu 25 de ani în urmă, tratatul constituie o bază temeinică pentru dezvoltarea relațiilor frățești de prietenie și colaborare rodnică dintre

popoarele noastre, care se aprofundează necontenit, servind, de asemenea, scopurilor construcției socialiste în țările noastre, întăririi comunității statelor socialiste.Vă dorim dumneavoastră, dragi tovarăși, precum și poporului român realizări pe mai departe în înfăptuirea sarcinilor de dezvoltare multilaterală a Republicii Socialiste România, în dezvoltarea prieteniei și colaborării noastre, care corespunde intereselor ambelor noastre popoare, cauzei securității și păcii în lume.
EDWARD GIEREK

Prim-secretar
al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez
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fră țească,
prietenie trainicăPopoarele României și Poloniei aniversează astăzi un eveniment memorabil in analele relațiilor lor prietenești. Se împlinește un sfert de veac de la semnarea primului Tratat româno-polon de prietenie, colaborare și asistență mutuală — act politic de înaltă semnificație și cu largi repercusiuni pozitive asupra dezvoltării multilaterale a raporturilor dintre cele două țări și popoare.Avind rădăcini adinei in trecutul istoric, legăturile reciproce de prietenie, tradiționalele schimburi de valori materiale șl culturale dintre popoarele noastre s-au intărit in lupta seculară dusă de aceste popoare pentru apărarea și afirmarea ființei lor naționale, pentru libertate, progres și o viață mai bună. Ele și-au găsit o luminoasă expresie în acțiunile solidare desfășurate vreme Îndelungată de partidele comuniste, de forțele revoluționare din cele două țări împotriva exploatării și asupririi, împotriva imperialismului și fascismului, pentru apărarea intereselor fundamentale ale oamenilor muncii, în eforturile lor consecvente pentru consolidarea și amplificarea bunelor relații dintre popoarele noastre. Avind un astfel de trecut, aceste relații au căpătat noi dimensiuni, ridieîndu-se pe un plan superior, in anii fertili ai socialismului, fiind potențate de comunitatea orinduirii social-politice, a ideologiei marxist-leniniste, de țelul suprem comun — edificarea socialismului și comunismului, făurirea bunăstării și fericirii popoarelor lor.Consfințind acest nou tip de relații, tratatul încheiat la 26 ianuarie 1949 a constituit o temelie puternică și un instrument eficient pentru întărirea și aprofundarea lor pe cele mai diverse planuri. în perioada ce a urmat, relațiile de colaborare dintre România și Polonia, stimulate de prevederile tratatului și întemein- du-se pe acestea, s-au amplificat și diversificat continuu pe tărîm economic. politic, tehnico-științific, cultural și în alte domenii.De-a lungul anilor, ca urmare a rezultatelor dobîndite de cele două țări in dezvoltarea forțelor de producție, in modernizarea industriei și sporirea întregului potențial economic, a succeselor repurtate in toate sectoarele vieții sociale, colaborarea reciprocă a înregistrat creșteri substanțiale atit pe plan Cantitativ, cit și calitativ. în condițiile actuale.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Polone, Stefan Olszowski, o telegramă de felicitare cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-polon.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a primit, cu același prilej, din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Populare Polone, Stefan Olszowski, o telegramă de felicitare.
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prevederile înscrise in documentul încheiat in ianuarie 1949 și-au găsit o strălucită continuare și dezvoltare in noul Tratat româno-polon, semnat in noiembrie 1970 care. înscriind o nouă pagină de seamă in cronica solidarității frățești dintre cele două țări și popoare, a stabilit cadrul și coordonatele de bază pentru adincirea in continuare a prieteniei. alianței și colaborării reciproce.întreaga evoluție a relațiilor ro- mâno-polone pune în evidență vitalitatea și caracterul constructiv al principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, suveranității și egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești — așezate la temelia a- cestor relații și consemnate in Tratatul semnat în 1970.Un rol hotărî tor în întărirea legăturilor dintre România și Polonia pe toate planurile îl au dezvoltarea raporturilor de solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, întilnirlle. schimburile ele vizite și de păreri între conducerile de partid și de stat ale celor două țări. S-a evidențiat cu putere importanța deosebită a contactelor directe, a convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Edward Gierek. care au adus o contribuție determinantă la propulsarea legăturilor bilaterale pe trepte superioare.Un tablou complex și dinamic prezintă colaborarea economică româno- poionă. Un exemplu semnificativ îl oferă, în acest sens, livrările reciproce de mărfuri care, sporind de 3,9 ori în perioada 1961—1972, au înregistrat o nouă creștere de 26 la sută in 1973, depășind simțitor prevederile protocolului pentru anul respectiv.Un rol de seamă în accelerarea și lărgirea fluxurilor economica revine —- după cum se știe — Comisiei guvernamentale româno-polone de colaborare economică. în cursul celor nouă sesiuni ținute pînă acum, comisia s-a dovedit un instrument a-
Cocteil Ia AmbasadaVARȘOVIA 25 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală intre România și Polonia, ambasadorul țării noastre la Varșovia, Aurel Duca, a oferit un cocteil in saloanele ambasadei.Au luat parte I. Tejchma, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele părții polone în Comisia guvernamentală româno-po- lonă de colaborare economică, A. Be-

VARȘOVIA mutuală a reprezentat un eveniment de mare însemnătate în evoluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie dintre partidele și țările noastre, stabilind cadrul și coordonatele de bază ale dezvoltării în continuare a colaborării, alianței și prieteniei dintre România și Polonia, pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socialist, ale respectării independenței și suveranității naționale, egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc și întrajutorării tovărășești.Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea noastră fermă că relațiile de prietenie și colaborarea pe multiple planuri dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta și întări tot mai mult, spre binele popoarelor român și polon, în interesul unității țărilor socialfste și al forțelor antiimperia- liste, al cauzei socialismului și păcii în lume.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

PIOTR JAROSZEWICZ
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

decvat de explorare a posibilităților de cooperare și colaborare, de concretizare a unor forme și modalități de conlucrare cit mai eficiente in domenii tot mai largi. în acest cadru, un loc important este acordat problemelor cooperării și specializării în producție. Astfel, ultima sesiune, care a avut loc de curînd, a stabilit un amplu program de lucru pentru 'finalizarea in 1974 a unui important număr de acțiuni de colaborare.Concomitent cu relațiile economice se dezvoltă legăturile pe tărîm teh- nico-științific și cultural ; contactele tot mai frecvente între savanți, oameni de cultură și de artă, între activiști de partid, de stat și ai organizațiilor obștești, schimburile culturale înlesnesc împărtășirea reciprocă a experienței ambelor țări in făurirea vieții noi, contribuie la adîn- cirea cunoașterii între popoarele noastre, la Întărirea continuă a prieteniei lor.Progrese mari au fost Înregistrate și în dezvoltarea bazei juridice a relațiilor bilaterale, prin sporirea numărului de acorduri și înțelegeri de colaborare și cooperare — unele pînă in anul 1985 — între ministerele e- coriorpice și instituții cu profil științific, cultural-artistic și de învăță- mînt, pe linia organizațiilor sociale și obștești, ca și in domeniile consular și turistic.Parțicipind activ Ia viața internațională, România și Polonia sînt organic interesate in promovarea unei politici de pace și destindere, de luptă împotriva politicii imperialiste de forță șl dictat, pentru dezvoltarea înțelegerii, colaborării și prieteniei între popoare. Ca state situate în Europa. ele militează activ, alături de celelalte state socialiste, pentru desfășurarea rodnică a conferinței ge- neral-europene, pentru înfăptuirea cit mai grabnică a marilor aspirații de securitate și colaborare ale popoarelor acestui continent, a năzuințelor de pace și progres ale tuturor popoarelor lumii.Iată, deci, cu ocazia jubileului pe care-1 marcăm astăzi, o îmbucurătoare imagine a dinamismului și rodniciei colaborării multilaterale dintre România și Polonia. Nu încape îndoială că acest curs ascendent al raporturilor reciproce va continua și în viitor în interesul ambelor popoare, al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii.
B. STOIAN

României din Varșovianesz, vicemareșal al Seimului, S. Je- drychowski, ministrul - finanțelor, T. Olechowski, ministrul comerțului exterior, general de divizie E. Molc- zyk, ministru adjunct al apărării naționale, J. Bisztyg, ministru adjunct al afacerilor externe, funcționari superiori ai mai multor ministere, conducători ai unor instituții centrale, reprezentanți ai organizațiilor obștești. al vieții culturale și științifice, ziariști.Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească.



ORIENTUL APROPIAT TURCIA

A ÎNCEPUT PRIMA FAZA a DEZANGAJĂRII
FORȚELOR MILITARECAIRO 25 (Agerpres). — Potrivit unor prime rapoarte primite din zona Canalului Suez, prima fază a dezangajării forțelor armatei israe- liene a început, conform prevederilor, vineri la ora 12,00, ora locală, în sectoarele Adabiya, Djebel, Ataka ți în regiunile din imediata apropiere a orașului Suez — a declarat un purtător de cuvînt al O.N.U.El a arătat că, în cadrul primei faze a planului definitiv de dezangajare a forțelor egiptene și israe- liene, luni, 28 ianuarie, toată regiunea de la sud de șoseaua Cairo- Suez și centrul Suezului vor fi evacuate. Tot. atunci, la Suez urmează să-și înceapă activitatea un punct de control al Națiunilor Unite, însărcinat să reglementeze toate problemele cu caracter local care s-ar pu-
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tea ivi în timpul operațiunilor de dezangajare a forțelor.Pe de altă parte, purtătorul de cuvînt al O.N.U. a precizat că legătura dintre cartierul general al O.N.U. și armatele israeliană și egipteană va fi asigurată de cîte un ofițer al celor două părți. De asemenea, el a indicat că armata israeliană a remis Organizației Națiunilor Unite planurile privind zonele minate.
★Ea încheierea reuniunii de joi, de la kilometrul 101 de pe șoseaua Cairo—Suez, generalul Mohamed El Ga- massy, șeful statului major al armatei egiptene, a făcut o declarație, in cadrul căreia s-a referit la modalitățile de înfăptuire a dezangajării, care au făcut obiectul unui acord, intervenit între șefii de stat major ai armatelor egipteană și israeliană.Conform acordului încheiat sub auspiciile Națiunilor Unite — a spus el — retragerea forțelor israeliene de pe litoralul occidental al Canalului Suez și de pe liniile pe care le ocupă în prezent în Sinai, se va încheia la 5 martie. Șoseaua Cairo— Suez va fi deschisă traficului civil la 29 ianuarie și se va afla provizoriu sub controlul armatei egiptene, urmînd ca ea să fie trecută în competența autorităților civile. '

Programul 
non coaliții 

guvernamentaleANKARA 25 (Corespondență de la I. Badea). — In clădirea Parlamentului din Ankara a fost semnat protocolul coaliției intervenite între partidul republican al poporului și partidul salvării naționale, în vederea constituirii noului guvern turc. A fost definitivată apoi lista cabinetului și supusă spre aprobare președintelui, Fahri Koriitiirk, de către premierul desemnat, Bulent Ece- vitt. în politica sa internă, se spune in protocol, guvernul Bulent Ecevitt își propune să dea prioritate aspectelor economice. In acest sens, se subliniază că „edificarea unei industrii naționale, puternice și armonios amplasate în teritoriu, este principala cale pentru dezvoltarea economică și socială a Turciei". O a- tenție deosebită se va acorda, de a- semenea, sectorului agricol.Protocolul stipulează că „guvernul turc va promova o politică externă pașnică, băzată pe respectul principiilor dreptului internațional, care va avea ca țel independența Turciei". Guvernul Ecevit își propune, totodată, „să promoveze relații prietenești cu toate țările din afara alianțelor sale. îndeosebi, va promova relații strînse de prietenie cu țările vecine

Interesele fundamentale ale poporului
vietnamez cer aplicarea cu strictețe 

a Acordului de la Paris

ROMA 25 (Corespondență de la R. Bogdan). — Examinînd problemele interne ale Italiei, Direcțiunea Partidului Comunist Italian — se arată intr-un comunicat publicat în ziarul „l’Unită" — a constatat că actuala situație din țară este caracterizată de o continuă creștere a prețurilor, de dificultăți în aprovizionarea cu unele produse esențiale, de efectele crizei energetice asupra folosirii forței de muncă — aspecte cu serioase repercusiuni pentru muncitori și familiile lor.Remarcînd lipsa unor acțiuni ferme din partea guvernului în aplicarea unor măsuri, cum ar fi cele referitoare la ameliorarea pensiilor și veniturilor celor mai scăzute, în inițierea reformelor necesare în sectoarele serviciilor publice, învățămîn- tului, asistenței sanitare, transporturilor, construcțiilor de locuințe, în sfera investițiilor pentru dezvoltarea agriculturii și a regiunilor din Mezzo- giorno, rezoluția subliniază că soluționarea tuturor acestor probleme impune o creștere hotărîtă a mișcării de masă. Este exprimată voința fermă de a înfrunta în mod pozitiv problemele prețurilor, salariilor, folosirii forței de muncă, aprovizionării, energiei. „Comuniștii slnt și vor fi, ca întotdeauna, în primele ripduri ale luptei pentru afirmarea urnii nou curs economic și social, pentru o justă folosire a resurselor" — se arată în comunicat.
CAMBODGIA

CAPITALA SUB TIRUL 
FORȚELOR PATRIOTICEPNOM PENH 25 (Agerpres). — Forțele patriotice cambodgiene au efectuat, în noaptea de joi spre vineri, cel mai masiv bombardament asupra pozițiilor lonnoliste din Pnom Penh din întreaga perioadă de atacuri cu rachete și proiectile de artilerie inițiată în ultima decadă a lunii trecute. In cursul atacului, obuzele trase de artileria grea a forțelor patriotice khmere au atins în plin o serie de obiective lonnoliste, unul dintre proiectile căzînd chiar în zona palatului prezidențial al lui Lon Noi. Bombardamentul a provocat trupelor regimului de la Pnom Penh importante pierderi în oameni și materiale militare.
r

PARIS

agențiile de presă

VIETNAMUL DE SUD 25 (Agerpres). — într-o declarație dată publicității cu ocazia împlinirii unul an de la semnarea Acordului de la Paris asupra Vietnamului, Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud arată că acest acord corespunde intereselor fundamentale ale populației sud-viet- nameze, ale întregului popor vietnamez, cit și aspirațiilor de pace ale popoarelor lumii. Guvernul revoluționar provizoriu, singurul reprezentant autentic al populației Vietnamului de sud — se spune în declarație — depune toate eforturile pentru aplicarea serioasă a Acordului de la Paris, restabilirea unei păci adevărate, pentru a se crea condițiile favorabile formării neîntîrziate a Consiliului național al reconcilierii și înțelegerii naționale, din trei componente egale, și a pregăti calea în vederea alegerilor generale intr-adevăr libere și democratice, asigurînd populației sud-vietnameze dreptul la autodeterminare, așa cum stipulează Acordul de la Paris.Declarația G.R.P. al R.V.S. înfățișează apoi efortul constructiv depus de populația din zonele eliberate, creșterea prestigiului G.R.P. al R.V.S. în interior, cit și în străinătate. în acest sens, se menționează că G.R.P. întreține relații diplomatice cu nu-
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transmit:

Consiliul Executiv Fede
ral al R.S.F. Iugoslavia • aprobat proiectul programului de acțiune antiinflaționistă, ca parte componentă a programului de înfăptuire a hotărîrii Adunării Federale cu privire la bazele dezvoltării social- economice a Iugoslaviei în anul 1974. Principalele direcții ale programului constau în realizarea unui ritm sporit de dezvoltare economică și unei mai mari eficiențe, reducerea cheltuielilor pentru servicii, prin moderarea consumului general și reducerea decalajului dintre veniturile individuale nominale și cele reale, stabilirea unor măsuri de apărare împotriva unor efecte negative asupra economiei iugoslave ale modificărilor In economia mondială.

Reprezentanți a peste 60 
de partide politice, grupări 
și organizații sindicale și 
de masă din Japonia au h°- tărît, în cadrul unui miting, desfășurat la Tokio, înființarea Consiliului de legătură împotriva inflației. Activitatea noului organism, care își propune să acționeze, prin toate mijloacele, mobilizînd cercuri cit mai largi ale opiniei publice nipone împotriva inflației și a deteriorării nivelului de trai, este sprijinită de

partidul comunist, partidul socialist, Komeito și de către principalele centrale sindicale japoneze.
Ca urmare a grevei celor 

peste 100 000 de muncitori 
bolivieni, declanșată la începutul săptămînii, în semn de protest față de politica economică a guvernului, în principalele orașe ale țării situația se menține încordată, noi sindicate ală- turîndu-se greviștilor. Președintele Hugo Banzer a avut în ultimele zile intense consultări cu comandanții principalelor garnizoane din țară.

Camera Deputaților a 
Congresului argentinean 8 aprobat, cu 128 de voturi pentru și 62 contra o serie de amendamente aduse Codului penal, care prevăd, în principal, extinderea puterii federale asupra întregului teritoriu și sporirea pedepselor „pentru incitare la violență sau apologia delictelor". Anterior. Senatul adoptase o hotărîre similară.

Guvernul pakistanez 8 8 dresat o notă de răspuns guvernului indian la mesajul acestuia în legătură cu normalizarea relațiilor dintre cele două țări. Se precizează că guvernul pakistanez a propus înce-

perea de convorbiri bilaterale în vederea restabilirii comunicațiilor între Pakistan și India.
Camera Deputaților din 

CiprU 8 a^oPtat 0 moțiune în care invită pe generalul Grivas să'desființeze grupurile sale ilegale. S-a cerut, totodată, dizolvarea celorlalte grupuri teroriste care acționează în insulă. în ultimele zile au avut loc noi acțiuni ale elementelor extremiste în localitățile Omodhos și Limassol.
Iarnă grea în Liban.Elicop- tere ale armatei libaneze, în colaborare cu Crucea Roșie, au întreprins acțiuni de aprovizionare a 32 de localități montane blocate de avalanșe de zăpadă. Unități ale armatei au participat, de asemenea, la deblocarea unor drumuri scoase din circulație din pricina zăpezii, care a atins în unele puncte ale Libanului pînă la 5 metri grosime.

meroase țări ale lumii, are un rol activ în viața politică internațională.în încheierea declarației G.R.P. alR. V.S. se subliniază necesitatea caS. U.A. și administrația de la Saigon să respecte și să aplice cu strictețe prevederile Acordului de la Paris, actului Conferinței internaționale asupra Vietnamului și ale Comunicatului comun din 13 iunie 1973.
★HANOI 25 (Agerpres). — Cu ocazia primei aniversări a semnării A- cordului de la Paris asupra Vietnamului, guvernul R. D. Vietnam a dat publicității, vineri, o declarație în care evidențiază semnificația a- cestui eveniment în viața poporului vietnamez. In R. D. Vietnam, in condițiile de pace, subliniază declarația, au fost depuse toate eforturile pentru a învinge dificultățile, obți- nîndu-se primele succese în vindecarea rănilor războiului, în refacerea și dezvoltarea economiei, în stabilizarea condițiilor de viață și în mărirea potențialului economiei și apărării naționale.In continuare, declarația menționează că, deși a trecut un an de la semnarea acordului, în Vietnamul de sud populația nu poate încă să trăiască în pace și înțelegere națională. In zonele aflate sub controlul administrației de Ia Saigon, drepturile democratice ale populației nu au fost asigurate, armata saigoneză continuă operațiunile împotriva zonelor controlate de Guvernul revoluționar provizoriu, nu a fost încă restituit întregul personal civil deținut de administrația de la Saigon.In încheiere, declarația reafirmă poziția guvernului R. D. Vietnam și G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud, care sint ferm hotărîte să respecte și să îndeplinească riguros A- cordul de la Paris și care, în același timp, cer Statelor Unite și administrației saigoneze să procedeze in mod similar.

Protocol comercial 
româno-ungarBUDAPESTA 25 (Agerpres). — Vineri a fost semnat la Budapesta protocolul schimbului de mărfuri între ministerele comerțului interior din România și Ungaria pe anul 1974, care prevede o creștere cu. 15 la sută a schimburilor, comparativ cu anul precedent. Din partea română, protocolul a fost semnat de Nicolae Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, iar din partea ungară de Istvan Szurdi, ministrul comerțului interior. Au fost de față loan Cotoț, ambasadorul României la Budapesta, și ing. Alexandru Matcău, șeful agenției noastre economice.

COMUNICATE ALE ORGANELOR CENTRALE 
DE STATISTICĂ ’ '

Zilele acestea, la 
Paris s-au declan
șat incendii în 
patru mari maga
zine. fn fotogra
fie: imobilul super- 
magazinulul „Mo- 
noprix" cuprins de 
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R P. POLONĂVARȘOVIA 25 (Agerpres). — Potrivit datelor oficiale furnizate de Oficiul central de statistică, venitul național a crescut, în Polonia, in 1973, cu 10 la sută, față de 7,9 la sută cit era prevăzut inițial in plan. Volumul producției industriale a înregistrat un spor de 12 Ia sută și a crescut, de asemenea, cu 18.2 la sută valoarea producției destinate exportului. La rîndul ei, producția globală agricolă a crescut cu 7,8 la sută, veniturile populației sporind, în anul respectiv, cu 13 la sută. Salariul real a fost mai mare cu peste 10 la sută, comparativ cu 6,6 la sută prevăzut inițial în plan. Cheltuielile din bu-
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

INIȚIATIVELE FRANȚEI IN CONTEXTUL 
CRIZEI ENERGETICE

Ministrul de exter
ne al Franței, Michel 
Jobert, a început, joi, 
o vizită în trei țări 
din Orientul Apro
piat : ' Arabia Saudi- 
tă. Kuweit și Siria. 
Explicînd scopul și 
sensurile acestei vi
zite, cercurile oficiale 
subliniază că este 
vorba de „o călătorie 
de studiu izvorîtă din 
preocuparea de a dez
volta o cooperare ale 
cărei baze au și fost 
puse".

Observatorii politici 
de aici consideră în 
general că in actua
lul context economic 
internațional vizita 
capătă un relief deo
sebit, fiind menită să 
sublinieze dorința 
Franței de a încuraja 
o colaborare largă 
intre țările consuma
toare și cele produ
cătoare de petrol. De 
altfel, după cum s-a 
mai anunțat, Jobert a 
propus organizarea 
sub auspiciile O.N.U. 
a unei conferințe 
mondiale asupra pro
blemelor energetice. 
Totodată, ziarul „La

Nation" vede in a- 
ceastă vizită un pas 
„către o cooperare 
mai solidă între Eu
ropa occidentală, in 
general, și țările ara
be" in sensul unei 
conferințe euro-ara- 
be, sugerată mai de 
mult. Este cunoscut 
că secretarul de stat 
american, Kissinger, 
a exprimat rezerve 
față de inițiativa 
franceză : „Poziția
Franței și cea a Sta
telor Unite sint dia
metral opuse. Nu pu
tem. deci să calificăm 
poziția franceză drept 
constructivă" — de
clarații amplu co
mentate in presa 
franceză.

După cum remarcă 
o serie de comenta
tori francezi, vizita 
ministrului de exter
ne ilustrează insă, in 
primul rind, dorința 
Parisului de a dez
volta relațiile bilate
rale cu aceste state, 
dintre care Arabia 
Saudită și Kuweitul 
se numără printre 
cele mai mari produ
cătoare de petrol din

lume. Aspectul econo
mic al acestei călătorii 
apare, așadar, ca pre
dominant mai ales 
după ce in ultimele 
zile atît șeful guver
nului francez, cit și 
ministrul economiei 
și finanțelor au subli
niat faptul că in ac
tuala criză energetică 
exportul a devenit o 
sarcină de stat priori
tară. Menționind că 
vizita începută joi fa
ce parte dintr-un șir 
de turnee proiectate 
pentru acest an — 
Michel Jobert va vi
zita și alte capi
tale din această zonă 
a lumii, inclusiv Tel 
Aviv — „Le Figaro" 
relevă aspectul poli
tic al inițiativei fran
ceze. In general, o 
serie de observatori 
interpretează această 
inițiativă ca o expre
sie a dorinței Franței 
de a adopta o poziție 
independentă în ac
tuala criză energe
tică.

Paul 
DIACONESCU

LONDRA

ALEGERI ANTICIPATE IN PERSPECTIVĂ?După eșecul tratativelor cu minerii, care își continuă greva perlată și urmează să se pronunțe prin vot asupra declanșării u- nei greve generale, în condițiile unei situații economice dificile, agravată de penuria de combustibili, dar mai ales de efectele săptămînii de lucru de trei zile — la Londra se vorbește din nou despre perspectiva unor alegeri generale parlamentare anticipate. In atmosfera preelectorală care s-a instalat la Whitehall, elemente suplimentare de tensiune au fost introduse zilele trecute de greva generală a mecanicilor de locomotivă, care a paralizat traficul feroviar al țării, la această adăugîndu-se și intenția salariaților de la metroul londonez de a declara o grevă în sprijinul revendicărilor lor.După cum remarcă observatorii, scena politică se află sub influența și presiunile directe exercitate de actuala conjunctură e- conomică nefavorabi

lă. Dd la începutul anului, economia țării a pierdut, după datele publicate pină acum, o producție de peste 500 milioane lire sterline. A început să se facă simțită lipsa unor produse cheie, ca oțelul, cărbunele, materialele plastice, hir- tia etc. Prețurile, in special la produsele alimentare, se majorează intr-un ritm fără precedent, lira sterlină a înregistrat scăderi record, iar deficitul balanței de plăți a luat proporții de natură a afecta sectoare importante ale economiei.In mod normal, alegerile generale ar trebui să aibă loc nu mai devreme de iunie 1975. Potrivit uzanței britanice, stabilirea datei alegerilor constituie o prerogativă exclusivă a primului ministru, care, de regulă, ia în considerare nivelul maxim al șansei electorale la un moment dat. Nu totdeauna evaluările preliminare se confirmă : liderul laburist, Harold Wilson, alesese, în 1970, ca prim-ministru, luna iunie ca favorabilă u-

nei mize electorale, dar a pierdut.Firește, ținînd seama de toți factorii e- xistenți, organizarea de alegeri înainte de termen s-ar putșa dovedi o soluție riscantă, căreia premierul Heath i-a rezistat pină acum. Dacă însă in următoarele două săp- tămîni cei 280 000 de mineri se vor decide pentru greva generală, ideea alegerilor anticipate va reveni în actualitate, conservatorii temin- du-se ca deteriorarea situației economice să nu le compromită șansele electorale, pe care sondajele din ultimele zile le prezintă incă în lumină optimistă.Fie că se va opta pentru alegeri anticipate, fie că se va găsi soluția care să permită continuarea guvernării pînă la sfîrșitul mandatului, în vara anului viitor, hotărirea finală revine premierului Heath și ea va fi, probabil, cunoscută în viitoarele două săptămîni.
N. PLOPEANU

getul de stat pentru sănătate, asigurări sociale, cultură și artă au înregistrat un spor de 16,6 la sută.
R. S. CEHOSLOVACĂFRAGA 25 (Corespondență de la C. Prisăcaru). — „In 1973 a continuat dezvoltarea pozitivă a economiei naționale" — se relevă în comunicatul Direcției federale de statistică a R. S. Cehoslovace, dat publicității la 25 ianuarie. în document se arată că anul trecut venitul național a crescut, în comparație cu 1972, cu 5,2 la sută, volumul producției industriale — cu 6,3 la sută. Dintre ramurile' industriale cu influență directă asupra progresului economic general au înregistrat o evoluție ascendentă extracția cărbunelui, siderurgia, construcțiile de mașini, în special subramurile moderne ale a- cestei industrii, chimia și prelucrarea petrolului, industria cauciucului și maselor plastice.1973 a fost un an record pentru agricultura cehoslovacă. Ca urmare a extinderii mecanizării, chimizării și electrificării, a introducerii în cultură a unor soiuri de mare productivitate, a unor rase de animale selecționate, volumul global al producției agricole a sporit, în comparație cu 1972, cu 4,2 la sută.Volumul comerțului exterior a fost anul trecut cu 12,6 la sută mai mare decît realizările anului precedent.La sfîrșitul anului 1973 R. S. Cehoslovacă avea 14 634 000 locuitori.

Declarație 
peruano-panamezăLIMA 25 (Agerpres). — Peru și Panama exprimă opoziția popoarelor și guvernelor lor față de măsurile economice și politice cu caracter coercitiv, adoptate împotriva actelor suverane ale popoarelor care luptă pentru autodeterminare, suveranitate și controlul asupra bogățiilor lor naturale — se .subliniază în declarația comună peruano-panameză, semnată de către președintele Perului, Juan Velasco Alvarado, și șeful guvernului panamez, Omar Torrijos Herrera, la încheierea vizitei pe care acesta a întreprins-o la Lima.Declarația afirmă că cele două țări resping orice manifestare a politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste pe continentul latino- american și menționează „încă o dată" dezacordul lor față de politica de izolare a Cubei. Peru și Panama își exprimă hotărirea de a lupta pentru „stabilirea unui sistem de securitate colectiv, care să asigure autonomia proceselor naționale la- tino-americane, orientate spre dezvoltare integrală și prin eforturi proprii, se pronunță pentru restructurarea sistemului de relații interame- rican.

Excelenței Sale Domnului V. V. GIRI
Președintele Republicii India NEW DELHIîn numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, vă transmit, cu ocazia Zilei naționale a Republicii India, cele mai sincere felicitări, precum și cele mai bune urări de sănătate personală, de pace, progres și prosperitate pentru poporul indian prieten.Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima satisfacția în legătură cu evoluția ascendentă a relațiilor româno-indiene. Moment de însemnătate deosebită în dezvoltarea prieteniei și colaborării bilaterale, vizita oficială pe care ați efectuat-o în România a deschis noi perspective favorabile conlucrării între cele două state și popoare. Sînt convins că, avînd la bază principiile unanim recunoscute, bunele raporturi de prietenie se vor dezvolta continuu și multilateral, în interesul țărilor și popoarelor noastre, al păcii și cooperării Internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Sir Paul MEERNAA CAEDWALEA HASLUCK

Guvernatorul general al Australiei CANBERRACu ocazia Zilei naționale a Australiei, îmi este plăcut să adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului australian prieten.îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Australia se vor dezvolta continuu, în interesul celor două țări ale noastre, al păcii și colaborării în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului
EDWARD GOUGH WHITEAM

Prim-ministru al Australiei CANBERRASărbătoarea națională a Australiei îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite, Excelență, în numele guvernului român și al meu personal, calde felicitări, urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră, de progres și prosperitate pentru țara dumneavoastră.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

24 de ani de la proclamarea

Republicii India
Cu 24 de ani în urmă, într-o perioadă cind imperii coloniale se năruiau sub loviturile mișcării de eliberare națională, poporul indian trăia un moment de răspintie în multimilenara sa istorie — proclamarea republicii. In memorabila sa cuvintare, rostită în 26 ianuarie 1950, primul ministru Jawaharlal Nehru a- nunța intrarea în vigoare a primei constituții indiene, întruchipare a vechilor aspirații de libertate și independență națională.Inaugurînd astfel noul capitol al dezvoltării sale de-sine-stă- tătoare, tînăra republică așeza în centrul preocupărilor valorificarea resurselor naturale și angajarea, în acest scop, a energiilor creatoare descătușate ale poporului indian. Pe baza planurilor cincinale — pînă acum s-au succedat patru — dezvoltarea economică a fost orientată în direcția unei industrializări rapide ; aceasta oferea Indiei . posibilitatea de a învinge seculare flagele — foamete și boli endemice, șomaj, analfabetism, înapoiere în toațe sectoarele economice — moștenire rămasă de la îndelungata stăpî- nire și exploatare colonială. Producția industrială a crescut în acești ani de patru ori — cu o gamă largă de realizări de la nave maritime și avioane,

la locomotive șl uzine atomoelectrice. înainte de a se trece la aplicarea acestor planuri, jumătate din producția de electricitate era consumată de șase mari orașe ale țării.Lacurile de acumulare create, sistemul de irigații în continuă dezvoltare, procesul de mecanizare a lucrărilor și de folosire a îngrășămintelor constituie principalii factori destinați a ușura agriculturii indiene realizarea unui obiectiv vital — asigurarea produselor alimentare, corespunzător cerințelor unei populații care se apropie de 600 milioane.Numeroase exemple grăitoare ilustrează e- forturile depuse în domeniile cultural și social : procesul de alfabetizare (procentul s-a dublat aproape, de la 16 la 30 la sută), construirea unei rețele de zeci de mii de școli de toate gradele, combaterea mortalității infantile și asigurarea unei largi asistențe medicale și sanitare în prevenirea epidemiilor.Profund atașat îdeil de libertate, poporul român a manifestat dintotdeauna simpatie și viu interes față de succesele dobîndi- te de poporul indian pe calea consolidării independenței și al progresului economic Și ’ social. Legăturile dintre cele două țări

șt popoare au cunoscut o evoluție ascendentă. O contribuție înseninată la acest proces pozitiv au a- dus-o vizita în India a președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și recenta vizită în România a președintelui Indiei, dr. Varahagiri Venkata Giri. încheierea unui șir de acorduri bilaterale — prevă- zînd, între altele, constituirea unei comisii mixte permanente guvernamentale româno- indiene de cooperare economică, tehnică și științifică — evidențiază posibilitățile concrete de lărgire și diversificare a colaborării economice între cele două țări aflate în curs de dezvoltare, pe baza deplinei egalități în drepturi și avantajului reciproc. Un document semnat a de cele două părți la Delhi, la începutul a- cestui an, cuprinde o gamă largă de domenii ale industriei și tehnologiei în care urmează să se dezvolte colaborarea și cooperarea româno-in- diană, prevăzîndu-se, printre altele, ca, pînă în 1980, volumul schimburilor comerciale să atingă cel puțin 1 miliard de rupii. Ridicarea acestor relații pe trepte superioare corespunde intereselor celor două țări și popoare, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
1. ROD.ESCU

Zwff națională a AustralieiSe împlinesc 168 ani de la acea zi din ianuarie, cind a ancorat pe coastele Noii Galii de Sud convoiul de vase ce aducea, de peste mări, primul transport de coloni, care aveau să pună temeliile unei noi țări — Australia.Din 1901, cind a fost creată Uniunea Australiană — federație formată din 6 state și ținînd de Com- monwealthul britanic — această țară s-a dezvoltat continuu. Populația, azi în număr de 13 milioane, s-a concentrat în special in zonele de coastă din est.Importantele resurse miniere și agricole ale țării-continent au dus la dezvoltarea unei industrii și a unei agriculturi puternice. Cunoscută ca cel

mai mare exportator de lînă, Australia posedă, totodată, zăcăminte aurifere, precum și mari rezerve de cărbune, petrol, u- raniu, minereuri de nichel, plumb, zinc, fier, aluminiu.Venirea la guvern, în decembrie 1972, a partidului laburist, condus de Gough Whitlam, a marcat începutul unor re- orientări în viața politică internă și externă a Australiei. Activitatea marilor monopoluri a fost îngrădită, investițiile străine fiind acceptate doar în măsura în care răspund nevoilor țării. Se pune acum accent pe valorificarea surselor de materii prime de către întreprinderile naționale australiene.

în ce privește politica externă, este semnificativ că In ultima vreme Australia și-a redus participarea la pactele militare SEATO și ASPAC (Consiliul Asiei și Pacificului), a stabilit relații diplomatice cu R. P. Chineză, R. D. Vietnam și R. D. Germană, își lărgește colaborarea cu alte state.Relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Australia au cunoscut o continuă dezvoltare. A- cordul comercial încheiat între cele două țări, în 1967, precum și memorandumul la acest acord, din 1969, au contribuit la extinderea schimburilor bilaterale, în interesul ambelor popoare.
M. CARACIOV
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