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CONVORBIRI DESPRE EFICIENȚĂ Maiestatea Sa Hussein Ibn Talal,
Sarcini • Preocupări • Rezultate regele Regatului Hașemit al Iordaniei, I

SISTEMUL Șl CONTROLUL BANCAR va face o vizită oficială in România
Interlocutor: vicepreședinte al Băncii Naționale, Alexandru OPREA

— tn ce direcții principale va 
fi orientată activitatea organelor 
bancare in anul 1974 in vederea 
sporirii contribuției lor la creș
terea eficienței economice, gos
podărirea judicioasă a mijloace
lor materiale și bănești, { 
rirea ordinii și disciplinei 
cheltuirea banului public ?

întă- 
i in

—'Caracteristică pentru activitatea organelor bancare este manifestarea unei intense preocupări pentru a determina creșterea simțului de răspundere al întreprinderilor în folosirea fondurilor ; această acțiune a fost proprie muncii noastre și în a- nul 1973, ca și în anii anteriori. Pentru 1974, pornind de la sarcinile stabilite organelor financiare și bancare de Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale a României din 27—28 noiembrie 1973, de a acționa neabătut pentru gospodărirea cît mai judicioasă și folosirea cît mai eficientă a resurselor financiare ale statului, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a întocmit un amplu program de măsuri care vor duce Ia creșterea exigenței controlului bancar în economie și care vizează, în principal, întărirea laturii preventive a acestuia, în sensul de a frina din timp apariția u- nor fenomene negative în procesul de aprovizionare, producție, desfa-

cere, în cheltuirea fondului de salarii și a altor mijloace bănești. In principal, organele bancare vor urmări : modul în care unitățile economice se preocupă de punerea continuă de acord a aprovizionărilor de materii prime și materiale cu necesarul reclamat de realizarea planului de producție, ținînd seama de stocurile existente și de normele de consum aprobate ; pozițiilor legale în vire la interzicerea duse care nu au rată prin contracte me ; întărirea prinderile care nu-și realizează sarcinile de plan și au imobilizări de mijloace circulante, asupra modului în care conducerile acestora se preocupă de cunoașterea situației financiare și stabilesc măsurile ce se impun pentru asigurarea echilibrului permanent între încasări și plăți, astfel incit să se prevină folosirea de fonduri peste cele aprobate. Evident, in fiecare caz în care se vor constata abateri de Ia disciplina financiară, organele bancare vor stabili măsurile care se impun și vor aplica sancțiuni corespunzătoare — scopul imediat fiind redresarea pidă a situației. La unitățile la se mențin lipsuri pe perioade îndelungate, organele bancare cere comitetelor sau consiliilor menilor muncii să abordeze aceste si-

respectarea dis- vigoare cu pri- fabricării de pro- desfacerea asigu- sau comenzi fer- controlului Ia între-

ra- care mai vor oa-
Autoîncărcăforul „D. D. 45"
Un nou produs al întreprinderii „Progresul” din BrăilaLa Întreprinderea de utilaj greu „Progresul" din Brăila a început, recent, construcția în serie a u- nui nou produs de o mare complexitate tehnică — autoincăr- cătorul „D.D. 45“, u- tilaj destinat operațiilor de încărcare- descărcare, manipulare și transport a a- gregatelor de balastieră și materialelor în vrac, a mărfurilor

generale sau lăzilor a căror greutate nu depășește 1 000 kg.Acest tip de încăr- cător-auto este primul construit în țară, ca rezultat al unor concepții originale, cu numeroase elemente de noutate față de u- tilajele similare produse în străinătate. El a fost conceput și proiectat de către specialiștii Institutului de cercetări pentru uti-

laje de construcții- Brăila. Caracteristic este faptul că autoîncărcătorul „D.D. 45“ poate fi mînuit cu u- șurință, realizind o rotire de 360 de grade, intr-un spațiu restrins. El este acționat hidraulic și are o mobilitate ridicată. Pentru ușurarea plasării în denivelate, din față lantă.
de- terenuri puntea este osci-

VASLUI. Metamorfoze în beton și sticlâ, care dominâ 
peisajul tradițional al tîrgului moldovenesc de odi

nioară Foto : S. Cristian J*1M

Doi oameni
înfr-unul

Mai greu să-și fi amintit careva, cind și cum 
înfiripase prietenia lor; sigur și plăcut a rămas 
amintirea fiecăruia că ea dăinuise cițiva ani.

S-a intimplat insă ca, dintr-un motiv sau altul, 
zitele să se rărească și, in cele din urmă, firul prie
teniei să se subțieze într-atit incit să se rupă.

A trecut timpul. Și a venit pînă la urmă vremea 
cind una din numeroasele familii ale colectivului din 
care și ei făceau parte — la aniversarea căsătoriei de 
argint — i-a readus pe cei doi „naufragiați ai unei 
prietenii" pe aceeași punte.

Dintre toți invitații, ei doi păreau a se simți stin
gheri. Se „tratau" de parcă nu s-ar fi văzut și cunos
cut niciodată. Prietenii amindurora au observat bine 
Că se fereau să-și intilnească privirile.

Cit de mult și-ar dori unii să-și păstreze în amintire 
doar lucrurile plăcute, frumoase, iar pe celelalte să

se 
in

vi

le

PICĂTURA DE CERNEALĂ
co-dea uitării. Memoria nu poate fi însă curățată, la 

mandă, cu peria de sirmă și nici ștearsă cu neofalină. 
Intr-un moment cind veselia generală era în toi, cei 
doi s-au privit îndelung, ochi in ochi. „Pe vremea cind 
eram director, el mă ridica în slăvi cu toate laudele 
meritate și nemeritate ; nu pierdea ocazia să spună că 
am fost pionul principal în obținerea rezultatelor bune 
ale colectivului. Cu toții — spunea el — mă apreciau 
pentru că, fără să-mi cruț forțele, zi și noapte, mă 
aflam în unitate, să conduc și să văd cu ochii ceea ce 
se petrece, să dau indicațiile necesare atunci cind se 
împotmoleau lucrurile. Mi-au plăcut și m-au incintat — 
de ce să mint — cuvintele lui măgulitoare, mieroase. A 
venit insă ziua, ziua aceea cind am fost schimbat din 
funcție și cum aș putea să uit că același om — ca și 
cind ar purta mai multe măști de carnaval — dezieîn- 
du-se pe sine mi-a reproșat : „Stătea pină la ore tirzii, 
chiar noaptea in unitate pentru că nu avea încredere in 
colaboratorii apropiați ; emitea decizii arbitrare, de 
unul singur, ca șl cind noi n-am fi fost nimeni și ni
mic". Fulgera împotrivă-mi și căuta spre noul șef 
așteptind ca acesta să schițeze măcar un gest din care 
să înțeleagă că i-a intrat in... grații.

Mai singur ca niciodată, celălalt invitat la reuniunea 
familiilor prietene repetă pentru sine ca un refren : 
„Om cu om se întîlnește, om cu om... Nu s-ar fi putut 
și altfel ?... Cine și ce m-ar fi oprit să fiu un om din- 
tr-o bucată ?“.

Să fi însemnat gîndul acesta o recunoaștere a erorii 
de atunci? _

Nimeni nu i-a văzut pe cei dot sa schimbe un cu- 
vint. Și totuși intre ei a avut loc un început de 
dialog...

Constantin MORARU

adresat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu 

participanților la lucrările celei de-a III-a Conferințe 
pe țară a Asociației crescătorilor de albineDragi tovarăși,Doresc, înainte de toate, să vă mulțumesc în mod călduros pentru invitația ce mi-ați adresat-o de a lua parte la cea de-a III-a Conferință pe țară a Asociației crescătorilor de albine și la aniversarea — cu acest prilej — a 100 de ani de la înființarea primei asociații de apicultori din România. îmi este deosebit de plăcut să vă adresez pe această cale un cordial salut și calde felicitări dumneavoastră, participanților la noastră.îndeletnicire străveche, a reprezentat de-a lungul român, favorizată fiind de ... , . _ .oferă din abundență pentru creșterea albinelor. Țin să mod deosebit rezultatele obținute în ultimii ani de cei de crescători de albine, de muncitorii, tehnicienii și in- își desfășoară activitatea în sectorul apicol.politicii generale a partidului și statului nostru de dez-

conferință, tuturor apicultorilor din țaracu frumoase tradiții populare, apicultura vremii o activitate constantă a poporului minunatele condiții pe care relieful și cli-

tuații dificile și să determine conducerile întreprinderilor respective să ia măsuri hotărîte pentru lichidarea deficiențelor constatate în gospodărirea fondurilor.Dacă și în urma acestor măsuri nu se întrevăd posibilități de remediere a situației, organele de control ale băncii vor solicita comisiilor finan- ciar-bancare teritoriale să analizeze starea de lucruri existentă, iar concluziile să fie aduse la cunoștința consiliului județean de control muncitoresc și comitetului județean de partid, astfel ca prin această colaborare să se asigure găsirea de soluții pentru rezolvarea în termen cît mai scurt a problemelor economico- financiare cu care sînt confruntate întreprinderile in cauză.
— ( tntrucit tn acest an un 

accent deosebit se pune pe re
ducerea costurilor de producție 
și, cu precădere, a cheltuielilor 
materiale, cum vor acționa or
ganele bancare pentru ca efor
turile depuse in acest domeniu 
să se soldeze cu rezultate eco
nomice superioare ?— Organele băncii, organe de control ale statului care au un contact permanent cu întreprinderile, vor veghea ferm, cu ocazia efectuării o- perațiunilor bancare pentru întreprinderi (decontări, acordări de credite, eliberarea altor fonduri ș.a.), astfel ca acestea să aibă loc în strictă concordanță cu îndeplinirea sarcinilor de plan și numai în cadrul fondurilor aprobate. Un accent aparte vom pune pe urmărirea realizării ritmice a planului de producție, deoarece totdeauna cind acesta se înfăptuiește neritmic, apare și risipa de materiale, se obțin unele produse de calitate necorespunzătoare, a căror recondiționare implică cheltuieli suplimentare. De asemenea, se va acorda o atenție deosebită încadrării în nivelul cheltuielilor de producție planificate și, mai ales, respectării normelor de consum, precum și evitării cheltuielilor neeconomicoase, care se mențin încă la un nivel ridicat ; cu aceeași grijă

Convorbire realizata de
Dan MATEESCU

(Continuare in pag. a III-a)

La invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, la sfîrșitul lunii ianuarie, Maies
tatea Sa Hussein Ibn Talal, regele Regatului Hașemit al Iordaniei, va face o vizită oficială în România.

ma țării le apreciez în peste 60 000 ginerii careIn cadrulvoltare susținută a agriculturii socialiste, de valorificare cit mai deplină a multiplelor sale posibilități, apiculturii îi revine un rol important, fiind chemată să contribuie, alături de celelalte ramuri a- gricole, la sporirea continuă a producției agroalimentare. Cunosc că apicultorii din țara noastră și-au propus pentru următorii ani sarcini însemnate privind sporirea efectivului și producției apicole, producerea de material biologic tot mai valoros, dublarea cantității de miere pentru consumul populației — și vă doresc să îndepliniți in cele mai bune condiții aceste obiective. Sînt încredințat că bilanțul pe care îl veți face în cadrul consfătuirii, dezbaterile ce le veți purta vor constitui un puternic imbold în activitatea dumneavoastră pentru obținerea unor rezultate și mal importante.Cu această convingere, urez succes deplin lucrărilor celei de-a III-a Conferințe pe țară a Asociației crescătorilor de albine ! Vă doresc tuturor noi succese și satisfacții tot mai mari în activitatea ce o desfășurați și în viața personală, multă sănătate și fericire !
/■

*

PENTRU CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ

Toate
Nu mai sînt multe zile pînă la începerea lucrărilor agricole de primăvară. De aceea, totul trebuie pregătit temeinic, pentru ca lucrările să poată fi executate in cele mai bune condiții și în timp scurt. în mod special,, se cere ca toate tractoarele și mașinile agricole să fie reparate cu cea mai mare grijă, să se facă recepția lor cu maximă responsabilitate. Care este stadiul lucrărilor de reparații în stațiunile 

i. pentru mecanizarea agriculturii, așa cum rezultă din datele cuprinse în informarea operativă din 25 ianuarie a ............................griculturii, mentare și toarele au proporție semănătorile de cereale — 74 la sută, . semănătorile pentru prășittwre — 75 la sută, mașinile pentru combaterea dăunătorilor — 37 Ia sută, iar remorcile — 55 la sută. Repararea tractoarelor este avansată mai ales in județele Argeș. Mureș, Constanța, Mehedinți, Buzău, Bacău. în schimb, în județele Iași, Maramureș, Olt, Sălaj, Suceava nu au fost reparate decît circa 60 la sută din numărul tractoarelor prevăzute. Situații similare sînt și în ce privește celelalte utilaje agricole.Să dăm, deci, cuvîntul

Ministerului A- Industriei Ali- Apelor ? Trac- fost reparate în de 65 la sută,

utilajele - pregătite exemplar I
corespondenților noștri, pentru a ne relata despre măsurile organizatorice bune care au fost luate și care au permis stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii din unele județe să termine reparațiile, despre problemele care se cer

clarat că reparațiile celor1 724 mașini agricole s-au încheiat de clteva zile și că peste cîteva zile se vor termina de reparat și cele2 000 tractoare. Referitor Ia calitatea lucrărilor, am fost asigurat că se stă mult mai bine decît în alți ani.

lor funcționare, verificarea utilajelor de către zători de S.M.A.-uri.vor aducesii de suprarecepție deplasate de la trust pe teren. Cu prilejul unei deplasări
a fost făcută factorii răspun- la comune și Alte dovezi le cele cinci corni

LA TELECONFERINȚA DE AZI, despre reparații în S.M.A. • Ce arată 
ultima situație centralizată la ministerul de resort • ARGEȘ : Trac
toarele și celelalte mașini sînt gata de start • VILCEA : „Certificatul 
de calitate" se semnează acum, la lucrările de sezon • MUREȘ : 
Toate reperele care s-au putut folosi au fost recondiționate • CLUJ : 
Numai 62 ia sută • MARAMUREȘ : Așteptăm piese de la baza de 
aprovizionare din Satu-Mare • SATU-MARE : Ne lipsesc și nouă 

sute de repere

rezolvate acum pentru a putea fi grăbite aceste lucrări.începem cu județul Argeș care, potrivit situației primite de la ministerul de resort, are rezultate bune in această privință.— Ce ne poți spune, Gheorghe Cîrstea, în legătură cu pregătirea utilajelor pentru campania agricolă de primăvară ?— Redau cele aflate de la ing. Petre Leca, directorul trustului de mecanizare. Dînsul mi-a de-

— Al putea să ne explici cum s-a reușit ca, în județul Argeș, reparațiile să se facă la timp și bine ?— Este rezultatul unei acțiuni desfășurate de organele de resort. Reparațiile s-au efectuat in 5 centre specializate : Cos- tești, Teiu, Miroși, Mără- cineni și Schitu ~ "Aici s-a lucrat mai organizat, există mecanici calificați, utilaje de reparat adecvate, documentare tehnică etc. Pentru a fi siguri de buna
Golești, mai bine, deoarece

pe teren la secțiile de mecanizare de la cooperativele agricole din Căteasca, Ciupa, Rătești, Leordeni, Izvoru, ne-am convins că tractoarele și celelalte utilaje agricole sînt la start : oricînd pot începe lucrările agricole.— Intervin nu pentru că sînt vecin cu Argeșul, ci pentru că și în județul Vîlcea reparațiile și reviziile sînt avansate.— Concret, care este stadiul lucrărilor, Ion Stan- ciu 7

— Concret, azi (26 ianuarie), la unul din cele trei centre — și anume cel de la Rm. Vîlcea — se mai găseau pe banda de lucru numai 18 tractoare din cele 99, urmind ca și acestea să fie îndreptate spre secții în maximum 15 zile. Cît privește plugurile, grapele, discurile, mașinile de plantat cartofi sau cele folosite la combaterea dăunătorilor în pomicultură, toate au fost pregătite. Așa după cum mi-a spus ing. Alexandru Cirstea, directorul S.M.A. Rm. Vîlcea, „certificatul de calitate" al reparațiilor se semnează în a- ceste zile, cind tractoarele intrate în parcurile secțiilor sînt utilizate la transportul gunoiului de grajd, la administrarea îngrășămintelor chimice și la combaterea dăunătorilor în livezi. Directorul ne-a asigurat că, pînă la 10 februarie, toate tractoarele și mașinile din dotarea secțiilor de mecanizare vor fi gata reparate și revizuite.— Și în j.udețul Mureș lucrările de reparații au fost făcute în proporție de peste 80 la sută. La direcția agricolă se afirmă că se lucrează în devans față de graficul stabilit.
Ion HERTEG

(Continuare in pag. a III-a)
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CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE 
în confruntare cu problema utilizării 

raționale a energieiVorbind despre consumuri și randamente, sîntem înclinați Să ne gindim mai aleș ia mașini, la instalații și la procese industriale. Uităm astfel că și construcțiile exercită, în diverse feluri, o mare influență asupra consumului energetic național. Stabilind soluții de proiect și executînd construcțiile respective, arhitecții și inginerii determină, pe întreaga durată de exploatare, adică pentru a- proape un secol, cită energie va fi necesară în scopul încălzirii și iluminatului ; cu alte cuvinte, ei fixează consumul energetic de perspectivă al zonei de spațiu pe care o organizează. In condițiile in care țara întreagă este un șantier și in care generația actuală construiește mai mult decît toate cele precedente. acest lucru are o însemnătate excepțională.Nu este lipsit de interes să amintim că. de pildă. în zona de nord-vest a Europei se consumă, în scopul încălzirii spațiilor construite, pină la 40 la

sută din totalul de energie de toate felurile, în timp ce industria primește aproximativ 45 la sută, iar transporturile doar 15 la sută. In decursul duratei de exploatare a unei clădiri, volumul combustibilului utilizat
toresc transmisiei de căldură prin elementele de construcție (pereți, ferestre, uși, acoperișuri). Aceste pierderi sînt proporționale cu suprafața exterioară a clădirilor, cu diferența de temperatură între exterior

Supunem proîectanților, constructorilor 
și economiștilor cîteva observații și idei 
propuse de prof. dr. ing. Adrian RADU, prodecan al 

Facultății de construcții din lași

pentru încălzire depășește de citeva ori pe acela al construcției respective. Oare condițiile de confort termic în clădiri nu ar putea fi asigurate cu un consum mai mic de căldură 7Pierderile cele mai mari și care ar putea fi limitate se da-
și interior, dar invers proporționale cu capacitatea de izolare termică a elementelor de construcție exterioare. Un consum specific mai mic de căldură se obține la acele clădiri a căror suprafață exterioară, raportată la volumul total, este

mai mică, adică la construcțiile compacte, a căror formă se a- propie de cub sau paralelipiped. Proporționarea clădirilor reprezintă, deci, un prim pas spre economia de combustibil in construcții. In același sens ar acționa și evitarea suprafețelor exterioare complicate, cu in- trinduri sau ieșinduri, la care de multe ori se recurge în mod abuziv.Evident, temperatura exterioară este impusă de climă și nu poate fi influențată. Consumul poate fi însă redus dacă se micșorează temperatura interioară. De altminteri, aceasta a fost una din primele măsuri la care au recurs multe țări atunci cind au fost confruntate cu actuala criză de combustibil, in- truclt cu fiecafe grad în minus, consumul de căldură se micșorează cu aproane 5 la sută. Scopul nu poate fi însă coborî- rea temperaturilor interioare, luată in sine, ci asigurarea con-
(Continuare în pag. a Il-a)

Puntea dintre carte 
și cititorA început anul marilor sărbători, sărbătorile mareînd ziua bucuriei după muncă desfășurată îndelung și privire grav cercetătoare asupra timpului.A 30-a aniversare a eliberării României de sub jugul fascist și ai XI-lea Congres al Partidului Comunist Român impun fiecăruia — după măsura în care ne-am ciștigat acest drept — întrebarea : cît și cum ne-am revelat, fața de alții și față de noi, talentul, energia spirituală, luciditatea viziunii cu sensibilitate, autenticitate, idee nobilă, ciez politic, știință a potrivirii cuvin- tului, simț estetic și dragoste față de om 7 Și cît am cucerit din visatele punți de comunicare cu cititorul 7 O recentă întil- nire cu cititorii într-o seară de decembrie 1973 mi-a amintit încă o dată permanența acestei probleme. La recitalul „Dedicații la aniversarea republicii" inițiat de „Studioul de poezie" al Universității populare București, la care am participat mai mulți poeți, sala nu era suprapopulată de lume, intr-adevăr. Dar cei peste șaizeci sau șaptezeci de auditori, care se desprin- seseră de lingă cămin ca să asculte poezie, eram siguri că pentru

poezie veniseră. Pot aminti și cițeva întil- niri mai spectaculoase. Pe litoral — la Mangalia și Eforie — în plin sezon, cind la serile de poezie au venit sute de oameni. Eram cu Victor Efti- miu. George Dan și Marin Sorescu, sau la Soveja unde grupul de poeți a fost primit sărbătorește de tinerii și mai vîrstnicii citi-
Tnsemnări de 

Violeta 
ZAMFIRESCU

tori de poezie din Vrancea. Ori la Sme- eni, județul Buzău. Era una dintre acțiunile Radiodifuziunii, recital de poezie, la care aproape trei mii de oameni au venit. Nu încăpeau in sala căminului cultural. Ascultau afară, la megafoane, și de trei ori a trebuit să repetăm recitalul fiindcă majoritatea doreau să ne vadă și la față, cum arătam fiecare. La Craiova, unde am fost de mai multe ori — o dată (erau și Mihai Cruceanu, Gelu Naum, Constantin Nisipeanu, Romulus Vulpescu și Haralambie Grămes- cu) am avut un auditoriu de 2 000 de oameni. Sînt numai ci

teva din multele sute de intîlniri cu cititorii, întilniri pe care fiecare scriitor le-a avut și le are. Au fost desigur și unele seri de poezie, pierdute în ani. Astăzi nimeni nu mai vine cu sila să asculte poezie. Și nimic nu poate fi mai emoționant pentru cel ce scrie decit să te duci intr-un sat — cum ni s-a intimplat o dată — pe lingă Odorhei, altă dată la Izvoarele Prahova — unde să-ți vezi cărțile în bibliotecă, uzate, și unde să vină spre tine cititori — erau femei trecute de treizeci de ani, care îți știau multe poezii pe dinafară și pe care nimeni nu le silise să ți le învețe.Tot o mărturie a pătrunderii poeziei pînă în cine știe ce colț de țară sint și scrisorile pe care le primești din cind în cind de la oameni, uneori nevă- zuți de tine niciodată și care nu te-au văzut, dar le-a căzut în mină o carte a ta și iți scriu spontan, dezinteresat. Flecare scriitor are asemenea dovezi de preț, pe care le poate revedea cu emoție în clipe mai grele sau de îndoială. Dovezi ca- re-i răspund simplu unor întrebări. fără laudă multă sau denigrări. Dar fiecare(Continuare în pag. a IV-a)
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DIVERS
Cocotierul
de la Cluj

■

Unicul existent . .. _________,de prima expediție românească transafricană, a prins... adinei rădăcini în frumoasa grădină botanică din Cluj. Acum, cocotierul a ajuns Ia înălțimea de doi metri și își continuă, viguros, ascensiunea. Exemplul său întru aclimatizare este urmat, îndeaproape, în aceeași ospitalieră grădină, de alte exemplare rarisime la noi : primul arbore de cauciuc și primii a- nanași. Ca să nu mai vorbim de somptuoșii palmieri și de chetele orhidee, care se la Cluj, „ca acasă".

exemplar de cocotier în țara noastră, adus

co- simt,

EDUCAREA TINERETULUI- 
prin muncă, pentru muncă

„Bine11 poate deveni 
„foarte bine“
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| Ar fi fost

dat la...
rindea tîm- O.C.L.Marin Călinoiu lucra ca plar de întreținere la Metalo-chimice Craiova. Printre unitățile pe care le „întreținea" se afla și cea cu numărul 46 a magazinului de mobilă. Bun cunoscător al terenului, și încă și mai bun observator, a văzut cum că, în pauza de prînz, gestionarul lasă banii într-un sertar neasigurați. Și, în timp ■ ce gestionarul se repauza, M.C. „lucra". Intra în magazin prin- tr-un geam de la subsol, cotro- băia prin sertarul cu pricina și azi a luat o mie, mîine două, pînă și-a rotunjit suma la 15 000 lei. Și n-a fost prins imediat, pentru că M.C. „opera" într-un stil cu totul original : calcula suma înscrisă pe cîteva bonuri șl, după ce Ie rupea, lua fix banii respectivi. Nici un leu în plus. Cînd i s-a calculat pedeapsa. i s-au dat fix patru ani. Nici o zi în minus.
Nu s au avut
„ca frații"Era aproape de miezul nop
ții. La bufetul din satul Marsi- 
lieni (Ialomița), fraților Mache, 
4 la număr (Ilie, Sandu, Dumi
tru și Vasile), li s-a părut că, 
de la o altă masă, frații Berea, 
3 la număr (Pică, Sțan. fi Dumitra), S-ar fi uitat „chioriș" la 
ei. Atit le-a trebuit. Cele două 
tabere au început un tărăboi de 
pomină, aruncindu-și unii alto
ra pahare, sticle, sifoane, scau
ne. Hărmălaia a continuat afa
ră, pînă a venit milițianul, care 
le-a încheiat, pe loc, un proces 
verbal, potrivit căruia, pe lingă 
„oalele sparte", vor mai plăti, 
tot frățește fi ceva pe deasu
pra, pentru — cităm : „ultraj 
la bunele moravuri și distruge
re de bunuri".

omenesc...
La Încheierea partidei de vî- nătoare organizată pe terenul comunei Ciocănești (Ilfov), cei 25 de participanți se îndreptau spre locul de plecare. La un moment dat, unul dintre ei, Marin Ochea, l-a rugat pe alt vînător, Emil Bobincă, să-i țină pușca, spunîndu-i că nu se simte prea bine. Cînd s-au adunat cu toții la punctul de plecare, așteptînd autobuzul, au văzut (cu toții) că M.O. nu Sosise. Normal și omenesc ar fi fost ca vînătorii să se întoarcă și să-l caute pe M.O. Dar n-a fost să fie nici normal, nici firesc : Vînătorii au plecat. Abia după două zile, alarmată de familia lui M.O., miliția a pornit în căutarea lui, dar era prea tir- ziu. Din primele cercetări se pare că a decedat în urma unul atac de cord. Poate că ar fi putut să fie salvat dacă recunoscuta solidaritate vînătoreaseă ar fi acționat, și în acest Caz, In mod normal, omenesc...

La Încheierea partidei de nătoare organizată pe t_..

Unul care își 
„omoară" 
rudele

Ion Grădinara, lucrător la 
I.R.E. Reșifa, a primit o tele
gramă prin care „familia îndo
liată" din Săveni-Botoșani îl 
roagă să se înnoiască fi șă vină 
urgent că i-a murit bunica. La 
foarte scurt timp, pe adresa 
întreprinderii reșițene a sosit o 
altă telegramă, că i-a murit so
ra, pe nume Didina Grădinara. 
Întreprinderea l-a învoit pentru 5 zile. La înapoiere, a prezentat 
conducerii o dovadă 
de medicul Emil Circu, de 
spitalul din Săveni, in 
scrie, negru pe alb, că 
Didina, murise. Didina 
sănătoasă tun, trăiește 
după spusele ei — are 
să trăiască încă mult 
Cum rămine cu spusele docto
rului ? Te pomenești că, între 
timp, I.R.E. Reșița o fi mai pri
mit o telegramă. Cite rude mai 

de „omorît", Grădinarule ?

semnată 
la 

care se 
sora lui, 
însă e fi — 
de gind 
și bine.

Rubrică redactată de

Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scînteii'

Fruntașii de azi 
formează pe cei de 
mîine. RePartizarea ti* nerilor muncitori — absolvenți ai școlii profesionale — pe lîngă cei mai buni meseriași, cu o bogată experiență, fruntași în producție, este una din acțiunile importante întreprinse de organizația de partid de la întreprinderea „Hidromecanica" din Brașov, avînd drept scop ridicarea continuă a nivelului pregătirii profesionale a tinerilor, depășirea greutăților pe care aceștia le în- tîmpină la început de drum în meserie. Comunistul Constantin Suciu, de pildă, a pregătit pînă acum 30 de tineri, mulți dintre ei fiind în prezent fruntași în producție, capabili să execute piese de o deosebită complexitate ; la fel și Tudor Baranga, Martin Hanța și alții. Aceeași grijă o manifestă „profesorii" și față dă educația „elevilor" lor, în spiritul răspunderii comuniste față de bunul mers al producției. Tineri ca Mihai Avarvarei, Ilie Banciu, Paul Burcă și alții, care la început aveau unele manifestări de indisciplină, lipseau de la serviciu, dădeau lucru de slabă calitate, datorită sprijinului pe care l-au primit din partea comuniștilor Ion Colcer, Ștefan Lupu etc., s-au încadrat în ritmul de munci al colectivului, sînt acum mîndria secțiilor in care lucrează.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

Concret, despre 
frumusețea profe
siei. Intîlniri ale cadrelor de conducere, specialiștilor și muncitorilor fruntași cu elevi și alți tineri din localitățile Năvodari, O- vidiu, Lumina au fost organizate de curînd de comitetul de partid din Uzina pentru mecanizarea agriculturii și industriei alimentare Năvodari. In cadrul acesto

Tinerii ingineri la 
școala producției. Organizația de partid și organizația U.T.C. din întreprinderea de utilaj greu „Progresul" Brăila acordă o atenție deosebită perfecționării pregătirii tinerilor absolvenți ai învățămîntului superior. Cu cei 50 de ingineri și subingineri stagiari, din care 29 absolvenți în 1973, se organizează consultații de specialitate.

de partid Brăila a indicat organizațiilor de partid să preia această inițiativă și să o extindă în toate unitățile economice.
Valeriu STOIU
corespondentul „Scînteii"

„Sfatul tinerelor 
fete" Comitetul județean de partid Neamț a organizat în unitățile economice unde femeile dețin ponde

i—INFORMAȚII-
din activitatea organizațiilor de partid

ra, tinerilor II s-a vorbit despre frumusețea diferitelor profesii, li s-a demonstrat concret care este cîștigul material și spiritual pe care îl poate avea societatea și ei participînd efectiv la producția de bunuri materiale. Aceste în- tilniri au fost completate, recent, cu vizite în uzină, unde tinerii fruntași in producție au arătat cum muncesc, cum reușesc să-și realizeze și să-și depășească normele și cit cîștigă lunar, în antiteză cu cei certați cu disciplina în producție. La secția de fabricație a pieselor, vizitatorilor le-au fost prezentați tinerii strungari Ion Bodea- nu și Dumitru Paraschiv care, lună de lună, își depășesc sarcinile de producție cu 10—20 la sută.
M. GEORGE

date de cadre de conducere din întreprindere, întîl- niri cu ingineri cu vechime îndelungată în meserie, cu maiștri experimentați, precum și consfătuiri privind buna organizare a producției etc. De asemenea, tinerii specialiști sînt ajutați în realizarea unor proiecte de inovații și raționalizări. Astfel, inginerul stagiar Valentin Gasser a construit un dispozitiv de întins șenile pentru excavatoare, iar acum lucrează la un proiect de deparafinare simplă și rapidă a pieselor ; inginerii Natalia și Teodor Rugină realizează în prezent un dispozitiv de filetare în vîrtej, iar subinginerul stagiar Tănase Teodorof a conceput și construit un dispozitiv de găurit eclise pentru cupa universală. Dată fiind eficiența acțiunilor de la întreprinderea „Progresul", Comitetul municipal

rea — Combinatul de fire și fibre chimice Săvinești. fabrica de tricotaje „8 Martie" din , Piatra Neamț, fabrica „Volvatirul" și cooperativa meșteșugărească „Arta decorativă" din Tir- gu Neamț și altele — acțiuni educative, care se desfășoară în rîndul tinerelor angajate. La „Sfatul tinerelor fete" au loc discuții cu activiști de partid, juriști, cadre didactice, medici etc., prezentări monografice ale unităților în care lucrează. Prin filme documentare și vizite în locuri istorice și prin programe artistice special pregătite, ele sînt ajutate să cîștige noi cunoștințe profesionale, să se integreze rapid la noile locuri de muncă.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"

Elevii au deprins 
meseria... In judetul Ialomița, în cadrul acțiunilor consacrate pregătirii pentru muncă și viață a tineretului, unor elevi de la sate li s-a încredințat întreținerea și fertilizarea a 8 000 hectare de pășuni. In momentul de față, organizațiile de partid și U.T.C. din școli alcătuiesc formații de lucru, stabilesc suprafețele care revin spre îngrijire fiecărei școli. Avînd în vedere extinderea suprafețelor irigate în județ și necesitatea creșterii numărului de muncitori care să deservească noile utilaje și instalații, din inițiativa comitetului județean de partid a fost organizat un curs de motopompiști, la care au participat 300 de elevi de la liceele din Călărași, Țăndărei, Fetești, Slobozia și Lehliu ; pregătirea teoretică a fost asigurată de specialiști, iar practica s-a efectuat la stațiunile de mecanizare a agriculturii din localitate. Tinerii care au primit calificare de mecanic motopompist, în timpul vacanței de vară, perioadă de maximă activitate în domeniul irigațiilor, vor munci în formațiile de lucru alături de părinții lor și vor asigura funcționarea agregatelor de aspersiune pe toată durata campaniei agricole.
Lucian CIUBOTARU
corespondentul „Scînteii"

CONSTRUCȚIA DE LOCUINȚE
(Urmare din pag. I)dițiilor optime de confort. Pentru a- ceasta se impune, în primul rînd, raționalizarea funcționării instalațiilor — așa cum prevăd instrucțiunile recente — astfel încit debitul de căldură furnizat in clădire să corespundă necesităților reale, în funcție de variația zilnică și chiar orară a temperaturii exterioare, de pierderile efective ale încăperilor (care diferă în funcție de orientare, etaj, destinație). In același timp, debitul de căldură trebuie să fie diferențiat între zi, cînd esteL necesară o temperatură mai ridicată, și. noaptea, cind este acceptabilă și o temperatură mai scăzută. Raționalizarea funcționării instalațiilor presupune manipularea lor de către un personal foarte bine instruit și a- tent. în perspectivă, în centrale și la consumatori vor trebui utilizate dispozitive de automatizare care să permită obținerea unei mai mari sensibilități a instalațiilor. Este, de asemenea, necesară, cred, o minuțioasă verificare a elementelor de încălzire instalate în diverse încăperi, deoarece în majoritatea clădirilor există spații unde se debitează prfea multă căldură față de pierderi și altele, unde situația este inversă.Cercetările specialiștilor au demonstrat că senzația de confort termic în clădiri este rezultatul influenței cumulate a temperaturii aerului interior, a temperaturilor suprafețelor elementelor de construcție ce delimitează încăperea (pereți exteriori și interiori, pardoseli, tavane, ferestre, uși), a curenților de aer și a umidității. Este acum un fapt cunoscut — și el ar trebui luat în seamă, după opinia mea, la proiectarea noilor construcții din țara noastră — că senzația optimă de confort termic se poate asigura perfect la temperatura încăperii de 18—20° C, cu condiția ca pereții, tavanul și pardoseala să nu .creeze senzația de rece, cind, așa cum se zice, „trage". Pentru aceasta însă, capacitatea lor de izolare termică trebuie să fie • mai mare decît în prezent. La temperatura de 20° C, sistemul cardiovascular nu este suprasolicitat, dispare senzația da us-

5căciune iritantă, activitatea este mai plăcută și somnul odihnitor. Aparent paradoxal, realizarea condiției de confort termic optim nu implică deci un consum maxim de căldură, dimpotrivă, în spații cu temperatura aerului ridicată, dar cu pereții și alte suprafețe interioare reci, nu ne simțim bine și sîntem mai expuși unor maladii. Or, tocmai aceasta este situația majorității construcțiilor tradiționale, deoarece capacitatea de izolare termică are valori relativ modeste, astfel că în mod automat suprafețele nu sînt calde, iar temperatura aerului trebuie să fie mai ridicată, în compensare. Deseori, chiar. din cauza unor:, sisteme constructive cu izolație termică discontinuă, menținerea temperaturii interioare la valori mari este necesară pentru a evita fenomene de condens supărător.Pînă la urmă, factorul care condiționează în mod hotăritor obținerea senzației de confort la temperaturi relativ scăzute este capacitatea de izolare termică a elementelor de construcție care delimitează clădirea spre exterior. Preocupați de criza energetică viitoare și de creșterea continuă a prețului combustibililor, unii cercetători au construit Imobile atit de bine izolate termic incit pierderile de căldură sînt extrem de mici și pot fi compensate prin căldura degajată de către corpurile de iluminat, de instalația de apă caldă și de activitățile curente. în condițiile create de sfîrșitul epocii energiei ieftine, acesta ar putea reprezenta un mod foarte rațional de a construi — unii spun chiar unicul — deși probabil nu va fi niciodată necesar să se ajungă pină la asemenea performanțe extreme. Pînă in prezent însă capacitatea de izolare termică a construcțiilor este tributară unor concepții pe care trebuie să le considerăm învechite.Proiectarea curentă a clădirilor, conform prescripțiilor tehnice in vigoare, urmărește satisfacerea cerințelor de funcționalitate, siguranță, confort și durabilitate. Economicitatea este insă evaluată mai mult sub aspectul investiției inițiale și mai puțin sub acela al costurilor ulterioare de exploatare, iar creșterea costului energiei in perspectivă este cu

totul ignorată. Impunînd respectarea unor cerințe minime — în general îndeplinite de către structurile tradiționale și fără de care folosirea clădirilor nu ar fi posibilă — standardizarea lasă în mod evident proiectării posibilitatea de a adopta și soluții cu indici mai favorabili în ceea ce privește izolarea termică, deși nu obligă la acest lucru. De fapt, normativele tehnice nici nu își propun limitarea consumului de căldură în construcții pînă la a fi acceptabil din punctul de vedere al consumului de combustibil sau al costului exploatării. Unicul criteriu adoptat este cel al condițiilor de confort, indiferent dacă aceasta determină un consum de energie termică ce apare excesiv în perspectivă. Dorind să obțină un cost inițial cit mai mic, proiectanții se mulțumesc cu îndeplinirea strictă a normativelor tehnice și nu prevăd izolații termice suplimentare.Pe măsură ce exigențele de confort și volumul total de locuințe a- flate în exploatare cresc, reducerea consumului de energie devine un o- biectiv esențial. Avînd în vedere cantitatea uriașă de . combustibil necesară anual pentru asigurarea condițiilor de confort termic în clădiri, criteriul economiei de combustibil va deveni cu timpul chiar mai important decît acela al prețului de cost inițial. De pe acum, considerentul economiei de combustibil și al costurilor de exploatare a determinat proiectanții din țările dezvoltate industrial, dar defavorizate de un climat rece și lipsite de rezerve energetice mari, să prevadă elemente de construcție exterioare cu rezistențe la transmisia căldurii ce depășesc substanțial valorile normate pentru zonele respective. Tendința este deosebit de accentuată în Suedia, unde se acordă subvenții pentru ca noile construcții să fie realizate cu pereți și ferestre a căror capacitate de izolare termică să fie apreciabil mai mare decît minimul necesar conform standardelor, deoarece astfel se obțin reduceri ale importurilor de petrol și, implicit, economii valutare.Cînd omenirea a fost confruntată cu probleme esențiale, progresul științific și tehnic a fost, întotdeauna, mai rapid. Este “de presupus că

9situația prezentă va stimula atît pe acei care se preocupă de căutarea unor noi izvoare de energie, cît și pe constructori, care trebuie să o folosească mai chibzuit. Soluțiile sînt de pe acum conturate. Cu zece ani în urmă, realizarea unor construcții cu capacitate de izolare termică de 2—3 ori mai mare decît se obișnuiește ar fi fost greu de realizat în țara noastră. în condițiile actuale însă acest lucru a devenit posibil ca urmare a dezvoltării industriei materialelor de construcții ușoare — cum sînt betonul celular autoclavizat, pisla minerală și polistirenul expandat — cu eficiență termică foarte mare. Consider insă necesar și oportun un efort comun al cercetării științifice, proiectării și execuției pentru ca noile tipuri de structuri să poată fi create, experimentate și generalizate la timpul cuvenit.

Am început documentarea Ia Petroșani in ziua în care se întrunește, în ședința sa săptămînală, comandamentul local pentru aprovizionarea populației. în biroul tovarășului Traian Blaj — primul vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular municipal — erau prezenți conducătorii întreprinderilor de produse alimentare și ai întreprinderilor comerciale din municipiu. Raportul prezentat a fost cit se poate de concis. Notăm. Carne. Petroșani : planificat 16 800 kilograme, livrat 15 000 ; Petrila : 8 100—6 500 ; Ani- noasa : 2 200 — 2 000 ; Vulcan : 8 100 — 7 800 ; Lupeni : 12 400 — 10 000 ; Uricani : 2 200 — 1 045... La preparate din carne. Planificat 27 000 kilograme, livrat 20 125 kg, și așa mai departe la lapte, pîine, zarzavaturi...Aceste cantități reprezintă situația din perioada 3—13 ianuarie a.c. O vreme am avut impresia, urmărind firul cifrelor, că există mari minusuri la livrările efective. Curînd, m-am dumirit câ minusurile aveau, de fapt, un aspect pozitiv : cuantumul livrărilor efective a fost mai mic decît repartițiile planificate pentru simplul motiv că. în această perioadă, rețeaua comercială era saturată cu produsele alimentare de bază.Cu acest sumar statistic în blocnotes am făcut un raid prin unitățile de desfacere a produselor alimentare din Valea Jiului, în principal prin cele din Petroșani.Magazinul cu autoservire nr. 18 cunoaște un aflux permanent de cumpărători. Ce le oferă rafturile ?— într-adevăr, găsim tot ceea ce ne trebuie aici — ne spune gospodina Elena Teucă, soție de miner. Carne de porc și de pui ambalată, mezeluri și afumături sînt din abundență. brinzeturi la fel, iar conservele nu mai rentează să le prepari... acasă. Există și făină suficientă, paste făinoase, ulei, untură, ouă... ce mai, de toate. Numai drojdia nu o găsești întotdeauna. Și uite noi — fiindcă așa este obiceiul în familiile de mineri — mai facem pîine și pe acasă. Dar poate că pentru asta sîntem și noi de vină, deoarece atunci cînd vine drojdie cumpărăm mai mult decît ne trebuie. Vorba aceea, ca să fie...Aspecte îmbucurătoare am întîl- nit și în celelalte magazine alimentare vizitate (4, 5, 8, 12), la unitățile de pîine nr. 133 și 16 și la altele. Se poate spune, pe drept cuvînt, că măsurile concrete stabilite în acest domeniu în anul trecut și în continuare se materializează zi de zi în rezultatele bune în aprovizionarea Văii Jiului.Cu toate acestea, din dorința unanimă de a trece de la „bine" la „mai bine" — pentru că există această posibilitate — consemnăm și unele observații care se referă, ca să zicem așa, la pretențiile unor anumite grupuri de cumpărători. De pildă, salariata Clara Bichiș, întîlni- tă la magazinul cu autoservire nr. 8, spunea că apelează deseori la serviciile raioanelor „Gospodina", care îi
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economisesc timpul. Dar aceste raioane au un sortiment sărac de produse, care se repetă cu precizie de ceasornic. „Or, nu este posibil să mîncăm în fiecare zi sarmale, mititei și salată de beuf" — ne spunea dînsa. Am verificat această sesizare și la raioanele „Gospodina" din celelalte magazine și ne-am convins că sesizarea este întemeiată. Deși, prin comenzi ferme, magazinele solicită zilnic în jur de 15—20 sortimente tip „Gospodina", primesc în medie numai 5—7. Ca să nu mai vorbim de sortimentele de patiserie și cofetărie — pentru aceleași raioane — care sînt și mai sărace. Pe de altă parte, la magazinele cu autoservire făina albă este expusă numai în pungi de 5 kilograme, iar la centrele de pîine repartiția sortimentală este necorespunzătoare. Sînt destule cazuri cînd, de pildă, la unitățile specializate de desfacere lipsește pîinea neagră, în timp ce la magazinele alimentare lipsește cea albă. De aici concluzia că, printr-o mai chibzuită repartiție, toate sortimentele de pîine pot fi găsite, concomitent, în diferitele magazine.Din discuția a- vută cu tovarășul Cazimir Da- vidovici, directorul I.C.S. Alimentara Petroșani, am înțeles că o parte din aceste deficiențe au fost depistate și în prezent sînt în curs de înfăptuire măsuri adecvate. Așa, de pildă, chiar a doua zi urma să se treacă la extinderea preambalării făinei albe și în pungi de 1 și 2 kilograme. „In ce privește gama sortimentală a produselor tip „Gospodina" — ne spune tovarășul Da- vidovici — depindem de producția laboratorului I.C.S. A.P. Petroșani, furnizorul nostru. După cum ne-a promis conducerea întreprinderii pentru alimentație publică, încă în cursul primului trimestru se va rezolva și această problemă, prin extinderea cu sută la sută a capacității de producție a laboratorului amintit — lucrare aflată în curs de execuție. Experimental, la Fabrica de stilpi hidraulici din Vulcan și la filatura „Vîscoza" Lupeni am introdus două microcase de comenzi, unde dimineața, la intrarea în schimb, salariatele fac comenzi pentru ceea ce au nevoie, iar la ieșire găsesc produsele gata ambalate. Pe de altă parte, trebuie spus că îmbunătățirea a- provizionării populației se va resimți și în urma modernizării și reprofilării din acest an — în concordanță cu cerințele consumatorilor — a unui număr de 7 magazine din localitățile Văii Jiului.Aprovizionarea în general bună » magazinelor alimentare ale Văii Jiului, buna servire care cîștigă tot mai mult conștiința vînzătorilor, preocupările cotidiene evidente ale celor ce răspund de comerțul local 'reflectă eforturile constante ce se fac pentru ca centrele muncitorești ale acestui important bazin carbonifer să ofere condiții de viață din ce in ce mai bune locuitorilor lor.
Sabin IONESCU
corespondentul „ScînteU"

Iarna la Predeal

Și acum, 
tot așa?

Pe șeful de echipă Picu Florea, instanța l-a găsit vinovat de neluarea măsurilor cerute de protecția muncii și l-a condamnat : 2 ani închisoare, dispunîndu-se totodată obligarea la muncă corecțională. Dialogurile reproduse mai sus ne obligă la rindu-ne să întrebăm forurile in drept : într-adevăr... tot așa se lucrează și acum ?
...Sus, schele, cofraje și beton, mult beton. Se lucrează la înălțime, blocul crește văzînd cu ochii : et. VI, VII, VIII......Jos, ca pe orice șantier, utilaje, materiale și barăci cu pereți pe care cineva scrisese : „Nu lucrați sub tensiune", „Le- gați-vă centurile de siguranță"... Undeva, într-un sertar, fișele de protecția muncii ; undeva, într-o magazie, centurile de siguranță pentru lucrul la înălțime.Se lucrează sus. La etajul VIII al blocului M. II b. 8/15 din Drumul Taberei, echipa lui Picu Florea pregătește pentru o nouă turnare panourile scării A. Sprijinit într-o mînă, dulgherul Badea Argeșanu se apleacă în gol și unge suprafața metalică a panoului. E o treabă bună asta : ușurează ridicarea panoului, dar îl face al naibii de lunecos. Trebuie să te ții bine...Dar, ce-i asta ? Fîlfiit de aripi, haină aruncată ori a căzut ceva ?Sus, nu mai unge panouri dulgherul Badea Argeșanu. I-a lipsit o secundă, o clipă centura salvatoare. O mică neatenție și.De ce or fi fost Badea sus și centurile jos ?— Onorată instanță. îmi pare rău, regret mult acest accident. Știți — a continuat șeful echipei. învinuit în proces că n-a luat măsurile cuvenite — centura nu părea ne cesară, nu prea avea de ce o lega... Și acum, tot așa...— In prezent cunosc că se lucrează în același fel, fără centuri... (depune mărtu rie și maistrul Lazăr Postelnicu).

Șoferului 
ii stă bine 
cu drumul

Constantin lacob, șofer la I.T.I.A., trecea în rîndul vecinilor drept un gospodar iscusit. Poate chiar prea iscusit. Mai din admirație, mai din invidie, erau destui care se-ntrebau : cum a reușit, dom’le, Costică, dintr-un singur salariu, să-și cumpere apartament confortabil cu bani gheață, să-și cumpere mașină, să facă lux, să trăiască pe picior mare ? 1 Ba, gurile rele vorbeau chiar de-o a doua mașină care ar f „sosită in vamă". Și nu vorbeau cu păcat Dar C. I. își vedea mai departe de treabă Numai că treburile lui nu prea erau curate. La o cercetare mai amănunțită, organele în drept au descoperit că C. I., în lo< să-și vadă de drum, pe acolo pe undr mergea el peste hotare, se ținea mai mul' de afaceri : trafic de valută, achiziționare de diverse obiecte și bijuterii pe care apoi le specula în țară cu ajutorul soției și al altor cunoscuți etc.— Cumpăram și eu niște fleacuri pentru

soție, din economii. Dar nu făceam speculă, onorată instanță. Știu eu, poate ne- vastă-mea să le fi vîndut cînd eram plecat...— Ba eu habar n-am. Soțul meu se ținea de afaceri, eu nu mă amestecam în treburile lui, sare imediat-soția.Disputa celor doi soți (scuzați expresia) „bișnițari" a fost rezolvată zilele trecute, prin verdictul instanței : Constantin lacob — 6 ani închisoare, soția lui — 1 an și 4 luni închisoare. Cu același prilej s-a dispus și confiscarea „fleacurilor" (un Opel- Rekord, o importantă cantitate de valută, numeroase obiecte destinate comercializării etc.) agonisite și introduse în țară în mod ilegal. Acum I. C. va avea suficient timp să mediteze la vechea vorbă din popor potrivit căreia călătorului îi stă bine cu drumul.

treținuse" zdravăn cu un amic Ia restaurantul „Bihor" și acum credea că nu-i stă nimeni în cale. Dar i-a stat 1 Indignați de comportarea huliganică, pasagerii troleibuzului l-au luat de guler și fără multă vorbă l-au debarcat în fața celui mai apropiat post de miliție. Iar cum scandalagiul nu se potolea nici aici, în cele din urmă a fost poftit să ia loc pe banca inculpaților.Sentința definitivă — un an închisoare. Un verdict la care n-ar strica deloc să mediteze și alți asemenea „viteji"...

tească cheltuielile de la celălalt proces 1...O zi oarecare, un dosar... oarecare ? Pe ruinele unei căsnicii destrămate, egoismul și meschinăria își dau replici, fac calcule : să nu cumva să fie în pagubă ! în loc să plece capul în jos, în loc să le fie rușine...

Mare și tare...
— Așa vreau eu... E bine ? 1 Dacă am chef, mă sui și prin față......O scenă care nu evocă o raritate atît de mare pe cît am dori-o. Din păcate, impolitețea, grosolănia și chiar manifestările huliganice se mai ivesc pe ici, pe colo, tul- burind liniștea, împroșcînd în jur noroi de vorbe și gesturi necuviincioase. Atunci e nevoie de reacția promptă, categorică a celor de față ; cu cit mai repede, cu atît mai bine.— Nu deschizi ușa ? Las’ c-o deschid eu !...Și, pe loc, geamul de la ușa din față se preface în cioburi. Așa găsise cu cale să se urce în troleibuzul 85 Gabrian Cornel din București, str. Baba Novac nr. 11. Se „în
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In loc să le 
fie rușine...

...Judecătoria sectorului 8. Completul I. Pe rol, un dosar oarecare : al 13-lea pe lista zilei. O împărțeală, un litigiu ca atîtea altele.— Ei, v-ați împăcat, ați găsit o soluție rezonabilă 1 întreabă magistratul.— Eu ? !Bărbatul din fața instanței are, dintr-o dată, aerul că i s-ar fi cerut cel puțin să facă înconjurul lumii pe jos. Deși, după of-ul lui de „cursă lungă"...— Să-mi dea partea mea ! Altfel nici nu mă gindesc ! Mașină de cusut, mașină de spălat, frigider, carnet C.E.C.... Pe toate să mi le dea și tot aș fi în pagubă. Darmite așa 1 Ca să nu mai pomenesc și de cuverturile plușate, de serviciul de masă...— Dar ce, sînt ale lui ? replică ea cu în- dîrjire. Astea toate au fost daruri. Daruri de nuntă. Așa că... Și mai întîi să-mi plă

Moralist... 
după 

împrejurări
Marin Costache, Stelian Trifu și Ion Iosif, ajutați de Cornelia Vișan — toți fără ocupație — au pătruns noaptea în incinta întreprinderii „Tînăra Gardă" și au sustras bunuri în valoare de 43 273 lei. Trimiși în fața instanței și puși în fața probelor, toți patru și-au recunoscut vina. în fața judecătorilor a compărut însă și Constantin Stan, acuzat de complicitate.— Onorată instanță, eu sînt nevinovat, n-am furat. Dimpotrivă, atunci cînd i-am surprins cu sacul, i-am certat de ce-au făcut, le-am arătat că e o faptă urîtă... Să vă spună și ei.— Așa e, s-a apucat să ne-facă morală, confirmă Costache Marin. Dar...— Dar ce ?— Știți, după ce i-am oferit vreo unsprezece pulovere, a renunțat...O renunțare care l-a costat pe C. S. un an și 6 luni închisoare. Așa se întîmplă cînd ești moralist după... împrejurări 1

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU
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ORGANIZAREA, PRICEPEREA, 
APLICAREA CORECTA A AGROTEHNICII

Cîteva din explicațiile recoltelor superioare obținute 
anul trecut în trei cooperative fruntașe

Așa cum s-a mai anunțat, Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România a stabilit prin Decret ca jude
țelor și unităților agricole socialiste care s-au evidențiat 
în mod deosebit, prin obținerea unor producții mari pe 
întreaga supraiață prevăzută în plan, precum și prin de
pășirea sarcinilor de livrare a produselor Ia iondul de 
stat, să 11 se confere, potrivit legii, titlul de Erou al Muncii 
Socialiste și medalia de aur „Secera șl Ciocanul”. Ziarele 
de vineri au adus la cunoștința cititorilor care sînt Indi

catorii minimi de producție pentru întreaga supraiață la 
cel puțin una din culturile nominalizate, precum și la pro
centul din suprafața totală arabilă pe care trebuie să-l 
reprezinte fiecare cultură. Experiența unor cooperative 
agricole șl întreprinderi agricole de stat dovedește că 
există posibilități reale pentru atingerea unor asemenea 
indicatori. în rîndurile care urmează prezentăm, pe scurt, 
trei asemenea experiențe.

SALONTA-BIHOR: 55500 kg de sfeclă

de zahăr la hectar

ILBA - MARAMUREȘ ; 4275 kg grîu 
la hectar pe terenuri situate 
in zona de fertilitate V-VI

Asociației crescătorilor de albine 
i s-a conferit „Ordinul Muncii44 cl. I

Pină în 1962, la Ilba, județul Maramureș, se considera ca o limită producția de 1 000 kg grîu la hectar. A început să se desfășoare o muncă hotărită ca această limită să fie depășită. Trebuiau învinse, în primul rînd, îndoielile cu privire la potențialul de fertilitate a pămihtului și renunțat la o tehnologie tradițională de pregătire a solului. Cu timpul, s-a îmbogățit experiența oamenilor, au crescut cantitățile de îngrășăminte chimice, s-au introdus noi .soiuri de mare productivitate, ceea ce a făcut să se producă un salt în ce privește nivelul recoltei. Cu producția realizată in 1973 — 4 215 kg griu la hectar — cooperativa agricolă din Ilba a cucerit întîietate în județ și primul loc pe țară între cooperativele din zona V—VI de folosință a pămîntului, fiind distinsă cu „Ordinul Muncii** clasa I. I-am întrebat pe inginerul Georgel Pătrașcu și pe președintele Ilie Danciu în ce constă experiența cooperativei cu privire la sporirea producției de grîu la hectar. Am sintetizat, în cele ce urmează, relatările lor referitoare la agrotehnica griului.„Pe solurile podzolice acide din zona noastră — preciza inginerul — oricîte îngrășăminte ai da, fără aplicarea de amendamente calcaroase producția nu poate spori peste o anumită limită. Iată de ce, pe terenurile podzolice, noi am dat 5—7 tone calcar la hectar. In al doilea rind, acordăm o mare atenție pregătirii terenului. Suprafața de pe care s-a recoltat planta premergătoare a fost arată în întregime încă din luna august. Pînă la semănat, terenul a 

fost întreținut cu 4—5 discuiri, afî- nînd solul la o adîncime de 10 cm. Cheltuielile în plus pentru aceste discuiri sînt mult mai mici decît sporul de recoltă — circa 300 kg grîu pentru fiecare discuire — obținut în urma acestor lucrări. Acordăm aceeași a- tenție pregătirii patului germinativ. Explicabil de ce. Această operație este mai ușor de controlat decît semănatul, unde nu mai poți interveni dacă, de pildă, tuburile sînt săltate de bulgări și sămînța nu pătrunde la adîncimea stabilită. Dacă ai un teren bine pregătit, poți fi sigur că sămința va cădea la adîncimea potrivită. La acestea se adaugă și faptul că întreaga cantitate de sămînță a fost schimbată cu grîu din înmulțirea I. îngrășămintele chimice le-am aplicat cu mașina S.U.-29, chiar dacă această mașină are un randament mai scăzut, dar le îngroapă uniform. După semănat, am grăpat încă o dată ogorul, iar la urmă l-am tăvălugit. Cel mai important lucru pe care l-am făcut a fost respectarea epocii optime de însămînțare, lucrare efectuată de noi în numai 4 zile, între 30 septembrie și 3 octombrie**.Și recolta acestui an a fost pregătită temeinic, ceea ce i-a îndemnat pe cooperatorii din Ilba ca, în recenta lor adunațe generală, să cheme la întrecere toate cooperativele agricole din județ pentru obținerea unor producții mari și pentru livrarea la fondul de stat a unor cantități suplimentare de produse agricole.
Gheorghe SUSA
corespondentul „Scinteii"

Cooperativa agricolă din Salonta, județul Bihor, a realizat anul trecut, în medie la hectar, o producție de 55 500 kg sfeclă de zahăr. împreună cu tovarășii Alexandru Czege, președintele cooperativei, Alexandru Ilyes, inginerul-șef, și ing. Teodor Isăilă, șeful fermei nr. 2, am căutat să descifrăm avantajele acestei culturi, metodele aplicate și posibilitățile care există pentru sporirea în continuare a producției.— Sfecla de zahăr este o cultură foarte avantajoasă — ne spunea președintele. Anul trecut, noi am livrat fabricii cu 2 500 tone sfeclă peste prevederile contractului, încasînd în total mai mult de 6 milioane lei. Cultura sfeclei de zahăr ne ajută să dezvoltăm zootehnia, deoarece coletele, frunzele și borhotul completează nevoile de furaje. Cooperativa noastră are dezvoltat un puternic sector zootehnic, care anul trecut ne-a adus 52 la sută din totalul veniturilor. Subprodusele de la sfeclă ne-au ajutat să obținem 3 612 litri lapte, în medie, pe cap de vacă furajată, de la un efectiv de 780 de vaci.Vorbind de nivelul recoltei, trebuie spus că acesta a fost și mai mare pe terenurile irigate. Din cele 400 cultivate, 318 ha au fost irigate, suprafață de pe care s-au recoltat, în medie, 66 200 kg Ia ha, iar ferma nr. 2 a recoltat de pe 80 ha cite 72 000 kg. Ce a contribuit în mod deosebit la creșterea producției de sfeclă de zahăr ?— Aplicarea corectă a agrotehnicii — ne-a răspuns tov. Alexandru Ilyes. Nu vreau să intru în amănunte privind tehnologia sfeclei de zahăr, dar sînt cîteva lucruri pe care noi le respectăm cu strictețe. In primul rînd, amplasăm cultura după cele mai bune plante premergătoa

re și, bineînțeles, pe cele mai fertile terenuri. La noi, cea mai mare parte din sfeclă, circa 80 la sută, se cultivă după plante care se recoltează mai devreme : mazăre și cereale păioase, iar restul după lucernă. Parcelele pe care urmează sfecla le pregătim și le fertilizăm cu prioritate. îngrășămintele le aplicăm diferențiat, după fertilitatea naturală a parcelelor, în jur de 400—600 kg su- perfosfat și 600—800 kg de azotat la hectar și 200 kg de sare potasică la hectar. în rest, celelalte lucrări, se înțelege, le executăm la un nivel ireproșabil.— Rezolvate aceste aspecte, ar părea că în rest totul este foarte simplu pentru a obține producții mari.— Ar părea, dar nu-i așa — intervine șeful fermei nr. 2, Teodor Isăilă. Sfecla de zahăr e o cultură foarte delicată. Tot timpul trebuie să fii cu ochii pe ea pentru a ști ce lucrări să aplici. în luna aprilie, de exemplu, a fost o perioadă de secetă. Sfecla răsărise și, cu fiecare zi, cultura putea fi compromisă. Salvarea erau irigațiile. Dar cum ? In sistem irigat aveam amplasate numai 168 ha. Toți cooperatorii au fost mobilizați la săpatul canalelor pînă la parcelele mai afectate. în felul acesta am putut iriga în plus 150 ha.Cooperatorii șl agronomii de la Salonta sînt de părere că producția de sfeclă de zahăr poate crește și mai mult. Trebuie, după cum spun ei, rezolvate trei probleme : asigurarea mașinilor pentru mecanizarea toțală a lucrărilor ; generalizarea în producție a soiurilor de sfeclă de zahăr cu semințe monogerme; introducerea erbicidării acestei culturi.
Aurel PAPADIUC

Printr-un Decret al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea pri
LA BUCUREȘTI SI-A ÎNCEPUT LUCRĂRILE
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CONFERINȚA PT TARA A APICUITORILORSîmbătă dimineața au început, în sala mică a Palatului Republicii Socialiste România, lucrările celei de-a treia Conferințe pe țară a apicultorilor, continuatorii uneia dintre cele mai vechi îndeletniciri de pe meleagurile țării noastre. Iau parte delegați ai filialelor județene, repre- zentînd pe cei peste 60 000 membri ai Asociației crescătorilor de albine, și invitați — membri ai conducerii Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, ai altor instituții centrale, oameni de știință și cadre didactice din învă- țămîntul agricol superior și mediu.în cele două zile cit durează conferința, participanții dezbat rezultatele activității Consiliului Asociației crescătorilor de albine și a Comisiei de cenzori, prefigurează obiectivele centrale de viitor și aleg organele de conducere ale asociației pe următorii patru ani.Lucrările conferinței au fost deschise de Ion Moldovan, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare și apelor, prima parte fiind consacrată aniversării unui veac de la înființarea primelor asociații de apicultură și a celor dinții publicații de specialitate pe teritoriul țării noastre. S-a dat citire Decretului Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România prin care se conferă „Ordinul Muncii" clasa I Asociației crescătorilor de albine pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea apiculturii, cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la înființarea primei asociații a crescătorilor de albine din țara noastră, înalta distincție a fost înminată președintelui asociației de către tovarășul Nicolae Giosan, membru al Consiliului de Stat.Prin Decret al Consiliului de Stat au mai fost conferite un număr de 10 ordine și 30 de medalii unor apicultori fruntași, membri ai Asociației crescătorilor de albine.în continuare, ministrul agriculturii, industriei alimentare și apelor, Angelo Miculescu, a citit mesajul adresat conferinței de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român. Mesajul a fost urmărit cu deosebit interes de participanți care, prin aplauze îndelungate și ovații, și-au manifestat adînca recunoștință față de conducerea partidului și sta- 
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mei asociații a crescătorilor de albine din țara noastră, Asociației crescătorilor de albine din România i-a fost conferit „Ordinul Mun

tului, față de secretarul general al P.C.R., pentru prețuirea activității apicultorilor și sprijinul permanent acordat dezvoltării apiculturii românești.Exprimînd sentimentele de recunoștință, stimă și prețuire ale apicultorilor din țara noastră pentru înalta distincție acordată și cuvintele de apreciere și prețioasele îndrumări cuprinse în mesajul adresat conferinței de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Asociației crescătorilor de albine, V. Harnaj, a arătat că ele constituie un puternic îndemn pentru toți crescătorii de albine de a munci mai bine pentru dezvoltarea apiculturii românești, pentru a îndeplini actualul cincinal în patru ani și jumătate.Au fost apoi prezentate referate care au înfățișat preocupările și acțiunile organizațiilor și publicațiilor apicole, locale și regionale, contribuția acestora, pe temelia pasiunii și entuziasmului crescătorilor de albine, la dezvoltarea apiculturii în țara noastră și ridicarea ei la nivelul cerințelor progresului științific.In continuarea lucrărilor conferinței, președintele Asociației crescătorilor de albine a prezentat darea de seamă asupra activității asociației în anii 1969—1973. în această perioadă, contribuția asociației la dezvoltarea apiculturii s-a concretizat în creșterea bazei materiale, organizarea valorificării raționale a resurselor me- lifere, acordarea asistenței tehnice și ridicarea nivelului profesional al apicultorilor, păstrarea sănătății albinelor și valorificarea produselor. Pentru dezvoltarea apiculturii a fost produsă, față de perioada precedentă de patru ani prin combinatul de specialitate de la Băneasa, o cantitate de peste două ori mai mare de utilaje și materiale de specialitate, cunoscute în 25 de țări ale lumii. Asociația a difuzat pentru aprovizionarea stupinelor de 3 ori mai multe familii de albine, roiuri și mătei selecționate. în bilanțul realizărilor se înscriu, de asemenea, deplasarea a peste 420 000 familii de albine pentru polenizarea culturilor, contribuind la sporirea producției agricole, creșterea producției de biostimulatori și îmbogățirea gamei de medicamente de uz apicol cu încă 6 sortimente, mărirea de 2 ori a producției de derivate apicole, înființarea primu

cii" clasa I, pentru contribuția deosebită adusă la dezvoltarea apiculturii.

lui liceu apicol. Activitatea asociației a contribuit la creșterea cu 54 000 a familiilor de albine, a producției de miere cu 4 kg pe stup, la valorificarea cu 7 000 tone mai multă miere decît în anii 1964—1968. Au fost evidențiate, pentru rezultate deosebite, fermele agricole ale I.A.S. Sadova, Tulcea, Insula Mare a Brăilei, Berzo- via și Tîrgu Jiu, ale cooperativelor agricole din județele Neamț, Vilcea și Ialomița, precum și ale secțiilor silvice Iași, Sighișoara și Dumbrăveni.Realizările înregistrate situează țara noastră pe primul loc în Europa în ce privește exportul de utilaje și materiale apicole și pe locul 6 in lume în exportul de miere. Apicultorii români se bucură de un binemeritat prestigiu peste hotare. La congresele Apimondiei de la Miinchen, Moscova și Buenos-Aires, exponatele prezentate în cadrul expozițiilor s-au bucurat de o unanimă apreciere, materializată prin acordarea de 28 medalii de aur, 29 de argint, 13 de bronz și 3 mențiuni. O dovadă a prestigiului apiculturii românești o constituie și realegerea succesivă de 3 ori a președintelui Asociației crescătorilor de albine din țara noastră ca președinte al Apimondiei, organizație internațională care numără peste 5 milioane de membri din 50 de țări. De asemenea, Bucureștiul găzduiește Institutul internațional de tehnologie și economie apicolă și Editura Apimondia, în cadrul căreia se tipăresc 80 la sută din publicațiile de specialitate, care circulă pe toate continentele.Darea de seamă a subliniat, de asemenea, posibilitățile mari care există in țara noastră pentru dezvoltarea în continuare a apiculturii și sporirea producției de miere. în acest sens, se prevăd noi măsuri, printre care sporirea numărului familiilor de albine, creșterea și diversificarea producției de utilaje apicole, îmbunătățirea bazei meli- fere, înființarea de centre de selecție și creșterea măteilor, extinderea stupăritului pastoral.A fost prezentat apoi raportul Comisiei de cenzori.în cursul după-amiezii, participanții au vizitat Combinatul apicol de la Băneasa.Lucrările conferinței continuă. (Agerpres)

Utilajele agricole
(Urmare din pag. I)— Explică, Lorand Deaki, căror factori se datorește acest rezultat.— Las să vorbească pe ing. Ștefan Tolcer, de la trustul S.M.A. '■ „în cadrul trustului județean S.M.A. funcționează 8 centre de reparat, în care este organizată activitatea de fabricare a unor piese. De asemenea, la centrele de reparații s-au organizat re- condiționarea a 60 de repere pentru tractoare și 80 de repere pentru mașini agricole. Toate reperele ce pot fi condiționate au fost adunate din timp de la cele 24 de unități. Prin acțiunile întreprinse pentru fabricarea și recondi- ționarea pieselor, in perioada reparațiilor de iarnă se economisesc peste 800 000 lei, la care se adaugă a- vansul de timp creat. Totuși, pentru terminarea reparațiilor la timp, baza de aprovizionare din Tg. Mureș trebuie să asigure u- nele repere, în special la mecanismul de direcție a tractoarelor*".— înainte de a vă vorbi de reparații, vreau să vă relatez că în județul Cluj tractoarele sînt folosite și pe timp de iarnă.— O treabă bună. Spune, Alexandru Mu- reșan.— In gara Apahida a sosit o insemnată cantitate de îngrășăminte chimice. Tractoarele S.M.A. din localitate au acționat imediat în vederea transportării, depozitării ori administrării 

La centrul de reparare a tractoarelor de la S M.A. Mârâcinenl, județul
Argeș, se lucrează cu spor Foto : M. CIOC

acestora. La cooperativele agricole din cadrul consiliilor in- tercooperatiste Vultu- reni, Bonțida, ca și in alte părți, tractoarele S.M A. transportă bălegar în cîmp.— După situația de la minister rezultă că in județul Cluj au fost reparate, pină la 20 ianuarie, numai 62 la sută din tractoare. Care sînt cauzele ?— Este adevărat, mai sînt de reparat 323 tractoare, dar lucrările sînt mai avansate la semănători, prășitoare și grape cu disc. După cite am aflat, lipsesc 15 blocuri motor pentru U-685, unele repere la tractoarele pe șenile, circa 100 genți spate și altele.— Lipsa pieselor de schimb se face simțită și în județul Teleorman. Ca urmare, pină acum au fost reparate 2 000 de tractoare din cele 2 952 planificate.— Ce piese de schimb lipsesc. Alexandru Brad ?— Multe. Ceea ce lipsește condiționează reparațiile la peste 500 de tractoare. Nu s-au asigurat 300 bucăți axe comandă, 500 axe ambreiaj, 500 pi- nioane de atac, 600 pi- nioane planetar și nu mai puțin de 8 000 bucăți capete de bară. Și încă o problemă : oxigenul.— Ce, nu se găsește 7— In atmosferă e- xistă destul. Dar și in acest an, stațiunile de mecanizare n-au fost aprovizionate nici măcar cu un tub de oxigen pentru repara

țiile mașinilor și tractoarelor.— Piese de schimb lipsesc și la noi, la Maramureș.— Ce anume, Gheor- ghe Susa ?— La S.M.A. Satulung, după cum mi-a spus maistrul mecanic Vasile Kemetean, din cele 150 repere solicitate de la baza de aprovizionare 31 Satu- Mare nu au fost livrate decit 15.— Poate le țin pen; tru ei, pentru că nici județul Satu-Mare nu stă prea bine cu reparațiile. Ce. zici, Oc- tav Grumcza ?— Nu zic nimic, dar iată că spune ing. Claudiu Ursulescu, de la Trustul S.M.A. Satu-Mare : „De 13 ani de cind lucrez aici, încă nu am stat așa de prost cu reparațiile. Cauza principală — lipsa a circa... 400 de repere — la multe din ele nefiind asigurate nici măcar nivelurile (cota de repartiții). Din aceasta cauză, circa 600 de mecanizatori iși pierd timpul pe lingă tractoare și alte utilaje, pe caie desigur ii plătim cu un minimum garantat. Am între- prins tot ce e posibil la centrală, dar necesarul de piese nu se asigură".Sînt „semnale** pe care forurile de resort trebuie să le recepționeze cu întreaga răspundere, luind toate măsurile pentru a- sigurarea neîntîrziată a pieselor de schimb și materialelor necesare. Nu mai este timp de pierdut I

CĂSCIOARELE-CONSTANȚA: 6665 kg 
porumb la hectar 

pe întreaga suprafață cultivatăAnul trecut, cooperatorii din Căscioarele, județul Constanța, au obținut o producție medie de porumb la hectar de 6 665 kg boabe stas, în condiții de neirigare, pe întreaga suprafață cultivată de 230 ha. O excepție ? „Nici vorbă — ne spune Florea Șuță, președintele cooperativei. Este o treaptă pe scara producțiilor tot mai mari : 5 870 kg porumb în 1971 și 6172 kg în 1972, producții pentru care unitatea noastră a fost distinsă de două ori cu „Ordinul Muncii" clasa I. Cum s-a obținut a- ceastă producție, știut fiind că aici, anul trecut, de la jumătatea lunii iulie și pînă la recoltarea porumbului n-a căzut nici un strop de ploaie ? Iată ce spun specialiștii din cooperativă. Arăturile de toamnă executate la adîncimea de 29—21 cm au afinat terenul și a permis acumularea unei cantități suficiente de apă. Fertilizarea solului cu 150 kg de a- zotat de amoniu și 400 kg superfos- fat la hectar, administrarea fazială a încă 150 kg. Densitatea : pentru hibridul HD 405, care se cultivă, s-a 
(Urmare din pag. I)va fi urmărit modul cum întreprinderile realizează planul de aprovizionare, evoluția stocurilor și structura acestora, dar și- măsura în care a- cestea sînt necesare unității deținătoare, astfel îneît să se asigure repunerea rapidă în circuitul economic a valorilor materiale imobilizate. Cînd se vor constata neajunsuri în legătură cu aceste probleme, organele de control ale Băncii Naționale nu vor mai acorda credite pentru stocuri peste normativ, vor bloca salariile personalului de conducere din întreprinderile respective, vor cere măsuri de sancționare a persoanelor răspunzătoare de abaterile constatate. în mod special, cînd se vor identifica depășiri ale normelor de consum sau un volum însemnat de rebuturi, se vor sesiza atît forurile de resort, pentru a lua și acestea unele măsuri suplimentare, cit și direcțiile din centrala băncii pentru ca, de acord cu alte organe interesate și cu cele ale ministerelor, să se poată înlătura asemenea deficiențe. — Afi amintit de întărirea 

rolului preventiv al controlului 
bancar. Cum se va proceda in 
această direcție ?— Vreau să subliniez că toate mă șurile ce se vor lua pentru a determina, prin pîrghiile bancare, unitățile economice să-și gospodărească cît mai judicios mijloacele materiale și bănești și să acorde o atenție sporită aspectului financiar al proceselor economice, au un pronunțat caracter de prevenire a cheltuirii nc- economicoase a fondurilor. In domeniul aprovizionărilor, de pildă, pe lingă instituirea supravegherii plăților pentru aprovizionări la întreprinderile care au stocuri mai mari decît cele normale (în sensul că nu se mai admite plata documentelor de decontare din credite), va crește exigența controlului privind operațiile

asigurat o densitate de 3. e 00plante recoltabile la hectar. întreținerea culturii Ia un nivel agrotehnic superior : pe lîngă prașilele manuale, s-au efectuat și 3 prașile mecanice, lucrări care au contribuit la menținerea rezervei de umiditate în sol în perioada de secetă. Hotă- rîtor în asigurarea calității lucrărilor a fost aplicarea sistemului de lucru în acord global pe întreaga suprafață de porumb, care a stimulat ambițiile cooperatorilor și interesul pentru depășirea producțiilor planificate.Pentru cooperatorii de la Căscioarele, anul 1974 e o treaptă spre recolte și mai mari. S-au luat și se iau în continuare măsuri — arături adinei, fertilizarea solului cu gunoi de grajd pe 150 ha etc. — astfel ca in acest an să obțină o producție superioară : 8 000 kg porumb la hectar pe întreaga suprafață cultivată. Garanții ? Hărnicia și priceperea lor.
George MIHĂESCU
corespondentul „Scinteii"

in numerar și cele prin virament, in vederea evitării efectuării unor plăți pentru materiale sau prestări de servicii care nu sînt necesare. Această măsură vizează și unele achiziții din resurse locale, care se realizează de unitățile cooperației meșteșugărești, de consum, ale consiliilor populare și organizațiilor comerciale, achiziții a căror decontare se va face numai dacă materialele respective nu pot fi procurate din sectorul socialist. In domeniul fondului de salarii, pentru a se preveni acele situații cînd u

SISTEMUL Șl CONTROLUL BANCAR
nele întreprinderi au înregistrat depășiri necorespunzătoare de salarii, ca urmare a nerealizării sarcinilor de plan, organele bancare vor verifica, ori de cite ori este nevoie, a- sigurarea unei corelații juste intre indicatorii planului de muncă și salarii și indicatorii planului de producție, obligînd întreprinderile și centralele industriale, în cazul unor necorelări, ca în termen de cel mult 30 de zile să ia măsurile ce se impun. Unitățile bancare nu vor accepta planurile amintite dacă nu au fost luate măsuri pentru corelarea judicioasă a indicatorilor de care am vorbit. în scopul cheltuirii raționale a fondului de salarii destinat plății orelor suplimentare, organele Băncii Naționale nu numai că vor urmări respectarea condițiilor prevăzute ir Codul Muncii, dar vor analiza și faptul dacă orelor suplimentare prestate le corespunde un plus de producție sau de prestări de servicii.Deoarece și în privința folosirii fondurilor pentru asimilarea de noi produse și îmbunătățirea tehnologii-

SPOREȘTE CAPACITATEA FABRICII DE CONSERVE DIN TECUCI

GALAȚI (Corespondentul „Scinteii", T. Oancea). __  Peste80 de sortimente de conserve de legume și fructe, pastă de tomate, suc de roșii, marmelade, gemuri și alte produse, solicitate pe piața internă și la export, poartă marca Fabricii de conserve din Tecuci. în prezent, la unele linii de producție din întreprindere se lucrează la

lor s-au constatat unele neajunsuri, datorate și faptului că în acest domeniu s-a exercitat numai un control sporadic, pentru anul 1974 s-au luat măsuri care să asigure un control preventiv, legat de realizarea o- biectivelor din plan, al destinațiilor fondurilor și punerea sumelor la dispoziția întreprinderilor, numai pe măsura efectuării cheltuielilor.
— Cum intervin organele 

bancare pentru ca, în rezol
varea problemelor financiare din 

intreprinderi, să antreneze nu 
numai compartimentele finan- 
ciar-contabile din unitățile res
pective, ci și întreaga condu
cere, specialiștii, colectivul in 
totalitatea sa ?— Este adevărat, în foarte multe cazuri, soluționarea problemelor financiare determinate de existența unor imobilizări de fonduri în stocuri de materii prime, materiale, ’ producție neterminată, produse finite, debitori ș.a. a fost lăsată, în exclusivitate, pe seama compartimentului financiar-contabil, deși cauzele acestor situații se regăsesc în activitatea altor compartimente ale întreprinderii. Or, se știe că orice problemă financiară nu-și poate găsi rezolvarea corespunzătoare, decît în condițiile în care conducerea unității va asigura o colaborare strînsă între toate compartimentele. Aoolo unde acest deziderat este realizat, ceea ce s-a întîmplat în puține cazuri, unitățile băncii reușesc, ca, în analizele pe diferite probleme, împreună cu factorii competenți din 

fabricarea conservelor de carne, la îmbutelierea uleiului și muș- tarului. La alte linii tehnologice se execută lucrări de reparații.— Pînă acum, cele mai mari greutăți — ne spune tovarășul Nicolae Velichi, directorul fabricii — le-am întîmpinat în perioada de vîrf a campaniei, la preluarea roșiilor. Am spus

întreprinderi, să Identifice mijloacele cele mai bune pentru a acționa în vederea înlăturării cauzelor care provoacă unele greutăți, pentru prevenirea repetării lor, încadrarea în fondurile aprobate și păstrarea capacității de plată.Subliniez că ministerele șl celelalte organe centrale și-au însușit în totalitate programul de măsuri stabilit pentru sistemul financiar-ban- car și au hotărît ca întreprinderile din subordine, împreună cu organele bancare, să le aducă la îndeplinire 

prin colaborarea, în mod obligatoriu, a tuturor compartimentelor care au contingență cu problemele respective. Este o chezășie că soluționarea acestor probleme în unități se va a- sigura nu numai de organele finan- ciar-contabile, ci prin conlucrarea tuturor compartimentelor din întreprinderi.
— Ce se va întreprinde pen

tru a determina aplicarea ope
rativă a măsurilor stabilite de 
organele bancare, împreună cu 
conducerile unităților, in scopul 
prevenirii și eliminării unor 
deficiențe constatate intr-un do
meniu sau altul al activității 
economice ?— în legătură cu această întrebare, aș menționa că programul de măsuri amintit a fost dezbătut, chiar în primele zile ale acestui an, cu toate conducerile de întreprinderi și organizații economice, cu sprijinul și sub conducerea directă a organelor locale de partid, cu care prilej s-a scos în relief cu tărie fermitatea 

„le-am întîmpinat" pentru că, începînd din acest an, capacitatea fabricii noastre va crește cu circa 33 la sută, ceea ce înseamnă că vom putea prelua și prelucra cu 200 tone roșii pe zi mai mult. în acest sens, am și început pregătirile In vederea montării unor noi instalații pentru pastă de tomate.

organelor de control bancar în situațiile cînd măsurile prevăzute a fi realizate de unități nu se aplică în cele mai bune condiții. Este adevărat că și pină acum organele bancare au avut la dispoziție mijloace legale de acționare în scopul determinării luării de măsuri care să a- sigure o gospodărire rațională a fondurilor, însă trebuie să recunosc că s-a manifestat prea multă „înțelegere" față de neajunsurile existente în întreprinderi, ceea ce in multe cazuri nu a fost de natură să ducă la redresarea situației financiare a acestora. S-a renunțat însă definitiv la această „înțelegere", care nu avea efectele dorite. Organele de control ale Băncii Naționale sint conștiente că trebuie să acționeze cu fermitate și exigență in întreprinderi, în legătură cu deciziile care se iau In privința cheltuirii fondurilor bănești și că, in situațiile cînd vor constata abateri, trebuie să aplice cu hotă- rire sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. La rindul lor, conducătorii de întreprinderi trebuie să știe că aceste măsuri au un rol stimulator și sînt menite să determine respectarea disciplinei de plan și financiare, evitarea oricărei forme de risipă care ar micșora rentabilitatea producției.Fapt este că fiecare lucrător din Banca Națională — de la filiale și sucursale, pină Ia centrala și consiliul de administrație al băncii — cunoaște îndeaproape că eficacitatea muncii sale este dată, în ultimă instanță, de măsura în care deficiențele sînt prevenite sau eliminate cu cea mai mare rapiditate, că aprecierea activității fiecăruia se face pe baza rezultatelor obținute de întreprinderi — ca urmare și a contribuției lor. Tocmai de aceea, ca verigă în ansamblul perfecționării conducerii și planificării economiei naționale, activitatea organelor bancare se va îmbunătăți continuu, pentru a se ridica Ia gradul de exigență și eficacitate promovat de conducerea de partid $1 de stat.
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Recepție la Ambasada R. P. Polone
Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a semnării primului 
Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

româno-polonăCu prilejul celei de-a 25-a aniversări a semnării primului Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală româno-polonă, ambasadorul acestei țări la București, Wlady- slaw Wojtasik, a oferit sîmbătă o recepție.Au participat Manea Mănescu, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Janos Fazekas, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan

Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., Nicolae Agachi, ministrul industriei metalurgice, Octavian Groza, ministru secretar de stat, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Marin Nico- lescu, adjunct al ministrului apărării naționale, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.Recepția s-a desfășurat intr-o atmosferă caldă, prietenească.(Agerpres)
Sesiune de comunicări științifice a Institutului 

de mecanica fluidelor și construcții aerospațialeRecent s-au desfășurat lucrările sesiunii științifice a institutului de mecanica fluidelor și construcții aerospațiale din București. Cele peste 50 de comunicări prezentate de către cercetători ai institutului, cadre didactice de la Facultatea de construcții aerospațiale a Institutului politehnic și specialiști din alte unități de cercetare, de învățămînt și de producție, au relevat o serie de rezultate valoroase de strictă actualitate, ca și unele cercetări fundamentale cu aplicații de perspectivă în acest domeniu.Au fost prezentate lucrări care elucidează unele probleme moderne din aerodinamica vitezelor mari, mecanica zborului și calculul structurilor, cu aplicații la calculul șl proiectarea avioanelor. De asemenea, au fost abordate probleme de aerodinamică Internă a motoarelor cu reac-

ție și probleme de studiu a fenomenelor de combustie, cu aplicații la realizarea motoarelor turboreactoare, cu simplu și dublu flux, și a turbo- statoreactoarelor de mare performanță. în domeniul echipamentelor și instalațiilor de bord s-au urmărit probleme cu aplicații în realizarea sistemelor și aparatelor. cu siguranță sporită în exploatare. Alte comunicări s-au referit la probleme de materiale cu calități superioare și tehnologii de fabricație. îmbunătățirea instalațiilor, aparatelor experimentale, precum și a tehnicilor de măsurare a constituit un alt subiect de o deosebită importanță. în cadrul lucrărilor s-au conturat anumite direcții de orientare a cercetărilor viitoare și s-au analizat posibilitățile de valorificare cu eficiență maximă a rezultatelor cercetărilor comunicate în această sesiune.
vremea

Teri in țară : vremea a fost în gene
ral închisă, în cea mai mare parte a 
țării, exceptind Oltenia șl Muntenia, 
unde cerul a fost variabil. Au căzut 
precipitații locale, mal ales sub formă 
de ninsoare în nordul Crișanel, Tran
silvania și Maramureș, sub formă de 
ploaie, lapovlță șl ninsoare în Moldo
va și numai sub formă de ploaie în 
nordul Dobrogei. Spre seară, precipi
tațiile au încetat în toate regiunile ță
rii. Vîntul a suflat slab, pînă la po-

trivit. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 1 grad la Roșiorii 
de Vede. Fetești, Hîrșova și Cofugea 
și plus 8 grade la Bozovlci, Drobeta 
Turnu-Severih. Calafat, Apa Neagră 
și Curtea de Argeș. In cea mai mare 
parte a țării s-a produs ceață, mai 
persistentă în cîmpia vestică și cîm- 
pia Dunării.

Timpul probabil pentru zilele de 
28, 29 și 30 ianuarie. In țară : vremea 
se menține relativ caldă. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros. Vor cădea 
precipitații locale în jumătatea de 
nord a țării. In rest precipitații slabe. 
Vînt potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 8 și plus 2 
grade, iar maximele între minus 1 
grad și plus 9 grade. Ceață locală, sea
ra și dimineața.

Vizita delegației Sovietului 
Suprem al U. R. S. S.Membrii delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S., condusă de Ivan Samoilovici Grușețki, vicepreședinte a! 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, au făcut sîmbătă o vizită în stațiunea turistică Poiana Brașov. în a- ceeași zi, oaspeții sovietici au mai

vizitat monumente de artă și Istorice din oraș.Prim-vicepreședintele consiliului popular județean. Radu Romul, a oferit un dineu în onoarea tovarășului Ivan Samoilovici Grușețki.în cursul călătoriei la Brașov oaspeții au fost Însoțiți de Corneliu Mănescu, președintele Grupului român din Uniunea interparlamentară.(Agerpres)
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meșteșugărească din Brașov
Unitățile cooperației meșteșugărești din județul Brașov aduc o contribuție din ce în ce mai prețioasă la dezvoltarea turismului. Eforturile uniunii județene a cooperatorilor meșteșugari au fost și sînt îndreptate în trei direcții principale : lărgirea unităților de prestații de servicii, inchirieri de obiecte turistice și dezvoltarea producției de artizanat. în privința activităților de producție, demn de subliniat este faptul că în Brașov s-a deschis o unitate model de coafură, iar la Predeal funcționează, în cadru) unui complex special, unități de coafură, frizerie, foto, reparat ceasuri și reparat încălțăminte. Servicii similare . sînt asigurate turiștilor și în Poiana. La Brașov își mai desfășoară activitatea și o importantă unitate de reparații auto. Mult solicitate de turiști sînt 1 u- nitățile de închiriere de obiecte turistice. în sezonul de iarnă la Predeal, Brașov și Poiană turiștii pot împrumuta schiuri, săniuțe, patine, îmbrăcăminte de sezon. în anotimpul călduros, a- ceste unități le oferă obiecte adecvate : corturi, pături, echipament de excursii etc. Progresele cele mai importante în ultimii ani au fost realizate în ce privește producția de artă populară și artizanat. Bineînțeles, accentul principal se pune pe articolele specifice folclorului local, cum ar fi țesăturile cu alesături din zonele folclorice

ale Drăgușului și Branului, articolele din aba cu motive artizanale sau obiectele din cupru și Cositor executate prin metalo- plastie sau presare. Cu cîțiva ani în Urmă, turistul -căre poposea in Brașov cu greu găsea un obiect purtînd însemnele acestui important centru turistic. Acum. în magazinele de desfacere ale cooperației meșteșugărești se află o gamă variată de obiecte : aplice, fructiere, căni, scrumiere, portmoneuri, portți- garete și altele, pe care sînt gravate sau presate unele din cele mai reprezentative monumente istorice sau arhitectonice ale Brașovului — Biserica Neagră, Poarta Ecaterina, clădirea „Cerbului Carpatin" etc. Cea mai importantă unitate producătoare de articole de artă populară și artizanat este „Arta", al cărei nomenclator numără' nu mai puțin de 1 000 produse.După cum ne-a informat tovarășul Iuliu Szekely, președintele U.J.C.M. Brașov, există preocupare pentru dezvoltarea și modernizarea în continuare a rețelei Unităților care asigură servicii pentru turiști. Printre obiectivele imediate ce urmează să se realizeze se numără o curățătorie rapidă, o u- nitate de foto color, un magazin etalon de articole de arlă populară și artizanat, care vor funcționa ia parterul Casei de mode și altele.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"
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PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului • 

Gimnastica pentru toți.
8.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial : Daktarl.

10,CT Viața satului.
11.15 Drumuri in istorie : Vechi 

tiparnițe românești.
11.40 Bucuriile muzicii. Concprtele- 

dezbatere ale Radioteleviziu- 
nii.

12.30 De strajă patriei. 
Alburit duminical.

13.00 „De ce suferă Melania f“ — 
moment vesel de Rodica Toth 
cu Melania .Cirje și Radu Za- 
harescu.

13,06 Opriți timpul I Potpuriu din 
șlagărele muzicii ușoare ro
mânești.

13.17 „Donald” în...premleră.
13,37 Ninge, ninge... cu trio Ra- 

Ta-Ta...
13.40 Cei mal buni dansatori. Con

cura Internațional.
14,00 Pacturea văzut de Tonitza.
14,06 Varietăți internaționale cu 

Sophie Daumier, Nana Mous- 
kouri. Guy Bedos și gru
pul vocal Sin gels Singers.

14.20 Turnul din Nădlac.
14.34 Confirmați aceste speranțe ?
14,47 Ce vrăji a mai făcut nevasta 

mea 7
15.10 Opera din Sidney.
15.15 Proces-verbal — sceneta sa

tirică.
13,22 Cîntece de voie bun».
15.30 Magazin sportiv.
17,00 Fiim serial pentru tineret : 

, „Pistruiatul".
17.40 „Cel mai bun... continuă" — 

concurs TV.
18.40 Muzică populară.
19,00 Lumea copiilor.
19.30 Telejurnal.
20.10 Reportajul săptămînii : „Eta

jul I, ap. 34".
30.30 Film artistic : „îndrăgosti- 

ții". In distribuție1: Antoa- 
nella Lualdi, Franco tnter- 
lenghi. Gino Cervî. Regia : 
M. Bolognlni. Premieră TV.

21,50 Avanpremieră.
31.55 Autograful 3erii... cu renu

mita interprets Ann Margret.
22.15 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II
20.10 Film serial pentru copil : 

„George” — episodul II.
20.33 Mai aveți o întrebare 1
21.10 Orchestra simfonică a Filar

monicii din Oradea. In pro
gram : Concertul pentru vi
oară șl orchestră de Mendei- 
sohn-Bartholdy.

21.33 Film serial „Brett și banny”.

Așa a fost în acele zile
de neuitat

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

SPORTURI DE IARNĂ
CAMPIONATELE MONDIALE DE BOBîn stațiunea elvețiană de sporturi de iarnă Saint Moritz au început', simbătă, Campionatele mondiale de bob pentru 4 persoane. După desfășurarea primelor două „manșe", in clasamentul general conduce echipajul vest-german condus de Wolfgang

Zimmercr, cu timpul de 2’24”18/100. Urmează Elveția II — 2’24’’32/100 și Austria I — 2’25”20/100. Echipajul României pilotat de Ion Panțuru se află în poziția a 15-a, cu timpul de 2'29”02/100. Astăzi au loc ultimele două manșe.
CAMPIONATUL NATIONAL DE PATINAJ VITEZAMIERCUREA CIUC (Corespondentul „Scînteii", Bartunek Istvan). — „Schimbul de mîine" al patinatorilor de viteză este asigurat. Iată concluzia cea mai semnificativă care sa desprinde din rezultatele obținute de către concurențil de categorii mai mici de vîrstă în cursul zilei de ieri, cînd la Miercurea Ciuc s-au înregistrat nu mai puțin de patru recorduri naționale și o egalare de record. Iată rezultatele tehnice : junioare 1 — 500 m — Dragoman Carmen — Șc, sp. Sibiu — 53”6/10 ;juniori 2 —■ 500 m — Varga Attila— Dinamo Brașov — 46”5/10 ; junioare 2 — 1 000 m — Dragoman Carmen — Șc. sp. Sibiu — l’50”9/10 ;juniori 2 — 1 500 m — Bakos Attila— Mureșul Tg. Mureș — 2’37”4/10 ; copii 1 fete — 500 m — Molnar Eva— Șc. sp. M. Ciuc — 55”5/10 ; copil 1 băieți — 500 m — Adorjan

★BIATLON. La Harakov (Cehoslovacia) au început întrecerile unui concurs internațional de biatlon, Ia startul căruia sînt prezenți schiori din R. D. Germană, Polonia, România și Cehoslovacia.în proba de 20 km fond, victoria a revenit cehoslovacului Petr Ploc cu timpul de 1 h 10’50’’. Pe locul doi s-a clasat sportivul român Victor Fontana, cronometrat în 1 h 14’31”.
★La Zakopane a început competiția internațională de biatlon „Cupa

Zoltan — Mureșul Tg. Mureș — 50”2/10 ; copii 2 fete — 100 m — Costache Tereza — Constructorul Buc. — 12”8/10 record egalat ; copii 2 băieți — 100 m — Neculicioiu Radu — Dinamo Brașov — 12”l/10 record ; copii 3 fete — 100 m — Szat- mari Ibolya — Mureșul Tg. Mureș— 12”7/10 record ; copii 3 băieți — 100 m — Iasch Helge — Șc. sp. Sibiu — 13"6/I0 : copii 4 fete — 50 m— Bordel Cătălina — Dinamo Buc.— 9”4/10 ; copii 4 băieți — 50 m — Fulea Adrian și Bencze Lucian — Șc. sp. Sibiu, respectiv, Agronomia Cluj — 8”l/10 record.S-a alcătuit și clasamentul general ai junioarelor I și al juniorilor I. Pe primele locuri s-au clasat : Vaszi Lidia — Sport Club Miercurea Ciuc (222,583 puncte) și Fokt Laszlo — Dinamo Brașov (202,753 puncte).
★prietenia", la care participă juniori din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, România, Ungaria, U.R.S.S. și Polonia.în prima zi a concursului s-a disputat proba individuală de 15 km fond, Încheiată cu victoria lui Klaus Siebert (R. D. Germană), cronometrat în 1 h 08’34”. Primul clasat dintre concurenții români a fost. Gheorghe Păunescu, care a ocupat iocul 14.

TENIS: TURNEUL DE LA PHILADELPHIA
Primul mare turneu internațional de tenis al anului a continuat la Philadelphia cu disputarea întîlnirilor din sferturile de finală ale probei de simplu. în cea mai disputată partidă a zilei, jucătorul american Arthur Ashe l-a întrecut cu 6—1, 6—7, 6—3 pe italianul Adriano natta. întîlnirea „derbi" dintre Laver și Tom Okker s-a încheiat cu victoria facilă în două seturi : 6—1, 6—2 a campionului australian. în celelalte două partide, Jan Kodes (Cehoslovacia) a dispus cu 6—4, 6—4 de Eddie Dibbs (S.U.A.), iar Tony Roche' (Australia) l-a învins cu 6—4, 6—4 pe Mark Cox (Anglia).

Turneul internațional de tenis de la Omaha (Nebraska) a continuat cu disputarea partidelor din cadrul probei de dublu bărbați. Perechea română Ion Santei-Toma Ovici a în- tîlnit cuplul american Jimmy Connors-Vitas Gerulaitis, în fața căruia a pierdut în trei seturi : 2—6, 7—6,2—6. Alte rezultate : Karl Meiler, Jtirgen Fassbender (R.F. Germania)- Jeff Austin, Dick Bohmstedt (S.U.A.) 4—6, 6—3, 7—5 ; Kalogheropoulos(Grecia), Pinto Bravo (Chile)-Ian Crookenden (S.U.A.), Jeff Simpson (Noua Zeelandă) 6—3, 6—3.
A

HOCHEI: Steaua a cucerit
titlul național

• ASEARĂ ÎNSĂ, DINAMO A ÎNVINS CU 2-1Ultimul cuplaj al turneului final a programat aseară. la patinoarul „23 August" (in fața unei asistențe record : peste 8 000 de spectatori), meciurile decisive — atît pentru ocuparea locului trei în clasament, cît și pentru primul loc, cel ce onorează pe ocupant și cu titlul de campion al țării. Fără îndoială, „capul de afiș" l-a constituit derbiul Steaua — Dinamo, meci care, de fapt, a suscitat și pînă acum un enorm interes. Rezultatele directe din cele „cinci ediții anterioare" ale marelui derbi sînt mai mult decît edificatoare : două victorii ale echipei Steaua, una a dinamoviștilor și două egalități. Prin prisma, acestor rezultate se poate lesne deduce cit de aprig se anunța acest, ultim derbi al campionatului. Steaua, formație ce s-a aflât Ia conducerea clasamentului încă din primele etape, avea un plus de șansă la cucerirea titlului ; acea victorie de acum cîteva zile și, fapt deloc neglijabil, un golaveraj superior cu patru puncte celui al dinamoviștilor. Dinamo își păstra titlul doar cu o victorie la minimum patru goluri diferență ! O tentativă — chiar dacă nu imposibil de realizat — oricum extrem de dificilă. în acest caz departajarea se făcea pe baza golaverajului general. Secretarul general al federației de specialitate — cu care făceam un asemenea „calcul al probabilităților", cu puține minute înainte de apariția pe gheață a celor două formații fruntașe ale hocheiului nostru — nu excludea deloc șansele dinamoviștilor.în deschidere, cum spuneam, a fost programat tot un meci decisiv : S.C. Miercurea Ciuc — Dunărea Galați. Chiar dacă pînă la urmă gălățenii nu au repetat victoria de marți seara, partida a avut o desfășurare interesantă, de această dată remareîn- du-se Ei au parcă

rilor lor, aseară mai timorați și mai nehotărîți decît în meciurile precedente. Sport Club și-a asigurat un gol in prima repriză, a mai adăugat două în repriza următoare, pentru că, în ultima repriză, să înscrie golul al patrulea — și de abia apoi să-și permită „luxul" să... primească un gol. Scor final : 4—1 pentru S.C, Miercurea Ciuc, rezultat cu care, in acest campionat, ocupă Un meritat loc III.Fără a mai aștepta ieșirea echipelor dinainte, Steaua și Dinamo au intrat imediat pe gheață pentru o Scurtă „încălzire". Arena este apoi degajată pentru ultimele preparative dinaintea derbiului mult așteptat. La început, douăzeci de minute de mere luptă. Dinamoviștii sînt ceva mai in- sistenți, mai abili, îl pun la grea încercare pe portarul advers, Netedu, Dar acesta este iarăși în mare formă. Replica hocheiștilor de la Steaua pare, Ia prima vedere, calmă, ceea ce nu înseamnă insă că portarul di- namoviștilor, Dumitraș, este liniștit. Contraatacurile la poarta sa sînt foarte periculoase. Totuși, la pauză ; reușește minute

sportivii din Miercurea Ciuc. început în forță, nemailăsînd nici un fel de șansă adversa-

0—0. Un prim gol. îl Dinamo, la doar cîteva după reintrarea echipelor pentru repriza secundă. El este marcat de Tureanu, în continuare, lî.-----viștii domină cu insistentă. Netedu ni se pare în acest interval de timp cam nesigur ; pucul îl depășește de cîteva ori : noroc (pentru el 1) că tirul , dinamovist n-a fost prea precis. Precum, spre exemDlu, șutul lui Axinte (scăpat singur) din minutul 34. în ultima repriză, dinamoviștii atacă, atacă și, în min. 48, mai înscriu odată prin Pană. Cu trecerea minutelor, Dinamo slăbește însă și, către final. Steaua reduce din handicap. Scor : 2—1 pentru Dinamo.Titlul revine însă echipei Steaua, datorită golaverajului său, superiot cu doar două puncte celui dinamovist.

marcat dinamo-

î. DUM1TR1U

ȘAH: Meciurile candidaților
Au continuat meciurile din cadrul sferturilor de finală ale turneului candidaților la titlul mondial de șah. La San Juan (Porto Rico), fostul campion mondial Boris Spasski (U.R.S.S.) a remizat în 35 de mutări partida a 5-a din meciul pe care-1 susține cu marele maestru american Robert Byrne. în prezent scorul este 3.5—1,5 puncte în favoarea lui Boris Spasski. La Augusta

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS DE MASA : Campionatele 
internaționale ale CehoslovacieiCampionatele internaționale de te-• nîs de masă ale Cehoslovaciei au programat sîmbătă primele meciuri ale probelor individuale. La feminin, campioana României, Maria Alexandru, a obținut două victorii : ea a învins-o cu 3—1 pe Stephan (R. D. Germană) și cu 3—0 pe iugoslava Jeler. Cehoslovaca Pauknerova a eliminat-o cu 3—1 pe Filimon. în turneul masculin, Berzey (Ungaria) a dispus cu 3—2 de Dobosi (România), iar Ghergheli (Ungaria) l-a învins cu 3—0 pe Teodor Gheorghe (România).RUGBI. Peste 10 000 de spectatori au urmărit la Grenoble meciul in-

ternațional de rugbi în „13“ dintre echipele reprezentative ale Angliei și Franței. Rugbiștii englezi au terminat învingători cu scorul de 24—5 (11-5).HANDBAL. Turneul internațional masculin de handbal, organizat de federația vest-germană de specialitate, a continuat cu meciurile etapei a 2-a, care s-au disputat în localitatea Boeblingen. Reprezentativa Cehoslovaciei a reușit să învingă cu scorul de 19—18 (10—11), redutabila selecționată a Iugoslaviei, deținătoarea titlului olimpic. într-un alt joc, echipa R. F. Germania a întrecut cu scorul de 20—14 mația Norvegiei.în clasament conduce hoslovaciei cu 4 puncte, formațiile Iugoslaviei —

R. F. Germania — 2 puncte și Norvegiei — 0 puncte.

(9—6> for-echipa Ce- urmată de 
2 puncte,

FOTBAL : Azi, la Istanbul, 
primul meci al selecționatei 

noastreISTANBUL 26 (Agerpres). - Aminat din cauza timpului nefavorabil, meciul amical de fotbal dintre echipa turcă Fenerbahce și selecționata divizionară din România va avea loc astăzi, duminică, pe stadionul „Mihat Pașa" din Istanbul. In- tilnirea va începe Ia ora 14,30.
★Sîmbătă, la Bușteni, într-un joc de antrenament, echipa de fotbal Dinamo București a învins cu scorul de 1—0 (1—0) echipa F.C. Argeș Pitești. Unicul punct a fost marcat în minutul 8 de Dumitracha.

(Georgia) a fost reluată partida a5-a a meciului Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) — Henrique Costa Meking (Brazilia), întreruptă la mutarea a 44-a. Marele maestru' sovietic și-a valorificat cu precizie avantajul pozițional și a obținut victoria. Korcinoi conduce acum cu 3—2. Mariimaeștri internaționali sovietici Anatoli Karpov și Lev Polugaevski, care-și dispută calificarea la Moscova, au căzut de acord asupra remizei la mutarea a 44-a. După disputarea a cinci partide, scorul este favorabil cu 3—2 puncte lui Anatoli Karpov. La Palma de Mallorca s-a disputat partida a patra a meciului dintre Lajos Portisch (Ungaria) și Tigran Petrosian (U.R.S.S.). La propunerea marelui maestru maghiar, acceptată de Petrosian, oficialii au consemnat remiza după 32 de mutări. Aici rezultatul de egalitate se , menține, toate partidele desfășurate pînă in prezent încheindu-se remiză.*Maestra româncă Alexandra Nico- lau continuă să fie lidera turneului feminin din cadrul „Festivalului internațional de șah" de la Wijk aan Zee. Campioana României totalizează. după cinci runde, 4,5 puncte, fiind urmată în clasament de Timmer (Olanda) — 4 puncte, Ivanka (Ungaria) — 3,5 puncte, Karakas (Ungaria) — 2,5 puncte și o partidă întreruptă etc. Rodica Reicher (România) se află pe locul 10 cu 1,5 puncte.
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La întreprinderea 
„Dorobanțur-Ploiețti

Noile modele 
de stofe 

ale anului ’74Din primele zile ale noului an, în atelierele și secțiile cunoscutei întreprinderi textile „Dorobanțul" din ploiești se lucrează cu hărnicie, cu spor. în legătură cu „moda ’74“ șl cu noutățile acestui an, ne-a informat directorul fabricii, inginerul Vasilc TudOr.— In primul rînd, aș vrea să notați faptul că in acest an, vom livra comerțului și întreprinderilor dc confecții din țară, pre- ; cum și beneficiarilor din numeroase țări ale lumii, cu circa 400 000 mp stofe mai mult de- cît anul trecut. Dar și mai important este faptul că această cantitate de mărfuri va fi mult diversificată. Chiar in acest prim trimestru ăl anului vom realiza țesături în circa 1 000 de desene și poziții coloristice noi,— Alte noutăți 7— Creatorii noștrf de modele lucrează in prezent la eșantloa- nele producției semestrului II. Alte 500 de modele noi vom prezenta, nu peste mult timp, la contractări. De asemenea, pentru prima dată, vom pune la , punct tehnologia și vom fabrica stofe cu fire in urzeală din po- liester fllamentar. Aceste noi , țesături vor avea cîteva calități ini la plus : o mai mare rezistență purtat, elasticitate, finețe.
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"
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Au trecut trei decenii din ziua in care unități ale armatei sovietice, zdrobind rezistența disperată a trupelor hitle- riste, au făcut joncțiunea, într-un punct din raionul Ronșii, mareînd astfel victoria în marea epopee cunoscută sub denumirea „Bătălia Leningradului". După 900 de zile de blocadădușmană, la 27 ianuarie 1944, pe malurile Nevei au răsunatdin nou salve de tun — dc astă dată în semn de omagiu adus apărătorilor orașului. Cucerită în lupte legendare și cu prețul unor sacrificii imense. care au demonstrat cu prisosință e- rolsmul ostașilor so- vietibi și al cetățenilor orașului, victoria de Ia Leningrad a înscris una din cele mai glorioase pagini din istoria Marelui Război al Uniunii Sovietice pentru Apărarea Patriei....Blocada a început în 1941, cînd trupele hitleriste au atins malul lacului Ladoga, izolînd orașul de res*> tul. țării. Agresorii naziști au concentrat in jurul Leningradului u- nități cu un efectiv de 740 000 soldați, înzestrați cu 380 de tancuri și care de a- sait, 10 000 de tunuri și 400 de avioane. După ce planurile lor de a cuceri orașul s-au prăbușit, ei au hotărît 6ă-l distrugă. Dar nici ploaia de foc pe care dușmanul o revărsa fără contenire asupra Leningradului, nici foametea și frigul care secerau mii de vieți, n-au putut infringe voința a* părătorilor orașului. O parte din populație fusese evacuată încă înainte de blocadă. Cei rămași în oraș au continuat să lupte și să muncească. în halele înghețate ale uzinelor, sfidînd bombardamentele ucigătoare, muncitorii continuau să făurească tancuri, tunuri și proiectile.Leningradul a continuat să lupte șidupă 8 noiembrie1941,. cînd ultimaporțiune de cale ferată care-1 mai a- proviziona a căzut în mîinile dușmanilor. O lună mai tirziu, peste apele înghețate, ale lacului Ladoga a fost creată o punte de legătură cu teritoriul li

ber al tării — așa-nu- mitul „drum al vieții". Zi și noapte, pe gheața Ladogăi treceau camioane și sănii care transportau la Leningrad — sub tirul artileriei dușmane — alimente, combustibil, arme și muniții. Pe „drumul vieții" au fost evacuați peste 540 000 de leningrădcni, in majoritate copii....Am pășit zilele trecute cu emoție in muzeul de istorie a Leningradului. E un muzeu care înfățișează în întreaga lor amploare jertfele neasemuite făcute de lenin- grădeni pentru apărarea orașului lor. Iată,
Trei decenii 
de la victoria 
în epopeea 

Leningradului

Intr-o vitrină, bucăți de pîine făcută cu rumeguș, cîntătind între 125—250 grame — rația zilnică a locuitorilor in timpul blocadei. Iată și cîteva fragmente din ziarele vremii ; decembrie 1941 : in oraș nu mai există combustibilpentru încălzit; ianuarie 1942 : nu există combustibil pentru centralele electrice ; transporturile orășenești sînt întrerupte ; nu funcționează conductele de apă și canalizare.Deosebit de impresionante sînt însemnările devenite celebre ale fetiței de 10 ani, Tania Savieeva: „A murit Jenia — 28 decembrie 1941, ora 12,30 dimineața". „La 25 ianuarie 1942, ora 3 ziua, a murit bunica". „Leka a murit la 17 martie 1942, ora 5 dimineața", „A murit și unchiul Vasia — la 13 aprilie 1942, ora 2 noaptea", „Toți Savi- cevii au murit : am rămas singură. Tania", Totuși, în aceste zile grele, orașul lupta. Peste 160 000 de lenin- grftdeni s-au înrolat voluntar în armată, alții au intrat în serviciile de prim ajutor pentru răniți și bolnavi, 500 000 de locuitori. în mare majoritate bătrîni și femei, au săpat în anii războiului 700 km de tranșee. Eroismul le-

ningrădenilor este pus în evidență de faptul că in zilele blocadei și-au dat viața peste 600 000 dintre ei, mai mult de un sfert din populația orașului....După înfrîngerea dușmanului și cucerirea victoriei în războiul antihitlerist, istoria Leningradului s-a îmbogățit cu noi pagini de eroism — de data aceasta în munca pașnică de refacere și dezvoltare. Au fost ani de trudă titanică, în care le- ningrădenii, alături de oamenii muncii de pe întreg cuprinsul U- niunii Sovietice, și-au vădit din plin însușirile creatoare.Intr-o perioadă relativ scurtă au fost înlăturate ruinele, s-au construit noi locuințe, întreprinderi, instituții social-cultura- le ; au fost restaurate cu succes inestimabilele vălori ale muzeelor Petrodvoreț, Pușkin, Pavlovsk. Se poate spune că în anii postbelici s-a ridicat un nou Leningrad. An de an, in noile și modernele cartiere apar alte zeci de mii de a- partamente. școli, magazine, așezăminte culturale. Printre clădirile orașului-erou se numără frumoasa sală de concerte „Oktea- brskii" și elegantele hoteluri „Rossia", „So- Vetskaia" și „Leningrad".Leningradut zilelor noastre a devenit u- nul dintre cele mai importante centre industriale, științific^ și culturale ale Uniunii Sovietice. Aici Se produc cele mai mari turbine și generatoare electrice, vase maritime de mare tonaj, mașini-unelte perfecționate, televizoare în culori etc. La Leningrad a fost creat spărgătorul de gheață atomic „Lenin" — pri- m”’ di" lume.La 30 de ani de la remarcabila victorie asupra cotropitorilor hitleriști, Leningradul este mai frumos ca orlcind. Prin munca locuitorilor săi, prin realizările lor remarcabile în toate domeniile vieții sociale, a- cest oraș-erou își a- duce din plin contribuția la progresul și propășirea U.R.S.S. pe calea construcției comunismului.
I. DUȚA

Realizările economiei naționale a II. R. $. S. in 1373MOSCOVA 26 (Agerpres). — Agenția T.A.S.S. a difuzat comunicatul Direcției Centrale de Statistică cu privire la îndeplinirea planului economiei naționale a U.R.S.S. pe anul 1973. Uniunea Sovietică a îndeplinit și depășit principalele prevederi de plan pe anul trecut, realizînd o creștere a venitului național cu 6,8 la sută în comparație cu anul 1972. Volumul producției industriale a Sporit, în comparație cu anul precedent, cu 7,4 la sută, 82 la sută fiind realizat pe seama creșterii productivității muncii. Anul trecut, în Uniunea Sovietică s-au produs, între

altele, 915 miliarde kilowați-oră e- nergie electrică, 421 milioane tone țiței, 236 miliarde metri cubi de gaze naturale, 668 milioane tone cărbuni, 131 milioane tone oțel, 72,3 milioane tone îngrășăminte minerale. A fost realizată, de asemenea, o producție de 500 000 tractoare și peste 1,6 milioane automobile. La rîndul ei, producția agricolă a sporit cu 14 la sută față de 1972, iar volumul comerțului exterior s-a cifrat la 30,3 miliarde ruble.La 1 ianuarie 1974 populația Uniunii Sovietice era de 250 900 000 locuitori.

IORDANIA DE IERI Șl DE AZIUn corespondent al periodicului egiptean „Al’Ikha", vizitind, în 1913, ținuturile de la răsărit de riul Iordan, s-a pomenit !ntr-un mic sat ascuns într-o vale străjuită de șapte „jebeli" (munți), printre care susura un firicel de apă, numit Sayl Amman. Așezarea era atit de săracă, incit corespondentul a fost nevoit să-și petreacă noaptea sub cerul li- ' ber. Locuitorii de atunci nici nu bănuiau ce destin va avea mica localitate.După primul război mondial, cînd a luat ființă emiratul Transiorda- niei, emirul Abdallah, regele de mai tirziu al Iordaniei și bunicul actualului rege Hussein, a hotărît să se instaleze tocmai în această localitate. Reședința la început o constituia un cort uriaș, palatul emirului și centrul administrativ al Ammanu- lui fiind construite abia în 1924— 1925. La acea dată Ammanul număra doar cîteva mii de locuitori. De altfel. întreaga populație a emiratului nu trecea de 300 000 de suflete, în mare parte beduini nomazi.Vizitatorul Iordaniei de astăzi este plăcut surprins de prefacerile ce au avut loc aici in ultimele decenii. Din cele două milioane și jumătate de locuitori, ponderea populației nomade este acum mai puțin de 10 la sută, cea mai mare parte a locuitorilor fiind concentrată în centrele urbane. Ammanul anului 1974 se apropie de 600 000 de locuitori, iar Zarka, oraș situat la 20 km de capitală, în care este amplasată o parte a industriei iordaniene, numără circa 200 000 de locuitori. La Marea Roșie s-a dezvoltat portul Akaba care este, în același timp, o modernă stațiune balneară. Ibrid, Jerak, Ramtha, Qatrana, Ma’an și alte localități cunosc, la rîndul lor, o dezvoltare Însemnată.Am avut prilejul să parcurg drumurile moderne ale Iordaniei — panglici de asfalt ce se încolăcesc pe pereții munților sau se strecoară prin văi înguste între ziduri de cremene ; am străbătut o parte din deșert spre țărmul trist al Mării Moarte, lipsit de orice urmă de vegetație |i cufundat în adîncul celei

mai joase depresiuni de pe glob. în cea mai mare parte, peisajul iordanian este arid și sărăcăcios. Din loc în loc, în zona muntoasă zărești turme de capre cățărîndu-se pe pereții abrupți în căutarea unor smocuri de Iarbă. în deșert, pe lingă corturile beduinilor, pasc cirezi de cămile, care își caută hrana printre ciulini și tamarisci, copaci mai spunzi decit statura unui om și cu coroana in formă de umbrelă. Bătrîni păstori cu capetele înfășurate în basmale cu carouri alb-negre și purtînd halate dungate urmăresc cu curiozitate traficul automobilelor care
ÎNSEMNĂRI de călătorie

și-au făcut apariția de puțin timp în viața acestor locuri, desprinse parcă dintr-un tablou biblic. Dar acestor imagini pitorești li se adaugă profilurile elegante ale Ammanului și ale celorlalte așezări urbane, dezvoltate pe coordonatele moderne ale epocii noastre.Ammanul nu este construit pe verticală : se bucură de prioritate casele cu parter sau cu un singur etaj. Poate tocmai de aceea, capitala iordaniană, situată la circa 800 de metri altitudine, are înfățișarea unei mari stațiuni montane. Clima blindă, cu toate că uneori, în cursul iernii, mai fulguiește din cînd în cînd, favorizează dezvoltarea unei vegetații bogate, în ciuda solului stîncos. în cartierele rezidențiale, din primăvară pînă în margine de iarnă, printre conlferii ce se simt în largul lor, înfloresc trandafirii, garoafele și mușcatele. Casele albe de formă cubică, durate după metode moderne și împodobite cu motive ale arhitecturii clasice arabe, dau orașului o înfățișare plăcută.Se înțelege că modernizarea accelerată a capitalei iordaniene în ultimii ani, ca de altfel și a altor centre urbane este legată, implicit, de dezvoltarea economică a țării.

fîn ultimii ani, preocupările pentru dezvoltarea economică s-au soldat cu rezultate vizibile, dînd naștere unor industrii de perspectivă. Principala bogăție naturală a Iordaniei o alcătuiesc fosfații, zăcămintele respective fiind estimate la circa un miliard de tone. Producția in anul trecut a ajuns la peste un milion de tone, iar anul acesta se prevede extracția unei cantități aproape duble. Fosfații sint destinați in special exportului. Iordania vinzînd peste hotare și alte produse, cum ar fi textile, piei netratate, țigarete, produse alimentare. Rafinăria de la Zarka distilează anual peste trei milioane tone de petrol. Se află în construcție o uzină de tuburi de oțel și funcționează mai multe întreprinderi ale industriei ușoare, cărora urmează să li se adauge și altele, potrivit actualului plan trienal (1973—1975). Un rol important se acordă și dezvoltării agriculturii, unele lucrări de hidroameliorații fiind în curs de execuție sau proiectare pe văile rîului Iordan și a afluenților acestuia.Numeroasele vestigii istorice ale țării, ca și curiozitățile oferite privirii de peisajele de Ia Marea Roșie și Marea Moartă, atrag în Iordania un mare număr de turiști străini, contribuind, prin devizele aduse de turism, la dezvoltarea prezentă ■ țării.Ca țară arabă, Iordania duce o politică de alianță și colaborare cu celelalte state arabe, întreținînd, în același timp, legături cu numeroase alte țări.în convorbiri pe care le-am avut cu personalități din rîndul cercurilor oficiale, oameni de afaceri sau simpli cetățeni, interlocutorii au manifestat față de țara 'noastră un interes viu și multă simpatie. Acest interes, reciproc de altfel, corespunde pe deplin relațiilor de cooperare dintre Republica Socialistă România și Regatul Hașemit al Iordaniei, care cunosc o dezvoltare permanentă pe cele mai diferite planuri, înscriin- du-se in contextul larg al legăturilor prietenești româno-arabe.
Crăciun IONESCU



viața internațională
„Poporul vietnamez depune eforturi

Declarațiile ministrului afacerilor externe 
al R. D Vietnam

ORIENTUL APROPIAT BRUXELLES

26 (Agerpres). — într-un acordat corespondentului Hanoi și reluat de agenția V.N.A., ministrul afacerilor externe al R.D. Vietnam, Nguyen Duy Trinh, a relevat că, în pofida acțiunilor S.U.A. și administrației saigoneze, primul an de aplicare a Acordului de la Paris asupra Vietnamului demonstrează o evoluție ireversibilă in Vietnamul de sud. Forțele adverse nu au reușit să modifice în avantajul lor realitatea potrivit căreia în Vietnamul de sud există două guverne, două armate, două zone diferite de control și trei forțe politice. Acordul de la Paris, a subliniat ministrul afacerilor externe al R.D. Vietnam, rămine o armă de mare valoare politică și juridică în mîinile poporului vietnamez, angajat în

HANOI Interviu A.F.P. la prezent în lupta pentru realizarea deplină a drepturilor sale naționale în continuare, Nguyen Duy Trinh a arătat că în etapa actuală sarcinile esențiale ale poporului vietnamez constau în a depune eforturi pentru a face pacea stabilă și durabilă, a vindeca rănile războiului, a construi socialismul în Nord, a desă- vîrși obiectivele pe plan național și democratic în Sud și a acționa în direcția reunificării pașnice a țării.Referindu-se la relațiile franco- vietnameze, ministrul afacerilor externe al R.D. Vietnam a arătat că atitudinea Franței față de Acordul de la Paris va face neîndoielnic posibilă dezvoltarea relațiilor în direcția întăririi tradițiilor prieteniei și solidarității dintre popoarele francez și vietnamez.

BEIRUT 26 (Agerpres). — Președintele Libanului, Suleiman Fran- gieh, l-a primit pe trimisul special al guvernului japonez, Zentaro Ko- saka, informează agenția M.E.N. în cursul întrevederii, emisarul nipon a remis președintelui Frangieh un mesaj din partea șefului statului japonez. Convorbirea cu președintele libanez — a declarat Zentaro Kosaka — a fost axată pe evoluția situației din Orientul Apropiat și pe poziția Japoniei față de această problemă, pentru instaurarea, cit mai repede posibil, a unei păci durabile în re-

giune. A fost abordată, de asemenea, a spus el, problema lațiilor bilaterale, în meniile economiei și
★DJEDDAH 26 (Agerpres). - Djeddah au început, sîmbătă, vorbirile dintre regele Feisal și președintele Gambiei, Dauda Jawara, care întreprinde o vizită oficială in Arabia Saudită. Sînt abordate, în special, probleme privind dezvoltarea cooperării bilaterale în diferite domenii, precum și aspecte ale relațiilor arabo-africane.

dezvoltării special în tehnologiei. re- do-
La con-

Congresul național al Uniunii Socialiste Sudaneze

LAOS ÎNȚELEGERE privind reglementarea

KHARTUM 26 (Agerpres). — în capitala Sudanului s-au deschis lucrările primului congres național al Uniunii Socialiste Sudaneze, la care participă peste 1 800 de delegați, precum și numeroși invitați de peste hotare. Partidul Comunist Român este reprezentat la lucrări de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliu-

lui Național al Frontului Unității Socialiste.In cadrul ședinței inaugurale, șeful statului sudanez și președinte al Uniunii Socialiste Sudaneze, Gaftar Numeiri, a pronunțat un amplu discurs, în care s-a referit la o serie de probleme privind activitatea guvernului și a U.S.S. în domeniile politic, economic și social, în perioada de la constituirea uniunii.

BRUXELLES 26 (Corespondență de la N. Popescu-Bogdănești). — Sim- bătă au început la Bruxelles lucrările unei conferințe a partidelor comuniste din țările capitaliste ale Europei. Participă 21 de delegații.Reuniunea este consacrată dezbaterii aspectelor crizei actuale a capitalismului în Europa, acțiunii partidelor comuniste pentru progres social, democrație, independență națională, pace, socialism, luptei lor pentru unitatea forțelor muncitorești și democratice.în pregătirea conferinței au avut loc la Paris, Roma, Essen și Geneva întîlniri care au pus în discuție probleme de mare însemnătate, cum sînt : criza monetară, conținutul actual al luptelor muncitorești și populare, imigrația și intelectualii.

Conferința a fost deschisă de Luis van Geyt, președintele Partidului Comunist din Belgia, care a precizat că lucrările vor fi concentrate asupra condițiilor, în același timp convergente și specifice, în care partidele prezente la actuala întîlnire, ca, de altfel, toate forțele muncitorești și democratice din țările capitaliste ale Europei, desfășoară lupta lor pentru progres social, pentru democrație, pentru profunde transformări sociale, economice și politice, împotriva monopolurilor. pentru o politică externă independentă și pașnică, orientată spre securitate și cooperare europeană, spre reducerea armamentelor, către relații de tip nou cu statele socialiste din Europa, precum și cu țările lumii a treia.

• DE 4 000 DE ANI. Arheologii vietnamezi au alcătuit cu migală o imensă colecție de instrumente muzicale străvechi : tobe, castaniete, fluiere. Nu demult au descoperit mai multe clopote care au aparținut vremurilor legendare ale regilor Hung, confecționate, după cum presupun arheologii, în urmă cu patru mii de ani, de către meșteri populari. Numărul mare, precum și forma variată a clopotelor sînt mărturie faptului că ele slujeau ca instrumente muzicale.

ACTIVITĂȚII FORȚELOR MILITARE ALE CELOR DOOĂ PĂRȚIVIENTIANE 26 (Agerpres). — La cea de-a zecea ședință a Comisiei mixte centrale pentru * îndeplinirea Acordului de reconciliere și înțelegere națională în Laos, Soth Phe- trasi, conducătorul delegației forțelor patriotice laoțiene, și Soukan Wil- laysane, conducătorul delegației gu
vernului de la Vientiane, au semnat un document de „Reglementare a activității forțelor militare ale celor două părți din Laos, staționate în orașele Vientiane și Luang Prabang". Documentul a fost elaborat la Vientiane, la 17 ianuarie 1974, de către conducătorii celor două delegații.

LA ÎNCHEIEREA ÎNTREVEDERILOR 
TUNISIANO-LIBIENE DE LA GENEVA

Precizări privind fuziunea celor două state

Convorbiri româno-iugoslave

Dezbaterile din parlamentul francez
• Moțiune de cenzură prezentată de opoziția de stînga

• Declarațiile premierului Messmer(Agerpres). — Adunarea Franței s-a întrunit, în- extraordinară, pentru aPARIS 26 Națională a tr-o sesiune dezbate moțiunea de cenzură introdusă de opoziția de stînga împotriva politicii economice și financiare a guvernului.Luînd cuvîntul, primul ministru francez, Pierre Messmer, a enumerat o serie de măsuri preconizate de guvern în vederea atenuării e- fectelor creșterii prețurilor la produsele petroliere asupra unor categorii defavorizate și pentru a limita efectele pe plan economic ale flo- tării francului. Pierre Messmer a opinat că nici o criză gravă nu a- menință Franța, amintind, totodată, că 1973 a fost, din punct de vedere economic, un an bun pentru Franța. El a arătat că guvernul francez a dat asigurări autorităților comunitare de la Bruxelles că decizia flotă- rii independente a francului nu va afecta cu nimic piața comună agricolă.
Referindu-se la alte aspecte ale

politicii externe a Franței, • premierul Messmer a relevat importanța noilor raporturi cu țările în curs de dezvoltare. în acest context, primul ministru francez a subliniat necesitatea aplicării unei politici juste în ce privește prețurile materiilor prime livrate de țările în curs de dezvoltare. „Franța, a adăugat vorbitorul, va acționa pentru o cooperare mondială între țările industrializate și cele mai puțin bogate, cooperare fără de care nu va fi posibilă o pace durabilă".La sfirșitul dezbaterilor, care au durat peste 10 ore, moțiunea de cenzură a fost supusă votului și respinsă, întrucit nu a întrunit majoritatea absolută — 246 de voturi. In favoarea moțiunii au fost exprimate 208 voturi. Comentînd rezultatul votului. agenția France Presse relevă că pentru prima oară majoritatea deputaților reformatori (centriști), conduși de Jean-Jacques Servan- Schreiber și Jean Lecanuet au votat alături de opoziția de stînga.

GENEVA 26 (Agerpres). — .Referendumul privind uniunea dintre Tunisia și Libia nu va putea avea loc mai devreme de 3—4 luni din motive de ordin constituțional — a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, ministrul tunisian de externe, Habib Chatti, la sfîrșitul convorbirii dintre președinții Habib Bourguiba și Moamer Geddafi. El a precizat că, potrivit legii fundamentale a țării sale, un referendum privind fuziunea, hotărîtă în cadrul înțelegerii convenite la 12 ianuarie, pe Insula Djerba, nu poate avea loc fără amendarea Constituției. în acest sens, urmează ca Adunării Naționale tunisiene să-i fie prezentat un proiect de lege. între prima și a doua lectură a proiectelor — a spus ministrul de externe tunisian — va exista o perioadă de 3—4 luni, pentru a reflecta asupra uniunii și a structurii viitorului stat.Referindu-se la conținutul convor-

birii dintre cei doi șefi de stat, la care a fost prezent, ministrul tunisian de externe a precizat că au fost abordate „modalitățile de aplicare a înțelegerii cu privire la fuziunea dintre Tunisia șl Libia, cele două părți fiind într-un stadiu de clarificare a procedurilor de urmat".

BELGRAD 26 (Corespondență de la S. Morcovescu). — Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, care a efectuat o vizită în Iugoslavia, a avut convorbiri cu Dra- goliub Budimovski, secretarul Consiliului Executiv federal pentru informații, in legătură cu dezvoltarea colaborării dintre România și Iugoslavia în domeniul culturii și presei și, în general, în domeniul activității de informare care contribuie la cunoașterea realizărilor obținute de popoarele celor două țări în construcția socialistă. Totodată, au fost examinate posibilitățile de deschidere, la Belgrad și București, a unui

centru cultural român și, respectiv, iugoslav.Oaspetele român a avut, de asemenea, întîlniri și convorbiri cu Iakșa Petrici și Raif Dizdarevici, locțiitor și, respectiv, adjunct al secretarului federal externe. într-o prietenească, s-a pentru afacerile atmosferă caldă, r_____ , procedat la unschimb de păreri în legătură cu unele probleme ale situației internaționale actuale, precum și aspecte ale relațiilor bilaterale.La aceste întîlniri și convorbiri a luat parte ambasadorul român la Belgrad, Vasile Șandru.

cipru Noi acte de violență
ale elementelor extremiste

Componenta noului guvern turcANKARA 26 (Agerpres). — La Ankara a fost dată publicității lista noului guvern format de liderul Partidului Republican al Poporului, Bulent Ecevit. Componența guvernului a fost aprobată, vineri seara, de președintele republicii, Fahri Ko- riitiirk.Cabinetul de coaliție, prezidat de Ecevit, este compus din reprezentanții Partidului Republican al Poporului și ai Partidului Salvării Na-

Necmettin de vicepre- portofoliiționale, al cărui lider, Erbakan, deține funcția mier. Dintre cele 23 de ministeriale, 17 au revenit P.R.P. și 6 P.S.N.Principalele portofolii au fost repartizate după cum urmează : Ministerul Apărării Naționale — Hasan Esat Isik (P.R.P.), Ministerul de Interne — Oguzhan Asilturk (P.S.N.) ; Ministerul de Externe — Turan Gu- nes (P.R.P.).

NICOSIA 26 (Agerpres). — în ultimele zile, în Cipru au avut loc noi acte de violență ale elementelor extremiste. Sîmbătă, în orașul Limassol s-au produs mai multe explozii, care au provocat pagube materiale considerabile, fără a fi semnalate însă victime omenești. în aceeași localitate a fost ucis, în urmă cu două zile, secretarul Partidului Unificat din Cipru (Enieon), Stelios Mav- ros. Ca urmare a acestor acțiuni teroriste, forțele, de poliție din orașul și regiunea Limassol au fost puse în stare de alertă.Pe de altă parte, în regiunea din jurul orașului Larnaca, din sudul insulei, forțele de poliție au descoperit mai multe ascunzători în care 
"" și cantitățise aflau arme, muniții mari de explozive.în editorialul său, „Thinelepteros" afirmă acte de violență au fost grupurile clandestine ale Grivas.

cotidianul că aceste comise de generalului

agențiile de presă transmit:
Președintele Indiei, Vara- hagiri Venkata Giri, a înmînat președintelui Iosip Broz Tito premiul internațional Jawaharlal tru promovarea păcii și între popoare.

ministru cubanez, Fidel Castro, la Ottawa. au

Nehru pen- înțelegeriia
Un mure miting nizat în parcul Meiji din cadrul campaniei sindicale de măvară. în aceeași zi s-au desfășurat primele acțiuni pe plan național care marchează deschiderea tradiționalei campanii a sindicatelor nipone din acest an. La aceste acțiuni au participat aproape un milion de oameni ai muncii.

a fost orga-Tokio, în pri-

Criza de guvern din Bel
gia Re§ele Baudouin al Belgiei l-a desemnat pe Leo Tindemans, liderul Partidului social-creștin, cu misiunea formării noului guvern — s-a anunțat oficial la Bruxelles.

Un reprezentant al Minis
terului de Externe al Cana
dei, referindu-se la recenta vizită în Cuba a unei delegații parlamentare canadiene, a declarat că relațiile ca- nadiano-cubaneze înregistrează o e- voluție pozitivă. în acest context, el a menționat posibilitatea ca, în viitor, să aibă loc vizite oficiale reciproce — a premierului canadian, Pierre Elliott Trudeau, la Havana, și a primului

Ministrul de externe al 
Islandei R*nar Agustsson, s-a pronunțat, în cadrul unui interviu radiotelevizat, pentru retragerea forțelor militare americane de la baza aeriană din Keflavik, aviația S.U.A. păstrînd, totuși, dreptul de a folosi această bază. Einar Agustsson a subliniat că, în calitatea sa de ministru de externe, se pronunță pentru menținerea Islandei în cadrul N.A.T.O., fără însă ca aceasta să antreneze staționarea de trupe străine pe teritoriul islandez.

Muncitorii de la uzinele 
de automobile „Fiat" din T°- rino au declarat o grevă de 24 de ore pentru a determina conducerea firmei să accepte programul de revendicări prezentat de sindicate luna trecută.

Catastrofă aeriană la Iz
mir. Numărul victimelor catastrofei aeriene care s-a produs sîmbătă pe aeroportul din Izmir se ridică la 68 de morți, au anunțat autoritățile turcești. Celelalte 5 persoane aflate la bordul aparatului se află în stare gravă.

Patrioții cambodgieni atacat, sîmbătă, pentru a treia consecutiv, orașul Pnom Penh, formează agenția France Presse. mai mare parte a obuzelor au căzutîn zona de sud a orașului, in apropierea reședinței lui Lon Noi.
zi in- Cea

Autoritățile sud-coreene au dispus arestarea a șapte studenți ai Universității Yonsei, în cadrul măsurilor luate pentru înăbușirea protestelor împotriva politicii tot mai antipopulare a regimului. Cu toate că împotriva tinerilor arestați nu a fost formulată o acuzație precisă, reprezentanții presei străine de la Seul apreciază că studenții ar putea fi judecați, de curtea^ marțială de urgență, recent instituită.
Poliția din Paris 8 dec,an- șat, în noaptea de vineri spre sîmbătă, o spectaculoasă operațiune in cartierul Pigalle, în vederea depistării traficanților de drog și a infractorilor de tot soiul. Polițiștii au izolat, timp de mai multe ore, întregul sector considerat loc de întîlnire a numeroși infractori, verifi- cînd identitatea tuturor trecătorilor, controlînd automobilele și pe ocu- panții acestora și efectuînd descinderi în unele baruri și localuri de noapte. Peste 120 de suspecți au fost reținuți.

• FANIONUL „FRAN
ȚEI LIBERE", care era fixat, în anii 1940 și 1941, pe una din aripile din față ale automobilului folosit de generalul de Gaulle la Londra, a fost vîndut la lici- tație, în capitala engleză, contra sumei de 472 lire sterline. Fanionul, care are un colț uzat, poartă, în centru, faimoasa cruce de Lorena (simbolul rezistenței franceze), brodată de soția șoferului lui de Gaulle.

• PENTRU CA SOA
RELE SĂ LUMINEZE Șl 
NOAPTEA. Pentru diminuarea considerabilă a consumului de energie pe Terra, cosmonautul american Robert Crippen propune folosirea energiei solare la iluminatul orașelor, care „înghite" în prezent atîta electricitate. Pentru realizarea acestui scop, pe o orbită staționară, aflată în afara zonei de umbră proiectată de Pămînt, urmează să fie montată un fel de rețea alcătuită din imense oglinzi, cu diametrul de 800 metri. O- glinzile ar putea fi înclinate automat în așa fel încît să lumineze noaptea regiunile situate dedesubtul lor.

• „EL FUGITIVO" DIN 
NOU SUB URMĂRIREA 
JUSTIȚIEI. Se pare că David Janseen, protagonistul faimosului serial „EI Fugitivo", ale cărui aventuri erau urmărite, anii trecuți, cu sufletul la gură de milioane de telespectatori din întreaga lume, își prelungește și în viața de toate zilele rolul de evadat din fața justiției. De data aceasta însă dreptatea nu mai este de partea lui. Janseen este urmărit de un tribunal din California pentru neplata pensiei alimentare către fosta sa soție (restanțele se ridică la 36 000 de dolari). După cit se pare, „El Fugitivo" va fi, în cazul de față, mai puțin norocos decît în episoadele de la televiziune.

V

S-a scurs un an de cînd, la Paris, a fost semnat Acordul cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam — eveniment de însemnătate majoră, menit să pună capăt unui război îndelungat, care a adus pierderi grele de vieți omenești și imense distrugeri, constituind un grav focar de încordare și periclitind pacea și securitatea internațională. Și-a găsit, astfel, o strălucită confirmare faptul că în zilele noastre nu poate fi înfrînt un popor care se ridică hotărît la luptă pentru salvgardarea interselor sale supreme de libertate și independență și care se bucură de solidaritatea și sprijinul forțelor înaintate ale omenirii.Triumf al rațiunii și dreptății, A- cordul de la Paris a demonstrat caracterul anacronic al folosirii forței în relațiile internaționale, a pus în evidență că singura cale de rezolvare a problemelor, oricît de spinoase ar fi ele, este calea politică a tratativelor între părțile interesate, pornindu-se de la respectarea intereselor fundamentale ale popoarelor și ale păcii generale.Poporul român, împreună cu toate popoarele iubitoare de pace, a salutat cu adîncă bucurie și satisfacție încheierea acordului, văzînd în a- ceasta o strălucită victorie a luptei poporului frate vietnamez pentru a- părarea ființei sale naționale și asigurarea dreptului sacru de a-și hotărî singur destinele, un succes de seamă al tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste, care au fost în permanență alături de acest brav popor.Așa cum este știut, nutrind o profundă prietenie și admirație față de eroicul popor vietnamez, România socialistă a acordat Vietnamului luptător întregul său sprijin, material, moral, diplomatic, a militat cu fermitate pentru încetarea a- gresiunii S.U.A., pentru reglementarea conflictului din Asia de sud- est, corespunzător intereselor poporului vietnamez, ale popoarelor laoțian șl cambodgian, cauzei destinderii și păcii.Odată cu încheierea acordului, în

I

fața poporului vietnamez, din Nord și din Sud, s-a deschis o nouă perspectivă, aceea a păcii, în condițiile căreia să se poată consacra reconstrucției, dezvoltării economice1 și sociale, înfăptuirii aspirațiilor sale naționale fundamentale.în anul ce s-a scurs de la semnarea Acordului de la Paris. Republica Democrată Vietnam a devenit un vast șantier al muncii pașnice, obținîndu-se realizări de seamă în dezvoltarea economică și socială, înfăptuindu-se importante măsuri de

ță a prevederilor acordului, pentru împlinirea aspirațiilor majore ale poporului vietnamez, atît din Nord, cit și din Sud.Din păcate, așa cum se arată și în declarațiile guvernului R. D. Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, date publicității în aceste zile, în Vietnamul de sud, ca urmare a violării prevederilor acordului de către administrația de la Saigon, populația nu poate încă să se bucure de pace, să pășească pe calea împlinirii
UN AN DE LA ÎNCHEIEREA ACORDULUI DE LA PARIS

Pentru consolidarea păcii în Vietnam,
pentru împlinirea aspirațiilor de pace, libertate și unificare ale poporului vietnamez

înnoire democratică. Mobilizîndu-și toate energiile, poporul nord-vietna- mez, sub conducerea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam. înlătură, treptat, rănile lăsate de război, reface industria și agricultura, ridicîndu-le pe o treaptă superioară. O vastă activitate se desfășoară pentru reconstruirea orașelor și satelor, extinderea rețelei de școli de toate gradele, îmbunătățirea ale poporului.în Vietnamul rate aflate sub Revoluționar Provizoriu s-au consolidat. Prestigiul Guvernului Revoluționar Provizoriu Vietnamului de Sud ternic și pe planG.R.P. a fost recunoscut oficial și a stabilit pină acum relații diplomatice cu aproape 40 de țări. De asemenea, circa o sută de organizații internaționale, mișcări de eliberare și partide politice îl recunosc ca singurul reprezentant autentic al populației sud-vietnameze.Profund animate de voința de restabilire a păcii, guvernul R. D. Vietnam și Guvernul Revoluționar Provizoriu au depus de-a lungul întregului an care s-a scurs eforturi permanente pentru aplicarea în via-

condițiilor de viațăde sud, zonele elibe- controlul Guvernuluial Republicii a crescut pu- internațional ;

aspirațiilor sale de libertate și progres. Nu o dată, administrația saigo- neză a declanșat operațiuni militare de amploare, atacînd cu bombardiere și artilerie zonele eliberate, menținind, totodată, o atmosferă de teroare în regiunile pe care le controlează. în pofida prevederilor acordului, autoritățile de la Saigon nu și-au îndeplinit obligația în ce privește predarea către G.R.P. a persoanelor militare și civile pe care le țin in captivitate. Ca urmare a poziției obstrucționiste a administrației saigoneze, consultările dintre cele două părți sud-vietnameze, ca și crările comisiei militare mixte partite se află în impas.Față de toate acestea, G.R.P. a rut în repetate rînduri administrației saigoneze să înceteze încălcarea a- cordului, să treacă la înfăptuirea prevederilor acestuia. El a propus, de asemenea, o serie de măsuri concrete izvorîte din dorința de a se menține și consolida pacea, a se asigura dreptul la autodeterminare a populației din Vietnamul de sud și a se ajunge la reunificarea pașnică a patriei.în declarațiile amintite, guvernele R. D. Vietnam și G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud, reafir- mîndu-și hotărirea de a respecta și

îndeplini riguros Acordul de la Paris, cer în același timp Statelor U- nite și administrației saigoneze să procedeze în mod similar.Dezavuînd acțiunile administrației de la Saigon, contrare clauzelor A- cordului de la Paris, țara noastră se pronunță cu hotărîre pentru respectarea scrupuloasă și înfăptuirea întocmai a prevederilor sale, ce corespund intereselor fundamentale ale populației sud-vietnameze în totalitatea ei, ale întregului popor, aspirațiilor de pace ale popoarelor lumii. Cu prilejul aniversării semnării Acordului de la Paris, țara noastră, poporul român își reafirmă solidaritatea fierbinte cu poporul vietnamez. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „partidul, poporul român, vor acorda și în continuare, în spiritul inter- solidarității lor sprijin fră- 
pen-

lu- bi-ce-

naționalismului și țești, întregul _ _tru realizarea păcii, pentru dezvoltarea socialistă a Republicii Democrate Vietnam. Doresc, de asemenea, să exprim sprijinul nostru pentru Guvernul Revoluționar din Vietnamul de sud, pentru realizarea Acordurilor de Ia Paris și în Vietnamul de sud și pentru o soluționare politică — in spiritul acordurilor — a tuturor problemelor. Apreciez că realizarea și în Vietnamul de sud a acestor acorduri va crea condiții pentru a se putea înfăptui și dorința poporului vietnamez de reunificare pașnică".Opinia publică din țara noastră își exprimă speranța că, pe calea deschisă prin încheierea acordurilor, națiunea vietnameză, celelalte popoare din Indochina își vor putea manifesta, în condiții de libertate, voința proprie, vor înainta spre înfăptuirea aspirațiilor lor legitime de pace trainică în întreaga peninsulă, de libertate și progres, ceea ce va contribui Ia accentuarea destinderii în lume, in conformitate cu dorința tuturor popoarelor.
Al. CAMPEANU

■
S.U.A. Furtunile puternice și ploile abundente care s-au abiitut asupra 
statelor americane Oregon, Washington, California, Idaho și Montana s-au 
soldat cu moartea a 16 persoane și cu imense pagube materiale. In foto
grafie : eforturi dramatice pentru salvarea din încleștarea apelor o unei 

femei într-o localitate din nordul Californiei

MASURI DE RAȚIONALIZARE A BENZINEI
ITALIACu prilejul unei conferințe de presă organizate vineri la Roma, ministrul italian al comerțului și industriei, Ciriaco de Mita, a declarat că guvernul a decis raționalizarea benzinei și că prețul acesteia va fi majorat. Pe de altă parte, primul ministru italian, riano Rumor, semnează un in săptămînalul milanez „La Domenica del Corrlere", cere italienilor „să reducă consumul și să sporească producția și

Ma- care articol

exporturile". Numai traducînd în viață a- cest apel, este de părere Mariano Rumor, Italia poate să facă față actualei Situații economice prin care trece.Un purtător de cu- vint al președintelui Consiliului de Miniștri al Italiei a declarat, vineri, că primul ministru, Mariano Rumor, a remis președintelui Richard Nixon, prin intermediul ambasadorului italian la Washington, o scrisoare în care exprimă hotărîrea guvernului său de a accepta invitația privind

participarea la reuniunea în problemele energiei, programată în luna februarie.
ARGENTINAMinistrul argentinean al economiei, Jose Gelbard, a anunțat raționalizarea consumului de benzină în toate departamentele guvernamentale, limitarea vitezei automobilelor, reducerea combustibilului destinat aviației și transportului în comun. El a apreciat, cu acest prilej, că penuria de țiței este o adevărată „calamitate națională".

UN RAPORT AL O.N.U. ASUPRA SITUAȚIEI ENERGETICE 
ÎN DECENIUL 1961-1971Cifrele statistice furnizate de raportul O.N.U. „Aprovizionarea mondială cu energie în perioada 1961— 1971“ indică o tendință de zării cleare bililor

sporire a utili- energiei nu- și a combusti- lichizi și dereducere a utilizării combustibililor solizi. Consumul mondial

global de energie a crescut jn 1971 cu numai 4 la sută, adică mult mai puțin decît în 1970, cînd creșterea a fost de 6,5 la sută.Potrivit acelorași cifre, producția mondială de petrol a atins în 1971 2 439 000 000 tone (cu 5,5 la sută mai mult decît în anul precedent). Numărul

țărilor producătoare de petrol din întreaga lume este de 65. în 1971, printre cei mai importanți producători au figurat S.U.A., U.R.S.S., Iran și Arabia Saudită.Centralele nucleare au produs în 1971, 107 miliarde kWh, ceea ce reprezintă 2 la sută din producția mondială globală.

• PUBLICITATE ABRA
CADABRANTĂ. Cu un su- ris larg, iluzionistul introduce cîteva bujii într-o cutie. Urmează gesturile de rigoare, obișnuita expresie „abracadabra", dar stupoare : din cutie nu apar, cum se așteaptă asistența, nici iepurași, nici batistuțe de mătase sau buchețele de flori, ci... o nouă cheie de contact electronic pentru automobile ! Pentru a face cit mai atractivă în ochii publicului prezentarea noilor lor produse, firme reputate din S.U.A., cum ar fi Westinghouse, U.S. Steel, Du Pont, a- pelează, de la o vreme, la „scamatori industriali", cum sint numiți acum iluzioniștii utilizați în scopuri de reclamă. Cite nu se fac pentru sporirea profiturilor...

• CĂMAȘĂ DE NOAP
TE ÎMPOTRIVA INSOM
NIEI. Specialiștii japonezi au creat un nou produs destinat insomniei, care nu trebuie înghițit, ci... îmbrăcat. Este vorba de o cămașă de noapte îmbibată cu o soluție chimică specială al cărei miros acționează asupra centrilor nervoși ai creierului, declanșînd mult așteptatul somn. Creatorii noului produs susțin că acesta prezintă o rezistență îndelungată și poate fi spălat fără a-i anula proprietățile.

• UN NOU MOW
GLI? în regiunea Bareli, din Uttar Pradesh — unul dintre statele Indiei — vînătorii au găsit un băiat în virstă de aproximativ 10 ani care își petrecea viața în junglă. Băiatul nu știe să vorbească, iar comportamentul său este asemănător celui al unui animal. Se presupune că a trăit ani îndelungați printre animalele din pădurile indiene. Să fie oare omologul lui Mowgli, cunoscutul personaj din „Cartea junglei" scrisă de R. Kipling 7

• EVITAREA ACCI
DENTELOR DE CIRCU
LAȚIE. Informarea conducătorilor auto în privința traseului pe care-1 au de străbătut ar putea înlătura una din cauzele majore ale accidentelor și perturbărilor de circulație, în general. Ca atare, în Japonia s-a pus la punct un sistem de radio- telefon care informează pe cei ce șofează despre semnalele de circulație de-a lungul traseului parcurs, viteza, densitatea si eventualele dereglări ale traficului, starea vremii ș.a., fiind permanent în legătură cu un dispecerat central. Prin intermediul acestuia din urmă, șoferii pot, totodată, comunica — fapt remarcabil — cu locurile de muncă și locuințele lor.
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