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O cerință de mare actualitate

în agricultură

GRĂBIREA AMENAJĂRILOR
PENTRU IRIGAȚII
In sisteme locale

Trlgațiile ocupă un loc important în ansamblul măsurilor stabilite de conducerea partidului și statului pentru creșterea producției agricole. Tocmai de aceea s-a prevăzut ca în actualul cincinal să se amenajeze circa 1,5 milioane ha teren, în cea mai mare parte în sisteme mari și moderne de irigații, care se execută din fondurile statului, de către unități specializate. Aceeași atenție trebuie acordată și amenajărilor pentru irigații în sisteme locale, în regim gospodăresc. Dacă execuția sistemelor mari se desfășoară mulțumitor, nu același lucru se poate spune despre realizarea prevederilor la amenajările locale. Anul trecut, de exemplu, din 85 000 ha planificate au fost amenajate numai 21 000. Această situație a fost criticată la Plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din noiembrie anul trecut. Referindu-se la această problemă, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Aș dori să atrag atenția asupra măsurilor pentru realizarea programului de irigații, îndeosebi a irigațiilor așa-zise în regim gospodăresc, unde există foarte serioase rămîneri In urmă".Care sînt cauzele acestei situații, ce măsuri trebuie luate pentru a se impulsiona lucrările de amenajări pentru irigații in sisteme locale 7 După cum se apreciază la Departamentul de îmbunătățiri ție ze rologice din anii 1970—1973 au dus la unele reașezări ale prevederilor programului național de lucrări de îmbunătățiri funciare. în acești ani, s-a acordat prioritate lucrărilor de îndiguiri și desecări pentru evacuarea excesului de umiditate. A fost suplimentat volumul lucrărilor de desecare în sisteme mari de la 625 000 ha la peste 800 000 ha, iar la amenajări locale de desecare, în primii trei ani ai cincinalului, s-au executat, peste prevederile de plan, circa 120 000 ha. Toate acestea au impietat executarea amenajărilor locale pentru irigații.E bine că s-a acționat cu forțe sporite pentru evacuarea excesului de umiditate. Dar acest lucru nu justifică neglijarea amenajării pentru irigații a suprafețelor prevăzute în sisteme locale. Din ancheta noastră, efectuată în mai multe

această situa-funciare, laau contribuit și unele cau- obiective. Condițiile meteo-

județe, rezultă și cauze de altă natură, care împiedica realizarea programului de amenajări locale pentru irigații.Prin amenajări locale pentru irigații, în sistem gospodăresc, se in- țeleg acele lucrări simple, ce pot fi realizate pe suprafețe mai mici, cu mijloace și resurse proprii de către unități agricole și care necesită o investiție mai redusă. In această concepție a cerut conducerea .. partidului șă . fip „exțiji- se amenajările pentru irigații In sistem gospodăresc. Or, in prezent, așa cum se proiectează și se execută, ele nu mai sint de fapt lucrări ce se pot face cu mijloace locale, ci au căpătat tot mai mult înfățișarea sistemelor moderne de irigații. Bunăoară, pentru majoritatea suprafețelor prevăzute a se realiza in anii 1973 și 1974 s-a ales ca tip de amenajare cel cu conducte îngropate pentru conducerea apei, iar ca metodă de udare — pe 90 la sută din suprafață să se facă prin aspersiune și numai 10 la sută udarea prin brazde. Realizarea sistemelor locale de irigații pe suprafețe restrînse prin asemenea metode necesită o investiție specifică

costisitoare, iar unitățile agricole nu dispun de fondurile necesare. Așa se explică de ce anul trecut, din cele 85 000 ha prevăzute a se amenaja, s-au aprobat documentații de execuție numai pentru circa 35 000 ha. Pentru restul, investiția fiind cu totul neeconomică, s-a renunțat la lucrările de amenajare. Iată, deci, că nu se pune problema lipsei suprafețelor ce se pretează a fi amenajate în sisteme locale, ci, mai degrabă, slaba preocupare pentru găsirea celor mai simple și ieftine soluții. Ba mai mult, în unele județe parcă se caută cu luminarea metodele de amenajare care s-au dovedit neeconomice pe suprafețe mici. în județul Mehedinți, unde anul trecut nu s-a amenajat nici un hectar în sisteme locale, există documentații pentru amenajarea a 2 000 ha. Conducerea Oficiului de îmbunătățiri funciare Mehedinți apreciază că nu pot fi executate aceste lucrări, deoarece investiția depășește plafonul admis. E și firesc, cînd tipul de amenajare este cel cu conducte îngropate, sub presiune — cel mai modern I Cine se face vinovat <le ■ această situație 7 -Nu O.I.F., care a făcut documentațiile 7 Lucrările ar fi fost realizate pîră acum dacă se proiecta, bunăoară, tipul de amenajare cu canale deschise și udarea prin brazde, economice și la îndemina cole.Investiția ridicată rul impediment amenajărilor locale pentru irigații. Motivînd rămînerile în urmă la executarea acestor lucrări, conducerea O.I.F. Dolj acreditează ideea că se întîmpină greutăți, deoarece... nu mai sînt acele acțiuni de masă, cunoscute în trecut, la execuția sistemelor locale pentru iri—

unităților agri-nu este singu- în efectuarea

(Continuare in pag. a IlI-a)

Membrii cooperativei agricole 
din comuna Curcani, județul 
Ilfov, folosesc aceste zile de 
larnâ pentru curățirea canale
lor pentru Irigații și executarea 
altor lucrări de îmbunătățiri 

funciare

S-A TERMINAT

MARE POD PESTE JIUPe drumul rutier Craiova— Calafat, în vecinătatea comunei Podari, a fost terminată de cu- rînd construcția noului pod peste Jiu. El are o lungime de 270 metri și ■ lație de 7,8 ce-1 situează mari poduri A r_____ primasistemul de construcție a suprastructurii cu tronsoane prefabricate in greutate de 40 tone fiecare, montate in consolă. sistem ce a permis reali zarea lucrărilor cu un volum de cheltuieli mai mic cu aproape un sfert de milion lei. comparativ cu metodele clasice.

rioare. pentru
o bandă de circu- metri, dimensiuni în rindul celor mai peste riurile inte- fost experimentat oară in țară

acest an producția de 

mașini-unelte ? • Filar
monica șl tineretul • 

Rubricile noastre: Din
poșta redacției. Carnet 
cultural. Faptul divers. 
Sport, De pretutindeni

în legătură cu vizita în țara noastră 
a regelui Hussein Ibn Talal

al IordanieiDin cauza timpului nefavorabil, avionul Maiestății Sale regele Hussein al Iordaniei, care era așteptat să sosească luni la amiază la București, în vizită oficială, nu a putut ateriza la aeroportul internațional Otopeni.Vizita urmează să aibă loc ime-
diat ce condițiile permite aterizareaDe la bordul aeronavei, suveranul iordanian a transmis președintelui Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, următoarea telegramă :

atmosferice vor avionului.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româniaîmi pare cît se poate de rău, dragă prietene, pentru imposibilitatea de a ateriza, după numeroase încercări, datorită plafonului foarte jos al norilor.Ne îndreptăm spre Istanbul, unde va trebui să așteptăm îmbunătățirea vremii.Aștept cu nerăbdare să vizitez țara prietenă și să vă întîlnesc pe dumneavoastră și prietenii noștri.Sper că aceasta va fi posibil.Cu cea mai sinceră stimă, respect și urări de bine.
HUSSEIN

Panoul de onoare 
s-a dovedit a fi
neîncăpător...

La teleconferință de azi: GALAJI — Se întrec lamino- 
riștii; BORZEȘTI — Aprecieri elogioase de peste ho
tare ; IȘALNIȚA — „Da, stăm bine și cu economisirea 
gazului metan" ; TÎRGOVIȘTE — Un roz nu prea... 
„bombon" ; BAIA MARE — „Priviți oglinda schimbu
lui I"; DROBETA TURNU-SEVERIN - Cel mai înalt 

ritm de creștere

„O teleconferință pe tema întrecerii socialiste 7 Nu o să fie o înșiruire de date și procente 7 Nu riscă să fie monotonă 7“ — ne spunea un coleg in fața pupitrului de comandă. Gîndul ne-a dus la mineri și petroliști, la oțelari și constructori, la cercetători, la făurarii de mașini, la țesătoare, la toți cei care, an- gajîndu-se într-o competiție nobilă și însuflețită. au făcut publice sentimentele ce îi animă spre fapte deosebite, în acest an deosebit. Nu, cît ar fi de multe, cît ar fi de dense în cifre sau date faptele de întrecere, relatările dv., stimați colegi din județe, nu pot fi monotone. Depinde și de dv. dacă știți să le surprindeți fața lor cea mai expresivă !— Așadar, cine ia cuvîntul 7— Aici, la tntreprin-< __

derea de laminate plate din cadrul Combinatului siderurgic Galați, am făcut un sondaj în rîndul muncitorilor. cu scopul de a verifica un lucru a- parent minor, dar deosebit de important pentru reușita întrecerii.— Concretizați, vă rog, Tudorel Oancea.— Pur și simplu am Întrebat dacă se < nosc principalele bieciive cuprinse angajamentul luat întrecerea pe acest de către acest harnic colectiv. Menționez : toți cei 10 muncitori, Întrebați la întîmplare, au dat răspunsuri de 10. Am reținut citeva nume : Constantin Ha- nuț, Ion Mocanu, Marin Negrea, Ion Nico- lae.— Aceleași note ma- xirhe cred că merită să fie acordate și comitetului de partid și comitetului sindicatu-

cu- o- în t în an

lui care au asigurat o bună propagandă întrecerii. Să socotim a- ceasta un prim rezultat bun al întrecerii 7— Nu, poate o condiție a bunelor rezultate. Știind bine ce au de făcut, oamenii de aici s-au pus serios pe treabă. Dacă e necesar, iată și un prim rezultat concret : in raportul de producție din dimineața zilei de 23 ianuarie a.c. se consemnează că la laminorul slebing s-au produs peste sarcinile planificate la zi o cantitate de 6 867 sleburi, din mentul anual tone, în timp minorul de rece au fost suplimentar 1 553 tone tablă și bandă laminată la rece.

tone angajade 19 500 ce la la- benzi la produse
Viorel SA1AGEAN
(Continuare 
in pag. a III-a)

CONVORBIRI DESPRE EF KT IATĂ
Sarcini • Preocupări • Rezultate

Interlocutor: ministrul muncii, Petre LUPU

— Creșterea economică 
proporții înalte, prevăzute 
planurile noastre 
impune atragerea 
salariaților a noi 
gente de forță de 
se apreciază că 
cu aceasta — creșterea 
mică este condiționată și deter
mină utilizarea mai raționa
lă, mai eficientă, a forței de 
muncă ?

fn in 
de dezvoltare, 

in rindurile 
și noi contin- 
muncă. De ce 
— in paralel 

econo-

— Creșterea economică a României este intr-adevăr condiționată în perioadele ce urmează, între alți factori importanți, atît de atragerea în rindurile salariaților a noi contingente de forță de muncă, cit și de utilizarea rațională a acestora. în legătură cu aceasta, mi se par a fi foarte sugestive citeva elemente. Din unele calcule preliminare efectuate pe baza unor studii, pentru perioada 1976—1930, rezultă că vor putea fi atrase in rindul salariaților circa 1 200 000—1 300 000 de persoane, din care insă sporul natural al resurselor de muncă reprezintă numai 7,2 Ia sută, cea mai mare parte, circa 77 la sută, urmind a fi asigurată din rindul populației rurale, fără a se neglija faptul că și în agricultură va trebui să se asigure forța de muncă necesară, a cărei calificare trebuie să se ridice la nivelul cerințelor. Utilizarea rațională a forței de muncă, finind seama in primul rind de repartizarea teritorială a acesteia, pune unele probleme in legătură cu amplasarea noilor obiective care trebuie, în viitor, să constituie obiectul unor analize cît mai atente. în unele județe, cum sînt Brașov, Timiș, Sibiu, Constanța, Hunedoara, municipiul București, se resimte încă de pe acum o lipsă din ce în ce mai acută a forței de muncă. în anumite localități, ca Petroșani. Hunedoara, Iași, Galați, Gheorghe Gheorghiu- Dej, Craiova, Reșița ș.a. care, în prezent, cunosc o dezvoltare indus-

trială importahtă, avînd unități cd folosesc în cea mai mare parte forță de muncă bărbătească, se simte nevoia amplasării în mai mare măsură a unor obiective care să poată ocupa forța de muncă feminină, posibilă de integrat într-o activitate productivă. De asemenea, judecind lucrurile prin prisma forței de muncă, ca factor de influșnță în analiza amplasării noilor obiective, în perioada ce urmează va trebui să se aibă în vedere că există încă multe județe cu posibilități mari în resurse de muncă, pînă acum neutilizate corespunzător.în județele cu deficit de forță de muncă se impune să țioheze in primul rind se ac- pentru creșterea gradului de dotare a unităților existente cu utilaje de complexitate ridicată și de înaltă productivitate, care să poată valorifica la un nivel superior forța de muncă calificată existentă. Totodată, se poate avea în vedere amplasarea și în aceste județe de noi obiective de înaltă tehnicitate și productivitate, care să folosească personalul ce ar putea fi eliberat din intreprinderile existente, ca urmare a înzestrării acestora cu tehnică modernă. De altfel, apreciez că s-ar putea analiza și posibilitatea ca, în viitor, anumite întreprinderi situate în aceste județe, și care folosesc un număr mai mare de salariați, să fie reprofilate pentru o producție de tehnicitate mai înaltă, iar producția realizată în prezent de acestea să fie transferată în acele zone care dispun de resurse de muncă insuficient utilizate. Este limpede că atît la nivelul întregii economii, cît și la nivelul fiecărui județ, utilizarea rațională a forței de muncă, cu alte cuvinte creșterea productivității muncii. Sporește posibilitățile de creștere economică prin ridicarea e- ficienței fondului de dezvoltare și, totodată, este impusă de ritmul dezvoltării economice, care n-ar putea fi realizat fără aceasta.

>
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Nevăzutele „șantiere" bucureștene
Un bloc cu 60 de apartamente pe zi. Aceasta este „viteza" cu care, numai în ultimii cinci ani, Bucureș- tiul a dobîndit... un oraș in stare să cuprindă peste 400 000 de locuitori, adică un sfert din populația sa.De multe ori, blocul convențional (care, in paranteză fie spus, anul trecut a avut 68 de apartamente, iar anul acesta va avea, se pare, mai mult de 75) a rămas poate neobservat. Orrșul durat însă din asemenea blocuri, și pe care l-am putea numi Bucureș- tiul cel tinăr, a devenit prezență de prim plan in peisajul arhitectonic al Capitalei și simbol de mindrie, cutezanță și mers înainte pentru bucureștean.Dar Bucureștiul cel tinăr nu este numai cel pe care-1 vedem in trecerile noastre pe stradă. La o privire mai atentă, il vom descoperi mai ales in peisajul uman, in nevăzuta, dar durabila construcție de destine și vocații creatoare, desfășurată

pe toate fronturile !n universul productiv bucureș- tean. Pentru că, in toată a- ceastă perioadă, dincolo de investiția în construcții, n-a încetat nici o clipă să spo-
ocuparea pentru schimbul de miine s-a soldat cu pregătirea a noi și noi generații de muncitori și specialiști, capabili să preia și să ducă mai departe expe-

cinai au determinat reconsiderarea, sub aspectele,' a acestei activități, așezarea ei pe baze științifice riguroase, menite să-i confere o perspectivă
însă toate

necesare economiei

rească o alta, de o valoare inestimabilă — investiția in om, concentrată pe multiplele „șantiere" ale pregătirii forței de muncă.Desigur, intr-un fel sau altul, această activitate a fost dintotdeauna „la ordinea zilei" in fiecare întreprindere. Pretutindeni, pre-

riența înaintașilor lor. Și, ca să ne facem o idee despre aceasta, vom menționa doar o cifră : din 1960 și pină în 1973, în București au intrat in cimpul muncii nu mai puțin de 320 000 de oameni.Sarcinile calitativ superioare ale actualului cin-

clară și o eficiență deosebită. Calcule riguros verificate puneau în lumină o concluzie limpede : pregătirea forței de muncă venise, cînd, pentru derilor angajamentului asumat de
de- mai mult decît ori- factorul hotăritor îndeplinirea preve- acestui cincinal, a

colectivele bucureștene dea le realiza cu șase luni mai devreme. Cu atît mai mult cu cit, numai pe această cale, urmau să se rezolve citeva probleme de actualitate : schimbului schimbului III și asigurarea cu cadre a noilor capacități productive J 'așa după cum au relevat studiile efectuate de comitetul municipal de partid, impuneau, printre altele, pregătirea în anii 1973— 1975 a unui număr de 121 000 de muncitori calificați în 86 de meserii.în asemenea condiții, pregătirea schimbului de miine, în bună măsură, era, de fapt, pregătirea schimbului de azi. Și, bineînțeles, ea nu putea începe de la... cifre globale, ci de la fiecare om in parte, de la un acord deplin între opțiunea Iul și cerințele pro-

mare generalizarea II, extindereaacțiuni care,

D. TÎRCOB(Continuare in nae a n-a)

— Importanța măsurilor pen
tru ridicarea pe o treaptă su
perioară a politicii și practicii 
in domeniul forței de muncă a 
fost relevată in repetate rln- 
duri de conducerea partidului și 
statului nostru — cel mai re
cent, la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 18—19 iunie 1973. Care este 
stadiul aplicării lor și ce rea
lizări se vor obține in acest do
meniu in anul 1974 l— Pentru cunoașterea mai temeinică a realității și pentru promovarea unei politici de perspectivă în domeniul forței de muncă, în ultimii ani s-au luat măsuri în scopul elaborării și perfecționării unui sistem de balanțe a resurselor de muncă, pe întreaga economie, in profil teritorial, pentru cadrele calificate, tineret ș.a. în urma indicațiilor date de conducerea de partid, la finele anului 1973, sistemul de balanțe a fost întregit prin elaborarea unor balanțe detaliate in profil teritorial, pe județe, orașe și comune.în vederea îndeplinirii hotârîrilor de Plenara C.C. al P.C.R.1973, încă in perioada de a planului de stat pentru

Convorbire realizată de
Petre NEDELCU

adoptate din iunie pregătire
(Continuare in pag. a IV-a)
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La standul de montaj al son
delor de mare adîncime de la 
întreprinderea „1 Mal" Ploiești, 
maistrul Vaslle Cîmpeanu șl 
șeful de echlpd Gheorghe Va- 
sile confrunta — cu proiectele 
în fațd — comportarea practlcâ 

a Instalațiilor petroliere.

Industria ușoară lărgește gama
produselor din mase plasticeIndustria ușoară românească produce în prezent circa 125 000 de sortimente și modele de textile, jucării, articole de uz casnic și gospodăresc, din mase plastice, cauciuc etc. în acest context, definitoriu pentru e- fortul de reînnoire a gamei sortimentale este faptul că în cursul anului trecut au fost proiectate și reproiectate aproximativ 57 la sută dintre acestea, urmind ca pină la sfîrșitul cincinalului toate produsele să poarte marca gîndirii tehnice și gustului ultimilor ani.Ceea ce caracterizează în general producția anului 1974 este folosirea în mai mare măsură a fibrelor chimice, a texturate și Iii sintetice, terii prime bează un mai redus.Printre noutățile acestui an în industria textilă se pot a-

fibrelor filamentare, a pie- folosirea unor ma- ieftine, care înglo- consum energetic

minți folosirea fibrelor polies- terice texturate și filamentare la cămăși, covoare cu modele în relief, stofe de mobilă, voaluri și crepuri etc. De asemenea, din fibrele melana se vor confecționa cuverturi, pături ș.a. Tot o noutate o constituie țesăturile electroplușate care i- mită pielea de căprioară. Vor mai fi livrate magazinelor a- proape 4 000 de noi modele de Tricotaje de lină, bumbac și fire sintetice, la care se vor a- dăuga 3 tipuri noi de blănuri artificiale.In industria încălțămintei vor debuta înlocuitorii de piele pe bază de poliuretan, care se întrețin și se poartă ușor și din care se vor confecționa circa 7 milioane perechi de încălțăminte. Se va extinde, de asemenea, utilizarea pieilor de porcine cu calități superioare. (Agerpres)

PENTRU MINERII VĂII JIULUIValoarea mărfurilor prevăzute a fi puse la dispoziția cumpărătorilor din localitățile bazinului carbonifer al Văii Jiului este mai mare anul acesta cu peste 60 milioane lei față de anul trecut. Simultan cu creșterea fondului de marfă se extind și formele moderne de comerț. Astfel, încă două unități

mari din Vulcan și Lupeni vor adopta sistemul vinzării prin autoservire. Va spori, de asemenea, la aproape 20, numărul unităților „Gospodina" și se va extinde activitatea Caselor de comenzi pentru servirea la domiciliu și a microcaselor cu servire la locul de muncă.(Agerpres)
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FAPTUL
DIVERS

0 ȘCOALĂ CU MII DE „ELEVI"
DE TOATE VlRSTELE • FAPTE

Faptă 
ostășeascăAflat în misiune, grănicerul Gheorghe Andreica a auzit, deodată, un strigăt disperat de copil. Pe oglinda de gheață a lacului Agigea a zărit un punct negru. Gheața se spărsese și a- pele din copcă înghițeau, lacome, o ființă omenească. Soldatul, primejduindu-și propria viață, a reușit, după mai multe încercări, să-l scoată pe copil la mal ; l-a înfășurat apoi în manta și l-a dus la pichetul grăniceresc. Fiul paznicului de la sanatoriul balnear din apropiere are 12 ani și se numește Dumitru Bucur. Acum, Bucur se... bucură de viață și de unui brav soldat. prietenia
Concedii
medicale
plimbare

îngrijorată de starea 
unor salariate, aflate de 
multă vreme in concediu medi
cal, conducerea întreprinderii 
textile din Pucioasa și comite
tul sindicatului au înființat o 
comisie specială care să le vi
ziteze pe paciente acasă să le 
ajute cu o vorbi bună, un sfat, 
o îndrumare... Acasă la Elena 
Dobre : „Nu-i acasă. Cum să 
stea fata acasă cînd peste ci- 
teva zile se mărită ? Are atitea 
de făcut, sărăcuța..." Acasă la 
filatoarea Ioana Moraru : „E du
să prin oraș, după cumpărături." 
Acasă la Elena Hameghi : „E 
dusă cu treburi, la țară"...

...Și uite așa, comisia specială 
s-a înapoiat la întreprindere cu 
toate „vorbele bune, sfaturile și 
îndemnurile" pe care n-a avut 
cui le da. Poate le 
care au „parafat" 
certificate medicale 
bare.

sănătății 
mai

oferă celor 
asemenea 

de... plim-

Buletinele meteorologice indică, cu probabilitatea lor constantă : temperatură variabilă, în creștere sau în scădere. Cert este însă că în satele țării domină constant un anumit climat — de activitate intensă — specific pentru un răstimp în care organizațiile de partid se pot concentra asupra unui program dens, bogat și variat, în măsură să contribuie la buna pregătire a recoltei viitoare, la ridicarea nivelului politic și de cultură al maselor largi de locuitori ai satelor și dezvoltarea conștiinței lor socialiste.Am rugat. în această ordine de idei, pe tovarășul Gheorghe MARINESCU, secretar al Comitetului județean de partid Ilfov, să înfățișeze cîteva aspecte din activitatea organizațiilor de partid din județ :— Am să încerc o selecție. Menționez, în primul rind, că în județul Ilfov — ca și în alte județe ale țării— eforturile organizațiilor de partid sint orientate spre sporirea forței de inriurire a muncii politico-educative, prin situarea acesteia în miezul actualității, îmbogățirea conținutului de idei și diversificarea formelor și mijloacelor de expresie. Poate tocmai clarificarea acestor noțiuni în- tr-o plenară a comitetului județean și adoptarea unui plan de măsuri adecvat dau nota specifică activității de acum.Parcurgînd atent programele de activitate, reține atenția importanța prioritară care se acordă popularizării largi a sarcinilor ce revin în 1974 diferitelor colective de muncă. Un rol deosebit in această privință l-au avut și îl au adunările generale de partid. Pregătind obținerea unor recolte bogate, așa cum s-au angajat oamenii muncii din agricultura județului, ținînd seama de problemele concrete care se pun într-o unitate sau alta, comuniștii din organizațiile de partid ale C.A.P. — de pildă din Gîrbovi, Frăsinet, Fundulea, Ulmeni, Gruiu, Vedea, Ileana și multe altele— dezbat sarcinile privind structura culturilor și amplasarea judicioasă a acestora, fertilizarea unor suprafețe cît mai importante, sporirea randamentului în zootehnie, aplicarea în practică a noilor tehnologii elaborate de institutele de cercetări prin prisma răspunderilor lor politice, a- trăgînd Întreaga masă a cooperatori

lor și lucrătorilor din agricultură, pe toți comuniștii la îndeplinirea celor mai importante obiective.Firește, nu sint uitate nici lucrările care trebuie făcute acum pe cîmp. Pentru participarea la aceste lucrări, agitatorii discută cu oamenii, individual ori în grup ; gazetele de perete apar în ediții speciale, cu un conținut la obiect ; se organizează seri de răspunsuri Ia întrebări șl de calcule, cu deosebire în ceea ce privește acordul global. Folosind cu pricepere mijloacele a- mintite, organizația de partid de la C.A.P. „8 Martie“-Ulmeni, de e- xemplu, a reușit să asigure. în a- ceastă perioadă, participarea tuturor cooperatorilor la acțiunile de sezon.

țiilor transmise săptăminal. Faptul că în cele mai multe comune s-a a- sigurat ca emisiunile să fie comentate imediat de specialiștii care le vizionează împreună cu țăranii și dau indicații concrete de aplicare, după caz, a celor învățate, sporește considerabil rolul acestui mijloc de informare.— Acțiunile de care ați amintit se îmbină și cu alte manifestări cultural-educative de masă ?— Fără îndoială. Un prim obiectiv al acestora vizează cunoașterea și însușirea documentelor partidului și statului nostru. In acest scop — ca să citez cele mai recente acțiuni — au loc întilniri între mecanizatori, tineri lucrători din C.A.P. etc.
IARNA LA SATE

— Dar cum se desfășoară învăță- mîntul agrozootehnic 7— E greu să redai un tablou a- mănunțit. în această iarnă, în zeci de localități frecventează această formă de invățămint popular mii și mii de locuitori ai satelor. Frecvența s-a îmbunătățit, iar lecțiile au cîști- gat în valoare practică. Amintim, ca un element nou, că pe lîngă cunoașterea concretă a sarcinilor fiecărei formații de lucru în viitorul an, a metodelor concrete de realizare a a- cestora, cursurile de scurtă durată, schimburile de experiență își propun și transmiterea informației noi și a metodelor științifice dinspre institutele de cercetări din județ, de la Fundulea, Corbeanca și Vidra, către unitățile agricole. Menționăm, de a- semenea, că la instruirea prin cursuri de calificare și de ridicare a calificării, cu și fără scoatere din producție, participă în acest prim trimestru al anului peste 6 000 de lucrători direct productivi din u- nitățile agricole de stat, alții între- gindu-și pregătirea la lecțiile ținute la Casa agronomului.Tot ca o noutate a acestei ierni apare urmărirea în grup, la sediile C.A.P., la căminele culturale ori acasă la unii cooperatori, a telelec-

și activiști de partid, unii dintre ei cu stagiu din ilegalitate (la S.M.A. Budești, de pildă), manifestări dedicate popularizării cărții social-poli- lice (Florești, Gostinari), gale și cicluri de filme documentare, științifice, artistice (Vidra, Stoenești, Că- lugăreni, Manasia, Găujani, Gosti- nu, Frățești). în perioada ianuarie — martie se desfășoară, între altele, etapa comunală și intercomu- nală a unui concurs „cine știe ciștigă", avind ca temă „30 de ani de viață nouă pe meleagurile Ilfovului". Se continuă organizarea unor sesiuni de comunicări șl referate sub genericul „Cultură și progres social în județul Ilfov".Insistăm în mod deosebit asupra activității ce trebuie desfășurată la căminele culturale, deoarece lntr-o perioadă nu prea îndepărtată, comitetele de partid dintr-un șir de comune — Bolintin Deal, Fundeni, Cernica, Ileana, Letea Nouă, Vînăto- rii Mici — au tolerat ca acestea să- hiberneze. La căminele culturale, ca și la universitățile populare, sint prevăzute acum dezbateri despre căile și metodele de valorificare a resurselor existente pentru sporirea producției agricole în județul Ilfov, de exemplu la Săftica, Fierbinți.
O viată 
pentru

| câțiva lei!

Așteptați să vină 
muncitorii la depozit?Ion Anghel din comuna Cio- rani (Prahova) s-a urcat în trenul personal Ploiești-Urziceni fără bilet. „Mă descurc eu" — i-a spus unui amic. între stațiile Hătcărău și Ciorani, binecunoscutul îndemn „biletele la control» vă rog" SB, ? apropia-, și i; dg ,1. A. Fără să. stea pe gin» duri.a deschis ușa vagonului și a sărit din mersul trenului. Căzătura i-a fost fatală. N-a mal putut fi salvat.

| Nu l-ați văzut 
| pe Pătru?Mare era pasiunea pentru, volan a lui Pătru Dumitru, angajat al întreprinderii viei și vinului din Sibiu. Atît de mare, îneît, deși n-avea permis de conducere, el se suia ades la volan. Așa a făcut și în ziua de 25 ianuarie. Zărind autocamionul 21—OT—788 fără șofer, cu o șurubelniță meșterită de el, i-a pornit motorul. După cițiva metri, remorca s-a răsturnat și, odată cu ea, s-au răsturnat și butoaiele și, odată cu butoaiele, s-au dus pe apa sim- betei 1 653 litri de vin. S-a dus vinul și, odată cu el, șl Pătru Dumitru, care a fugit de la locul accidentului. Dacă îl nește cineva mai repede, miliția nu s-ar supăra. Dimpotrivă.întil-

„Somnoro
| sul“

Cit era ziulica de mare, Marin 
Păun dormea de rupea pămin- 
tul. De cum se lăsa seara, se 
urca in trenul de pe ruta Baru 
Mare — Simeria, căuta un com
partiment cu mai multi somno
roși, se făcea și el că „sforăie" 
și, după ce inhăța, la iuțeală, 
una sau două haine „ochite" 
mai dinainte, cobora „din mers". 
Hainele și obiectele de valoare 
le transforma în bani, iar ac
tele le expedia, prin poștă, la 
adresa păgubașilor. „Dacă omul 
iși găsește actele — spunea el — 
nu mai reclamă, că haine mai 
are, iși mai face". Miliția n-a 
împărtășit acest punct de vede
re. L-a prins și l-a deferit justi
ției care l-a condamnat la doi 
ani închisoare.

Am început ancheta de față în biroul tovarășului Gheorghe Bîgu, președintele Uniunii județene a cooperativelor de consum Neamț. Eram înarmați cu un dosar voluminos, înțesat cu procese verbale și hote de constatare ale echipelor de control obștesc. Toate se refereau la neajunsurile care, în acest județ, persistă de ani de zile în domeniul aprovizionării muncitorilor forestieri. Mai concret : din cele 24 magazine, amplasate la gurile exploatărilor forestiere, lipsesc cu regularitate produse de strictă necesitate, cum ar fi pîinea, preparatele din carne, conservele, mălaiul, uleiul, sarea, orezul, petrolul ele.— Nu se poate — sare ca ars președintele. Din datele noastre statistice rezultă că aprovizionarea muncitorilor forestieri e bună....Poziția fermă a reprezentantului cooperației de consum ne-a pus pe ginduri. Nu cumva echipele de control au făcut aprecieri exagerate 7 Și-am pornit pe teren...— De cit timp nu ați primit pîine 7 Iată o întrebare pe care am adresat-o unui număr de 9 gestionari de lă tot atitea magazine din Galu, Zahorna, Dreptu, Popești, Făr- cașa, Stejaru, Stigioara, Ungurul și Borca. Răspunsul a fost același : „De trei săptămîni". Tot de la gestionarii respectivi am aflat și cauza (de necrezut) : anume că tocmai acum, în miez de iarnă, cind condițiile de transport și aprovizionare in localitățile îndepărtate sint mai grele, uniunea județeană a găsit de cuviință să închidă brutăria din Borca pentru anumite lucrări. Am fost tentați să credem că este vdrba de un caz izolat. Doar lucrările de reparații puteau fi planificate în lunile mai călduroase, cind accesul spre punctele forestiere îndepărtate se realizează cu mai multă ușurință. Dar iată că in aceste zile o situație

similară o intilnești și la magazinele servite de brutăria din Bicazul Ardelean (de asemenea planificată pentru renovare). Nu poți decît să te întrebi : cum de este posibil ca uniunea județeană să raporteze prin scripte că „aprovizionarea cu pîine a muncitorilor forestieri decurge normal" cind acest aliment a lipsit timp de... trei săptămîni 7Dintr-un „desfășurător", pe care ni l-a arătat conducerea uniunii, rezultă o creștere substanțială a can-
Concluziile unui raid-an- 
chetâ prin magazinele fo* 
resiierilor dih județul Neamț

tităților de mălai livrate magazinelor în ultimele trei luni. Dar cum, unde s-a livrat 7 Ne-am deplasat din nou la fața locului. Și iată ce-am aflat : în timp ce la unele magazine apare că s-au livrat în plus, față de anii trecuți, 2—3 tone mălai, . la altele deficitul este de 7—8 tone. De ce o astfel de situație 7 Pentru că mălaiul nu se distribuie după necesități și cu prioritate către magazinele îndepărtate. Iată un exemplu : în luna decembrie, la magazinele din Poiana Teiului, care se află la aproape 100 km de Piatra Neamț, s-au livrat 875 kg mălai, în timp ce la cooperativa Viișoara, care are și alte posibilități de aprovizionare și e situată numai la 10 km de Piatra Neamț, s-au repartizat 21 000 kg mălai !Situația nu este deloc mulțumitoare nici in ce privește aprovizionarea magazinelor cu alte alimente, cum ar fi mezelurile, slănina, costița afumată și chiar... murăturile. La ma

gazinul Cichiva, timp de două săptămîni a lipsit aproape întreg sortimentul de alimente ; la magazinele Secu și Bistra — aceeași situație....Ne aflăm din nou la uniunea județeană a cooperației de consum, în biroul tovarășului președinte. Ii povestim pe îndelete că situația din scriptele personale nu corespunde cu aceea de pe teren. Ciudat ! Urmează o veritabilă schimbare la față.— Poate că așa e, convine dumnealui, și începe să caute vinovați în afara ogrăzii uniunii. Ba că direcția județeană comercială nu-1 sprijină în suficientă măsură cu mărfuri, ba că lipsa de depozite proprii nu permite să aibă stocuri suficiente de produse, ba că unele comitete executive ale consiliilor populare comunale din zona de munte nu-i prezintă o situație reală asupra necesarului de mălai destinat sectorului forestier și cite altele...11 întrerupem :— Totuși, marea majoritate a neajunsurilor existente în magazinele forestierilor acuză direct uniunea județeană.— Să vedem — răspunde președintele — și începe să cheme la ordine un șir de subordonați, care răspund direct de sectorul aprovizionării muncitorilor forestieri. Le pune fel de fel de întrebări, distribuie fiecăruia cîte o privire de a- menințare și... trage o concluzie.— Aveți dreptate. Mai sint și lipsuri IPrin urmare, au fost rezolvate toate „ecuațiile" — în afară de una: ce măsuri va lua Centrocoop pentru ca Uniunea cooperativelor de consum din județul Neamț să scape de... lipsuri 7
Ion MANEA
corespondentul „Scînteii*

Vidra etc. ; consfătuiri despre irigații și chimizare (la S.M.A. Urzi- ceni, cu participarea specialiștilor direcției agricole, trustului județean I.A.S., cercetătorilor de la stațiunea pilot Băneasa, a tinerilor specialiști din unitățile agricole socialiste), despre mecanizare și electrificare, despre creșterea și îngrijirea animalelor și asigurarea bazei furajere (trustul județean I.A.S., institutele de cercetări Corbeanca, Balo- tești) etc. ; simpozioane despre cercetarea agricolă in slujba producției — la Fundulea și Vidra. In cursul lunii februarie va avea loc, de asemenea, „decada mecanizatorilor" și urmează a se declanșa faza de masă a concursului „cel mai harnic și mai priceput îngrijitor-mulgător".Demn de interes ni se pare și faptul că, la ora actuală, aproape în fiecare comună există cite o brigadă științifică, ceea ce permite o mai mare promptitudine și continuitate în acțiune, lunile de iarnă fiind folosite cu bune rezultate pentru răspîndi- rea cunoștințelor din diferite domenii, desfășurarea propagandei ateist-ști- ințifice.Trebuie să relev aportul deosebit ai intelectualilor de la sate la realizarea acțiunilor politico-educative. Profesorii, învățătorii, inginerii, medicii, economiștii etc., practic întreaga intelectualitate sătească, manifestindu-și atașamentul profund față de partid, muncind uneori pînă la ore tirzii, chiar dacă nu domiciliază în comune, participă activ la acțiunile organizațiilor de partid consacrate educării maselor, ridicării nivelului lor de cunoștințe politice, agrozootehnice și culturale. Aș menționa sprijinul deosebit al lectorilor C.C. al P.C.R., care, în perioada 15—22 ianuarie 1974, au susținut în 34 de localități din județ expuneri în fața a mii și mii de oameni.In încheiere, interlocutorul a spus : Am prezentat, desigur, doar cîteva aspecte din activitatea organizațiilor de partid din județul Ilfov. Există însă și Un șir de lipsuri pe care încercăm să le înlăturăm. Ceea ce se impune a- tenției, în continuare, este realizarea întocmai a planurilor întocmite, o mai bună coordonare a activităților. întreprinse de toate organele și instituțiile care au sarcini în domeniul educării maselor, astfel îneît să se evite paralelismele și irosirea de forțe. Totodată, trebuie să asigurăm antrenarea mai intensă a organizațiilor F.U.S., de femei și tineret, a tuturor celor ce pot să-și aducă contribuția la ridicarea nivelului de cultură și la dezvoltarea conștiinței socialiste a locuitorilor satelor. Aceasta este, de altminteri, condiția reușitei depline in organizarea la sate, în timpul iernii, a unei mari și unice școli cu mii și mii de elevi de toate vîrstele.
Maria BABO1AN

• OPINII

• PROPUNERI
® ECOHOmiilG realizate anul trecut la Șantierul naval Brăila, prin aplicarea unor inovații, se ridică la peste două milioane lei. Numai două dintre acestea — „sistemul de separare a apei de nisip prin gravitație" și „îmbunătățirea sistemului de etanșare la pompele de răcire" — au o eficiență economică de 334 000 lei și, respectiv, 68 000 lei. (Ion Toader, muncitor).
• 0 mașină pentru debitat metale <profile mici mijlocii), cu disc abraziv, concepută de către inginerul Petru Pastuhov, a fost recent realizată la întreprinderea mecanică „Nicolina“-Iași. Noua mașină, confecționată în întregime din resurse interne (materiale recuperate, deșeuri etc.), pe lîngă obținerea unor economii anuale de peste 100 000 lei, contribuie și la creșterea simțitoare a productivității muncii. (Constantin Petro viei, tehnician).
• Neglijență cu... grămada. In curțile cooperativelor agricole de producție din comunele Șerbănești și Movileni, județul Olt, de luni de zile stau depozitate necorespunzător, în bătaia intemperiilor, grămezi întregi de porumb știuleți. Conducerile cooperativelor respective nu au oare nimic de spus despre acest mod neglijent de gospodărire a averii obștii 7 (Un grup de cooperatori).
® Propunem forurilor în drept să analizeze posibilitatea prelungirii traseului de autobuze nr. 13 — de pe ruta Ploiești—Chi- țorani și retur — cu încă 3 km, pînă în fața primăriei din comuna Valea Călugărească. In acest fel s-ar asigura muncitorilor navetiști din această localitate condiții bune de transport. (Constantin Tudor, muncitor, comuna Valea Călugărească, județul Prahova).
• N-aveți un brutar corespunzător ? De aproape cinci luni, cetățenii din comuna Bistreț, județul Dolj, așteaptă ca IJECOOP să-și respecte promisiunea de a urgenta recrutarea unui cadru corespunzător pentru brutăria din localitate. (Gheorghe Răduică, comuna Bistreț, județul Dolj).
• Sală de lectură sau... ghețărie ? La biblioteca din municipiul Drobeta Turnu-Severin, care funcționează în frumoasa clădire a teatrului, vin zilnic să citească zeci sau chiar sute de oameni. încăperea e neîncălzită și de aceea cititorii nu pot rămine în sala de lectură mai mult de 1—2 ore. Nu cumva conducerea bibliotecii a înțeles greșit problema economisirii combustibilului 7 (Un grup de cititori).
® Solicităm conduceril Regionalei de căi ferate Timișoara să ia măsuri pentru a nu se mai aduce la preparația cărbunelui Pe- trila, spre încărcare, vagoane defecte, care ar trebui să ia drumul atelierelor de reparații. S-ar evita astfel neîntreruptul du-te-vino al vagoanelor goale, munca suplimentară pentru manevrarea lor. (Constantin Băduță, mașinist).
• Tot pe scări, pe lîngă lift. Locatarii blocuIui 15, cartierul Craiovița Nouă, municipiul Craiova, din luna septembrie a anului trecut sînt nevoiți să urce și să coboare pe jos cele 10 etaje din cauză că liftul este defect. De altfel, de la darea lui in folosință, acesta nu a funcționat decît 13 zile ! Cu toate intervențiile făcute la cei în drept, locatarii nu s-au ales decît cu... promisiuni. (Semnează 40 de locatari).
• Noi unități prestatoare de servicii pentru ce- 

tățeni 7n anul 1974, C0°Perativa de consum din orașul Brad, județul Hunedoara, va pune Ia dispoziția cetățenilor din satele Luncoiul de Jos, Baia de Criș și Vălișoara cite o secție de tîmplărie și zidărie, una de croitorie, un birou de copiat acte, o ceasornicărie și o secție de înrămat și tăiat sticlă. (Ion Coțoi, comuna Bonțești)._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ —- -------------------- J

Tîrgul de iarnă 
nu și-a epuizat

noutățile să
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Industria locală timișeană 
își înnoiește nomenclatorul 

de fabricație

„Simpaticul 
trio“ de la Jii

La nimic nu ținea mai mult 
simpaticul „trio" — Gheorghe 
Ușurelu, Florin Mărtoiu și Vic
toria Sofanda — din Tg. Jiu, ca 
la o hartă turistică, purtată țoț 
timpul cu ei. O hartă turistică 
obișnuită, dar care era marcată, 
cu creioanele lor colorate, de 
mina lor, cu semne numai de ei 
știute, in dreptul unor puncte de 
mare atracție : Predeal, Brașov, 
Sîmbăta de Sus etc., etc. Un tra
seu marcat cu „amintiri de ne
uitat" — spuneau ei. La între
barea : „Ce fel de amintiri ?“ — 
simpaticul „trio" nu-și mai... 
amintea nimic. „Ajutați" să-și 
înlăture amnezia, s-a constatat 
că punctele marcate erau locu
rile unde cei trei nu mai doreau 
să mal calce, spre a nu fi 
recunoscuți pentru furturile. co
mise. Cițiva ani de-acum înco
lo, „simpaticul" trio nu va mai 
avea nevoie de hartă.

Rubricâ redoctatd de
Petre. POPA
Gheorqhe DAVID
ți corespondenții ..Scinteli'

*
*

O preocupare principală a colectivelor de muncă din cadrul grupului întreprinderilor de industrie locală din Timișoara o constituie diversificarea și înnoirea producției, in vederea satisfacerii în măsură tot mai mare a cerințelor beneficiarilor. Anul acesta, bunăoară, este prevăzută asimilarea in fabricație a unui număr de aproape 60 de produse noi.— De mai multe luni — ne spune inginerul Ion Staicu, directorul general al grupului — am început o amplă acțiune privind introducerea in fabricație a unor produse destinate atît fondului pieței, cit și industriei. In efectuarea studiilor și cercetărilor am apelat nu numai la forțele proprii, ci și la sprijinul specialiștilor de la Institutul politehnic și alte unități de cercetare din Timișoara. La ora actuală, în fiecare din întreprinderile grupului s-a trecut la materializarea măsurilor stabilite în acest sens, multe din produsele noi fiind deja in curs de asimilare.Am vizitat una din principalele unități ale grupului — întreprinderea „Electrometal" Timișoara. Intr-adevăr, activitatea de înnoire a nomenclatorului de fabricație se soldează cu realizări certe. Inginerul V. Miloșev, șeful biroului tehnic al grupului, ne prezintă cîteva dih aceste noutăți. Luăm cunoștință cu noua instalație destinată echipării tramvaielor silențioase ce se realizează la București și Timișoara, instalație utilizată la pornirea, reglarea vitezei, schimbarea sensului de mers și infrînare. S-a realizat, de asemenea, seria zero la motogeneratorul de spumă, cu un debit de spumă de 80 metri cubi pe minut, și la pompa manuală de stropit via (debit 0,500 litri pe minut). In prezent se află în fază de omologare sau de prototip un dispozitiv dc remorcare pentru autoturismele „Dacia-1 300“, un ciocan electric de lipit cu miner de bache- lită detașabil și alte produse.
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"
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(Urmare din pag. I)ducției. Pregătirea, în ritm de metronom, a promoțiilor de muncitori ale actualului cincinal a fost înscrisă în dreptul cifrei 1 pe agenda de lucru a tuturor organizațiilor de partid.Pe baza unei analize minuțioase, întreprinse în toate întreprinderile bucu- reștene, comitetul municipal de partid a întocmit un program de măsuri, care, definind direcțiile principale de acțiune și sarcinile tuturor factorilor chemați să concure la pregătirea forței de muncă, a imprimat acestei activități un caracter sistematic, riguros adaptat la cerințele și specificul fiecărei unități productive. In acest context, întregul sistem de pregătire a viitorilor muncitori — începînd de la cursurile intensive de calificare și pînă la diversele forme de învățămint școlar profesional — a fost organizat în structuri mai funcționale, cu programe și profile mai apropiate de condițiile concrete ale e- xercitării fiecărei meserii, ale fiecărui loc de muncă.Activitatea a început cu atragerea în producție a cetățenilor apți de muncă și neangajați. In toate întreprinderile, la nivelul sectoarelor și al Capitalei, au fost constituite colective permanente de activiști obștești care se ocupă de recrutarea și calificarea forței de muncă. După o acțiune de amploare din luna iunie 1973, în cursul căreia au fost vizitate peste 84 000 de imobile, aceste colective au adus în cim-

pul muncii circa 21 000 de persoane, care au fost calificate în meserii cu perspectivă certă în industria bucureșteană. Acestora li s-au adăugat apoi un mare număr de muncitori necalificați, care, in condițiile mecanizării unor munci fizice grele, au fost orientați Spre activități productive. De fapt, anul trecut au fost cuprinși în diverse forme de calificare peste 55 000 de oameni, adică întregul necesar de cadre im

profesională. Rezultatul : în întreprinderile de industrie ușoară. într-o serie de întreprinderi constructoare de mașini („23 August", întreprinderea de mecanică fină) ș.a., noile promoții de muncitori au început să-și realizeze normele chiar din prima lună de activitate. O atehție cu totul aparte a fost acordată condițiilor de viață ale tinerilor muncitori prin construirea, pe lîngă întreprinderi, a unor cămine muncitorești cu a-

rite pentru bunul mers al producției la fiecare loc de muncă. In toate unitățile industriale din Capitală au fost organizate cursuri pentru ridicarea calificării, în primul rind a muncitorilor din categoriile I și II și a celor ce lucrează la mașini- unelte, precum și cursuri intensive, de trei luni, pentru toți muncitorii care nu reușeau să-și îndeplinească normele, încheiate cu examene susținute în fața comisiilor create în acest scop.

Ca și în anii trecuți, tîrgul de Iarnă continuă capteze interesul cumpărătorilor. Magazinele din întreaga țară oferă, la prețuri substanțial reduse, pînă la 30 la sută, o gamă variată de mărfuri de sezon, în toate unitățile de specialitate, raioanele de confecții vă pun la dispoziție categorii întregi de îmbrăcăminte care, pînă la 24 februarie, beneficiază de preț redus : paltoane, demiuri, compleuri cu pantaloni, rochii și fuste din stofă, taioare și sacouri cașerate, paltoane din imitație de blană pentru copii, costume pentru bărbați, adolescenți și băieți ș.a.m.d. Semnalăm, de asemenea, și o serie de produse din tricotajele pe care le puteți cumpăra la prețuri foarte convenabile : ciorapi și șosete din p.n.a. pentru adulți ; căciulițele, fularele, basmalele, eșarfele și colțarele, țesute sau tricotate din p.n.a. Cu multe noutăți vă în» timpină și raioanele de încălțăminte. Aici veți găsi mărfuri al căror preț este redus : cizme și ghete cu fețe din p.v.c., cizme cu fețe din me dintr-o combinație de piele sintetică.Mănușile din piele, căptușite cu tru palton, stofele groase fantezi pentru pardesie, taioare și demiuri fac, de asemenea, parte dintre mărfurile care, în cadrul tradiționalului tîrg de iarnă, se vînd cu preț redus.Iată doar cîteva din lungul șir de obiecte pe care magazinele vi le oferă, în condiții avantajoase, pe întreaga durată a tîrgului de iarnă.
lăsați să se „descurce cum pot", sau unde acțiunile referitoare la perfecționarea pregătirii profesionale mai purtau amprente de formalism — i-au pus pe cei în cauză în situația de a judeca și aprecia ei înșiși ce au pierdut. Metoda se recomandă de la sine. „Meșterii" trebuie obișnuiți să vadă în insuccesele „ucenicilor", întîi de toate, propriile lor insuccese. Bineînțeles, nu pentru a dezarma, ci pentru că așa se

Nevăzutele „șantiere" bucureștene
pus de realizarea sarcinilor de producție ale acestui an. Dacă, pe lîngă aceștia, vom socoti și pe cei 36 500 de muncitori care și-au făcut debutul în producție anul trecut, apare mai mult decit firească preocuparea susținută pentru integrarea lor rapidă în activitatea întreprinderilor în care au fost încadrați. In numeroase fabrici și uzine a fost extinsă inițiativa „Prietenii noului angajat", au fost i- nițiate concursuri șl alte acțiuni dedicate tinerilor incadrați în producție pentru cunoașterea întreprinderilor respective, au fost create brigăzi și formații de lucru speciale, adevărate școli de educație prin și pentru muncă, în cadrul cărora noii muncitori beneficiază de un sprijin permanent din partea unor cadre cu înaltă calificare

proape 11 500 de locuri (altele, cu același număr de locuri, urmînd să fie ridicate în acest an), prin dezvoltarea rețelei de creșe. grădinițe și școli cu semi- internat, ceea ce a influențat în mod pozitiv angajarea in producție a unui mare număr de femei.Firește, folosirea mai deplină a resurselor forței de muncă bucureștene nu putea fi limitată doar la angajarea și integrarea în producție a noilor muncitori. Organizațiile de partid s-au ocupat in aceeași măsură și de problemele perfecționării profesionale a muncitorilor și specialiștilor cu mai vechi sau mai noi state de serviciu în întreprinderi, cărora, în cadrul acțiunii de generalizare a schimbului II și de extindere a schimbului III, le reveneau răspunderi spo

Anul trecut, asemenea forme de perfecționare au fost absolvite de aproape 33 300 de cursanți, majoritatea dintre ei fiind încadrați apoi pe trepte și categorii superioare de salarizare.Așadar, bilanț bogat. Investiția de energie, pricepere și pasiune în această muncă s-a dovedit a avea, în final, eficiența cea mai sigură : ea se materializează azi în fapte de muncă și, mai ales, în oameni, care, mîine, nu vor pregeta la rîndul lor să crească alți oameni. De aceea, a- tunci cînd colectivele constituite pe lingă comitetul municipal de partid au a- nalizat această problemă, ori de cîte ori a fost cazul — bunăoară, la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie", la „Vulcan" sau la ..Flacăra roșie", unde tinerii muncitori erau

pare că se obține mai rapid eficiența scontată în munca cu oamenii. Și, mai ales, pentru că această muncă nu este valabilă numai pentru perioada cincinalului actual. De acum inainte, în întreprinderi va fi din ce în ce mai mare nevoie de „meșteri buni", pentru a avea mereu „ucenici buni".Concluzia se desprinde firesc și din programul de perspectivă pe care comitetul municipal de partid și-l propune în continuare în acest domeniu. Dincolo de prevederile legate de sarcinile de producție ale anului in curs, și îndeosebi ale lui ’75, acest program iși fixează drept obiectiv principal îmbunătățirea calitativă a întregului proces de pregătire a forței de muncă. De la generalizarea celor mai eficiente sisteme de practică în producție, atît în in- vățămîntul profesional (ex

piele sintetică, ciz- naturală cu pieletricot, stofele pen-
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tinderea experienței grupurilor școlare „23 August" și cel al Ministerului Industriei Ușoare, ai căror absolvenți s-au integrat din prima lună în producție), cît și în cel de cultură generală (între altele, prin corelarea profilului atelie- relor-școală cu nevoile de cadre ale economiei Capitalei), crearea condițiilor necesare ca, pe baza unei orientări profesionale judicioase, toți absolvenții școlii generale și ai liceului teoretic să-și însușească fi o meserie productivă în a- semenea măsură îneît să poată primi atestatul de calificare corespunzător — și pînă la instituirea unor măsuri menite să asigure stimularea tuturor categoriilor de muncitori să-și ridice neîncetat nivelul de calificare și să obțină astfel rezultate tot mai bune In muncă....Bucureșteanul — făurar de bunuri materiale și al propriului său profil uman. Temă majoră de reflecție, cu infinite variațiuni. Dincolo de toate acestea însă— temă de acțiune lucidă, perseverentă, responsabilă— în fiecare întreprindere, pe fiecare „șantier" al forței de muncă. In fiecare zi a anului trecut, cînd în București se înălța un bloc cu 68 de apartamente, în întreprinderile orașului se prezentau, la noile locuri de muncă, 100 de muncitori calificați, iar alți aproape 100 absolveau un curs de perfecționare profesională. Anul acesta vor intra zilnic în producție 150 de munci-« tori. E o progresie care vorbește de la sine despre profilul Bucureștiului și al bucureșteanului de mîine.
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Cum a demarat in acest an
producția de mașini-unelte?

CONSEMNĂRI DIN TREI ÎNTREPRINDERI

In acest an, in unitățile Centralei industriale de mașini-unelte din București, sarcinile (atît cele cantitative, dar mai ales calitative) sint net superioare anului precedent — producția globală crește cu 42,1 la sută, iar productivitatea muncii cu 27,1 la sută. De aici necesitatea ca planul la producția de mașini-unelte să se înfăptuiască ritmic și integral, incepind din primele decade, din prima lună, In flecare întreprindere. Ce ne relevă, în acest sens, o analiză întreprinsă în trei mari unități economice din cadrul centralei industriale de mașini-unelte 7
PRIMA LUNĂ, PRIMELE 

SEMNE BUNELa întreprinderea de strunguri din Arad, anul 1974 a demarat cu rezultate bune. De altfel, întreprinderea din Arad, fruntașă in activitatea economică, a chemat recent la întrecere toate unitățile constructoare de mașini-unelte și de mecanică fină, propunindu-și depășirea sarcinilor de plan pe 1974. Pentru aceasta, colectivul întreprinderii a stabilit obiective precise, precum și măsuri temeinice — intre care cele privind sporirea producției fizice, diversificarea tipurilor și îmbunătățirea calității strungurilor, reducerea cheltuielilor de fabricație, creșterea eficienței e- conomice. Și, in două săptămini de la chemarea la întrecere, in întreprindere s-au fabricat peste plan 30 de strunguri. Deci, colectivul u- nității este ferm hotărît să-și realizeze ritmic și integral planul și angajamentele asumate în întrecere. In acest scop este necesar ca și colectivele unităților colaboratoare să susțină eforturile constructorilor de strunguri din Arad. „In condițiile anului 1974, ne spunea tovarășul Gheorghe Ghiță, secretarul comitetului de partid, este inadmisibil ca principalii noștri colaboratori, între care „23 August" și „Grivița roșie" din București, „Infrățirea“-Oradea, I.C.M.-Reșița, Industria locală Orăștie ș.a., să nu ne livreze la timp cantitățile contractate la reperele din fontă, așa cum s-a întîmplat in 1973, cind peste 1 500 tone repere din fontă au rămas restante". Situația trebuie luată în considerare, cu atit mai mult cu cit, în luna ianuarie, livrarea reperelor a decurs tot defectuos. întreprinderea arădeană de strunguri întîmpină și acum serioase greutăți, determinate de slaba calitate a cuplajelor electromagnetice pentru strunguri produse și expediate de întreprinderea mecanică din Cugir. Acestea sint probleme cărora trebuie să le a- corde o egală atenție nu numai u- nitățile amintite, ci și Centrala industrială de mașini-unelte din București, tocmai pentru preintim- pinarea unor situații înregistrate în anul trecut, ținînd seama de rolul întreprinderii de strunguri din A- rad în întrecerea socialistă pe anul 1974.
ORGANIZAREA Șl PRE
VEDEREA GARANTEAZĂ 
RITMICITATEA PRODUC

ȚIEICu un an în urmă, sub acest titlu, ziarul nostru a analizat stadiul și perspectivei» realizării planului de producție pe 1973 la întreprinderea de nrașini-unelte și a- gregate din București. A reieșit, cu acel prilej, existența a numeroase neajunsuri, începînd de la asigurarea bazei materiale șl a forței de muncă, pînă la liț)sa acută a unui decalaj tehnologic normal între secțiile de uzinaj și montaj. în

linii mari, situația nu diferă cu mult nici în acest început de an. Dacă în ce privește forța de muncă, numeric, aceasta se situează la nivelul sarcinilor de plan, nu a- celașl lucru se poate spune și despre asigurarea decalajului optim intre sectoarele de producție și cele de montaj. Ca urmare, ritmul de lucru la montaj, în primele decade, s-a situat sub cel impus de realizarea sarcinilor de plan prevăzute pentru 1974. Este drept, prevederile primei decade au fost — potrivit aprecierii tov, Vaslle Clon- da, șeful serviciului plan al întreprinderii — înfăptuite. Dar despre ce realizări poate fi vorba, din moment ce producția primei decade nu a reprezentat decît 15 la sută din planul lunii ianuarie ? Pe bună dreptate, montorul Gheorghe Chirică se declara nemulțumit față de un asemenea mod de repartizare a sarcinilor în cadrul unei luni, arătînd că aglomerarea unui volum mare de lucrări, de regulă în ultima decadă a lunii, este o practică ce trebuie de urgență înlăturată.De Ia șeful secției mecanică grea, ing. Marin Iancu, aflăm că nerea- lizarea celor 220 de piese, pe care colectivul secției nu le-a livrat montajului, se datorează unor deficiențe proprii de organizare și de control, dar și anumitor greutăți ce depășesc cadrul secției. Deși colectivul secției a promis să livreze piesele respective pînă cel tîrziu la 20 ianuarie a.c., acest angajament nu a fost respectat. Cum so explică persistența, șl în acest început de an, • acelorași neajunsuri organizatorice și ce se întrevede pentru înlăturarea lor într-o perspectivă cit mal apropiată 7— Cauza lipsei decalajului intre secțiile de uzinaj și montaj se datorează, în principal, faptului că cele dintîi lucrează sub capacitate — aprecia tov. Tomasian Eduard, inginerul-șef al întreprinderii. Măsurile pentru înlăturarea acestui neajuns au fost luate prin angajarea unor colaborări cu peste 20 de întreprinderi din țară. Efectul lor se va face însă simțit începînd cu semestrul II al anului, timp impus de durata de însușire de către colaboratori a tehnologiei de fabricație. O altă problemă cu care se confruntă colectivul întreprinderii noastre este aceea a ne- respectării termenelor de livrare de către o serie de întreprinderi furnizoare. Așa, bunăoară, deși pentru realizarea planului pe luna ianuarie erau imperios necesare asigurarea, pină cel tîrziu la 20 ianuarie a.c., a tuturor pozițiilor de repere turnate din programele stabilite de comun acord cu întreprinderea „23 August" din București și cu alte unități din țară și a 10 tone chit poliesteric de către întreprinderea „Policolor", nici pînă acum, cind au mai rămas puține zile pînă la sfîr- șitul lunii, nu am primit integral cantitățile prevăzute.

TOTU-I PREGĂTIT, 
MINUS ESENȚIALUL: 

CALIFICAREABilanțul anului trecut a consemnat la întreprinderea de strunguri automate „Saro" din Tirgo- viște o însemnată nerealizare a planului la mașini-unelte. Cauzele care au generat asemenea restanțe privesc, in principal, necorelarea planurilor trimestriale și anual cu asigurarea importului de completare pentru strungurile automate și nerespectarea termenelor de livrare a batiurilor, postamentelor și a altor repere de către întreprinderea „23 August" București, Intre- fTinderea mecanică din Roman și ntreprinderea de utilaj petrolier din Tirgoviște. Depășind asemenea neajunsuri, colectivul de la „Saro" a reușit să integreze anul trecut fabricația a două subansamble de bază pe care le primea din import (capul-revolver și păpușa fixă pentru strungul automat „Saro-25"), Prin finalizarea pregătirii fabricației și omologarea tehnologiei, „Saro-25** a fost integrat la limita maximă cu un an mai devreme.— Față de sarcinile anului precedent — ne-a relatat ing. Lucian Mititelu, directorul întreprinderii — în 1974 producția de mașini-unelte de așchiere se va dubla. în ce ne privește, încă din a- nul trecut ne-am pregătit luind măsuri pentru aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale, pentru pregătirea fabricației, ridicarea calificării oamenilor. în această lună, de pildă, se deschid cursurile de ridicare a calificării și de perfecționare și specializare, care cuprind peste 1 000 de muncitori. Cu toate acestea, problema capitală pentru întreprinderea noastră rămîne în continuare aceea a forței de muncă. Și iată de ce. Realizarea cantitativă și calitativă a strungurilor cu un grad mare de complexitate necesită un nucleu de muncitori cu înaltă calificare. Or, in cazul nostru, din numărul mare de muncitori care concură la realizarea strungului automat, mai mult de jumătate sint încadrați în categoria I bază, în vreme ce lucrările depășesc, de regulă, categoria a IV-a.Deși despre această problemă au fost înștiințate încă din august trecut atît ministerul de resort, cit și centrala industrială, practic nu a fost luată nici o măsură. Ca atare, în primele două decade ale a- cestei luni, întreprinderea tîrgo- vișteană nu a realizat integral producția planificată, iar asupra bunului mers al producției viitoare stăruie incă multe semne de întrebare.Față de modul diferit în care a demarat producția de mașini-unelte în acest an, este imperios necesar să cunoaștem și punctele de vedere ale centralei industriale și ministerului de resort. Publicind ancheta de azi, vom urmări sistematic mersul îndeplinirii planului in această centrală și, evident, vom prezenta cititorilor, intr-un număr viitor al ziarului, și răspunsul organelor de resort.
Anchetă realizată de:
C. DUMITRU
C. SOCI 
C. S1M1ON

între unitățile agricole din cadrul aceluiași județ au existat, anul trecut, diferențe mari de recoltă, ceea ce demonstrează că de vină au fost nu atît condițiile climatice nefavorabile, cit mai ales neajunsurile care au existat în executarea însă- mînțărilor și a lucrărilor de întreținere a culturilor, în folosirea bazei tehnico-materiale. Sînt chiar întreprinderi agricole de stat care au realizat producții mai mici decît cooperativele agricole învecinate. A- ceastă stare de lucruri a fost criticată la Consfătuirea de la C.C. al P.C.R. cu primii secretari și secretarii pentru problemele organizatorice ai comitetelor județene de partid și ai municipiului București, din noiembrie 1973. Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referindu-se la situația din județul Timiș, arăta : „Cum se poate oare ca in județul Timiș unele întreprinderi a- gricole de stat să obțină producții mal mici decît cooperativele, cind este cunoscut că ele au dispus, și in acest an, de mai multe îngrășăminte șl de o mecanizare mai bună decît cooperativele agricole".O analiză efectuată arată că rezultatele obținute anul trecut de întreprinderile agricole de stat din județul Timiș se situează la un nivel superior celor din anul 1972. Față de 115 milioane lei beneficii planificate, s-a realizat circa 150 milioane lei. A- ceste rezultate puteau fi și mai bune dacă la toate culturile de cîmp se obțineau producțiile planificate. Să luăm, bunăoară, porumbul : la a- ceastă cultură producția medie la hectar realizată de întreprinderile agricole de stat este sub nivelul planului și cu 252 kg mai mică decît cea obținută de cooperativele agricole de pe o suprafață de circa 3 ori mai mare. Și aceasta în timp ce întreprinderile agricole de stat au avut erbicide pentru toată suprafața cultivată, au folosit mai multe îngrășăminte chimice la hectar și au dispus de un număr mai mare de mijloace mecanizate pentru recoltarea porumbului.Am încercat să aflăm cauzele acestei situații în discuția pe care am avut-o cu tovarășul Nicolae Negruțiu, inginer-șef la trustul I.A.S. In locul unei analize temeinice. ne-a fost oferită ca singură cauză posibilitatea unui „accident" în activitatea întreprinderilor agricole de stat. Deși evazivă, nu respingem însă nici această posibilitate. Cu toate că este categoric infirmată de realitate. Și iată de ce : de trei ani consecutiv, cooperativele agricole din județul Timiș depășesc constant întreprinderile agricole de stat în ceea ce privește producția medie de porumb la hectar. De aici rezultă limpede că nu este vorba de nici un „accident", ci că sînt altele cauzele care au determinat producții măi mici la porumb. Să le examinăm.Cele 30 de întreprinderi agricole de Stat din județul Timiș au avut

planificat, pe ansamblu, să realizeze o producție medie la hectar de 3 695 kg și au obținut 2 340 kg. Dar nici această producție nu este o- mogenă, intre întreprinderi existînd mari diferențieri, după cum rezultă din tabelul de mai jos :Producția medie Nr.la hectar I.A.S.-urilorpeste 6 000 kg 1între 5 000 — 6 000 kg 1între 4 000 — 5 000 kg 2între 2 500 — 4 000 kg 4intre 1 500 — 2 500 kg 13pină la 1 500 kg 9De ce aceste diferențe de recoltă 7 Pentru exemplificare să luăm cazul întreprinderilor agricole de stat

DEOSEBIRI DE RECOLTA
...la diferente de spirit 

gospodăresc
Cooperativele agricole din județul Timiș au obținut 
producții medii de porumb la hectar mai mari decît 

întreprinderile agricole de stat

Grabați și Jimbolia, care dispun de aceleași condiții pedoclimatice, pă- mînt foarte fertil și, in linii mari, au aceeași bază tehnico-materială. Fiecare a avut planificat să obțină în condiții de neirigare cite 5 360 kg la hectar. Prima a realizat 6 081 kg de porumb, iar a doua — 4 208 kg, deci o diferență de aproape 2 000 kg la hectar.Cum se explică acest lucru 7 După cum arăta directorul I.A.S. Grabați, ing. Aristotel Blendea, aici s-a acordat o atenție deosebită aplicării corecte a tehnologiei acestei culturi, lucrătorii șf specialiștii de aici ne- lăsîndu-se' copleșiți de condițiile climatice grele. Astfel, lucrările au fost executate în timpul optim. Toată suprafața destinată porumbului a fost arată și fertilizată din toamnă, iar semănatul s-a încheiat pină la 30 aprilie. în plus, se evidențiază măsura de fertilizare fazială a porumbului — 150 kg azot. In antiteză, producția mat mică de la I.A.S. Jimbolia se datorește lipsurilor în aplicarea tehnologiei culturii porumbului. Iată cî- teva exemple. Din toamnă au rămas nearate 950 ha, erbicidarea făcută tîrziu a avut efect redus — 400 ha fiind infestate de buruieni. Este limpede, cauzele nu trebuie căutate în condițiile climatice, pedo- logice sau diferențele de dotare tehnico-materiale. Totul a depins de capacitatea specialiștilor de la I.A.S. Jimbolia de a organiza munca, de a aplica tehnologiile stabilite, domeniu în care, așa cum s-a văzut, au existat mari neajunsuri.

Imediat după consfătuirea din noiembrie anul trecut de la C.C. al P.C.R., Comitetul județean Timiș al P.C.R. a inițiat analizarea activității Întreprinderilor agricole de stat, pentru a depista cauzele care au determinat ca anul trecut să nu se obțină recolte pe măsura posibilităților și, pe această bază, să se poată lua cele mai bune măsuri pentru realizarea, in acest an, a producțiilor planificate. Această analiză a scos în evidență o serie de deficiențe în activitatea de ansamblu a întreprinderilor agricole de stat din județ. Una din acestea se referă la reținerea conducerilor multor I.A.S.-uri de a declanșa la timp campaniile a- gricole. De regulă, se întocmesc planuri iluzorii privind vitezele zilnice de lucru și, pe această bază, se amină începerea lucrărilor. Așa s-au petrecut lucrurile la semănatul porumbului. Din suprafața cultivată, 38 la sută s-a însămîn- țat pînă la 15 mai, 14 la sută intre 15 și 30 mai și 3 la sută chiar după 1 iunie. De remarcat că semănatul cu întârziere a dus la un efect scăzut al erbicidării. La multe I.A.S.-uri — ca Făget, Lugoj, Livezile, Gă- taia și altele — culturile au fost lmburuienate și nu s-au luat măsuri pentru ca să fie prășite manual.Planul de măsuri stabilit de comitetul județean de partid prevede lichidarea în acest an a neajunsurilor manifestate în activitatea întreprinderilor agricole de stat, punerea în valoare și folosirea cu randament sporit a bazei tehnico-materiale pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor ce revin agriculturii județului Timiș în anul acesta. Bunăoară, s-a hotărît îmbunătățirea tehnologiei culturii porumbului prin reducerea suprafețelor cultivate în zona co- linară, amplasarea mal judicioasă, îmbunătățirea structurii hibrizilor și aplicarea îngrășămintelor chimice pe toată suprafața prevăzută. De asemenea, conducerea trustului I.A.S și a întreprinderilor agricole de stat, organizațiile de partid comunale și cele din unități au primit sarcina să asigure și să urmărească executarea în epoca optimă a tuturor lucrărilor de semănat, erbicldat, întreținerea culturii și de recoltat. Multe din aceste măsuri au prins viață de pe acum. întreprinderilor agricole din zona colinară — cum ar fi cele din Făget, Gătaia, Lugoj — li s-a redus suprafața cu porumb, pretutindeni s-a asigurat amplasarea porumbului pe terenurile și după plantele premergătoare cele mai bune, întreaga suprafață prevăzută a se cultiva anul acesta — 36 600 ha — a fost arată din toamnă la un nivel calitativ superior și s-a aplicat întregul stoc de Îngrășăminte fosfatice.Sînt măsuri bune, judicioase, care, aplicate punct cu punct, vor duce în mod sigur la obținerea de către întreprinderile agricole de stat din județul Timiș a unor producții superioare și la cultura porumbului.
Aurel PAPADIUC

LA I.M.M.R.BRAȘOV

j LA „METALOTEHNICA“-TG. MUREȘ j
I ■■■■■—...................... .. ..... . I ............ —..................  ■■■■■■ li

! Noi tipuri de mașini modernizatei Urmărind modul de ’ comportare în exploata- ț re a utilajelor și ținînd < seama de recomandările 1 beneficiarilor privitoare l la diversificarea conti- ’ nuă a produselor, colecti- vul de muncă de la in* t treprinderea „Metaloteh- > niCa“-Tg. Mureș a trecut i la reproiectarea unor J subansamble și chiar a ț unor utilaje, ridicîndu-le ț performanțele și calita

tea. In hala de montaj a întreprinderii se fac ultimele retușuri înainte de livrarea către beneficiari a mai multor tipuri de mașini modernizate, re- proiectate, din care au fost executate șl seriile zero. Printre acestea se află mașina de cusut cu transportor inferior concomitent cu al acului, mașina de cusut șl ric- tuit, mașina de cusut cap

la cap pentru țesături uscate și altele.O noutate de ultimă oră : mașina de cusut zigzag, destinată industriei confecțiilor pentru executarea cusăturilor de îmbinare a diferitelor articole, Cit și pentru cusături decorative. Mașina poate executa cusături de modelare, fiind dotată cu un dispozitiv desenator cu came pentru

un număr de 16 modele, iImaginile de mai jos i prezintă — de la stânga l la dreapta — pe trei din- ’ tre cei mai de seamă re- ) glori din cadrul întreprin- < derli : Kurta Alexandru, 1 Moldovan Remus și Hanus l Eugen, lă locurile lor de ■' muncă. ț
LORAND Deakî ț
corespondentul „Scînteil" i

Foto : M. Andreescu ,

(Urmare din pag. I)— Excelente realizări !— Cel puțin de aceeași talie sînt și faptele aflate la Combinatul petrochimic din Borzești.— Vă ascultăm, Gh. Baltă.— Iată unul de ultimă oră : aici s-a realizat un nou tip de policlorură de vinii, a cărei rezistență mecanică, termică și chimică Întrece pe cea a tuturor fabricate pînă acum. Noul produs are largi utilizări în producția de articole tehnice și a unor bunuri de larg consum.— Ne-ar interesa șl cum se prezintă noul produs in competiția mondială.— Trimis beneficiarilor externi, produsul a întrunit aprecieri dintre cele mal elogioase.— Pentru un eventual „panou de onoare" al acestei teleconferințe pe cine ați evidenția ?— Noul produs este creația unui colectiv de specialiști de la Borzești, condus de ing. Gavrilă Bon- dor, care și-a înscris numele în rindul celor 210

inventatori și inovatori de pe Valea Trotușulul. Numai într-un singur an, inteligența lor a „creat" la combinatul petrochimic economii de 20 milioane lei.— Sînt Nistor Țuicu, transmit chiar din cabina dispecerului șef de tură de la Centrala electrotermică Ișalnița. Interlocutor inginerul Aron Rădescu, căruia Ii cedez receptorul pentru a vă comunica personal cum au demarat elec- troenergeticienii craloveni in noul an.— Notați vă rog. In primele 24 de zile ale anului am realizat 376 milioane kilowați oră 292 000 Gcal. Am satisfăcut în întregime cerințele dispecerului sistemului energetic național și ale beneficiarilor.— Foarte bine la cantitate, In chemarea la întrecere lansată de către colectivul unității dv. v-ați angajat să economisiți gaz metan...— Chiar azi s-a făcut o analiză pe centrală. Din informarea prezentată de inginera Rodica Baraș a rezultat că proporția ligni

tului in această perioadă este de 88 la sută, cu un procent superioară realizărilor din anul trecut.— Nu este prea mică creșterea doar cu un procent 7— Apreciați și dv., pre- cizindu-vă că el echiva-

vagoane, căruia i se face ultima „toaletă" — mi-a spus „veteranul" Gheorghe Zaharia, Erou al Muncii Socialiste — va ieși chiar în cursul zilei de azi pe poarta întreprinderii cu destinația către beneficiarul extern.

producție suplimentară de peste 200 perechi de racorduri față de planul „la zi", cu o producție ritmică și cu un grad sporit de ocupare a suprafețelor de producție. Pentru „panoul de onoare" notați-i pe maiștrii Nicolae Tudose și

ne-au vorbit despre o serie de greutăți în realizarea planului. Ce s-a Întâmplat între timp 7— Din păcate lucrurile nu au mers spre bine. Prevederile la zi, pe uzină sînt realizate astfel : 85 la sută la producția globală și 76
PANOUL DE ONOARE

lează cu o cantitate de gaze — un milion de metri cubi — din care se pot fabrica 2 000 de tone îngrășăminte chimice azotoase.— Colectivul întreprinderii de vagoane din Dro- beta Turnu-Scverin, ne comunică Virgil Tătaru, se confruntă, în 1974, cu cele mai înalte ritmuri. Nu întâmplător, deci, chiar din primele zile ale anului s-a luat un start bun. Zilnic se realizează cu două vagoane mai mult dceît se pre vede in plan.— Lotul acesta de 30 de

— Pretutindeni, Întrecerea socialistă cunoaște un plus de organizare. Comitetele de partid și sindicale își revăd metodele de muncă, sînt în mijlocul oamenilor, stimulind și popu- larizind rezultatele bune...— Mulțumim pentru introducere, Constantin Soci. Mai concret, ce se intîmplă la Întreprinderea de utilaj petrolier unde te afli 7— Secretarul comitetului tie partid, tovarășul Victor Rordea, no prezintă două din secțiile fruntașe : 1. Racorduri speciale cu •

Cristea Dima, strungarii Dumitru Voicu, Gheorghe Soare și pe termiștii tra- tamentiști Ion Pîrvuleseu și Ion Popescu ; 2. Secția sculărie, care pe lingă rezultatele bune pe ansamblu, de asigurare a pro ducției cu S.D.V.-uri, asimilează și produce o mare parte din aparatura pneu matică care, pină acum, era procurată prin colaborări.— La începutul acestei luni mă aflam în întreprinderea respectivă. Numeroase cadre de conducere

la sută la producția-marfă. Directorul adjunct tehnic și de producție, ing. Oprea Banghea, ne explică : „E- fortul nostru de organizare, plusul de inițiativă cu care am pornit în acest an sini stopate de dereglările existente in relațiile de cooperare. 8 instalații de intervenție I.C.-5 sînt gata montate, dar nu le putem finaliza și expedia pentru că „Hidromecanica‘*-BrașOv nu ne-a livrat convertizoa- rele ; „Neptun‘*-Cimpina ne ține in loc cu produsul automacara de 5 t pentru

că nu ne-a trimis nici jumătate din necesarul de seturi de mecanisme de rotire pe tobe. Restanțe în ceea ce privește asigurarea ou ferodouri pentru remorca de 12 tone și bandă de oțel laminat pentru lanțul rotary se constată și din partea bazei de aprovizionare nr. 1 București și C.S. Reșița".— 26 de zile pline „ochi" — un titlu posibil pentru relatarea de la întreprinderea metalurgică de metale neferoase din Baia Mare. Depășirea planului producției globale pină la această dată este de aproape 2 milioane lei.— Despre inițiativa me- talurgiștilor băimăreni, născută in această întrecere socialistă — „Priviți oglinda schimbului" — ce ne puteți spune, Gh. Susa 7— Inițiativa vizează creșterea randamentelor de extracție la secțiile topire și electroliză a cuprului. Ridicarea cu numai 1 la sută a randamentului de extracție — angajamentul lor

■— înseamnă o economie anuală de circa 40 milioane lei, numai la faza de topire.** în ce constă, de fapt, inițiativa 7— Se urmărește randamentul pe fiecare schimb și baterie și la secția electroliză și se înregistrează in fiecare moment, pe un panou, contribuția echipei de serviciu la creșterea randamentului de extracție, obținindu-se situația „la zi" in întrecerea socialistă. Și fiindcă veni vorba, pentru panoul de onoare al teleconferinței mi-am notat : secțiile metalurgie I și metalurgie II, respectiv, colectivele conduse de inginer Gheorghe Grebleș și inginer Alexandru Pop, precum și echipele conduse de Eroul Muncii Socialiste loan Cetățean III, Aurel Leș, Nicolae Pop, Gheorghe David, Gheorghe Anghel și loan Foriș.Am incheiat aici discuția, dar continuăm să fim pe recepție.
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Utilaje pentru construcția
■

si întreținerea» • 
căilor ferate de îndeîntreprinderea mecanică material rulant din Brașov deplinește rolul unul pilon bază in producția și exploatarea mijloacelor de transport feroviar din țara noastră. Pe lingă automotoare, aici au început să se repare, in ultima perioadă, locomotive Diesel de manevră și să se realizeze o gamă largă de piese de schimb pentru locomotive șl vagoane, la care se adaugă numeroase repere destinate fabricației unor produse din alte ramuri.Incepind cu acest an, activitatea întreprinderii și-a lărgit aria productivă prin trecerea la realizarea de utilaje pentru construcția și Întreținerea căii ferate, utilaje reclamate de necesitățile impuse de creșterea vitezelor de circulație a trenurilor. Primul utilaj destinat a- cestei activități ii constituie a- similarea în fabricație a mașinii de burat — un colos metalic de citeva zeci de tone, de o mare complexitate tehnică, un fel de microuzină. Acest u- tilaj execută o gamă largă de operații de consolidare a tera- samentelor de căi ferate, de ni- velare-îndreptare și de corectare a liniilor in curbe, operații grele și anevoioase, executate pină acum manual. In acest fel, o singură mașină de burat înlocuiește munca a circa 300 de constructori feroviari.Tot in acest an, colectivul I.M.M.R. din Brașov va mai a- simila in fabricație și alte u- tilaje destinate construcției și întreținerii de căi ferate, între care mașini de ciuruit balast și mașini de compactat mente. Noile produse fabricate într-o hală construită in acest scop. terasa- vor fi special

Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteil"
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GRĂBIREA 
AMENAJĂRILOR 

PENTRU IRIGAȚII
(Urinara din pag. I)gații. Intr-adevăr, unitățile agricole au obligația să facă cu forțe proprii lucrările de amenajări interioare : rețeaua de canale și construcțiile hidrotehnice. Numai că în județul Dolj cele 4 500 ha prevăzute a ae realiza anul trecut au font proiectate a se amenaja cu conducte Îngropate, ceea ce impune ca lucrările să fie executate de o unitate specializată. Practic, în asemenea situații unitățile agricole nu prea au la ce contribui cu forța de muncă proprie.Din analiza acestor neajunsuri, determinate de tendința spre proiectarea și realizarea unor sisteme locale costisitoare, care întrec posibilitățile economice ale unităților agricole, decurge necesitatea unei reconsiderări a concepției privind amenajările locale pentru irigații. Ele trebuie să redevină acele amenajări simple, executate cu mijloacele șl posibilitățile unităților agricole.Neglijarea lucrărilor de amenajări locale se datorește și slabei preocupări a organizațiilor de partid și a consiliilor de conducere dintr-un șir de cooperative agricole. Cu cinci ani in urmă, membrii cooperativei a- gricole din Comuna Vîrtop, județul Dolj, au ridicat un baraj pentru acumularea apel, din care să irige 220 ha. Numai că lucrurile s-au oprit alei. Nici pină acum, în cinci ani, n-âu fost făcute amenajările la sistemul de irigații, deși lucrările au fost Începute de mai multe ori. Mai mult, utilajele cumpărate cu creditele primite de la stat au fost redistribuite. Explicația pe care însuși comitetul comunal de partid încearcă să o dea este : consiliul de conducere al cooperativei nu are încredere în sistemul de irigații. Dacă e vorba numai de încredere, ea ar putea fi întărită printr-un exemplu aflat foarte a- proăpe. Anul trecut, cooperatorii din Caraula, vecini cu cei din Vîrtop, au obținut in plus, de pe terenurile irigate, venituri de 1 800 000 de lei. E o dovadă convingătoare a eficienței irigațiilor.Mai multă atenție trebuie să a- corde consiliile populare și direcțiile agricole județene realizării programului de irigare în sistem gospodăresc. Pe lingă acțiunile de Îndrumare șl control, acestea trebuie să sprijine unitățile agricole prin acordarea creditelor necesare pentru procurarea echipamentului de irigare și efectuarea unor lucrări. Or, anul trecut, deși s-au asigurat pe plan central creditele necesare pentru executarea unor asemenea lucrări, direcțiile agricole din unele județe — Dîmbovița, Cluj,- Gofj, Mureș, Prahova — nu au acordat credite tuturor cooperativelor agricole, astfel că multe amenajări n-ău putut fi realizate.Ce premise există ca anul acesta să se amenajeze întreaga suprafață planifioatâ in sisteme locale 7 Potrivit prevederilor din planul de stat, în 1974 Urmează să se efectueze amenajări locale pentru irigații pe o suprafață de , 28 600 ha. Așa cum s-a indicat la plenara din noiembrie, comitetele județene de partid și Ministerul Agriculturii trebuie să analizeze situația pe fiecare județ și să stabilească măsurile corespunzătoare, Care să asigure amenajarea pentru irigații, în acest an, a unei suprafețe cit mai mari in sisteme gospodărești. Trebuie identificate toate suprafețele ce pot fi amenajate prin metode simple și economice. Totodată, este necesar ca a- ceastă acțiune să se desfășoare sub directa îndrumare a organelor agricole județene, a comitetelor comunale de partid și a consiliilor populare comunale, care au datoria să antreneze pe toți locuitorii satelor la executarea canalelor, la lucrările de amenajare a terenului, lucrări ce trebuie să înceapă chiar din aceste zile de iarnă.
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Filarmonica și tineretul
Continuînd o veche tradiție a instituției, care cultivă prezența tineretului atit pe scenele cit și în sălile de concert ale filarmonicii, stagiunea pe care o parcurgem adaugă încă o verigă în lanțul acțiunilor' cu caracter educativ. Tinerilor interpret! — care ne prilejuiesc surprize îmbucurătoare, uneori spectaculoase chiar, în evoluția lor artistică — le oferim scenele de concert, cu grija ca fiecare apariție să fie pusă in cea mai bună lumină.Aflat la cea de a XV-a stagiune permanentă, studioul din incinta Ateneului Român găzduiește ciclul : „După-amie- zile muzicale ale tineretului", ale cărui manifestări săptămi- nale suscită un constant interes și afluență de public, îndeosebi de tineri, veniți să participe cu emoție la un debut, o afirmare sau la confirmarea unui tînăr talent. Nu aș vrea să citez acum nume. Sînt foarte mulți slujitori demni ai artei care și-au făcut intrarea in viața de concert pe scena studioului. Șirul lor — presărat în fiecare an de alte și alte debuturi senzaționale — continuă neîntrerupt și pot să afirm cu certitudine că studioul A- teneului — modest, dar prietenos și primitor — oferă, de pe acum, marile certitudini ale viitorului.Celelalte scene ale filarmonicii — Ateneul și Sala mică — alătură artiștilor consacrați nume de tineri laureați ai unor concursuri naționale și internaționale, soliști și formații camerale valoroase.Cu aceeași grijă și conștiință a misiunii sale de a propaga cultura muzicală, filarmonica cultivă și cooptează interesul publicului tînăr ce va constitui publicul de mîine.Este foarte îmbucurătoare constanta afluență a tineretului la concertele obișnuite ale

filarmonicii și, de asemenea, Ia concertele organizate și adresate direct — prin tematică și structură — publicului tînăr. La Ateneu se derulează paralel cu stagiunea permanentă încă două serii de manifestări — concertele pentru elevi și acelea pentru studenți, într-o mare diversitate de genuri muzicale : valorile perene universale, alături de care pot fi ascultate lucrări românești, cunoscute și îndrăgite, cărora timpul le-a atribuit, fără îndoială, a- tributul de clasicitate (G. Enescu — Rapsodia I ; M. Negrea — „Prin Munții Apuseni" ; T. Rogalski — „Trei dansuri românești" etc.).Configurația celor 8 concerte în abonament pentru elevi, apropiindu-se de aceea a programelor adresate maturilor, urmărește formarea unor deprinderi de concert, fără de care, mai tirziu, nu poate fi concepută frecventarea regulată a unei săli de concert. Cele 6 simfonice, în abonament pentru studenți, structurate aidoma programelor obișnuite, urmăresc includerea unor lucrări și a unor interpreți de maxim interes artistic.Preocupată, de la stagiune la stagiune, de a-și extinde aria de acțiune și de a diversifica mijloacele de educație muzicală, filarmonica revine, în a- ceastă stagiune. în mijlocul e- levilor și in sălile de festivități ale unor licee — „Matei Basarab" și „Mihai Viteazul" — care de-a lungul anilor au manifestat un interes aparte pentru arta sunetelor. Prin organizarea ciclului „Muzica de-a lungul veacurilor" — o suită de medalioane de-a lungul firului istoriei muzicii — se tinde spre crearea unei imagini vii și convingătoare a acestei arte. Dincolo de coloanele Ateneului, a- cestui ciclu i s-a adăugat noutatea preluării, chiar de către șeful de orchestră — Mircea

Cristescu în cazul liceului „Matei Basarab" — a misiunii de conferențiar.Reușita acestei manifestări ne îndreptățește să afirmăm că, în cazul acestor acțiuni, eficiența este imediată și foarte palpabilă, căci insignele acestor două licee se fac tot mai des vizibile la multe din concertele monicii.Concertele mari buri, tează mare nicii.
filar-unor clu-_______ în sediul uzine, întreprinderi, case de cultură comple- aria de preocupări, de o pluralitate, ale filarmo- Am deschis stagiunea la Clubul C.F.R., Ia care am avut personal bucuria de a fi solist in Concertul de Paganini.în mod regulat, răspundem solicitărilor Universității populare, Casei prieteniei, instituții ce reunesc un alt public decit acela obișnuit al filarmonicii, incit ne străduim să ducem peste tot mesajul artei noastre, cu convingerea că prin ea contribuim la împlinirea profilului sufletesc al omului de azi, ancorat în realitățile țării noastre.Intenționăm pentru partea a II-a a stagiunii 1973/1974 ca filarmonica să-și intensifice a- ceastă importantă latură de activitate a sa, astfel incit fiecare apariție în mijlocul tineretului să capete dimensiuni de eveniment, atit pentru public cit și pentru artiștii noștri.Instituția noastră pregătește pentru stagiunea ’74—'75 un bogat program pentru tineret, ir. care artele surori — muzica — poezia — pictura — își vor mina intr-o atractivă suită concerte-spectacol.în acest fel ne gîndim că larmonica poate veni in sprijinul tinerilor iubitori ai muzicii.

înda defi-
Ion VOICU 
artist al poporului, 
directorul filarmonicii 
„George Enescu"

Carnet cultural cinema

Salut gazetei 
„în slujba patriei

„DACUL COBORÎT 
DE PE COLUMNĂ"

La 29 ianuarie, gazeta „In slujba patriei", organ central al Ministerului de Interne, împlinește un sfert de veac de la apariția primului său număr. 25 de ani de slujire, cu mijloacele scrisului publicistic, în frontul larg a intereselor poporuluiApărută într-o perioadă prefaceri revoluționare, porul muncitor, condus noii în

și jumătate, ca o cronică fidelă
al presei, muncitor, de adinei ci nd po- de par- orin- armată aveautid, punea temeliile duiri sociale, cînd și în aparatul de stat loc transformări profunde, gazeta „în slujba patriei" s-a înscris cu fermitate, de la primul său număr, în frontul larg al luptei tru formarea omului nou, tru nisterului de Interne in spiritul apărării cu abnegație a cuceririlor revoluționare, al dragostei pentru patrie, al devotamentului față de partid, al grijii tul. obștesc, strictețe De la colectivul denții și și-au perfecționat mijloacele publicistice, au lărgit și diversificat aria tematică, constitulndu-se, în perspectiva acestor două decenii

educarea personalului
al legalității număra un redacțional, colaboratorii

pen- pen- Mi-
față de avu- respectărli cu socialiste, la altul, corespon- gazetei

a procesului de făurire și perfecționare a aparatului Ministerului de Interne, ca o oglindă a faptelor de vitejie, eroism și abnegație să- vîrșite de litarii in misiunilor credințate Prin aceasta. publicația ,„.. slujba patriei" și-a ciștigat un binemeritat prestigiu în rindul cititorilor și colaboratorilor săi, îndreptățind gindurile de prețuire ale acestora, ca și ale ziariștilor din întreaga noastră presă.Alăturlndu-se redacțional respondenții și colaboratorii săi transmit un călduros,în slujba

miile de cadre și de mi- termen în îndeplinirea de înaltă răspundere înde partid șl guvern, publicația „In

al lor. colectivul „Scînteii", co-salut redacției „în slujba patriei", insoțit de urarea unor tot mai mari succese pe drumul îndeplinirii sarcinilor de cinste și răspundere pe care partidul le pune în fața presei noastre in această perioadă de înfăptuire a obiectivelor cincinalului, de sărbătorească întîmpinare a celor două mari marchează acest 30 de ani de la niei și al XI-lea dului Comunist Român.
evenimente care an : aniversarea a eliberarea Româ- Congrea al Parti-

LA PETROȘANI, faza pe țara a concursului profesional

„TROFEUL MINERULUI”PETROȘANI. — (Corespondentul „Scînteii", S. lonescu) : La Petroșani s-a desfășurat faza finală a concursului profesional „Trofeul minerului", organizat de C.C. al U.T.C., uniunea sindicatelor pe ramură și Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei. Au participat 40 de concu- renți — care s-au situat pe primul loc în faza de masă a concursului, la care s-au confruntat peste 9 000 de mineri din toate bazinele miniere ale

țării. Ca și pînă aci, tn întrecerea finală, concurenții au dat probele scrise la Institutul de mine din Petroșani și apoi probele orale, pentru desemnarea în final a celor mai buni mineri din țară. în plus, timpul a- fectat fazei finale a concursului a cuprins și un rodnic schimb de experiență intre reprezentanții minerilor din toate bazinele țării, întregit de reale învățăminte, culese cu prilejul vizitei efectuate în principalele mine din Valea Jiului.

Scenă din spectacolul Teatrului dramatic din Mare cu
„Stema zimbrului", de Valeriu Anania, prezentat de entuziastul co

lectiv în cadrul recentului turneu în Capitală

AMATORII VĂ INVITĂIeri seară, „Stagiunea permanentă a artiștilor amatori" din Capitală a adresat bucureștenilor două noi invitații. După cele șapte spectacole ce au avut loc de la locul lui noiembrie 1973, mentul gongului inaugural, și astăzi, amatorii de muzică au prilejul să urmărească alte
mij- mo- pină avut r___ ________ __________ T__  ____ momente artistice remarcabile. în sala „Rapsodia română", ansamblul „Balada" a prezentat de la ora 19 un spectacol de folclor dedicat tinerilor fruntași in muncă din sectorul 4. Sala mică a Palatului a găzduit concertul fruntașilor societății „Muzica" de pe lingă Casa de cultură a sectorului 4. în program : lucrări de Aurel Stroe, Liviu Glodeanu, Anton Dogaru și Iancu Dumitrescu.

RARITĂȚI DE BIBLIOFILIELa Biblioteca municipală din Pitești s-a deschis duminică, folo- sindu-se bogatul său tezaur de carte veche, completat cu achiziții de la bibliofilii orașului, o interesantă expoziție de rarități de bibliofilie. Cele 300 de expbnate includ tipărituri românești („îndreptarea legii" — Tîrgoviște 1652), stampe rare („Veneția în 40 de imagini"), piese de iconografie, lucrări cu autograf ale unor personalități (Mihail breanu, rare de in țară Cîrstea).
„ANA LUGOJANA" 

LA GALAȚICunoscuta operetă „Ana Lugoja- na“, de Filaret Barbu, care a mai fost prezentată la Galați cu un deceniu în urmă, revine din nou pe scena Teatrului muzical „Nicolae Leonard". Noua premieră a avut loc simbătă 26 ianuarie. Regia spectacolului este semnată de Laurențiu Buzilă, care este, în același timp, unul dintre interpre- ții principali. Din distribuție mai fac parte Viorica Pop, Grigore Stoicescu, Jean Segal, Titi Gheruș și alții. Conducerea muzicală este asigurată de dirijorul Silviu Zavu- lovici. (T. Oancea).
INSTRUMENTE MUZICALE 

VECHIBRAȘOV (Corespondentul „Scînteii", Nicolae Mocanu). — Muzeul județean Brașov a deschis in sala „Arta" din Brașov o expoziție de instrumente muzicale vechi. Sint expuse aici instrumente sau mărturii documentare despre cele mai vechi instrumente muzicale care au fost folosite pe teritoriul județului Brașov și al întregii țări din cele mai vechi timpuri. Expoziția mai cuprinde mărturii documentare despre viața muzicală a Brașovului din ultimele două secole, unde au activat unii din cei mai mari muzicieni ai țării, intre care Ciprian Porumbescu și Gheorghe Dima.

din cultura românească Kogălniceanu, Liviu Re- C. D. Aricescu), legături carte din piele executate și peste hotare etc. (Gh.

NAVETISMUL - IN ATEN
ȚIA CERCETĂTORILOR Cunoașteți cîți muncitori navetiști are Ploieștiul ? Peste 30 000 ! Pornindu-se de la premisa că toate aspectele ce țin de navetă se cer binecunoscute, comitetul de cultură și educație socialistă al municipiului a inițiat o cercetare so- cio-culturală pe tema : „Cerințele și posibilitățile de perfecționare a activității cultural-educative in rindul navetiștilor din comunele apropiate orașului". Această acțiune reprezintă o primă etapă de cercetare a relației navetism — activitate cultural-educativă de masă, fi urmată de investigații preocupările de familie ale tistului. tDin prelucrarea datelor furnizate pînă acum de cei peste 300 de subiecți au fost reținute o serie de aprecieri, propuneri, sugestii privind îmbunătățirea activității căminelor culturale și ale cluburilor navetiștilor, aflate în jurul municipiului Ploiești. (C. Căpraru).

O NOUĂ CASĂ 
DE CULTURĂ LA LUDUȘPopulația orașului Luduș a participat recent la o sărbătorire semnificativă : inaugurarea festivă a noii case de cultură. Cu acest prilej, a avut loc un simpozion și un montaj muzical-literar dedicat actului Unirii, un program de cin- tece și dansuri patriotice și populare și a fost prezentată piesa „Avram Iancu". Noul lăcaș al culturii cuprinde pe cele două niveluri o sală de spectacole cu 440 de locuri, cu o scenă modernă, o sală de concert pentru 100 de persoane, club, cabinet de științe sociale, săli de cursuri pentru universitatea populară etc. (Deaki Lorand).

• Trecătoarele Iubiri : PATRIA
— 9.30; 12,15; 15; 17.45; 20,30.
• Din viața unui pierde-vară : 
CENTRAL — 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Program de desene animate
pentru copii : DOINA — 9.45;
16.15.
• Vintul călătoriilor : DOINA — 
11.15; 13,30; 17,45; 20.
• Insula misterioasă : LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 
21, BUCUREȘTI — 8,30: 11; 13.30; 
16; 18,30; 21, EXCELSIOR — 9;
11,15; 13.30: 16; 18.15; 20,30, MO
DERN — 8.30; 11; 13,30; 16; 1S.3Q; 
21..
• Judo : SALA PALATULUI — . i 
17,15 (seria de bilete -- 4867) .; 20 
(seria de bilete — 4868). FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30;
20 45, MELODIA — 9; 11.15; 13,30; 
16: 18,30; 20,45.
• Luna furioasă : SCALA — 8.30: !
11; 13.30; 16; 18,30; 21, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15.45; 13,15; 20,45,
CAPITOL — 9: 11.15; 13,45; 16;
18,30; 31.
• Capcana : GRIVIȚA
13.30; 16; 18,15 ““ ““
9; 11,15: J“‘
FLAMURA 
18.15; 20,30. 
13.30; 15,45;
• Joe Kidd
11.15; 13,30: 
ZEȘTI — 9;
20,30. GLORIA 
16; 18,15; 20,30.
• Zăpada fierbinte : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE —- 16; 
18; 20.
• Misiunea secretă a maiorului
Cook : DACIA — 9; 11,13; 13,30:

9; 11.15;
20.30, AURORA — 

13.30; 15.45: 18; 20.15,
- 9: 11.15; 13.30; 16;

VOLGA — 9; 11,15; 
18; 20,15.
î VICTORIA 
16; 18,15; 20,30, 
11,15; 13.30 -

9; 11.15;

(Urmare din pag. I)

L

ce va privind nave-,

AZI, IN LIBRĂRII
Mihail Sadoveanu— „Oa
meni și locuri" (editura 
„Albatros")
* * * ..Mihail Sadoveanu 
interpretat de..." (editura 
„Eminescu")
Michelangelo — „Album" 
(editura „Meridiane")
Ștefan Nenițescu — .Ani" 
(editura „Minerva")
Șerban Nedelcu — „Insu
recție in cetate" (editura 
..Eminescu")
Veniamin Kaverin — „La 
oglindă" (editura „Uni
vers")
Simion Săveanu — „Enig
mele Bucureștilor" (Edi
tura pentru turism)
Eugen Novac — „Instala
ții didactice" (Editura 
didactică)

- »: 
BU- 

16; 18,15; 
13.30;

16; 18.15; 20,30, ARTA — 15.30; 18;
20.15.
• Puterea și Adevărul : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• Luke — mină rece — 14,30; 
16.30, Criminalii de război —- 
18.45; 20.45 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Intîmplări cu Cosa Nostra î 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
$ Veronica se întoarce : BUCEGI 
— 16; 18: 20.
• Marele vals : FLOREASCA — 
15,30; 19, FLACARA — 9,15; 12.30; 
16; 19.30.
• Coloana de la miezul nopții : 
UNIREA — 1S.30: 18: 21.15.
e Haiducii : MUNCA — ÎS; 18; 
20.
• Ultimele sase minute :
lor — 9; :.................. "
20.15.
• Vifornița :
15,30; 18; 20.15.
• Bună seara, doamnă Campbell : 
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.
• oVila> noastră de vacanță,: 
pacea ?; i.f: ?»•
• Generatul ifoatme In picioare : 
COSMOS — 15,30: 18: 30.15.
• Uimitoarele aventuri ale Iul 
Robinson Crusoe CRINQAȘI — 
16; 18. ,
• Evadarea : BABOVA — 15.30; "
13: 20.15.
• Fapt divers tn prima pagină : 
COTROCENI — 14; 16.
• Anatomia dragostei : COTRO
CENI — 18; 20.
a Vagabondul ; LUMINA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Cea din urmă zi : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Atentatul : VIITORUL — 15.30; 
17,45.
• Andrei Rubliov : VIITORUL 
— 20.
• Tick... Tick... Tick.
— 15,30; 18.
• Misiunea sublocotenentului Sî- 
pos : VITAN — 20,15.
• O floare și doi grădinari : 
LIRA — 10; 15,30; 19.

:■ MOSIt
il.15; 13.S0; 15.45; 18;

FERENTARI

VITAN •

tv
PROGRAMUL I

9.90 Teleșcoalâ.
10,0» Curs de lifnba germană. Lec

ția 77.
10.30 Curs de limba franceză. Lec

ția 77.
11.00 Istoria filmului sonor, 

nemâtograiia spaniolă 
' temporană.

16,00-17,00 Lecții TV pentru 
lorii din agricultură, 
ra plantelor de clrnp. 

17.3» Telex.
17.35 Curs de limba rusă.

76.
18.95 Curs de limba engleză. Lec

ția 75.
18.35 Vetre folclorice : , „Gugulan 

cu, car cu mere".
19.99 ..Biriilt-au gindul...". Hur- 

inuzachi — o familie de căr
turari.

19.20 1001 de seri : Calimero.
19.30 Telejurnal.
ai.Oo

Ci- 
con-

lucră- 
Cultu-

Lecția

Teatru TV : Istoria come
diei. Comedia antică greacă 
și latină. Spectacol cu public 
transmis dfn sala Studio _ a 
teatrului „Lucia Sturdza 
laridra".
24 de ore.
Box : Cassius Clay — 
Frazier. înregistrare de 
arena „Madison Square Gar
den" din New York.

PROGRAMUL n
Film serial : ..Flăcările" — 
producție a studiourilor ce
hoslovace. Regia : Jozef Med
ved. Episodul IV.
Soliști și formații bucureș- 
tene. Muzică populară.

30,55 Prim plan : Ion Macrea.
21,20 Telex.
31,95 Roman foileton „Pot 

Bouille". Episodul III.

20,00

20.40

Bu-

f

anul 1974, Ministerul Muncii. împreună cu celelalte ministere și organe centrale interesate, a elaborat și supus aprobării Consiliului de Miniștri programe de asigurare a necesarului de personal atit la nivelul economiei, cit și în profil teritorial. Ca urmare a indicațiilor conducerii partidului, s-a acordat o atenție deosebită măsurilor necesare pregătirii muncitorilor calificați pentru meseriile deficitare. ,Cit privește atragerea în activitatea economico-socială a unui NUMĂR CÎT MAI MARE DE FEMEI, pentru a se putea asigura forța de muncă necesară economiei in următorii ani, s-au efectuat studii pe baza cărora s-a stabilit un nomenclator larg de meserii și funcții care pot fi executate de femei, ținind seama de caracteristicile lor fiziologice, precum și de ponderea femeilor în totalul salariaților, ce trebuie realizată pînă în anul 1980, pe ramuri și ministere. S-a elaborat, de asemenea, un program complex de măsuri, aprobat de conducerea de partid și de stat, a cărui aplicare trebuie să asigure înfăptuirea obiectivelor prevăzute în acest domeniu. Din primele informații pe care le deținem rezultă că există o mai mare preocupare pentru pregătirea profesională a femeilor, cres- cmd ponderea fetelor față de anii precedenți în toate formele de în- vățămînt. în sfirșit, aș dori să mai menționez preocupările tot mai intense ale organelor Ministerului Educației și Invățămintului și Ministerului Muncii in domeniul orientării profesionale, care are o importanță deosebită in înfăptuirea politicii partidului în domeniul forței de muncă.
— Sporirea in ritm de circa 

10 la sută a productivității 
muncii in acest an confirmă o- 
rientarea fermă a politicii par
tidului și statului nostru in di- 

a 
alți 

s-ar 
efi- 
for- 
pa-

în această ordine de idei, un indicator caracteristic il poate constitui consumul de muncă pe produse sau lucrări ; aceasta face necesar ca, în fiecare unitate economică, să se evidențieze și să se urmărească reducerea continuă a consumului de muncă. pe produse sau lucrări, ceea ce este echivalent cu creșterea productivității muncii exprimată în unități fizice. O însemnătate deosebită pentru creșterea eficienței muncii o au fundamentarea corespunzătoare și îmbunătățirea sistematică a normelor de muncă, în așa fel îneît acestea să reflecte, în toate cazurile, consumul de muncă real necesar pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin fiecărui lucrător. în a- cest context ar putea fi luați în considerație o serie de indicatori, cum

eirCa 81 Ia sută, față de 77 Ia sută in anul 1973.Aș dori să mai subliniez că ne punem mari speranțe în includerea tn plan, incepînd cu acest an, in industrie, a indicatorului „PRODUCȚIA NETA", care exprimă mai bine contribuția fiecărui colectiv de muncă la produsul social, asigură o bază mai reală calculului productivității muncii.
— Nu demult, intr-un articol 

publicat in presă, ați afirmat 
că am ajuns la momentul in 
care condiții obiective impun 
ca pe prim plan să stea sarci
na de a pune capăt risipei de 
forță de muncă, ușurinței cu 
care ne-am obișnuit să chel
tuim capacitățile creatoare ale

recția folosirii mai rodnice 
forței de muncă. “ 
indicatori, prin ce 
putea caracteriza 
cienței muncii, a 
ței de munci, în 
trulea an al cincinalului ?— Fără îndoială, productivitatea muncii, ca indicator al eficacității activității economice, exprimă in modul cel mai sintetic nivelul de utilizare a forței de muncă din fiecare unitate. Realizarea unor ritmuri inalte de creștere a productivității muncii se obține, după cum se știe, prin aplicarea de măsuri în urma cărora se asigură un consum de muncă cit mai redus.

Prin ce 
rezultate 
ridicarea 
utilizării 
cel de-al

La 24 ianuarie 1849, la Oprea Cârțișoara, în Țara Făgărașului, s-a născut, într-o familie numeroasă și nevoiașă, cel care avea să devină unul dintre simbolurile energiei spirituale a poporului nostru, întruchipînd convingerea de neclintit a maselor populare in biruința luptei de eliberare socială și națională, patriotul George Cârțan, intrat în istorie sub numele de „Badea Cârțan".Atras irezistibil spre frații „de dincolo", strecurtndu-se în țara liberă cel mai adesea prin „vama cucului" sau pe „cărarea ursului" — așa cum o făcuseră atiția alții de-a lungul secolelor, durînd și in acest fel strîn- se legături între românii de pe cele două versante ale Carpaților — a plecat în primăvara anului 1867 cu o mică turmă de oi spre Bărăgan. Aici îl află izbucnirea războiului de independență ; o- dată cu mulți alți ardeleni, s-a înrolat ca voluntar, donînd, împreună cu un alt cioban, 1 200 de oi pentru armata română.Reîntors in Ardeal cu turmele, este jefuit de autoritățile din Țara Bîrsei, răminînd fără turmă. Apărindu-și cu curaj și demnitate drepturile, conflictul ajunge in cele din urmă la curtea împărătească ; deși sprijinit de studenții români de la Viena, de ziariști și oameni politici, autoritățile nu numai că nu i-au făcut dreptate, dar l-au arestat și trimis sub escortă tn Ardeal. A fost momentul, cu profunde implicații in conștiința sa, care ■ marcat transformarea ciobanului intr-un luptător consecvent pentru eliberarea socială și națională a românilor transilvăneni.In mai 1894, în timpul marelui proces al Memorandului, Badea Cârțan participă la dezbateri in semn de solidaritate cu cei judecați. Arestat și bătut de jandarmi, ajunge, ca un nou Horia, în fața împăratului, unde afirmă, plin de demnitate, ho- tărirea de neinfrînt a românilor de a-și cuceri dreptate socială și libertatea națională. După proces, vizitează pe cei condamnați la închisoarea de la Vâț. „Odată venise țăranul rătăcitor al acelor zile, Cârțan de la Făgăraș, să mai vadă «cum mai merg treburile la temniță» și, neob- ținind permis de vizită, s-a plimbai ziua întreagă sub zidurile temniței, cîntind la fluier duioase melodii de cintecul să știm podidit Valeriu

125 de ani de la nașterea 

lui Badea Cârțan

la sat. Ascultindu-I, pătrundea pînă la noi, cine cintă din fluier, nc-au pe toți lacrimile" — notează Braniște în memoriile șale.Citește cu nesaț pe Șincai, Băl- cescu, tomuri întregi ale istoriografiei române, din care soarbe mărturiile latinității românilor, ale unității și continuității poporului nostru in spațiul carpato-danubian. Inima îi îndreaptă pașii spre București ca să vadă statuia lui Mihai Viteazul, făuritorul Unirii țărilor române : este primit de eminenle personalități culturale și politice ca V. A. Urechia, Gr. Tocilescu, Take lonescu, Spiru Haret etc., la Liga Culturală, la Universitate, la redacțiile marilor ziare. în aceeași perioadă încolțește gindul vizitării Romei ; nu-1 sperie nici depărtarea, nici greutățile. în februarie 1896, după 43 d«

zile de mers pe jos și patru perechi de opinci rupte, depune la Columna lui Traian, tn semn de omagiu, un pumn de pămint și boabe de griu aduse de la Oprea Cârțișoara. „Un dac a coborit de pe Columnă", scriu ziarele italiene, iar fotografiile sale sînt expuse in vitrine. Are prilejul de a cunoaște oameni politici de seamă din Italia, care 11 salută cu căldură, ca pe unul dintre cei mai prestigioși reprezentanți ai poporului român. „Pentru mine — scria Duiliu Zamfirescu, pe atunci ministru al României la Roma — el adusese nota emoțională a graiului românesc, îndrăzneala de a ajunge cu orice preț la Roma, forța gintei latine.» geniul politic al marelui Împărat, care îm- pliniase in cuiburile Carpaților să- mînța vulturilor romani. Ce putere misterioasă minase pe acest țăran spre obîrșia neamului său ?".Urmează alte călătorii, în Franța, Belgia, Germania, la Ierusalim, proiectează o călătorie Spania, Roma unde participă la congresul talistică ; de pretutindeni corespondențe presei de la și din Transilvania. La întoarcerea în țară, ia parte la sărbătorirea centenarului nașterii lui Timotei Cipariu, la serbările de la Putna (1904). Este perioada în care se dedică cu ardoare organizării transportului clandestin de cărți românești peste munți, pentru școlile românești din Transilvania. Cărțile aduse de el din București, Iași, Craiova treceau din mină în mină, din sat în sat. Din ordinul autorităților habsburgice, jandarmii i-au confiscat cărțile găsite acasă, ca și in depozitele ascunse In munți. In raportul adresat primului ministru de comisia anume instituită pentru inventarierea cărților confiscate — care a lucrat doi ani In acest scop —, se menționa că numărul titlurilor se ridica la 76 621. Intre acestea se a- flau și numeroase scrieri socialiste, pe care Badea Cârțan le-a răspîndit în rindul muncitorilor români din Ardeal. Adeziunea sa la idealul revoluționar a exprimat-o cu emoție încă de la primele sale legături cu mișcarea muncitorească : „Acum am aflat dreptatea și voi lupta alături de voi pentru sfinta social-democra- ție".Badea Cârțan moare la 7 august 1911. Sentimentele de prețuire și recunoștință pe care i le purta întregul nostru popor și-au găsit expresie emoționantă în cuvlntul lui Nico- lae Iorga : „Badea Cârțan n-o să mai bata la poarta nimănui, cu cererile lui stăruitoare de cărți și cu cimiliturile lui istețe. După urma lui va râtniue aceasta : credința sălbatică pe care un țăran a avut-o pentru visurile cărturarilor din vremea lui și nemărginita-i evlavie pentru cartea in care vedea numai mindrie și lumină !“.Precum zborul lui Aurel Vlalcu pe deasupra Carpaților, tot astfel neostenitele drumuri ale lui Badea Cârțan și ale altora, numeroși, ca el, pe potecile tainice ale munților, prevesteau împlinirea multisecularului ideal al realizării unității naționale a românilor.
Alexandru PORȚEANU

în revine la în 1899, de orien- transmite București

teatre
• Filarmonica de atat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Medalion Theodor Rogalski 
_ 30
• Opera Română :
— 19.
• Teatrul Național 
ragiale" (sala mare 
Bălcescu nr. 2) :
— 19,30. (sala Comedia) : Părinții 
teribili — 20.
• Teatrul de comedie : Preșnl
— 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza. Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ-

Trubadurul

„I. 
din 

Coana

L. Ca-
bd. N.
Chiri ta

gureanu) : Intre noi doi n-a fost 
decit tăcere. _ 20. (sala Studio) : 
Noile suferințe alo tin&rului „W* 
— 20
• Teatrul Mic: A opta minune 
— 19,30.
• Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19.30.
• Teatrul Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Povestea timpu
lui pierdut — 15.
• Teatral satiric-muzlcal ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
deseară — 19,30.
« Teatrul de revistă și comedia 
„Ion Vasilescu" : O fată impo
sibilă — 19,30.

cesarul de muncitori calificați ur- mind a se asigura prin aplicarea măsurilor care deja au fost stabilite de conducerea de partid și de stat în acest sens. In același timp, se impune semnalat faptul că o seamă de muncitori calificați nu sînt folosiți la nivelul capacității și pregătirii lor. De pildă, o bună parte din absolvenții școlilor de calificare pregătiți în meserii complexe sint puși să execute lucrări simple sau monooperații, în vreme ce locurile de muncă la care se simte nevoia acestor oameni duc lipsă de astfel de cadre. De aici reiese necesitatea ca, in fiecare unitate, să se asigure concordanța deplină intre nivelul de pregătire profesională și cerințele lobului de muncă. Totodată, se impune intensificarea
FORȚA DE MUNCĂ

ar fi : proporția normativelor sau normelor de muncă unificate pe e- conomie utilizate în întreprinderi față de. volumul total de muncă, ținind seama că âcesțea sînt calitativ mai bune decit cele locale ; ponderea normelor elaborate analitic față de cele empirice ; la acestea s-ar mai putea adăuga indicele de îndeplinire medie a normelor, repartizarea numărului de muncitori acordanți pe niveluri de realizare a normelor, ponderea muncitorilor direct productivi în totalul muncitorilor, raportul dintre personalul din secțiile productive, compartimentele de cercetare, proiectare și cel din compartimentele funcționale, indicele de utilizare a timpului de lucru.Pe lingă indicatorii de natura celor amintiți, care țin de domeniul productivității muncii, un ansamblu de măsuri luate în perioada de pregătire a planului pe 1974 a avut în vedere — ținind seama de necesitățile producției — sporirea însemnată a ponderii muncitorilor calificați în numărul total de muncitori, la care se mai adaugă și măsurile privind îmbunătățirea continuă a modiilui de desfășurare a pregătirii profesionale a lucrătorilor, concomitent cu cuprinderea in diferite forme de perfecționare a unui număr cit mai mare de salariați. în acest cadru s-ar putea considera ca un indicator al eficienței muncii și creșterea ponderii lucrărilor ce necesită muncă calificată : astfel, în anul 1974 se prevede creșterea acesteia, in industrie, la

omului, deși este vorba de bu
nul cel mai de preț 
dispune societatea.
prinde 
scopul prevenirii risipei de for
ță de muncă ? !n ce măsură, 
celelalte ministere și organe e- 
conomice centrale acționează 
in acest sens, pentru a asigu
ra utilizarea rațională, mai efi
cientă a forței de muncă ? Ce 
anume ar trebui îmbunătățit, 
in continuare, in acest domeniu 
de maximă însemnătate pentru 
dezvoltarea economico-socială 
accelerată a țării noastre ?— Pentru a asigura o utilizare mai rațională și eficientă a forței de muncă și pentru a se preveni risipa acesteia, Ministerul Muncii, împreună cu Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Educației și Inv&țămintului și celelalte ministere au în vedere, in primul rind, să perfecționeze sistemul de determinare a necesarului de salariați și, in mod deosebit, al muncitorilor calificați. Prin aceasta se urmărește cunoașterea mai reală a situației cadrelor existente și a celor ce vor fi necesare, aplicarea acelor măsuri care să prevină atit deficitul de cadre, cit și risipa acestora. Totodată, acordăm o deosebită importanță utilizării mai raționale a muncitorilor calificați. Se știe că, in ultimii ani, in unele ramuri ale economiei și mai ales în construcția de mașini se vorbește de o penurie a muncitorilor calificați, ceea ce in parte este real, ne-

de care 
Ce intre- 

Ministerul Muncii in

mecanizării și automatizării proceselor de producție, care consumă azi un mare volum de muncă.împreună cu Ministerul Educației șl învățămîntului și celelalte ministere sîntem în curs de a stabili unele măsuri care să asigure pregătirea muncitorilor calificați prin formele cele mal adecvate, corespunzător cerințelor aciuate și, totodată, să înlesnească integrarea lor în muncă. Ne referim la asigurarea unei pregătiri profesionale atit în invățămîntul general, cit și în cel liceal de cultură generală, în vederea integrării rapide în muncă a tinerilor, la determinarea duratei optime de pregătire în special prin cursuri de calificare, la realizarea unei pregătiri de profil larg și stabilirea meseriilor, specialităților și funcțiilor în care să fie încadrați absolvenții de la toate formele de învățămînt.O problemă de mare însemnătate care ne preocupă și care trebuie să fie avută în vedere, in mod permanent, în toate unitățile și in special in cele economice o constituie continua perfecționare a organizării muncii și așezarea ei pe baze științifice. Experiența a demonstrat că a- plicarea principiilor organizării științifice, ținind seama totodată de regulile ergonomiei, este menită să ducă la folosirea mai judicioasă a forței de muncă, în condițiile reducerii e- forturllor. Trebuie să se acorde o a- tenție sporită programelor de fundamentare a creșterii productivității muncii, devenite părți integrante ale

planului de stat. Din practica ultimilor ani reiese că în acest domeniu sporirea Înzestrării tehnice a unităților contribuie la ridicarea productivității muncii cu circa 35 la sută — iar măsurile de perfecționare a organizării au un aport de circa 45 la sută la amplificarea nivelului acestui indicator esențial pentru creșterea e- ficienței întregii activități economice.Ținind seama de cele spuse pină acum, șe impun în primul rind asigurarea continuității acțiunilor de organizare, lărgirea preocupărilor de viilor pentru elaborarea de proiecte de organizare tip a locurilor de muncă pe bază științifică, perfecționarea programelor de fundamentare a creșterii productivității muncii, asigurarea unei corelații între planurile de normare a muncii și sarcinile de ridicare a productivității muncii, precum și aplicarea strictă a normelor de structură care stau la baza organizării atelierelor, secțiilor de producție și compartimentelor func-" ționale din unități. în scopul sprijinirii perfecționării cadrelor din e- conomie, care se ocupă de problemele organizării și normării ministerul nostru a elaborat nual conținînd metode și moderne specifice acestui ______niu de activitate, care s-a difuzat in Întreaga economie. Pe baza studiilor elaborate sau In curs de elaborare va trebui să ajungem în situația ca tn fiecare unitate să se aplice normative care să stabilească proporții cit mai raționale intre diferite categorii de personal, de la muncitori pină la personalul tehnic, economic, de altă specialitate și administrativ funcțional, urmărindu-se în toate cazurile o concordanță cit mai deplină între sarcinile stabilite pe fiecare loc da muncă și nivelul de pregătire și experiență al fiecărui lucrător.Ministerul Muncii, potrivit atribuțiilor pe care le are, va intensifica controlul, îndrumarea și sprijinirea unităților în asigurarea, pregătirea și utilizarea forței de muncă pe baza programelor elaborate, in îndeplinirea exemplară a programelor de creștere a productivității muncii, în vederea realizării și depășirii planului pe 1974 — etapă importantă în înfăptuirea înainte de termen a cincinalului. Pentru ca rezultatele pe care urmărim a le realiza în acest an. în ceea ce privește sporirea eficientei folosirii forței de muncă, să fie cel puțin la nivelul sarcinilor stabilite prin plan, este necesar ca ministerele și centralele să intensifice controlul, îndrumarea și sprijinirea unităților subordonate, pentru îmbunătățirea activității in acest domeniu de maximă însemnătate pentru economie și societate.

muncii, un ma- tehnici dome-
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CC PRILEJUL VIZITEI DELEGAȚIEI SOVIETIILLI SUPREM AL C.R.S.S.

Miting al prieteniei româno-sovietice la Craiova
Primire la Consiliul de Miniștri

Luni, în continuarea vizitei ce o întreprind în țara noastră, membrii delegației Sovietului Suprem al U.R.S.S., condusă de I. S. Grușețki, viceptvșodinte al Prezidiului Sovie tului Suprem al U.R.S.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, au fost oaspeți în județul Dolj. Parlamentarii sovietici au fost însoțiți de tovarășii Ștefan Voitec, președintele Marii A- dunări Naționale, și Corneliu Mă- nescu, președintele Grupului român din Uniunea interparlamentară, precum și de V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București.în cursul dimineții, delegația a avut o întîlnire cu tovarășul Gheor- ghe Petrescu, prim-secretar al comitetului județean al P.C.R., președintele Consiliului popular județean Dolj, cu deputați în Marea A- dunare Națională și membri ai comitetelor executive ale consiliilor populare județean Dolj și municipal Craiova. Membrii delegației parlamentare sovietice au vizitat apoi principalele fabrici ale întreprinderii „Electroputere". La clubul sindicatu
Cronica zileiO delegație a gărzilor patriotice din țara noastră, condusă de genera- lul-locotenent Vasile Milea, șeful statului major central al gărzilor patriotice, a plecat luni dimineață in Republica Arabă Siria, unde va întreprinde o vizită, la invitația Comandantului Armatei Poporului din siria, Mohamad Ibrahim Al-AIi.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Constantin Olteanu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de ofițeri superiori din statul major central și al municipiului București al gărzilor patriotice.A fost prezent Muhsei Sayadi — însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Arabe Siria la București.

★Luni a părăsit definitiv țara noastră Iso Njegovan. ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R.S.F. Iugoslavia în Republica Socialistă România. (Agerpres)
Lucrările primei sesiuni a Comitetului 

Consultativ al Centrului european 
al UNESCO pentru invățămînt superiorLuni au început, in Capitală, lucrările primei sesiuni a Comitetului Consultativ al Centrului european al UNESCO pentru invățămintul superior, cu sediul la București.La lucrări participă oameni de știință și profesori din Austria, Belgia, Bulgaria, Elveția, Finlanda. Franța, Republica Federală 'Germania, Iugoslavia, Norvegia, Polonia, România, Ungaria.Din partea Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) iau parte Dragoliub Najman, reprezentant al directorului general al UNESCO, directorul departamentului pentru invățămînt și de formare a cadrelor de profesori, și Joseph Herman, director al diviziunii de invățămînt superior UNESCO.Participă, de asemenea, ca invitați reprezentanți ai Ministerului Educației și învățămîntului și ai Ministerului Afacerilor Externe, precum și S. A. Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București.
• SPORT • SPORT • SPORT « SPORT • SPORT • SPORT

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE în cîteva rînduri• Campionatele internaționale de tenis de masă ale Cehoslovaciei s-au încheiat la Praga cu disputarea finalelor turneelor individuale. Proba de simplu femei a fost cîștigată de Judit Magos (Ungaria), învingătoare cu 3—1 (21—19, 21—13, 18—21, 21—7) 5<i finala susținută cu jucătoarea româncă Maria Alexandru. Disputată între doi jucători maghiari, finala probei de simplu bărbați a revenit lui Istvan Jonyer : 3—2 (21—23, 21— 15, 15—21, 21—17, 21—17) cu Tibor Klampar. Foarte echilibrată a fost finala probei de dublu femei, în care perechea Miho Hamada (Japonia) — Beatrix Kishazi (Ungaria) a învins în cinci seturi : 23—25, 21—11, 18— 21, 21—19, 21—16, cuplul Maria Alexandru (România) — Alice Grofova (Cehoslovacia).în celelalte două finale, la dublu bărbați : Stipancici, Surbek (Iugoslavia) — Gomoșkov, Sarhoian (U.R.S.S.) 3—1, iar la dublu mixt : Zoia Rudnova, Gomoșkov (U.R.S.S.) — Elmira Antonian, Sarhoian (U.R.S.S.) 3—2. în semifinalele acestei probe, cuplul Antonian, Sarhoian a eliminat cu 3—1 (21—9, 10—21.21—11, 21—17) perechea Maria Alexandru (România), Stipancici (Iugoslavia).
ȘAH

SFERTURILE DE FINALA ALEFostul campion mondial Tigran Petrosian (U.R.S.S.) a cîștigat prima partidă din cadrul meciului pe care-1 susține la Palma de Mallorca cu marele maestru maghiar Lajos Por- tisch, în sferturile de finală ale turneului candidaților la titlul mondial de șah. Portisch a cedat la mutarea a 35-a. După cinci partide, Petrosian conduce cu 3—2.
Concursul nationalMIERCUREA CIUC (Corespondentul „Scînteii", Istvan Bârtunek). — Ultima zi a campionatului a confirmat încă o dată valoarea „pepinierei" patinajului de viteză românesc. La fel ca în ziua premergătoare, s-au înregistrat 4 noi recorduri jiaționale : băieți 11—12 ani (300 m) — Neculi- cioiu Radu (Dinamo București), cu 32.8 ; fete 9—10 ani (200 m) — Szal- mari Ibolya (Mureșul-Tg. Mureș), cu 

lui acestei mari unități industriale a avut loc un miting.Maistrul Paul Dinu, Erou al Muncii Socialiste, șef de atelier în cadrul fabricii de transformatoare, și Dumitra Antonie, bobinatoare, au vorbit cu acest prilej despre succesele și preocupările colectivului de aici și au subliniat colaborarea statornicită între colectivul acestei u- zine și numeroase intreDrinderi și institute de proiectări și cercetări din Uniunea Sovietică.La miting a luat, de asemenea, cuvîntul tovarășul Gheorghe Petrescu, care a subliniat preocupările locuitorilor acestui județ, alături de întregul popor român, pentru înfăptuirea programului edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru întîmpinarea cu succese deosebite în muncă a celei de-a 30-a a- niversări a eliberării României de sub jugul fascist și a celui de-al XI-lea Congres al P.C.R. Vorbitorul s-a referit, de asemenea, la făptui că între cele două partide, popoare și țări s-au statornicit relații rodnice de colaborare, pe multiple planuri, care se dezvoltă continuu.
Plenara Comisiei naționale 
române pentru UNESCOAnaliza activității desfășurate în anul 1973 și planul pe acest an au constituit punctele înscrise pe ordinea de zi a plenarei Comisiei naționale române pentru UNESCO, ale cărei lucrări s-au desfășurat luni în Capitală.După cum s-a relevat în darea de seamă prezentată de prof. dr. doc. Jean Livescu, președintele comisiei, și în dezbaterile ce au urmat, acest for guvernamental consultativ a căutat să ducă la îndeplinire, atît pe plan național, cît și în relațiile cu Secretariatul UNESCO și cu comisiile naționale din diferite țări, sarcinile ce i-au revenit, acționînd în spiritul principiilor politicii externe a partidului și statului nostru. A fost evidențiată, cu acest prilej, participarea activă a României la înfăp-

Pe ordinea de zi a sesiunii sint înscrise prezentarea și dezbaterea raportului privind activitatea centrului pe anul 1973 și a programului de acțiune pe anul în curs.Documentele supuse dezbaterii relevă preocuparea centrului în direcția promovării cooperării interuni- versitare și științifice pe continentul european, a dezvoltării activității de informare și documentare în problemele invățămîntului superior universitar, de cunoaștere a celor mai interesante experiențe și realizări în acest domeniu. Ele relevă, totodată, contribuția prețioasă a acestei instituții internaționale, a cărei activitate se desfășoară in deplin consens cu concepțiile și tradițiile proprii fiecărei țări și ale principiilor UNESCO, la progresul învățămîntului și științei, la crearea unui climat de largă cooperare în Europa, în întreaga lume. (Agerpres)

• A luat sfîrșit competiția internațională de biatlon „Cupa Prietenia", desfășurată la Zakopane, cu participarea juniorilor din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, România, Ungaria, U.R.S.S. și Polonia. în ultima zi s-a disputat proba de ștafetă 3X7,5 km., în care pe primul loc s-a clasat formația U.R.S.S. — (lh 33’12”). urmată de R.D. Germană— (lh 39’50”) șl Polonia — (lh 42’22”). Echipa României a ocupat locul patru, cu timpul de lh 45’10”. înaintea formațiilor Bulgariei — (lh 47’33”), U.R.S.S. II — (lh 50’19”), Poloniei II— (lh 51’36”) și Cehoslovaciei (lh 51’54”).• La Pamporovo au început întrecerile competiției internaționale de schi „Cupa Rodope", la startul căreia sint prezenți sportivi și sportive din mai multe țări, printre care șl România. în proba feminină de 5 km fond, pe primul loc s-a clasat Nina Paramonova (U.R.S.S), cronometrată în 18’50”. Schioara româncă Elena Bașa s-a situat pe locul șapte, cu timpul de 19'48”.Sportivul bulgar Liuben Toskov a terminat învingător în cursa de 15 km fond cu timpul de 52'13”. Pe locul secund s-a situat Petr Pankov (Bulgaria) — 52’21”.
TURNEULUI CANDIDAȚILORDupă remiza rapidă din partida a șasea, cea de-a șaptea întîlnire dintre marii maeștri internaționali Viktor Korcinoi (U.R.S.S.) și Henrique Costa Mecking (Brazilia), care-și dispută calificarea la Augusta (Georgia), s-a caracterizat printr-o luptă acerbă. Partida s-a întrerupt după 42 de mutări, cu un ușor avantaj pozițional pentru tînărul mare maestru brazilian. în prezent, Korcinoi conduce cu 3,5—2,5.

de patinaj viteză24,4 ; fete 7—8 ani (100 m) — Bordei Cătălina (Dinamo București) cu 17,0 ; băieți 7—8 ani (100 m) — Bencze Lucian (Agronomia Cluj) cu 13,7.Pe baza rezultatelor obținute, campioni absoluți la categoriile junioare II și juniori II au devenit Dragoman Carmen (Școala sportivă Sibiu) și, respectiv, Bakos Attila (Mureșul Tg. Mureș).

A vorbit apoi conducătorul delegației sovietice, I. S. Grușețki, care a mulțumit pentru invitația de a vizita România, pentru posibilitatea o- ferită de a cunoaște direct realizări din diverse domenii, dinamismul e- conomiei românești. Evidențiind u- nele obiective concrete ale colaborării și cooperării sovieto-române, vorbitorul a subliniat că printre produsele pe care țara sa le importă din România se află și mărfuri realizate la „Electroputere". Vorbitorul a arătat că la continua dezvoltare a bunelor relații dintre cele două popoare o contribuție de seamă au adus-o și o aduc întîlnirile periodice la nivelul conducerilor de partid și de stat, dintre tovarășii Leonid Brejnev și Nicolae Ceaușescu.în cursul după-amiezif, oaspeții au vizitat spitalul clinic din localitate și au asistat la un spectacol folcloric.Seara, în cinstea delegației, președintele Consiliului popular județean Dolj a oferit un dineu.(Agerpres)

tuirea programului și acțiunilor UNESCO. O preocupare a Comisiei naționale române pentru UNESCO a fost și continuă să fie promovarea colaborării și cooperării europene în domeniile educației, științei și culturii. De asemenea, a fost reliefată dezvoltarea conlucrării, pe baza respectului reciproc, între comisia noastră națională și comisiile din alte țări.Elaborat în lumina acelorași principii, planul de activitate pe 1974 — expus în plenară de Ion Drăgan, secretar general al Comisiei naționale române — urmărește intensificarea participării României la elaborarea și realizarea programului UNESCO, valorificarea în cît mai largă măsură a posibilităților oferite de UNESCO In problemele dezvoltării învățămîntului, științei și culturii. Se prevede, printre altele, o prezență activă a oamenilor de știință și cultură din țara noastră în cadrul programelor multidisciplinare UNESCO privind Comitetul oceanografie internațional, Deceniul hidrologic internațional, „Omul și biosfera", Unisist (sistem informațional cu caracter internațional), studiul seismicității în Balcani etc., asigurarea unui sprijin susținut desfășurării, in continuare, a cursurilor postuniversitare internaționale, care funcționează in România sub egida UNESCO în domeniile petrolului, informaticii și matematicilor aplicate la cercetare, precum și în vederea organizării unor noi cursuri postuniversitare In alte domenii științifice. Comisia iși propune, de asemenea, să intensifice colaborarea cu Centrul european al UNESCO pentru învățămînt superior, în lumina recomandărilor adoptate de Conferința miniștrilor educației din țările europene, care a avut loc la București în toamna anului trecut. Prin activitățile ei, Comisia națională română pentru UNESCO iși va aduce, in continuare, contribuția la colaborarea culturală și științifică intre țările din zona Balcanilor. în acest sens, în luna iunie va fi organizată la București reuniunea comisiilor UNESCO din țările balcanice.(Agerpres)

CRAIOVA (Corespondentul „Scînteii", Nistor Țuicu). — în sala Sporturilor din Craiova, ieri după-amiază, a avut loc o întîlnire amicală de tenis de masă între reprezentativele (de tineret) ale României și R. P. Chineze. Partida s-a încheiat cu victoria echipelor oaspete : la fete 3—1, iar la băieți 5—1.
TENIS. — în lipsa principalilor doi tavoriți : românul Ilie Năstase și australianul John Newcombe (accidentați), primul mare turneu internațional de tenis al anului s-a încheiat la Philadelphia cu victoria scontată a „veteranului" Rod Laver (35 de ani). Asul australian l-a învins în finală, cu 6—1, 6—4, 3—6. 6—4, pe jucătorul american de culoare Arthur Ashe. Partida a durat două ore și jumătate.PATINAJ VITEZA. — Campionatele europene masculine de patinaj viteză s-au încheiat la Eskilstuna (Suedia) cu victoria suedezului Goe- ran Claesson, pentru a doua oară consecutiv, campion continental. Claesson a totalizat, la multiatlon, 178,067 puncte, fiind urmat în clasamentul final de norvegianul Amund Sjoebrend (178,090 puncte) și de olandezul Hans van Helden (178.825 puncte). în ultima zi, Amund Sjoebrend a cîștigat proba de 1 500 m (2'05”33/100), iar Sten Stensen a ocupat primul loc în cursa de 10 000 m (15’46”66/100).AUTOMOBILISM. — Peste 120 000 de spectatori au urmărit pe circuitul „Interlagos" (in apropiere de Sao Paulo) întrecerile „Marelui premiu automobilistic al Braziliei", cea de-a doua probă contînd pentru campionatul mondial rezervat piloților de formula I. O ploaie torențială i-a obligat pe organizatori să întrerupă cursa după 31 de ture de circuit, situația din acel moment fiind consemnată de oficiali drept clasament final. A cîștigat campionul brazilian Emerson Fittipaldi („McLaren"), caro a realizat o medie orară de 183,520 km. L-au urmat elvețianul Clay Re- gazzoni („Ferrari") — la 13”57/1OO și belgianul Jackie îckx („Lotus") — la un tur. După disputarea a două probe, în clasamentul campionatului pe primul Ioc a trecut elvețianul Clay Regazzoni (10 puncte), urmat de Emerson Fittipaldi și Dennis Hulme (cite 9 puncte).

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. a primit, luni la amiază, pe însărcinatul cu afaceri ad-interim ăl Republicii Democrate Vietnam, Doan Hung Ke, și pe însărcinatul cu afaceri ad-intetim al Republicii Vietnamului de Sud, Vu Le, Ia București. Cu acest prilej, diplomații viet
Un an de la semnarea Acordului de la Paris

MITING DE SOLIDARITATE 
CU POPORUL VIETNAMEZLa întreprinderea „Filatura românească de bumbac" din Capitală a avut ioc, luni după-amiază, un miting de solidaritate cu poporul vietnamez, organizat cu ocazia împlinirii unui an de la semnarea la Paris a Acordului de încetare a războiului și restabilirea păcii în Vietnam.Alături de numeroși oameni al muncii din această întreprindere, la miting au luat parte reprezentanți ai Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, ai Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, ai Comitetului național pentru apărarea păcii, precum și Doan Hung Ke, Însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Democrate Vietnam, și Vu Le. însărcinat cu afaceri ad-interim al Republicii Vietnamului de Sud Ia București.Despre semnificația evenimentului au vorbit tovarășii Tudor lonescu, președintele Comitetului național de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, Gheorghe Turcu, director general adjunct al Centralei industriei bumbacului, Ghcorghița Șofilcă, secretar al comitetului de partid din întreprindere, muncitorii Alexandrina Plopeanu și Constantin Rizescu.Arătind că încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam reprezintă o victorie istorică a eroicului popor vietnamez, a tuturor țărilor socialiste, a forțelor revoluționare, democratice și progresiste ale lumii

FESTIVITATEA DECERNĂRII PREMIULUI I Șl A DIPLOMEI

DE FRUNTAȘ ORAȘULUI BUHUSI
fi »La Buhuși a avut loc ieri festivitatea decernării premiului I și a diplomei de oraș fruntaș pe țară — categoria peste 10 000 locuitori — în anuala întrecere patriotică pentru înfrumusețarea și gospodărirea localităților. Au luat parte reprezentanți ai consiliului popular județean și circa 800 cetățeni. Primarului Mihai Gheorghiță i s-a înmînat diploma atribuită Buhușiului de oraș fruntaș, iar 130 cetățeni au primit insigna de fruntaș.Cu acest prilej, primarul orașului a prezentat un amplu bilanț al realizărilor obținute in anul 1973. Din fondurile de investiții, bunăoară, s^au construit, între altele, două complexe comerciale, un complex de servire al cooperației meșteșugărești, o creșă cu 340 locuri, un cămin pentru nefa- miliști, 140 apartamente etc. etc. Acestora li s-au adăugat o seamă de construcții edilitar-gospodărești realizate prin munca patriotică a cetățenilor. Astfel, s-au reparat și modernizat aproape 400 000 mp străzi, s-au amenajat și extins spațiile verzi pe o suprafață de 63 640 mp. s-au plantat circa 140 000 arbori și arbuști ornamentali. Au fost amenajate, de asemenea, baze sportive pentru copii, o bază nautică, piscicolă și de agrement, și s-au executat lucrări de îndiguiri și desecări pe o lungime de 12 km. Valoarea acțiunilor de muncă patriotică se ridică la 35 milioane lei, revenind, în medie, cît? 2 057 lei pe locuitor. Dintre fruntașii acestor entuziaste acțiuni de muncă patriotică amintim pe deputății Irimia Buturi, Gheorghe îoniță, Elisabeta Tudor, Constantin Săvinoiu, Gheorghe lonescu.

vremea
teri in țară t Vremea a fost in ge

neral închisă In Transilvania, jumăta
tea de sud a Moldovei, Dobrogea, Mun
tenia și Oltenia, unde ceața, eu depu
nere de chiciură, a persistat. In cele
lalte regiuni, cerul a fost schimbător 
Precipitații slabe sub tormâ Se burni
ță, ploaie șl ninsoare s-au semnalat în 
Banat șt Izolat in sudul Crișănel. tn 
zona Munților Apuseni, in munții flori
nei șl Ceahlău a nins slab. Vtntul ■ 
suflat slab pînfi la potrivit. Tempera
tura aerului la ora t« a fost de mi
nus 5 grade la Sfîntu-Oheorghe Ciuc fl

Sub semnătura lui Massimo Loche, ziarul „V UN IT A" face o prezentare a 
situației din zonele eliberate din Laos, după semnarea acordului de pace.„Trei milioane tone de bombe •- supra unui număr de trei milioane de locuitori : 1009 kg de exploziv de fiecare laoțian. Este inutil de spus că regiunea Samneua, bază tradițională a revoluției lao- țiene, s-a bucurat de „atenții" deosebite. Regiunea era Insă bogată în grote și în timpul războiului populația s-a refugiat în ele. Treptat, au fost săpate alte grote și Întreaga populație, toate serviciile administrative și militare au intrat într-o nouă „epocă a pietrei". Astăzi, se iese la lumină, încetul cu Încetul, pe măsură ce permit condițiile materiale.De exemplu, spitalul central din zona eliberată se află tot in grote. Trei asemenea grote, care împreună ating o lungime de un kilometru, găzduiesc 100 de paturi, o serie de servicii specializate pentru consultații, un centru de pregătire a cadrelor sanitare. Au fost necesari doi ani pentru construirea lor, săpin- du-se cu ajutorul dinamitei și dis- locîndu-se din munte 10 000 metri cubi de pămint.„A construi un spital tntr-o grotă nu este ceva intru totul conform legilor igienei și științei", declară tinărul director al spitalului. EI și-a făcut studiile în Franța printr-o bursă din partea guvernului de Ia Vientiane, dar la întoarcerea In patrie s-a hotărit să se alăture forțelor patriotice. Și, totuși, spitalul a funcționat rezolvind cazuri grave, greu de imaginat pentru medici care lucrează în condiții normale. Acum se pune problema ieșirii din grote și se pregătește construirea unui „ade- • vărat" spital in aer liber. 

namezi au prezentat guvernului Republicii Socialiste România declarațiile celor două guverne cu ocazia a- niversării semnării Acordului de la Paris privind încetarea focului și restabilirea păcii in Vietnam.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.(Agerpres)

contemporane, vorbitorii au subliniat sentimentele de caldă prietenie și solidaritate militantă pe care le nutrește poporul român față de poporul trate vietnamez.Luînd cuvîntul, Doan Hung Ke, Însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Democrate Vietnam la București, s-a referit pe larg la eforturile pe care le-a depus poporul nord-vietnamez in anul ce s-a scurs de la semnarea acordului, pentru refacerea economiei, pentru vindecarea rănilor războiului, restabilirea vieții normale și a exprimat în cuvinte calde mulțumiri pentru solidaritatea, sprijinul și ajutorul prețios acordate de partidul, guvernul și poporul frate român.însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Vietnamului de Sud la București, Vu Le, a arătat că, în urmă cu un an, poporul român a salutat călduros Acordul de la Paris și și-a exprimat dorința ca el să fie respectat cu strictețe de toate părțile semnatare. Anul acesta — a spus el — la acest miting, glasul dumneavoastră de solidaritate se alătură glasului nostru pentru a cere administrației de la Saigon și Statelor Unite să aplice acordul semnat, pentru a garanta o oace stabilă în Vietnamul de sud și a contribui la menținerea păcii in Indochina, în sud-estul Asiei și in întreaga lume.(Agerpres)

Obiective importante și-au propus în plan buhușenii și pentru acest an. Cei care au luat cuvîntul la adunare s-au angajat in numele cetățenilor că, prin ample acțiuni de muncă patriotică, vor moderniza un număr de 10 străzi, vor amenaja un parc sportiv pentru tineret, vor construi o sală de sport, un local de alimentație publică, două ateliere-școală și mai ales săli de clasă, vor introduce canalizare centrală in cartierul Libertății și multe altele.în încheierea adunării, participanta la festivitate au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu. în care se spune. printre altele : Ne exprimăm recunoștința pentru a- cordarea acestui titlu care ne onorează dar ne și obligă. Vă asigurăm, iubite tovarășe secretar general, că vom munci, fără răgaz, pentru realizarea integrală a tuturor sarcinilor ce ne revin din documentele de partid și de stat, pentru îndeplinirea întocmai a prețioaselor indicații primite și a angajamentelor asumate față de dumneavoastră, cu ocazia vizitei efectuate în orașul nostru, in anul 1973, de a realiza planul cincinal In patru ani și șase luni. Vom munci neobosit pentru a întimpina cu noi realizări cea de-a 30-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist și ce! de-al XI-lea Congres al partidului, pentru transformarea orașului nostru într-o cetate a muncii, a cinstei și a demnității umane.
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

Miercurea Ciuc, Baraolt șl Urziceni și 
6 grade la Oradea și Pătîrlagele. In 
București i Vremea a fost închisă, eu 
ceață persistentă. Vîntul a suflat în ge
neral slab. Temperatura maximă a fost 
de minus 1 grad.

Timpul probabil pentru 30, 31 ianua
rie și l februarie : In țară : Vreme In 
general închisă, tn nordul țării vor 
cădea precipitații locale mal ales sub 
formă de burniță și ploaie, iar In rest 
Izolat se va semnala burniță. Vînt în 
general slab. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între minus 10 grade și zero 
grade, Iar cele maxime între zero gra
de și plus 10 grade. Ceață frecventă si 
chiciură, mal ales tn primele zile. In 
București : Vreme Închisă, cu ceață tn 
primele zile. Vînt în general slab. Tem
peratura ușor variabilă.

Exemplul spitalului nu este unic. Tipografia, unde In ultimii ani s-au imprimat cărțile editurilor „Neo Lao Haksat" — un săptămînal, un buletin zilnic de informații — se află tot in grotă. Și acum ele sint tipă

L’UNITÂ:
„Laosul iese din grote"
IMAGINI DIN UNELE ZONE ELIBERATE

rite tot aici. In timp ce locuințele muncitorilor, tehnicienilor și redactorilor sint la suprafață. într-o grotă se află și marele magazin din Samneua, care deservește zilnic circa 1000 de clienți veniți de pe o rază de 20 km.Evident, capitala Frontului patriotic este dispersată pe o zonă întinsă. în trecut, la Samneua exista și o fabrică de produse textile, erau depozite, birouri. Din vechiul oraș, punct de intîlnire al minorităților etnice din regiune, astăzi nu a mai rămas nimic. Capi

Excelenței Sale
Domnului FAHRI S. KORVtVRK

Președintele Republicii Turcia ANKARAFoarte mișcat de vestea tragicei catastrofe aeriene de la Izmir, vă. rog să primiți, domnule președinte, expresia profundei mele compasiuni și să transmiteți sincerele mele condoleanțe familiilor îndoliate.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

IN FEBRUARIE, LA BUCUREȘTI

Ședința ComitetuluiLa începutul lunii februarie 1974, la București se va desfășura ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia.

SPANIA

„Dialogul și convergența acțiunilor 
în interesul reconcilierii naționale 

pe baze democratice11
Un interviu al tovarășului Santiago CARRILLO

Ziarul „MUNDO OBRERO", organ al C.C. al P.C. din Spania, publică un 
interviu ce i s-a acordat de tovarășul Santiago Carrillo, secretar general al 
partidului. Reproducem din acest document:„în viața politică spaniolă trebuie înlăturate barierele ridicate acum 37 de ani de războiul civil, bariere a căror viață a fost prelungită in mod artificial. Este necesară o conciliere a spaniolilor, in sensul creării unui cadru cetățenesc pentru desfășurarea luptelor polltico-sociale, pentru eliminarea actualelor violențe și pentru a împiedica o posibilă recrudescență a acesteia — se arată in interviu.Acest lucru este în interesul clasei muncitoare și al maselor populare, dar și al burgheziei. în condiții de violență, folosirea dictatorială a aparatului de stat poate părea unora mijlocul cel mai sigur pentru menținerea privilegiilor sociale. într-o epocă însă în care dezvoltarea economică este de importanță vitală pentru țară, pentru ca aceasta să nu rămină mai departe în situația sa de inferioritate in Europa, dictatura instaurată la 18 iulie 1936 este un anacronism și o frină intolerabilă. Dintr-o atare cauză, sint posibile, ș> aș spune chiar din ce in ce mai neapărat necesare, dialogul și acțiunea convergentă a tuturor spaniolilor, întreprinse cu discernâmînt, indiferent de deosebirile politice și de clasă dintre ei, pentru a stabili liniile generale ale acestui cadru cetățenesc comun — care nu poate fi altul de- cit democrația.Partea de care se afla o persoană oarecare în tranșeele săpate acum 37 de ani nu poate constitui un criteriu de diferențiere între spanioli, în primul rind, pentru că majoritatea celor care au luptat nu au dezlănțuit ei războiul și nu acceptă consecințele lui ca o soluție a problemelor actuale. în al doilea rînd, pentru că noi, cei care am făcut acest război, de o parte sau de alta, cu excepția unei minorități de profitori, considerăm că problemele Spaniei se prezintă astăzi in condiții cu totul altfel decît se prezentau pe atunci.Noi, comuniștii, am fost primii care am vorbit in Spania despre reconciliere națională, primii din întregul lagăr al stîngii care am acceptat fără rezerve unele evoluții, ca cele din sinul bisericii, al carlis- mului (cercurile monarhice-N.T.), in rîndul a diferite personalități și grupuri care în 1936 înfruntau democrația, primii care am formulat necesitatea unei apropieri între popor și armată și care am relevat aspectele contradictorii ale fenomenului centrist.Nu spunem toate acestea pentru a ne scoate în evidență meritele. Dacă ■am adoptat pozițiile" enumerate, am făcut-o pentru că sîntem o forță națională puternic implantată în realitatea spaniolă, conștientă de acest lucru și cu un profund simț ai răspunderii. Atitudinea noastră este recunoscută de pături din ce în ce mai largi din țară, în pofida călușului care i s-a pus de sus presei legale și în pofida cor.strîngerii exercitate de autorități. încercarea.

tala provinciei a fost transferată în altă parte.Această Îndepărtată regiune muntoasă are particularitatea că de 20 de ani se află, practic, fără întrerupere, sub controlul forțelor patriotice laoțiene. Este o regiune săracă și aridă, unde terenul culti- vabil este redus la o suprafață mică, chiar dacă în văile înguste se 

cultivă orezul cu rezultate, In unele cazuri, toarte bune, tn prezent, aici trăiesc peste 22 000 de familii din- tr-un total de 150 000 de locuitori, membri ai celor trei principale naționalități laoțiene. Tradițiile revoluționare sint vechi, practic din timpul dominației coloniale. în 1954, aici și in provincia Phongealy s-au grupat trupele „Lao-Issala", strămoșii actualului Neo Lao Haksat. Ulterior, războiul, în forma cea mai nemiloasă, a făcut ravagii în întreaga regiune.„Astăzi, provincia noastră este li-

miniștrilor apărăriiLa ședință se prevede a se analiza probleme ale activității curente a organelor militare din Organizația Tratatului de la Varșovia.

care a continuat timp de mulți ani, de a ne prezenta opiniei publice ca o întruchipare a răului a eșuat.Pentru a rezolva problemele țării trebuie să se recunoască realitatea partidului Comunist și trebuie să se stea de vorbă cu noi. O forță ca a noastră nu poate fi tratată după criteriile «brigăzii politico-sociale- și aie tribunalului fascist : procese, amenzi, represiuni, condamnări brutale sau ghetouri politice".
Referindu-se la atentatul din de

cembrie împotriva premierului Carre
ro Blanco, vorbitorul arată :„Noi sîntem împotriva unui atentat individual, întrucit considerăm că el nu rezolvă nimic, nu oferă o cale de ieșire și că poate fi chiar un obstacol în calea desfășurării luptei poporului, a maselor, care pot face, numai ele, posibilă o soluționare. Atunci cînd am afirmat că atentatul împotriva lui Carrero Blanco a fost opera unor profesioniști, nu a unor amatori, nu am nutrit vreo intenție rea față de E.T.A. (organizație clandestină bască-N.T.). Ținem să subliniem că acest atentat poartă pecetea unor anumite servicii specializate, mai degrabă decît cea a unei organizații cu mijloace și posibilități limitate. Rapiditatea cu care poliția s-a raliat la teza despre un „atentat ai E.T.A.", desemnînd chiar în decurs de 24 de ore pe presupușii autori, cu nume și prenume, este cît se poate de stranie. Cel puțin la fel de stranie, ca și graba cu care unii indivizi anonimi revendică, în numele E.T.A., din străinătate, participarea la acțiunea respectivă, expunînd represiunilor și amenințărilor cu extrădarea pe militanții acestei mișcări. Ca și cum, alegind data de 20 decembrie, data procesului împotriva liderilor comisiilor muncitorești, și acuzînd E.T.A., s-ar urmări să se ascundă acea mină care a pus ln- tr-adevăr la cale atentatul, o mină care nu pare a aparține stingii".Santiago Carrillo s-a referit în încheiere la „posibilitatea ca, în cazul cînd nu se va realiza o conciliere a spaniolilor, să se recurgă la un proces de violențe", arătind că, „în cazul cînd li se va impune o asemenea cale, ca unica posibilitate de a dobîndi libertatea în Spania, comuniștii nu vor șovăi". „Nu este vorba despre nici o amenințare. Dar dacă se va ajunge intr-adevăr aici, lucrul Ia care nu vom renunța în nici un caz este libertatea. în lupta de mase, violența se poate impune ca o necesitate, iar dacă lupta va ajunge pe un astfel de teren și nu va exista altă cale, o vom accepta. Va fi o luptă mai dură, mai dureroasă și de mai mari proporții. Facem tot posibilul pentru a o evita și lansăm tuturor, fără deosebire, dhemarea să o evite. în acest scop există o singură posibilitate : dialogul, convergența eforturilor pentru crearea unui cadru democratic".

niștită și sigură, spun cu mîndrie conducătorii ei. în anii de război am avut și timp să ne ocupăm de creșterea nivelului de trai al populației, iar în domeniul respectiv au fost realizate lucruri importante, mai ales dacă sint comparate cu condițiile de la început și cu situația de război".în trecut, populația din aceste zone practica o formă de agricultură nomadă, extrem de înapoiată. Astăzi, in provincia Hangtong (acesta este numele oficial) există trei sisteme de irigație, simple și modeste, dar care permit cultura orezului. Pe 40 la sută din suprafața cultivată se scot anual două recolte. Lucrările agricole au înregistrat un început de socializare. Marea majoritate a pâmintului este cultivată de „grupuri de întrajutorare" constituite din 6 sau 7 familii. Recolta este împărțită după munca depusă de către familiile „grupului" și după același criteriu este împărțit și venitul în bani, care rezultă din vînzarea surplusului către autoritățile centrale. în această regiune, în care analfabetismul era total, acum există în toate cele 114 comune școli elementare cu o durată de patru ani. Lucrează, de asemenea, un număr important de infirmerii și dispensare.Orez, învățătură, sănătate — sint cele trei bunuri fundamentale asigurate populației din zona eliberată. Nu este mult, iar pașii ce trebuie făcuți pentru atingerea unui nivel de trai demn de secolul XX sint încă numeroși. Nimeni nu uită a- ceasta. Dar acum este pace și dacă va fi trainică se va înainta repede, datorită și bogățiilor pădurilor și subsolului. Populația va dispune atunci și de produsele care în prezent îi lipsesc pentru îmbunătățirea și stabilizarea vieții ei".



viața internațională
ORIENTUL APROPIAT

Încheierea primei etape a dezangajării
TRUPELOR ISRAELIENE Șl EGIPTENE

Emirul statului Bahrein a primit
pe consilierul președintelui Consiliului 

de Stat al României

talul transmis 
de reprezentantul roman la Congresul 

Uniunii Socialiste Sudaneze
CAIRO 28 (Agerpres). — în cursul zilei de luni s-a încheiat prima etapă din cadrul procesului de dezangajare a trupelor israeliene și egiptene la canalul Suez, prevăzut pe o durată de 40 de zile, în conformitate cu acordul încheiat, la 18 ianuarie, în acest domeniu, între E- gipt și Israel.Cei din urmă militari îsraelienî au părăsit, luni dimineața, portul Adabiya, muntele Attaka, împrejurimile orașului Suez, precum și ultimul tronson al șoselei Cairo-Suez, începînd cu kilometrul 101 — unde au avut loc întîlnirile dintre repre-

★DAMASC 28 (Agerpres). — Un comunicat militar dat publicității la Damasc informează că, duminică, in sectorul central și de nord al frontului de pe înălțimile Golan au avut loc violente dueluri de artilerie între forțele siriene și israeliene.TEL AVIV 28 (Agerpres). — Un puternic duel de artilerie a avut loc, duminică după-amiază, între forțele israeliene și siriene în zona înălțimilor Golan — anunță un comunicat militar dat publicității la Tel Aviv.TUNIS 28 (Agerpres). — în cadrul vizitei oficiale pe care o întreprinde
Documente adoptate de Conferința partidelor 
comuniste din țările capitaliste ale EuropeiBRUXELLES 28 (Corespondență de la N. Popescu-Bogdănești). La- Bruxelles s-au încheiat, luni, lucrările Conferinței partidelor comuniste din țările capitaliste ale Europei.Conferința, la care au participat un număr de 21 delegații, a avut ca temă de dezbatere : „Criza actuală a capitalismului în Europa, acțiunea partidelor comuniste pentru progres social, democrație, independență națională, pace, socialism, lupta partidelor comuniste pentru unitatea forțelor muncitoare și democratice".

DEZVOLTAREA 
RELAȚIILOR ECONOMICE 

ROMÂNO-ALGERIENEALGER 28 (Corespondență de Ia M. S. Ionescu). — Schimburile comerciale româno-algeriene. care în 1973 s-au triplat față de 1971, au cunoscut, totodată, și o diversificare în ambele sensuri.Prevederile pentru anul în curs vizează intensificarea acestor schimburi comerciale, specialiștii români și algerieni exprimîndu-și satisfacția, cu prilejul unor convorbiri recente, pentru cursul ascendent al relațiilor economice reciproce, în avantajul celor două țări. Această evoluție, care reflectă și adîncirea relațiilor de prietenie româno-algeriene, este — subliniază autoritățile algeriene — rezultatul aplicării măsurilor stabilite de tovarășul Nicolae Ceaușescu și șeful statului algerian, HoUari Boumediene, cu ocazia întîlnirilor de la Alger, măsuri menite să asigure dezvoltarea în continuare, în ritm susținut, a relațiilor economice și a schimburilor comerciale — pînă la 100 milioane de dolari, în anul 1975. Conform înțelegerilor, la București urmează să aibă loc cea de-a doua sesiune a Comisiei mixte intergu- vernamentale româno-algeriene de colaborare și cooperare economică, care va concretiza un nou acord pe termen lung între cele două țări, corespunzător actualului plan cva- drienal algerian pe perioada 1974— 1977.
Primul ministru, președintele Camerei deputaților, secretarii principalelor partide politice de stingă, numeroși deputați și senatori din Italia, in total peste 1600 persoane, urmau să fie suprimate in mai puțin de cîteva zile. Complotul, al cărui scop era să arunce țara in haos și să favorizeze revenirea fascismului în Italia, urma să fie declanșat în ultimele zile ale anului 1973 și începutul lui 1974. Printre conducătorii săi (dintre care pînă în prezent 13 au fost arestați), reuniți in cadrul organizației fasciste „Roza vinturilor", se află militanți ai Mișcării sociale italiene (partidul neofascist), ex-voluntari din armata nazistă, „foști susținători ai republicii fasciste de Ia Salo", raspindițiîn întreg nordul Italiei.Acest complot, descoperit cu puțin timp în urmă, constituie doar o verigă din lungul șir al uneltirilor și atentatelor forțelor reacționare împotriva instituțiilor democratice ale statului. Sînt cunoscute atacurile teroriste din 1969, care au culminat cu masacrul din piața Fontana din Milano, soldat cu 16 morți și 90 de răniți, proiectul de lovitură de stat organizat de diferite mișcări neofasciste, sub conducerea „prințului negru", Valerio Borghese, comandant al uneia din forțele armate ale așa-zi- sei „republici de la Salo" — ultima redută a lui Mussolini — alte zeci și sute de atentate împotriva sediilor partidelor de stingă.Reprezentanții dreptei neofasciste nu-și ascund deloc „obiectivele" îndreptate spre creșterea tensiunii sociale, spre extinderea violenței și lichidarea organizațiilor progresiste. In acțiunile lor, neofasciștii se străduiesc să capteze elementele declasate, să speculeze momentele dificile care se semnalează la un moment sau altul in viața politică, economică sau socială. Ziarul „l’Unltă" sublinia recent, în această direcție, că actualele greutăți prin care trece țara, ca urmare a penuriei de energie și combustibil, pot oferi neofas- cismului prilejul de a pescui în ape tulburi. în acest sens, Partidul Comunist Italian, alte forțe democratice atrag insistent atenția asupra faptului că fenomenele de deteriorare a situației pe plan economic, legate de creșterea inflației, a amenințării șomajului, riscă să provoa- 

zentanții militari ai celor două țări, precum și semnarea acordului.Preluate — conform acordului de dezangajare încheiat — de reprezentanți ai O.N.U., zonele evacuate de trupele israeliene au fost remise, șase ore mai tîrziu, forțelor egiptene, care și-au instituit controlul a- supra lor.Toate operațiunile primei etape a procesului de dezangajare au decurs în bune condiții.După_ cum a anunțat un purtător de cuvînt al armatei egiptene, șoseaua Suez-Cairo urmează să fie redeschisă traficului civil in cursul zilei de marți.
★în Tunisia, Murad Ghaleb. trimis special al președintelui egiptean, Anwar Sadat, a fost primit de Hedi Nouira, primul ministru tunisian. Referindu-se — in,cadrfll unei conferințe de presă — la convorbirile avute cu premierul Tunisiei, Ghaleb a precizat că au fost abordate, cu precădere, problema privind recentul acord de dezangajare și separare a trupelor, încheiat între Egipt și Israel, examinat în contextul eforturilor depuse pentru soluționarea politică a situației din Orientul Apropiat.

în timpul lucrărilor a fost dată publicității „Declarația asupra Vietnamului", document în care partidele participante la conferință își exprimă solidaritatea cu lupta eroică a Vietnamului și cer respectarea strictă a acordurilor de la Paris, încetarea oricăror acte de agresiune din partea regimului de la Saigon. Declarația afirmă, de asemenea, solidaritatea cu lupta celorlalte popoare ale Indochinei pentru independență națională, pentru progres.Au fost adoptate, de asemenea, o Declarație cu privire la situația din Chile și o Declarație asupra problemei energetice.Va fi dată publicității „Declarația politică", document elaborat și adoptat de conferință.în comunicatul destinat presei, participanții au fost unanimi în a considera conferința ca o etapă importantă pe calea întăririi cooperării și luptei lor comune, ca o contribuție la unitatea mișcării comuniste internaționale.

Londra. Demonstrație a minerilor din Rhondda, care aprobâ chemarea la 
grevă generală lansată de Comitetul executiv al Sindicatului minerilor 

britanici

ce o stare care poate fi exploatată de cercurile extremei drepte, impu- nindu-se, ca atare, o deosebită vi

ITALIA Ripostă hotărită
manevrelor neofascismului

gilență față de uneltirile neofasciste. /Un teren propice pentru activitatea extremiștilor de dreapta il reprezintă sudul slab dezvoltat. Potrivit unei cărți asupra violenței fasciste, la a cărei editare au contribuit toate partidele politice democratice, din 1969 pînă în 1973, la Napoli s-au înregistrat 20 de atentate. 23 de atacuri asupra sediilor partidelor și ziarelor de centru și de stingă, 64 de alte provocări și acte agresive.Toate acestea ilustrează pericolul acțiunilor dreptei neofasciste, ale organizațiilor ei apărute sub diferite denumiri, ca : „Ordinea nouă", „A- vangarda națională", „Lupta poporului" etc. Uneltirile extremei drepte

MANAMA 28 (Corespondență de la C. Ionescu;. La 27 ianuarie, Mircea Malița, consilier al președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a fost primit de șeic Issa Ben Salman Al-Khalifa, emirul statului Bahrein, căruia i-a inmînat un mesaj personal din partea președintelui Nicolae Ceaușescu.Emirul statului Bahrein a transmis mulțumiri călduroase președintelui Nicolae Ceaușescu pentru mesajul său. apreciind activitatea sa fructuoasă in direcția înțelegerii dintre state, a păcii în lume, și și-a exprimat totodată dorința de a întări coope-
CIPRU

Vizita delegației Marii Adunări NaționaleNICOSIA 28 (Agerpres). — Dînd curs invitației Parlamentului Republicii Cipru, o delegație a Marii A- dunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de Dumitru Balalia. președintele Comisiei permanente a M.A.N. pentru consiliile populare și administrația de stat, întreprinde o vizită în această țară.Delegația română a fost primită de președintele parlamentului cipriot, Glafkos Clerides. Cu acest prilej, a avut loc o discuție referitoare la activitatea celor două parlamente, ambele părți ajungînd la concluzia că, prin folosirea mijloacelor specifice
INTERESELE PĂCII CER RESPECTAREA RIGUROASĂ

A ACORDULUI DE EA PARIS ASUPRA VIETNAMULUI
INTERVIUL LUI LE DUC THOHANOI 28 (Agerpres). — Cu ocazia primei aniversări a semnării Acordului de la Paris asupra Vietnamului, Le Duc Tho, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, reprezentant special al guvernului R.D. Vietnam, a acordat un interviu corespondenților posturilor de radio din Hanoi. Rel°vînd importanța istorică a Acordului de la Paris, Le Duc Tho a declarat că, în anul care a trecut, R.D. Vietnam a depus eforturi multilaterale pentru găsirea unor modalități de transpunere în viață a prevederilor acordului.

întîmpină însă riposta plină de fermitate a tuturor forțelor progresiste. Frontul democratic, format din comuniști, socialiști, organizații sindicale, de tineret și de femei, mișcările foștilor partizani și luptători în rezistență, s-a lărgit tot mai mult, ac- ționînd pentru izolarea elementelor și tendințelor de inspirație neofascistă, pentru îngustarea ariei lor de acțiune și manevră. în același sens, președintele republicii, Giovanni Leone, a lansat un apel, în care se sublinia „necesitatea indiscutabilă de a se lupta contra violenței fasciste", re- 

levîndu-se că „distrugerea acestei violențe constituie o obligație constituțională". La rîndul său, prof. Franco Bonifacio, președintele Curții constituționale, arăta că in „Constituție sint condamnate mișcările fasciste in mod direct și concret".Un susținut curent antifascist s-a manifestat in diferite luări de poziție din cadrul congresului Partidului Democrat Creștin, în a cărui rezoluție finală se subliniază „necesitatea desfășurării unor tenace acțiuni de prevenire și reprimare severă a renașterii fascismului". Totodată, programul coaliției de centru- stînga. condusă de premierul Mariano Rumor, a calificat drept una din pri- 

rarea pe diferite planuri între cele două țări. Emirul Issa Ben Salman Al-Khalifa a adresat un mesaj prietenesc de salut președintelui Nicolae Ceaușescu, împreună cu cele mai bune sentimente pentru poporul român.în cursul întrevederii au fost a- bordate probleme privind situația din Orientul Apropiat și relațiile dintre România și Bahrein.în timpul șederii la Manama, Mircea Malița a avut convorbiri cu ministrul de externe al Bahreinului, Mohamed Ib Moubarak Al-Khalifa.

activității parlamentare, se poate a- duce o contribuție dintre cele mai semnificative la cunoașterea între popoare și, prin aceasta, la destindere și pace in lume.La întrevedere au luat parte ceilalți membri ai delegației — prof. dr. Ion Ceterchi, președintele Consiliului legislativ, academician Ștefan Bălan, membru al Comisiei pentru politică externă a M.A.N. — și Ion Anghel, însărcinatul cu afaceri a.i. al României la Nicosia.Președintele parlamentului cipriot a oferit un dineu în cinstea delegației române.

Pentru a salvgarda pacea, poporul nostru nu are altă alternativă decît să dea riposta cea mai energică violării prevederilor acordului, concomitent cu lupta pe fronturile politic și diplomatic, a spus Le Duc Tho, ce- rînd, in același timp, S.U.A. și administrației de la Saigon să respecte și să aplice cu rigurozitate Acordul de la Paris. In continuare, el a trecut în revistă succesele obținute de forțele armate populare de eliberare din Vietnamul de sud în respingerea atacurilor trupelor saigoneze împotriva zonelor eliberate, menționînd că, în linii generale, zona eliberată din i Vietnamul de sud a rămas aceeași ca și înainte de 28 ianuarie 1973.Le Duc Tho s-a referit apoi la succesele R.D. Vietnam în refacerea și dezvoltarea economiei în perioada care a trecut de la semnarea acordului.

agențiile de presă
L. Brejnev a sosit Ia Ha

vana. La invitatia lui Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, prim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba, luni seara a sosit la Havana, într-o vizită oficială de prietenie, Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., anunță agenția T.A.S.S.
Adunarea Poporului a 

R. A. Ețjîpt a aProbat Proiectul de lege privind crearea unei societăți 
mele sarcini ale noului guvern „apărarea ordinii democratice și acțiunea contra violenței fasciste". în dezbaterile din Senat și Camera depu- taților, reprezentanții partidelor de stingă — comunist și socialist — și-au reînnoit punctele de vedere cunoscute, subliniind, o dată mai mult, importanța și necesitatea de a se acționa cu fermitate contra tuturor organizațiilor și mișcărilor neofasciste, pentru apărarea instituțiilor democratice născute din rezistență.Ca urmare a acțiunii consecvente a forțelor democratice, neofasciștii au înregistrat serioase reculuri. Procesul intentat în urmă cu doi ani organizației fasciste „Ordinea nouă" s-a încheiat cu condamnarea a peste 30 din membrii săi și scoaterea organizației însăși în afara legii. Chiar în aceste zile, procuratura orașului Roma a deschis o anchetă judiciară contra unei alte.organizații fasciste : Avangarda națională. Ultimele alegeri administrative parțiale din noiembrie anul trecut au adus pierderi serioase de voturi pentru Mișcarea socială italiană, inclusiv in zonele din sud, unde partidul neofascist se simțea pînă nu demult „mai la largul său". Este un semn că, chiar și aici, încep să fie ințelese substratul politicii neofasciștilor, adevăratele lor scopuri îndreptate spre sădirea neîncrederii și fricii, spre cultivarea violenței, spre atacarea și distrugerea instituțiilor democratice ale statului.Partidele de stingă cheamă la o și mai largă și puternică mobilizare a tuturor forțelor democratice, care să impună — după cum scria Gian Carlo Pajețta, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii P.C.I., în revista „Rinascita" — „izolarea totală a fascismului, ruperea sa de orice bază de masă, apărarea statului democrat și asigurarea efectivei vitalități a instituțiilor sale".

Radu BOGDAN

KHARTUM 28 (Agerpres). — La Khartum au continuat, duminică, lucrările primului Congres al Uniunii Socialiste Sudaneze. în cadrul lucrărilor, tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C.’ al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, a transmis un salut călduros și cele mai cordiale felicitări din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Renublicii Socialiste România și președinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.Frontul Unității Socialiste, opinia publică din România — a spus vorbitorul — privesc cu simpatie eforturile poporului sudanez, activitatea Uniunii Socialiste Sudaneze consacrate dezvoltării de sine stătătoare a Sudanului pe calea progresului economic și social, precum și acțiunile pentru afirmarea și participarea activă a țării la viața internațională.Relevînd bunele raporturi existente între cele două state, vorbitorul a subliniat că vizita efectuată de președintele Nicolae Ceaușescu în Sudan, ca și vizita în România a președintelui Gaffar Numeiri, intîlnirile și convorbirile fructuoase dintre cei doi conducători au marcat momente de o deosebită însemnătate în cronica relațiilor, în continuă dezvoltare, dintre țările noastre, angajate pe drumul construirii unei societăți noi și prospere. Vorbitorul a reafirmat, totodată, hotărîrea F.U.S. de a acționa pentru amplificarea legăturilor de colaborare prietenească dintre organizațiile noastre politice de masă și obștești, de a extinde și diversifica, pe planuri multilaterale, cooperarea dintre România și Sudan, spre binele popoarelor român și sudanez, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Amintind că anul acesta vom celebra trei' decenii de la eliberarea României de sub jugul fascist, vorbitorul a prezentat activitatea partidului nostru, a poporului român pentru transpunerea în viață a prevederilor programului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, stabilit de Congresul al X-lea al partidului și de ultima Conferință Națională.Realizînd cu succes programul de dezvoltare socialistă, țara noastră acordă, totodată, o deosebită atenție problemelor vieții internaționale contemporane. O preocupare centrală in politica externă o constituie dezvoltarea legăturilor de prietenie și colaborare, în cele mai diferite domenii, cu toate țările socialiste. în același timp, România socialistă amplifică, pe cele mai diverse planuri, raporturile sale de colaborare prietenească cu statele africane și din celelalte continente, care au pășit pe calea dezvoltării independente.La baza tuturor raporturilor internaționale ale țării noastre așezăm principiile egalității în drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, principii a căror vocație universală a fost deplin confirmată în ultimele 

arabe pentru construirea de conducte petroliere. Proiectul se referă la construirea unui oleoduct care să transporte petrolul extras din regiunea Ein al Sokhna, din zona Sue- zului, spre Sidi Kreir, în vestul Alexandriei.
Comitetul plenar al 

C.E.P.A.L. (Comisia Economică O.N.U. pentru America Latină) a a- doptat o hotărîre, în baza căreia Institutul latino-american de planificare economică și socială (I.L.P.E.S.) va fi integrat în acest organism specializat al O.N.U. ca instituție permanentă cu identitate proprie, care va depinde, în mod direct, de secretarul executiv al C.E.P.A.L. Decizia a fost adoptată în scopul unei concertări a acțiunilor inițiate, pe plan latino-american, de cele două organisme regionale.
Expoziția internațională 

de mobilă, 13 care au particiPat 1 260 de firme din 29 de țări, s-a închis duminică la Koln. România a fost prezentă cu o vastă gamă de modele, a căror calitate este confirmată de vînzarea tuturor pieselor prezentate.
S.U.A.

Manifestări culturale 
cu prilejul aniversării 
Unirii Principatelor 

Române
WASHINGTON. — Aniversa

rea Unirii Principatelor Româ
ne a fost marcată in S.U.A. 
prin manifestări culturale orga
nizate la Washington, New 
York, Detroit și Chicago. La 
ambasada română a avut loc o 
gală de filme românești, in ca
drul căreia au fost proiectate 
scurt metrajele „Unirea" și 
„Mihail Kogălniceanu". Centrul 
de studii balcanice și slave al 
Universității din Chicago a or
ganizat un seminar, in cadrul 
căruia a fost evocată însemnă
tatea actului istoric al unirii 
pentru crearea statului național 
român, iar la Casa internațio
nală a studenților din Chicago 
a avut loc o gală de filme do
cumentare românești. La Bi
blioteca română din New York 
a avut loc vernisajul unei ex
poziții de gravură românească 
contemporană.

decenii și care găsesc o largă adeziune pe arena ■ internațională.Poporul român manifestă cea mai vie simpatie, întreaga sa solidaritate militantă cu popoarele care se măi afjă încă sub jugul asupririi coloniale și care luptă eroic pentru e- manciparea națională și socială. România acordă un larg și multilateral sprijin popoarelor din Angola. Mo- zambic, Guineea-Bissau, Namibia și din alte zone care luptă pentru» lichidarea definitivă a colonialismului ; susține pe deplin dreptul lor legitim de a folosi orice formă de luptă, inclusiv confruntarea armată, pînă la eliberarea totală, în mod consecvent, poporul român militează cu fermitate pentru abolirea politicii de discriminare rasială și apartheid.Poporul nostru a acționat și va acționa pe mai departe — se relevă în salut — pentru stingerea tuturor focarelor de încordare, agresiune sau război, pentru promovarea metodei tratativelor în soluționarea problemelor litigioase, pentru eliminarea forței și amenințării cu folosirea forței in raporturile internaționale, pentru asigurarea dreptului tuturor statelor, indiferept de mărimea și forța lor, de a participa activ, nemijlocit, la rezolvarea problemelor majore cu care se confruntă omenirea ; ne pronunțăm, totodată, pentru încetarea cursei înarmărilor și înfăptuirea dezarmării generale, în primul rind a celei nucleare.După opinia noastră, a arătat vorbitorul, soluționarea situației din Orientul Apropiat trebuie să aibă loc pe cale politică, prin aplicarea ne- întîrziată a rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, care să ducă la retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, la instaurarea în zonă a unei păci trainice, juste, la asigurarea suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor din această regiune, precum și la rezolvarea problemei poporului palestinean In conformitate cu aspirațiile sale legitime.Ca stat aparținînd continentului european, România acționează energic pentru crearea unui sistem eficient și trainic de securitate în această parte a lumii, care să ducă la promovarea și instaurarea principiilor noilor raporturi democratice între țările Europei, la elaborarea de măsuri practice pentru aplicarea acestor principii, la eliminarea recurgerii la forță sau la amenințarea cu forța, Ia stimularea dezvoltării cooperării pașnice, echitabile, între toate națiunile europene.în încheiere, tovarășul Mihai Gere a urat Uniunii Socialiste Sudaneze, întregului popor sudanez prieten succes deplin în eforturile lor pentru crearea unei noi societăți, pentru o viață demnă și prosperă, în lupta pentru progres, pace și înțelegere între popoare.Cuvîntarea de salut a fost primită cu căldură, fiind deseori punctată cu aplauze. Președintele Gaffar Numeiri. care prezidează lucrările congresului, a mulțumit călduros pentru mesaj și a transmis, la rîndul său, președintelui Nicolae Ceaușescu și poporului român prieten cele mai bune urări de fericire și prosperitate.B H I ■ 9 I B 
transmit:

Parlamentul iordanian * aprobat, duminică, proiectul de buget pentru anul 1974, care se va ridica la suma de 15,6 milioane dinari (circa 440 milioane dolari), cu peste 5,8 milioane dinari mai mult decît cel precedent. Primul ministru, Zeid Rifai, care, împreună cu membrii guvernului său, a asistat la ședința parlamentului, a exprimat mulțumirile adresate de Iordania Arabiei Saudite, Kuweitului și Emiratelor Arabe Unite pentru asistența acordată Regatului Iordanian.
Ministrul francez al afa

cerilor externe,Mlchel Jobert-8 sosit, duminică seara, la Kuweit, în continuarea turneului pe care îl întreprinde în Orientul Apropiat. La sosire, ministrul francez a declarat că actuala criză energetică mondială ar putea fi soluționată pe o bază colectivă, dar că „fiecare țară are în același timp dreptul de a acționa unilateral pentru asigurarea necesităților sale de petrol".
0 echipa a televiziunii 

americane, formată dln patru persoane, a fost arestată de către autoritățile de la Saigon, a anunțat rețeaua de televiziune „A.B.C.". Grupul de ziariști efectuase un reportaj în regiunile aflate sub controlul G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud.
GENERALUL GRIVAS 

A DECEDATNICOSIA. — Generalul Gheorghîos Grivas a decedat duminică după-amiază la Limassol, în urma unei crize cardiace — anunță agențiile Reuter, France Presse și Associated Press, citind un comunicat al organizației EOKA. întemeietor al EOKA, sub egida căreia s-a desfășurat lupta pentru eliberarea insulei de sub dominația colonială britanică, Grivas a devenit, ulterior, adversar al politicii de independență a președintelui Makarios. în ultimii ani, activitatea teroristă a grupării Iui Grivas — care acționa ilegal în insulă — a constituit o sursă de tensiune politică în Cipru. La încheierea reuniunii Consiliului de Miniștri al Ciprului, convocată, luni, în legătură cu încetarea din viață a generalului Grivas, s-a anunțat că președintele Makarios a dispus amnistierea tuturor membrilor EOKA și a ordonat suspendarea tuturor proceselor intentate adepților lui Grivas, acuzați de participare la acțiuni cu caracter antistatal.

m wi
• CIT DE RĂSPIN- 

DITĂ ESTE CARTEA ? în lume, în fiecare minut apare o carte nouă. Anual se tipăresc peste 8 miliarde de exemplare. în ultimii 20 de ani, numărul cititorilor — socotiți pe scară mondială — s-a dublat. Deosebit de mare este „foamea de cărți" in țările Asiei. Americii Latine și Africii. Aceste date sint cuprinse într-o analiză, întocmită la cererea UNESCO, de Ronald Barker, secretar al Asociației editorilor britanici, șl Robert Es- carpit, profesor la Universitatea din Bordeaux (Franța).
• SEXTUPLII SE SIMT 

BINE Susan Rosenkovitz, tînăra In vîrstă de 26 de ani care a născut, la 11 ianuarie. 6 gemeni, a părăsit, duminică, maternitatea din Capetown. Medicii au anunțat că mama celor șase gemeni a primit aprobarea să părăsească spitalul pentru a merge să se odihnească. Cei trei băieți și cele trei fetițe se simt bine și ciștigă zilnic în greutate. Ei vor mai rămlne o a- numită perioadă sub supravegherea medicală, dar nu pentru mult timp.
• CELE 27 DE CRIME 

DIN TEXAS. Remarcabila operă literară, și In același timp document sociologic acuzator. „Cu singe rece" (tradus și în limba română) analiza, in cele mai mici detalii, resorturile individuale și colective ale unei crime care, cu cîțiva ani in urmă, zguduia conștiința Americii : asasinarea bestială, de către doi tineri fără căpătîi, a unei întregi familii dintr-un mic orășel din S.U.A. Autorul, romancierul Truman Capote, intenționează, în prezent, să a- bordeze, în același mod, cazul și mai înspăimîntător al unui dezaxat In vîrstă de 17 ani, Elmer Henley, implicat în uciderea a nu mai puțin de 27 de tineri și care va apărea în cu- rînd în fața tribunalului din Houston (Texas). Capote mărturisește că ceea ce l-a izbit în mod deosebit este faptul că nimeni nu s-a alarmat de dispariția acestor tineri, firul celor aproape treizeci de asasinate fiind descoperit printr-o simplă întîmplare. „Cum de s-a putut acest lucru 7“ își pune romancierul întrebarea, la care ișl propune să răsoundă printr-un serial — „Jurnalul din Houston" — ce va apărea In cotidianul „Washington Post". O primă concluzie incă înainte de apariția serialului : „Numai în condițiile aberante existente dincolo de Mississippi a fost posibil să se petreacă așa ceva" — aluzie la faptul că fostul președinte Kennedy a fost asasinat tot în Texas.
• GHINION. Din C8U28 furtunilor care bintuie In zona Canalului Minecii, paznicul farului Eddystone — care se află în larg, la 12 mile depărtare de portul englez Plymouth — continuă să rămînă celibatar. în vîrstă de 22 de ani. el trebuia să se căsătorească la 3 ianuarie, dar, din nefericire, pină acum nu s-a putut apropia de far nici un vas care să-l debarce pe Înlocuitorul său.
• AULA MODERNA.Facultatea de pedagogie din Cehia de vest, care funcționează în orașul Plzen, s-a îmbogățit recent cu o nouă construcție modernă. Este vorba de o „aulă audiovizuală", realizată de un colectiv al catedrei de educație tehnică șl înzestrată cu mijloace dintre cele mai a- vansate pentru facilitarea studiilor. Prevăzută cu instalații fonice perfecționate, ea posedă o tablă mobilă triplă, cinci ecrane de televiziune, proiectoare, aparatură pentru filmări etc. Toate aceste mijloace tehnice sint dirijate de la pupitrul profesorului care conduce cursul.
• DE VINZARE: TORT 

DIN EPOCA VICTO
RIANA. Printre piesele oferite spre vînzare la o importantă licitație care are loc zilele a- cestea la Londra, consacrată epocii victoriene, figurează și o piesă dintre cele mai neobișnuite. Este vorba de o bucată din tortul de nuntă al reginei Victoria. Această prăjitură, în- trucitva... veche și care, bineînțeles, nu este destinată consumului, se află așezată într-o frumoasă cutie pe care stă scrisă data confecționării tortului : 10 februarie 1840.

• UN APARAT DE 
FOTOGRAFIAT CARE 
„VEDE" Șl NOAPTEA și-a făcut apariția în Franța. Aparatul fixează imagini pe întuneric, fără a- jutorul „blitz“-urilor sau proiectoarelor. Imaginea nocturnă, aproape invizibilă ochiului, este înregistrată de aparat datorită unui obiectiv de mare deschidere și a unor tuburi amplificatoare de lumină care o măresc de 30 000 de ori. Noul aparat poate fi folosit Ia manifestările sportive nocturne, în observațiile asupra comportamentului animalelor, la fotografierea, sub microscop, a unor bacterii care nu trăiesc la lumina zilei etc.
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