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• ROMANIA-ÎN CO
MERȚUL MONDIAL

• Forme diverse ale 
muncii politice de masâ 
în sprijinul marii între
ceri socialiste

• Am fost doua zile 
împuterniciți de bloc

• Rubricile noastre: 
Telex cetățenesc; Fap
tul divers; Carnet cul
tural; Cronica drama
tică ; Sport

NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar 
munlst 
siliului 
eialiste 
ianuarie pe ziaristul tunisian Ab
dallah al-Kahlaoui, trimis special 
al ziarului „AI Amal", organ al 
Partidului Socialist Desturian.

general al Partidului Co- 
Român, președintele Con
de Stat al Republicii So-
România, a primit la 31

La întrevedere a participat 
varășul Cornel Burtică, 
supleant al Comitetului 
secretar al C.C. al P.C.R.

Cu
Nicolae 
interviu
Amal".

to- 
membru 

Executiv,

acest prilej, 
Ceaușescu a acordat 
cotidianului tunisian

tovarășul
un

„Al

r
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Editorul argentinean Guillermo Nolasco Juarez

ATENJIE MAXIMĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, a primit joi pe 
Guillermo Nolasco Juarez, directo
rul Editurii „Juarez" din Buenos 
Aires, împreună cu soția, doamna 
Dolores Juarez.

In editura argentineană „Juarez" 
a apărut în 1972 volumul „Nicolae

Ceaușescu — Filozofia de pace a 
unei societăți contemporane", lu
crare care s-a bucurat de mult 
succes.

La convorbirea care a avut Ioc 
cu acest prilej a participat tovară
șul Ștefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

PROBLEMELOR
ORGANIZĂRII PRODUCȚIEI
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Anul economic 1974 — an dominat de obiective mărețe și mobilizatoare — a marcat un debut fructuos în numeroase unități conomice din industrie, construcții,din celelalte sectoare de activitate. Prin ritmurile și proporțiile sale, pianul pe 1974 prezintă o importanță deosebită pentru realizarea hotărlrilor trasate de Conferința Națională a partidului pentru Îndeplinirea cincinalului înainte termen. Producția industrială mează să crească cu 16,7 la față de anul trecut, iar volumul de investiții cu aproape 20 de miliarde lei ; totodată, în domeniul comerțului exterior se prevede sporirea exportului cu peste 43 la sută. Sarcini importante revin tuturor unităților productive, tuturor ramurilor pentru creșterea mai accentuată a eficienței economice.Desigur, pot fi consemnate numeroase realizări de prestigiu pe care le-au obținut colectivele de oameni ai muncii încă din primele zile, din primele decade ale anului. însumate de-a lungul»întregii luni ianuarie, asemenea succese întregesc acum un prim bilanț din acest an : minerii din bazinul Văii Jiului au extras peste sarcinile de plan 11 000 tone de cărbune, mai mult de jumătate din această cantitate fiind realizată de către colectivul exploatării miniere Vulcan, care a chemat la Întrecere toate unitățile carbonifere din țară; Ia rindul lor-, oțelarii hunedoreni au intensificat procesul de elaborare a șarjelor, realizind, in medie, zilnic 110 tone de oțel peste plan, iar furnaliștii aceluiași com-

de ur- sută

binat au produs proape 3 000 tone tăm cu satisfacție la o serie de produse principale— oțel, fontă, laminate, ciment ș.a.— prevederile planului au fost depășite, iar pe diferite șantiere s-a lucrat intens, luna ianuarie constituind perioada unui debut de bun augur pentru realizarea planului și angajamentelor pe 1974— anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei, anul Congresului al XI-lea al partidului.O examinare mai profundă a rezultatelor obținute pină acum relevă că, deși a existat preocupare pentru pregătirea condițiilor de realizare a planului pe 1974, totuși, într-un șir de intreprinderi s-au înregistrat rămineri în urmă în îndeplinirea sarcinilor de plan. Așa, de pildă, nu s-au realizat integral prevederile la o serie de produse, mai ales in unități constructoare de mașini, din industria chimică, metalurgia neferoasă, industria ușoară și alimentară, O atare situație este determinată de faptul că în unele întreprinderi nu s-au luat toate măsurile pentru asigurarea corespunzătoare a aprovizionării tehnico-materiale și cooperării intre uzine, nu se acționează cu fermitate pentru folosirea deplină a capacităților de producție, a forței de muncă și timpului de lucru, pentru organizarea riguroasă. a producției, întărirea ordinii și disciplinei. Totodată. la unele produse destinate exportului — din industria construcțiilor de mașini, chimie și indus-'

suplimentar a- fontă. Consta- că, pe ansamblu, tria ușoară — realizările nu s-au situat la nivelul prevederilor. De asemenea, pe șantierele de investiții, lucrările nu se desfășoară peste tot în ritm susținut ; nu s-au luat toate măsurile pentru punerea în funcțiune in cel mai scurt timp a capacităților de producție restante din 1973 ; se manifestă deficiențe In ceea ce privește asigurarea documentației, livrarea și montajul utilajelor, organizarea activității pe șantiere.Conducerea partidului apreciază că nu există in momentul de față sarcină mai importantă pentru comitetele județene de partid, ministere, centrale și intreprinderi dc- cit asigurarea, prin acțiuni hotărite, a tuturor condițiilor pentru îndeplinirea exemplară a planului in toate domeniile de activitate. In lumina măsurilor stabilite, încă din prima decadă a acestei luni, trebuie întocmite programe speciale, cu termene și responsabilități concrete, pentru recuperarea in cel mai scurt timp a restanțelor, pentru realizarea ritmică a planului la producția fizică, investiții, export și livrări la fondul pieței. Repartizați pe intreprinderi și șantiere, membrii birourilor comitetelor județene de partid au datoria de mare răspundere să ajute nemijlocit organizațiile de partid și comitetele oamenilor muncii in soluționarea o- perativă a problemelor, să urmărească zilnic modul .in care, se realizează planul de producție și export la principalele produse, grafi-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Alături de toate colectivele din Industrie angajate in întrecerea socialistă pe acest an, colectivul întreprinderii „Țesătura" din lași desfășoară in aceste zile o intreagă octivitate pentru înfăptuirea cu succes a prevederilor planului pe 1974. In Imagine, un aspect din cadrul secției de fire pieptănate. Foto : S. Cristian
Ghi rlanda 
teatrelor

f

•<

La întreprinderea de utilaj greu „Progresul" din Brăila, unitate care a lansat recent chemarea la întrecerea socialistă către toate întreprinderile constructoare de mașini și utilaje grele din țară, o atenție deosebită este acordată asimilării în fabricație a noi tipuri de utilaje. In Imagine : se examinează funcționarea unui nou tip de excavator

Pe șantierele uzinei cocsochi- mice de Ia Combinatul siderurgic din Galați, lucrările de construcții continuă în ritm intens. La cea de-a 3-a baterie de cocsificare, obiectiv cu termen de punere în funcțiune în acest an, a fost înzidită mai mult de jumătate din cantitatea de cărămidă refractară prevăzută în proiect, lucrările fiind în avans față de grafice. Construcțiile sint tn avans și la sectorul chimic, unde se execută sporirea

capacităților degazelor rezultate din procesul de cocsificare. Pe baza rienței dobîndite la alte obiective similare, colectivele grupurilor de șantiere, care concură la realizarea noului obiectiv, și-au luat angajamentul să asigure elaborarea primei șarje de cocs în cinstea zilei de 23 August, cu o lună înainte de termenul planificat.

prelucrare aexpe-

(Agerpres)
Bilanț rodnic, succese

Sarcini • Preocupări • Rezultate
INDUSTRIA ALIMENTARĂ

Interlocutor i șeful Departamentului industriei alimentare. Constantin IFTODI

— Se știe că această ramură 
are sarcina de mare răspundere 
de a asigura, zi de zi, produsele 
alimentare necesare nevoilor de 
consum ale populației. Ce va 
marca anul 1974 in sporirea pro
ducției industriei alimentare și 
ce efecte va avea asupra apro
vizionării populației și, in spe
cial, asupra ușurării muncii in 
gospodăria casnică ?— Anul acesta, volumul producției globale a unităților de industrializare aparținind Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor va spori față de anul 1973 cu 7,8 miliarde lei, ceea’ ce va situa, în continuare, această ramură pe unul din primele locuri în ierarhia dezvoltării ramurilor industriale ale economiei. Producția la i lele bunuri alimentare i consumului populației va cu : 29 006 tone carne (oe lingăpeste 4 000 tone oăsări vii), tone preparate din carne, 947 000 hl lapte, 12 000 tone brînzeturi, 1-1300 tone zahăr și produse zaharoase, a- proape 1 000 000 hl bere, 21 000 tone conserve de legume și fructe ș.a.în lumina sarcinilor trasate de conducerea partidului, ne preocupăm ca, odată cu creșterea cantitativă a producției, să diversificăm sortimentele și să îmbunătățim ca'itatea produselor, condițiile igienico-sanitare

de fabricație și manipulare a acestora. In acest context, aș vrea să subliniez prioritatea ce o capătă, In anul 1974, extinderea producerii preparatelor și semipreparatelor culinare, a mincărurilor gata pregătite, pentru a contribui la reducerea timpului pe care femeia este nevoită să-l rezerve obligațiilor gospodărești. Astfel, producția de preparate și semipreparate va spori de la 500 tone cit s-a realizat în 1973 la 3 000 tone in 1974, iar ponderea mincărurilor gata pregătite va reprezenta 68 la sută din cantitatea totală de conserve cu carne destinate consumului intern.

determinată, In cea mai mare măsură, de creșterea gradului de valorificare a materiilor prime, ceea ce ne obligă să acționăm mai ferm pe linia îmbunătățirii tehnologiilor și rețetelor de fabricație, reducerii normelor de consum, a scăzămintelor și a pe- risabilităților, precum și pentru asigurarea unei folosințe superioare aConvorbire consemnată de
Ion HERȚEG

(Continuare in pag. a II-a)

lună a anului• DEVA (Corespondentul „Scînteii", Sabin Ionescu). — Siderurgiștii hunedoreni, cei care au lansat chemarea la întrecere socialistă către toate întreprinderile din sector, au realizat, pină la 30 ianuarie a.c., o producție suplimentară față de sarcinile la zi de peste 2 900 tone fontă, aproape 7 000 tone laminate, în timp ce în sectorul oțe- lării depășirea medie zilnică » sardinilor de plan depășește 110 tone oțel.• SUCEAVA (Corespondentul „Scînteii", Gh. Parascan). — Colectivul întreprinderii forestiere de exploatare și transport din Suceava a depășit planul de producție fn luna ianuarie cu peste 5 milioane lei. Ca urmare, se vor livra suplimentar 10 000 mc bușteni de rășinoase, 3 000 mc bușteni de fag, 3 000 mc lemn de celuloză, 5 000 mc lobde pentru plăci fibrolemnoa- se și aglomerate și 2 000 mc cherestea.
ierarhia industriale principa- destinate crește

20 ooo

— Care va fi, in acest an, con
tribuția industriei alimentare la 
formarea și creșterea 
național ?

L’enituiui— Preocuparea pentru volumului cantitativ al alimentare și diversificarea acesteia este conjugată cu ridicarea eficienței economice în toate sectoarele noastre de activitate, avînd ca finalitate o contribuție sporită Ia creșterea venitului național. Se prevede ca tn 1974 unitățile industriei alimentare din ministerul nostru să asigure o creștere a acumulărilor totale cu 3,6 miliarde lei, contribuind astfel cu 9 la sută la crearea venitului național.Eficiența activității noastre este

creșterea producției
Dialog rodnic,

perspective pozitive
in dezvoltarea relațiilor

româao-iordaniene
Cartea la sate

Caligrafii medievali scriau actele solemne cu o cer
neală specială, de ei preparată, în care turnau pilitură 
de aur. Pulberea fină puncta litera sărbătorească fă- 
cind-o vizibilă și la ceas de penumbre.

Mi-ar trebui această suavă încărcătură auriferă pen
tru a împodobi cu ea picătura de cerneală din care aș 
vrea să ivesc un omagiu celor care construiesc (ori 
reconstruiesc) teatre. Arhitecta și zidarii unor aseme
nea palate ar trebui să-și vadă numele înscrise în 
pisanii, fiindcă truda lor presupune nu doar etalarea 
unui întreg evantai de meșteșuguri, ci și inspirare. E 
greu să ridici pereți de mortar în jurul umbrei prin
țului Hamlet și trebuie să calculezi foarte precis re-țului Hamlet și trebuie să calculezi foarte precis

PICĂTURA DE CERNEALĂ
zistența la ris a pereților între care urmează să sune 
replicile meșterului Caragiale...

Marele, impunătorul, mult visatul National al Bucu
reștilor, ca și frumosul teatru nou din Tirgu-Mureș au 
avut privilegiul de a fi inaugurate de însuși conducă
torul statului și partidului.

De puțină vreme ființează in casă nouă Naționalul 
craiovean, izbindă a arhitecturii românești contem
porane.

La Pitești, o construcție greoaie, amintind mai de
grabă un siloz ori o gară, a fost in chip miraculos pre
făcută printr-o capacitate de reconcepere atit a exte
rioarelor, cit și a interioarelor intr-o splendidă navă de 
beton, marmură și cristal împodobită cu imense fresce.

Se poate vorbi așadar de o adevărată ghirlandă a teatrelor noi. Ritmul in care orașele se imbogăfesc an 
de an cu palatele Thaliei ii obligă pe autorii drama
tici să-și gindească și mai profund, și mai ancorate 
in actualitate, ghirlandele lor de cuvinte. Numărul incă 
insuficient de premiere ne face să ne întrebăm dacă 
nu e cumva mai ușor să ridici din temelii un teatru 
decit să-i asiguri un repertoriu pe măsură...

Dar anul e abia la inceput. E drept insă că anul teatral se apropie de jumătatea lui și s-ar cuveni să-i 
tonfere stagiunii în curs o strălucire deosebită.

A anului 1974...
Gheorglie TOMOZEI

Manifestare de amploare, integrată organic în ansamblul atît de variat al muncii politico-educative la sate și intrată în ansamblul tradițional al mișcării sătești, cu multiple în procesul amplu de edificare a chipului nou al lumii rurale, „Luna cărții la sate" se află in acest an — în consens cu toate celelalte acțiuni desfășurate pe întreg teritoriul țării — sub semnul sărbătoresc al aniversării împlinirii a trei decenii de la eliberarea României, al celui de-al XI-lea Congres al partidului și al împlinirii unui la a din cu

culturale ecouri

țială îmbogățire rituală a lumii lui nostru.Concepută ca cununăre acțiunilor ale așezămintelor culturale rurale in lunile de iarnă, sărbătoarea cărții își propune de a contribui, prin moda-

spi- satu-o in- firească a cotidiene
să smulgă pămintului recolte tot mai bogate, A contribui la angajarea hotărîtă a locuitorilor de la sate pentru îndeplinirea sarcinilor mari ce Ie stau în față — iată un obiectiv de maximă importanță care se conturează limpede în

rile, să contribuie ta satisfacerea setei de cunoaștere și frumos a lumii satului. Să a- mintim că, numai In 1973, rețeaua difuzării cărții la sate a cooperației de consum cu cele peste 1 000 librării și 7 500 raioane și puncte de difuzare

ogoarelor In cadrul tradiționalei acțiuni
LUNA CĂRȚII LA SATE"și al împlinirii i sfert de veac de istorică Hotărîre C.C. al partidului 3—5 martie 1949, privire la transformarea socialistă a agriculturii. Pe agenda manifestărilor culturale care animă și îmbogățesc în lunile de iarnă viața satelor noastre. „Luna cărții Ia sate" evidențiază atracția puternică a lecturii pentru milioane de oameni, atenția deosebită formării și tuturor muncii de astfel ca prin aceste acțiuni cartea să contribuie la o substan-

V

acordată pregătirii oamenilor la sate,

tJ

litățile sale specifice, Ia educația politică, cetățenească, profesională a milioanelor de locuitori din mediul rural.Bogatul calendar de manifestări va să contureze propice pentru rodnice, care să tă țărănimii să aprofundeze și mai bine politica internă și externă a partidului, să înțeleagă sensul profundelor transfoi - mări înnoitoare din ultimii ani, cerințele mari ce stau tn fața lor, cei care trebuie

căuta cadrul discuții permi- noastre

fața prestigioasei sărbători.Actuala ediție a „Lunii cărții la sate", organizată în colaborare de turii și eialiste, retului Uniunea
Corisiliul Cul- Educației So- Uniunea Tine- Comunist și Centrală a Cooperativelor de Consum, prilejuiește un rodnic bilanț al răs- pindirii științei și culturii prin intermediul cărților. Mijloacele difuzare a cărții sate sint mai mari aricind și ele tind satisfacă în tot bune condiții solicită-

de la ca să mai

din cadrul magazinelor mixte, împreună cu 7 000 de difuzor! și 22 secții județene „Cartea prin poștă" au pus la dispoziția satului peste 3 000 titluri într-un tiraj de aproape 12 milioane volume, că interesul cititorilor pentru cartea social-politieă, științifică și literară se situează pe o spirală evolutivă, ca și preocupările factorilor culturali locali de a găsi forme și mijloace atractive de popularizare a cărțiiDin bogatul pro-

gram al actualei ediții a „Lunii cărții la sate" reținem consfătuirile dintre editori și cititori, întîlniri ale autorilor unor cărți despre viața satului cu cititorii lor, expoziții de cărți, concursuri literare, lecturi dramatizate, șezători și simpozioane literare, lansări de titluri noi în librării în prezența autorilor și a editorilor. Vor fi solicitate bibliotecile căminele cluburile, dar mai școlile, gâniza trine, cărți, torii, bine tuale cărții, acțiuni vor trebui constituie reflexe nemijlocite ale realităților zilnice ale fiecărei comune, pornind de la necesitățile locale concrete, de la nevoile reale ale fiecărei colectivități.„Luna cărții la sate", ediția 1974, are nobila menire de a face propagandă cărții, de a' lorilor din temporan 9șteptate, de a apropia și mai mult cartea de oameni.

mai mult comunale, culturale, ales or- vl- depentru a expoziții, prezentări întîlniri cu citi- valorificînd mai posibilitățile ac- de răspîndire a Toate aceste să

durabilă oferi citi- satul con- lecturile
y

După cum este cunoscut, la invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a avut loc vizita oficială a Maiestății Sale regele Hussein Ibn Talal Hașemit al Iordaniei. Inscriindu-se în contextul larg al legăturilor prietenești româno-arabe, această vizită a evidențiat încă o dată bunele relații statornicite intre cele două țări și popoare, dorința comună de a intensifica colaborarea în multiple domenii, de a conlucra pe plan internațional în direcția întăririi păcii și securității în lume.Preocupindu-se in mod constant de întărirea prieteniei și cooperării frățești cu toate țările socialiste, România dezvoltă, totodată, legăturile de colaborare prietenească cu statele care au pășit pe calea dezvoltării economico-sociale independente, in acest cadru un loc remarcabil ocu- pîndu-1 relațiile cu țările arabe. O expresie a acestei statornice orientări o constituie și actuala vizită la București a șefului statului iordanian.Convorbirile pe care oaspetele le-a avut cu președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, au evidențiat, așa cum se arată in Comunicatul comun publicat ieri, posibilitățile existente pentru dezvoltarea multilaterală a relațiilor româno- iordaniene.Deși de dată relativ recentă, relațiile economice româno-iordaniene cunosc o evoluție lumul schimburilor înregistrat în 1973 aproape 28 la sută

al Regatului

pozitivă. Vo- comerciale a o creștere de „„—__ ... ----- față de 1972.în baga acordului comercial semnat in 1968, țara noastră livrează o serie de mărfuri solicitate de piața Iordaniei, România ocupind, conform statisticilor oficiale, locul al 13-lea in comerțul exterior iordanian. Pentru anul în curs, se prevede ca volumul schimburilor reciproce să crească și să se diversifice și mai mult, adin- cindu-se cooperarea economică și tehnică.In acest sens, in timpul dialogului româno-iordanian la cel mai înalt nivel, i-a exprimat interesul comun

pentru realizarea obiectivelor prevA- zute în acordurile de cooperare economică încheiate anterior, precum și față de inițierea in viitor a altor asemenea aranjamente reciproc avantajoase.Totodată, convorbirile au evidențiat dorința comună de dezvoltare a relațiilor politice, ca și pe alte planuri de activitate. Este semnificativ din acest punct de vedere faptul că s-a convenit deschiderea, în viitorul a- propiat, de ambasade și acreditarea de ambasadori rezidenți în cele două capitale, precum și începerea negocierilor in vederea încheierii unui acord de colaborare culturală. Se poate astfel aprecia că rezultatele concrete ale convorbirilor sint de natură să aducă o contribuție de cea mai mare însemnătate la impulsionarea colaborării multilaterale româno-iordaniene, la dezvoltarea relațiilor bilaterale. „Vizita pe care o efectuați în România — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu. adresîn- du-se regelui Hussein — constituie expresia relațiilor de colaborare și prietenie dintre poporul român și poporul iordanian. In același timp, consider că ea constituie și o expresie a dorinței reciproce de a extinde și în viitor această colaborare in toate domeniile de activitate".In cadrul convorbirilor româno-iordaniene a fost relevat cu satisfacție cursul pozitiv al vieții internaționale în direcția păcii și destinderii, a fost subliniată afirmarea tot mai puternică în raporturile dintre state a principiilor egalității depline, respectării stricte a independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, renunțării la amenințarea cu forța și folosirea forței. In acest context, cei doi șefi de stat au exprimat atașamentul țărilor lor față de principiile și țelurile Cartei O.N.U., au evidențiat semnificația pe care România și Iordania o acordă întăririi rolului O.N.U. în soluționarea problemelor internaționale. în a- celași timp, au fost subliniate rolul
Eugen IONESCU

(Continuare in pag. a V-a)
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Paza bună
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| copiilor!

După 27 
de ani...Cu totul întimplător, discuție dintre două internate la spitalul C.F.R. din Sibiu, venind vorba de seceta grea din 1946-1947, una îi povestește celeilalte cum că in anul acela o fetiță de cițiva ani, de prin Moldova, ajunsese în comuna ei (Turnu-Roșu, Sibiu) și fusese adoptată de familia Ritivoi. Cealaltă pacientă, din Cobiceni (Botoșani), și-a amintit că o fetiță a unei vecine de-a ei plecase tot atunci de acasă și i se pierduse urma. „Nu cumva ?“... Și iată că „fetița" aceea de acum 27 de ani, pe nume Ileana Anghel, din Turnu-Roșu, care are, la rîndu-i, și ea o fetiță, s-a dus, împreună cu soțul, pe meleagurile Botoșanilor, unde și-a reintilnit mama și pe ceilalți șase frați, în emoția întîlnirii- n-a uitat însă de cele două paciente, a- dresîndu-le și pe această cale mulțumiri și sănătate !

Inspectoratul județean Timiș 
al Ministerului de Interne a i- 
nițiat un control asupra modu
lui in care sint păstrate și mlnu- 
ite valorile monetare. In afară 
de unele „mici" nereguli pri
vind unele chei și sigilii, con
semnăm un fapt puțin credibil, 
dacă n-ar fi autentic : una din 
casierele de la stația C.F.R. Ti
mișoara „uitase" banii pe masă. 
Si nu erau decît... 147 000 lei. 
Și incă un caz și mai și : un 
delegat al I.A.S. Timișoara 
transporta — fără însoțitor ! — 
nu mai puțin de... 212 500 lei. 
Primindu-și sancțiunile cuve
nite, cei in cauză și-au amintit, 
probabil, și de proverbul cu 
„paza bună" și „primejdia rea".

îmi acordați

Borbat, de Ia șan-Augustintierul fabricii de bere din Satu- Mare, de cum a văzut arhiplin ringul de dans, s-a și adresat, clătinîndu-se, unei tinere, E.F., cu arhicunoscutul : „îmi acordați... un dans 7“ Și cum, clătinarea lui, i s-a părut fata clatină din cap și că, astfel de „cazuri", cum cîntecul, dacă face „nazuri1 lasă cu „necazuri"; A.B. a arun.- cat cu vinul din pahar în obrazul fetei. Epilog : în loc de dans, i s-au „acordat" trei luni.
zice se

Nu vă jucați 
cu viața

Vn copil de 3 ani și jumătate, 
din Birlad, a fost lăsat singur 
in casă, cu ușa incuiată și cu un 
reșou in priză. De la reșou s-a 
produs un scurt-circuit, de la 
scurt-circuit a izbucnit un in
cendiu, incendiul a fost stins, 
dar copilul n-a mai putut fi 
salvat...

| Scandalagiul 
j potolitDe cite ori Ioan N. Robotin intra (și intra aproape în fiecare seară) in bufetul din comuna Șanț (Bistrița-Năsăud), de atitea ori incepea, din te miri ce, scandalul. Și, după fiecare scandal, se alegea cu cițe o amendă „Nu-i nimic — se fălea el. Plătesc. Plătesc, dar fac ce vreau". Și, mai ieri seară, a „vrut" să rămînă singur in bufet, îmbrincindu-i pe toți afară. Văzind că n-are spor, a spart o vitrină, iar în drum spre casă a încercat să dea foc la grajdul unui consătean pe care nu-1 a- vea „la inimă". Prins asupra faptului, s-a și scotocit prin buzunare : „Știu, amenda... Plătesc pe loc". De data asta însă mai are un „rest", pe care o să i-1 dea tribunalul.

Solistul 
fluievocal... 

ră a pagubăPe adresa filialei Casei de pensii și asigurări sociale din Galați a țăranilor cooperatori a sosit o șerisoare-sesizare, în care se spunea că 44 de săteni din satul Ionășești nu-și primeau pensiile. Alertate, organele de resort au început, imediat, cercetările. La Galați, scriptele erau în ordine. La Ionășești s-a constatat însă ca unul din semnatarii scrisorii nu mai era de mult în viață, iar alți patru se mutaseră prin alte județe. Scrisoarea era o plastografie. Autor : George Ichim, solist vocal la Teatrul muzical din Galați. „Am făcut-o, pur și simnlu, pentru amuzament — a declarat el. Colectivul teatrului nu s-a „amuzat" însă de-a- ceastă glumă de prost gust, care friza și calomnia, drept care l-a scos din rîndurile sale. Acum, solistul vocal fluieră a pagubă.Rubrică redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID*i corespondenții „Scintell'

Sarcinile celor 4 
ani ai cincinalului 
îndeplinite pînâ la 
23 August" - iată o recentă chemare lansată, Ia Bîrlad, de către comuniștii de la întreprinderea de rulmenți, care este larg popularizată în localitate prin cele maț diverse forme ale muncii politice de masă. Comitetul municipal de partid întreprinde în prezent numeroase consultări cu muncitori, tehnicieni, ingineri și desfășoară o intensă muncă politică în vederea extinderii inițiativei șl în alte unități economice. In acest scop, membrii comitetului municipal de partvi, repartizați pe întreprinderi, analizează, cu concursul nemijlocit al comuniștilor, obiectivele din planul pe perioada 1971—1974, care pot fi și realizate pînă la 23 August, ajută organizațiile de partid în activitatea politico-educativă ce o desfășoară în sprijinul întrecerii socialiste. Prin agitatori, agitația vizuală, gazetele de perete, stațiile de radioamplificare, sarcinile — defalcate pe fiecare secție, brigadă, mașină — sint larg popularizate, se inițiază acțiuni politico- educative menite să contribuie la dezvoltarea responsabilității față de bunul producției și rea Întrecerii

Vaslle IANCUcorespondentul „Scinteli"

Noi ediții ale ga
zetelor de perete. In trei secții ale Combinatului siderurgic Reșița — oțelă- rie, reparații mașini și a- gregate siderurgice, respectiv fabrica de aglomerare — noile ediții ale gazetelor de perete îndeamnă colectivele respective să a- nalizeze chemarea la întrecere lansată de si-

rioară a acestora in vederea realizării sporului de 42 000 tone aglomerate, înscris în planul pe 1974, comparativ cu anul trecut,
Nicolae CATANAcorespondentul „Scintell"

„Tribuna fruntași
lor" este titlul unei emisiuni noi a stației de ra-

„De ia om la om...” Ziarul de uzină „Nicolina nouă" de la întreprinderea mecanică din Iași a inițiat, începînd cu primul număr din acest an, o rubrică permanentă sub titlul — „Muncă politică de la om la om în sprijinul îndeplinirii ritmice a producției", într-un interviu intitulat „Comuniștii demonstrează practic", maistrul Petre
INFORMAȚII

♦

derurgiștli hunedorenl și să răspundă prin angajamente cît mai tnsufleți- toare. La oțelărie, spre e- xemplu, o ediție specială relevă inițiativele, măsurile tehnieo-organiza- toriqe și politice vizînd atingerea — pentru prima oară în istoria siderurgiei reșițene — a unei producții de în cea ție, un milion tone oțel, de-a doua sec- tema articolelor recentei ediții este calitatea. Pornind de la cotele de exigență ale anului în care aniversăm trei decenii de la eliberare și intîmpi- năm Congresul al XI-lea al P.C.R., gazeta de perete de la fabrica de aglomerare iși propune să evidențieze rezervele materiale existente în mobilizezetru

dioamplificare a întreprinderii de produse refractare din Alba lulia. Ea își propune să prezinte, săptămi- nal, în timpul pauzelor de masă, scurte relatări, bilanțuri, constatări concrete din secții. Emisiunea tinde spre o cronică săptă- minală a activității de producție, susținută de comuniști, muncitori fruntași în producție, specialiști, cadre de conducere, secretari ai bază siuni rea ției,
organizațiilor de ș. a. Primele emi- au vizat ritmicității posibilitățile de conomisire a energiei combustibilului, rea corespunzătoare a utilajelor, îmbunătățirea calității producției.

Ștefan D1NICAcorespondentul „Scintell"

Telescu împărtășește din experiența brigăzii sale, a- rătind prin ce mijloace își Îndeplinește fiecare lucrător, zi de zi, sarcinile de producție. în cadrul rubricii sînt publicate, de asemenea, un grupaj de informații privind munca politică de masă desfășurată In întreprindere pentru mobilizarea colectivului la întrecerea socialistă consacrată îndeplinirii Înainte de termen a cincinalului, precum și un grupaj intitulat „Oameni și fapte din întrecere". în aceeași idee este relansată inițiativa „Să lucrăm o zi pe lună cu material economisit și recondiționat", relevîndu-se faptul că, anul trecut, economiile de materiale au „a- coperlt", în repetate rînduri, neajunsurile din sectorul aprovizionare, con-

tribuind, pe această cale, la asigurarea ritmicității producției. Ziarul își anunță cititorii că acestei rubrici îi va fi consacrată — număr de număr — o pagină, invitîndu-i să participe la realizarea ei.
Manole CORCACIcorespondentul „Scinteii"

Agitatorii popu
larizează experiența 
înaintată. uzina -®- lectroputere" din Craiova, cu ajutorul unor planșe, grafice, diagrame relevînd cele mai valoroase metode de muncă și rezultatele obținute pe seama lor în întrecerea socialistă, agitatorii poartă discuții de la om la om, stimulînd muncitorii să aplice tehnologiile cu productivitatea și eficienta economică cele mai ridicate. Zilele acestea, comitetul de partid a definitivat și planul generalizării inițiativei „Dinamism în dezvoltarea gindi- rii economice pentru realizarea cincinalului în mai puțin de patru ani și jumătate". Se prevăd termene și responsabilități precise, analize pentru cunoașterea stadiului îndeplinirii fiecărui obiectiv ; un grup de agitatori va populariza rezultatele practice ale inițiativei. O contribuție deosebită aduc agitatorii pregătirea răspunsului chemarea la întrecere cialistă lansată de către treprinderea bucureșteană „Automatica".

loan VEANGA

• Microcabinet chirurgical care încape intr-o valiză. Această realizare aparține colectivului clinicii nr, 2 de chirurgie cardio-vasculară din Tirgu-Mureș. El conține trusă de mică chirurgie, de toraetomie pentru masaj cardiac intern, de traeostonie și cateterisme venoase etc. Echipele de gardă pot interveni astfel mai rapid — In caz de accidente cardiace — înainte ca bolnavul să fie transportat la spital.• Nivelul asistenței medicale in Buzău s-a îmbunătățit, în ultimul timp, și prin darea in folosință a două noi pavilioane (cu 130 de paturi) la maternitate. Acum, maternitatea buzoiană dispune de două săli de operație, 5 săli pentru nașteri, sectoare separate de obstetrică, precum și de un serviciu de terapie intensivă pentru adulți și nou născuți.
• Piteștiul a reacționat. Recent, în cadrul «cesteî rubrici făceam cunoscută inițiativa comercianțiior bucureștenl care au organizat 19 microcase de comenzi în întreprinderi. Preluind această inițiativă, co- mercianții din Pitești ne anunță : „în 3 întreprinderi din localitate („Textila", „Argeșana" și C.P.L.) am organizat și noi experimental asemenea unități".în ce ne privește, așteptăm asemenea reacții și din alte județe.• Inițiativă necomercială la Timișoara. Singurul restaurant lacto- vegetarian din Timișoara și-a modificat recent orarul : acum deschide la ora 8. înainte, programul începea la 6. Așa că, toți cei care înainte de începerea lucrului serveau aici micul dejun au trebuit să renunțe Ia el. întrucit această măsură... necomercială este și nepopulară, sîntem gata să consemnăm — tot aici — revenirea la bunul program vechi.• Pentru vilcenl și nu numai pentru el. La Rm. Vîlcea a fost organizată recent o interesantă expoziție, unde producătorii din această zonă (cooperația meșteșugărească și industria locală) prezintă publicului un vast sortiment de mărfuri. In urma sondajului efectuat în rîndul vizitatorilor, comercianții din Rm. Vîlcea duse valorînd peste 10 milioane lei. La această contractele încheiate de reprezentanții comerțului Olt, Dolj, Gorj și Sibiu.• „Expres" ca... melcul. La spălătoria „Expres" aduc lenjeria la spălat pentru termenul de 3 zile, insă unitatea le onorează comenzile după două săptămîni și chiar mai mult.
• Stațiunea balneoclimaterică Sovata se află, cum se spune, pe mina proiectanților și constructorilor. Sînt in curs de construcție un complex hotelier cu 800 de locuri și o largă bază de tratament. Recent a început construcția unui nou hotel turistic, care este proiectat pentru primirea a 250 de oaspeți.• Un hotel de mare capacitate va fi dat în folosință In acest an In cadrul centrului de perfecționare a cadrelor pentru turism, aflat în construcție in apropierea cartierului „Jiul-Scinteia“ din Capitală. Hotelul va dispune de dotări complexe, inclusiv piscină, și va fi servit in întregime de elevii centrului.

Semnatarii acestor rînduri și-au propus să îndeplinească două zile la rînd — cu înțelegerea a două a- sociații ale locatarilor — funcția de împuternicit de bloc. Unul in Balta Albă (bloc A 12), altul în Drumul Taberei (blocurile Z 5 și Z6).Ce-am făcut, practic 7 Vă propunem să urmăriți, in paralel, „stenogramele" noastre.M. I. : Am preluat funcția de la imputernicitul titular in 20 ianuarie, duminică. în loc de repaus... Dar să vă povestesc totul pe Îndelete.Pe la ora 15, ca un făcut, s-a spart o conductă in subsolul blocului. Ochii locatarilor s-au îndreptat spre administrator, adică spre mine, iar ai mei spre... I.C.A.B. Ii explic funcționarului de la telefonul 49.35.80 necazul blocului nostru (i, în loc să-mi trimită un meseriaș, îmi cere să notez următoarele indicații „tehnice". „Icșiți în fața blocului, faceți patru pași la’ dreapta, după aia trei la stingă (observați, ca-n „Nunta Zamfirei" !) și prin apropiere o să vedeți o gură de canal. Desfaceți capacul, coborîți cinci trepte, vă orientați unde vine nordul și, puțin mai la dreapta, e o vană. O închideți bine, și cu asta ați terminat".în zadar pe lingă I.C.A.B.-ulul lucrător :— Noi nu ne ocupăm asemenea reparații. Noi vem în grijă numai instalațiile exterioare. Adresa- ți-vă cooperativei.De la dispeceratul cooperativei „Instalatorul" nu am primit nici măcar un sfat. Aici, duminica după- amiază nu se lucrează. La I.C.R.A.L. — de asemenea.C. P. : N-a fost mai norocos nici debutul meu ca împuternicit. Nici n-am a- pucat să iau bine postul în primire, și mai mulți cetățeni m-au invitat să vizitez cîteva apartamente. De ce 7 Temperatura în u- nele camere era sub 19 grade. Ce puteam face altceva decît să intervin imediat la punctul termic din cartier 7 Inginerul Rambă. după ce m-a ascultat cu atenție, după ce și-a notat meticulos adresa, m-a asigurat : „Fiți fără grijă, trimit urgent la blocul dv. pe maistrul Ciupercă". Cit de „urgent" a intervenit reprezentantul termoficării, judecați și dv : nici după trei zile mult-așteptatul maistru Ciupercă nu și-a făcut apariția. ( 7 !)M. I. : în blocul A 12 peste noapte au fost sparte __  n-am putut stabili cum __ două geamuri la ușile de la intrare. Agenda da lucru mi-a fost imediat încărcată.

— Alo. 14.75.27 ? Cooperativa Sînt Împuternicitul lui A 12 și...— îmi pare rău, vă putem servi.— 7 !— ...Ați înțeles 7 putem servi. Dispeceratul cu montatul geamurilor la domiciliu s-a desființat.Și, astfel, am simțit, la propriu și la figurat, „greutatea" muncii de împuternicit : blocul nu l-am putut transporta, dar a trebuit să car in soațe, din centru pînă în Balta Albă, geamurile luate de la cooperativă.C.P. : A doua zi am ieșit

și mi s-a repartizat pe loc o cotă de pomi spre a-i planta in fața blocului.C. P. : Parcă ar exista... telepatie. Două servicii au răspuns prompt și la apelul meu. In jurul blocurilor Z5 și Z6 era un miros suspect, și cetățenii se temeau să nu fie vorba de scurgere de chipe de la venit și au în amănunt, vins că. putem fi... liniștiți, nu e nici un pericol. Intervenției făcute la centrul I.C.R.A.L. din cartier, pentru instalarea unui geam spart, i s-a dat curs în mal puțin de două ore.

dresate C.S.E.A.L. și C.P.M.B. privind unele deficiențe la blocurile Z 5 și Z 6, comisia întrunită la fața locului a constatat că cele sesizate sînt juste. In- trucît blocurile au fost recepționate in 1969, s-a dispus ca I.C.R.A.L. Giulești să execute următoarele lucrări pentru înlăturarea, in trimestrul HI 1972, a infiltrațiilor de. apă din terasă la apartamentele 61, 65 și 66 din blocul Z 6 și pe coloana de colectare a apelor pluviale la apartamentele 61 și 62 din blocul Z 5. Celelalte lucrări (n.n. : infiltrațiile prin pereții placați cu cărămidă) se vor e- xecuta în trimestrul II 1973“. 2) „I.C.R.A.L. Giulești — 10 II 1973. Vă facem cunoscut că blocul Z 5 figurează în planul nostru pe 1973 pentru refacerea teraselor. Celelalte remedieri vor fi executate în anii viitori".— Ne e jenă și nouă de cele promise și nerealizate în adresele citate — conchide noul director al I.C.R.A.L., Dumitru Cher- ciu. Vă asigur insă că în trimestrul II a.c.. vom începe lucrările de reparații la cele două blocuri.Prin urmare, după aproape trei ani, o nouă promisiune. Va fi ea ultima 7

Arhitectura modernă, funcțională, cu puternice influențe de artă populară, nivelul ridicat de confort caracterizează astăzi numeroase unități de servire ale cooperației de consum. La Tîrgu-Neamț, de pildă, nu numai Casa Arcașului de la poalele Cetății Neamțului oferă un punct de atracție turistică, ci și cochetul motel „Plăieșu", pe care-l prezentăm in imagine

• Au fost elaborate noi reglementări privind lucrările de întreținere și reparații la fondul locativ de stai. Ce prevăd aceste norme 7 1) Aprecierea stării de uzură a imobilelor și, deci, planificarea executării reparațiilor nu se va mai face prin aprecieri subiective, ci pe baza unor criterii științifice (pentru fiecare element component al imobilelor s-au fixat „durate de serviciu", după expirarea cărora devine oportună executarea reparațiilor). 2) Pentru a se cunoaște situația exactă a uzurii fiecărui imobil, întreprinderile de administrație locativă vor întocmi fișe de evidență privind starea tuturor clădirilor ; In plus, se vor organiza controale periodice anuale la toate imobilele pentru a se constata dacă lucrările de reparații sint necesare înainte sau după expirarea „duratei de serviciu". 3) Pentru executarea unor lucrări neprevăzute — datorate unor factori imprevizibili — s-a stabilit să se rezerve un procent de 20 la sută din fondurile planificate de reparații curente. 4) în vederea evitării tergiversărilor privind închiderea șantierelor de la imobilele reparate — inclusiv pentru evitarea risipei de materiale uitate de constructori — s-a fixat terphenyl de 30 de zile (de la recepția lucrărilor) pentru lichidarea completă a șantierelor.• Un nou cartier la Craiova. Pe str. Silozului a început să prindă contur cel mai tinăr cartier al orașului. în prima etapă se vor construi aici 8 blocuri cu cite 5 niveluri, insumind circa 250 de apartamente. Primii locatari vor primi cheile noilor apartamente chiar în primul semestru al acestui an.• Primul bloc-turn din sință. Noul bloc marchează vie al orașului.• Record brăilean. Anul școlare pentru brăileni. în ce vor completa baza de învățămlnt din Brăila, aici se strui și două internate de 600 de locuri și o cantină centrului școlar de construcții.• La Ploiești se afli in construcție al doilea complex de creșă- cămin (cu o capacitate de 360 locuri) finanțat din fondurile sindicatelor. Beneficiarii lui 7 Copiii salariaților de la Întreprinderea de utilaj chimic, de la complexul C.F.R. ș.a.• Călători printre... piramide. Strada Prahovei, din municipiul Dro-beta Tr. Severin, se află în reparație de circa un an. Constructorii au brăzdat-o, in lung și-n lat, cu tot felul de canale, au înălțat adevărata piramide de pămlnt și... au plecat. Și, duși au fost... 4

pe teren. între locatarii blocului Z 5 și constructorii Șantierului 7 Izolații există. de multă vreme, un „dialog de la distanță". Constructorii susțin că au reparat terasele, locatarii zic — și au dovezi — că mai mult au stricat decît au reparat.Mă deplasez la șantierul cu pricina, de pe Șoseaua Rânduri. Inginerul " trescu îmi cere :— Explicați-mi totul, mai amănunțit, ca să țeleg despre ce-i vorba.Explic și eu cum mă pricep și ca mă pricep. Dumnealui notează ceva pe o bucățică de hîrtie ruptă dintr-o filă de calendar, și dialogul se încheie așa :— Fiți fără grijă. O să luăm măsuri. O să trimitem pe cineva Ia blocul dv.în timp ce tovarășul inginer mă conducea spre ieșire, am observat cum vîn- tul a zburat de pe biroul domniei sale „hîrtiuța cu promisiuni". Nici a doua și nici a treia zi, constructorul n-a venit ! Oare din ce pricină 7M. I. : Dacă primele două încercări, de a rezolva problemele locatarilor, n-au avut sorți de izbindă, la primăria sectorului 4 am fost primit chiar de tovarășul prim-vlcepreședinte

Pe-cit In- reclamația dv. fi înregistrată, reclame unul

M. I. : în cea de-a doua zi, la blocul meu totul a decurs normal, cu excepția unei întreruperi a curentului, la scara a V-a. Am pus mina pe telefon și-am sunat la I.D.E.B.— Dv. cine stnteți ?— împuternicitul blocului.— Și locuiți la scara cu pricina 7— Nu.— Atunci nu poate Trebuie sădintre locatarii în cauză.— Dar eu sînt Împuternicitul blocului...Inutilă insistența, pentru că, la celălalt capăt al firului, nimeni nu mă mai asculta. Telefonul se închisese demult.C. P. : în ultima zi sînt trimis de asociația locatarilor din nou in audiență. De data aceasta la I.C.R.A.L. De ce 7 Să executarea promise și răspromise.în locul cu și fără istoric, l-am propus tovarășului director să-i citesc cîteva din răspunsurile primite la demersurile făcute de asociația locatarilor pentru executarea remedierilor, reproduc întocmai : „D.G.G.L. — 5 iunie Urmare • sesizării dv. ■-

intervin pentru unor remedieriunei explicații.
Le1) 1972.

...Aici punerh punct „stenogramelor" noastre. Mai simple sau mai complicate, problemele care au făcut obiectul acestor rînduri sint, zilnic, la scara întregii Capitale, de ordinul sutelor. Pentru că in București activează nu un împuternicit sau doi, ci cîteva mii, și fiecare poate a- vea de rezolvat, într-o zi sau alta, asemenea necazuri. Evident, nu spunem nici că toate ar fi „rezolvate" la fel ca acelea cu care ne-am confruntat noi în cele două zile cu pricina. Dar, dacă admitem, fie și ipotetic, că o parte din cei ce se adresează zilnic cu astfel de probleme intimpină aceleași dificultăți, nu e greu de înțeles cît de multe prejudicii se aduc cetățenilor care au nevoie de asemenea servicii. Cum nu e greu de înțeles nici cît de prejudiciat poate fi, plnă la urmă, acest imens avut obștesc — fondul de locuințe al statului .Iată de ce considerăm că „experiența" noastră — chiar dacă nu se întil- nește în fiecare zi, la fiecare bloc — actualizează, pentru organele de administrație a municipiului, necesitatea extinderii și perfecționării serviciilor de intervenție urgentă și obișnuită la lucrările de întreținere și reparație a fondului locativ.
Const. PRIESCU 
Mihai IONESCU

— In 
costul 
ne o 
totalul 
producție-marfă. Ce se va în
treprinde in acest an pentru ca, 
prin folosirea mai bună a mate
riilor prime, să se asigure o 
reducere substanțială a cheltuie
lilor de producție ?— Este adevărat că, spre deosebire de alte ramuri ale industriei, in sectorul alimentar ponderea materiei prime în totalul cheltuielilor de producție este mare : în medie, 84,6 la sută. De aceea, îmbunătățirea preluării produselor vegetale și animale de la producătorii agricoli capătă dimensiuni deosebite, atit sub aspectul cantitativ, cît și al ritmicității, cunoscută fiind conservabilitatea limitată ca un litatea gume, seama ceastă creșterii cheltuielilor de producție, au fost luate unele măsuri pentru realizarea de producții complimentare cum ar fi imbutelierea uleiului pe liniile de conserve, uscarea și bri- chetarea furajelor verzi în fabricile de zahăr etc.în ce privește aplatizarea virfuri- lor de aprovizionare cu materii prime, în special in industria laptelui, de exemplu, vom extinde secții mici, sezoniere, dotate cu strictul necesar.Calitatea materiilor prime este, de asemenea, un factor de mare impor- eco- , în de îm- au . vi- s re

subproduselor.
industria alimentară, 

materiei prime deți- 
pondere importantă in 
cheltuielilor la 1000 lei

a unora dintre acestea. Tot aspect specific este sezonabi- unor materii prime ca : le- fructe, sfeclă și altele. Ținînd de neajunsurile create de a- situație, cu consecințe asupra

tanță pentru creșterea eficienței < nomice a producției alimentare, mod deosebit prin conținutul substanță utilă. în acest scop, preună cu cercetarea agricolă fost stabilite o serie de măsuri zînd îmbunătățirea condițiilor de coltare, livrare și păstrare a produselor, pentru a nu se diminua cu nimic însușirile lor ca materii prime destinate prelucrării. De altfel, și unitățile agricole producătoare sint stimulate să se ocupe de această problemă care, pentru noi, constituie o pirghie importantă în diminuarea cheltuielilor.
— Ce alți factori vor contri

bui, in acest an, la creșterea 
eficienței economice ?— Potrivit măsurilor stabilite pentru îndeplinirea exemplară a planu-

lui la toți indicatorii, urmează să intensificăm preocupările și acțiunile de modernizare a tehnologiilor de fabricație, de valorificare superioară a materiilor prime, spre a asigura, pe această cale, diversificarea și ridicarea calității produselor alimentare. De o importanță hotărîtoare este asigurarea în cantitatea, calitatea și la termenele stabilite a materiilor prime, utilizarea lor cu spirit gospodăresc, întrucît — așa cum am arătat — ponderea lor este mare în volumul cheltuielilor de producție. Și strins legată de mai buna gospodărire a materiilor prime este cerința de a se acționa mai hotărît pentru a reduce și înlătura perisabilitățile, pierderile de orice fel. De asemenea, au fost luate măsuri în vederea organizării mal bune a producției și a muncii, care vor asigura creșterea productivității muncii și folosirea rațională și eficientă a forței de muncă. în această direcție, un accent deosebit punem pe perfecționarea pregătirii cadrelor, pe ridicarea calificării și competenței profesionale a întregului personal tehnic și economic, care să contribuie in mai mare măsură la îmbunătățirea activității economice din fiecare unitate. Cunoscînd volumul mare de bunuri care se vehiculează in întreprinderile de industrializare a producției agricole, au fost Întocmite planuri de optimizare a transporturilor care urmăresc — pe lingă o eficiență sporită a acestora — realizarea de economii de combustibil.Sint insă unele probleme în ce privește transportul, care nu depind de noi. Mă refer la faptul că sîntem nevoiți să transportăm dintr-un județ In altul mari cantități de produse finite pentru a se acoperi nevoile locale de consum. De asemenea, se aduc de la distanțe mari legume care trebuie să fie prelucrate în fabricile de conserve. Convingeraa noastră este că multe din aceste transporturi, la distanțe mari, vor fi Înlăturate prin ducerea la îndeplinire a indicației date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, in sensul că amplasarea noilor obiective industriale să se facă în bazinele de materii prime și cît mai aproape de locul unde urmează să se desfacă produsele finite. Un exemplu In a- ceastă privință 11 constituie amplasamentul celor 6 fabrici de bere de capacități mai mici, în curs de execuție și dispuse tot In atîtea județe. De altfel, consider că, în conformitate cu programul de măsuri privind dezvoltarea subramurilor industriei noastre, aprobat de conducerea parti-

— Industria alimentară, prin 
specificul ei, este o mare consu
matoare de energie utilizată 
in toate procesele de pro
ducție. Ce măsuri întreprin
deți pentru a diminua consumul 
de energie in acest sector 7— Este adevărat că, datorită extinderii mecanizării și automatizării, a altor măsuri de modernizare a producției, industria alimentară a devenit o mare consumatoare de energie electrică, de abur șl apă caldă. Ne preocupă și pe noi reducerea consumurilor șl am luat măsuri In această direcție. Astfel, în urma analizei propunerilor formulate de întreprinderi și centrale, departamentul nostru a adoptat un plan de măsuri menit să asigure economisirea unor importante cantități de energie față de sarcinile planificate inițial. Potrivit acestui plan, urmează să se realizeze, la nivelul a- nulul 1974, o economie suplimentară de 15 000 tone combustibil convențional, ceea ce echivalează cu consumul unei fabrici de preparate din carne capabilă să asigure aprovizionarea Întregii populații a Capitalei pe parcursul unui an. Principalele direcții In care vom acționa sint raționalizarea consumurilor de energie și combustibil, modernizarea dotării întreprinderilor și finalizarea unor teme de cercetare de mare eficiență. In privința modernizării utilajejor, s-a prevăzut, de pildă, pentru 1974, înlocuirea a peste 60 de arzătoare de combustibil cu randamente scăzute. Va continua acțiunea de racordare a unităților, acolo unde acest lucru este posibil, la centralele zonale de termoficare, redueîndu-se astfel numărul centralelor proprii cu consumuri neeconomicoase.Cu ajutorul organizațiilor de partid, ne străduim să creăm In rîndul colectivelor din unitățile industriei alimentare o largă opinie de masă favorabilă desfășurării unor ample acțiuni pentru ca acest an să marcheze o creștere substanțială a eficienței Întregii activități economice, încadrîndu-se ferm în marea întrecere socialistă a întregului popor, lucrătorii din ramura noastră fși vor consacra toate forțele și inițiativa lor creatoare pentru a produce mai mult, mal bine, mai economic, spre a întîmpina cu realizări deosebite cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului.
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ROMÂNIA-ÎN COMERȚUL MONDIAL
— Dacă în anul trecut, ca și în anii anteriori, de altfel, rezultatele economice pe care le-am obținut au fost bune, dacă perspectivele acestui an sînt la fel de promițătoare, aceasta se datorează în foarte mare măsură bunel colaborări cu unitățile productive exportatoare, sprijinului permanent și susținut pe care l-am primit din partea majorității partenerilor noștri din țară și, mai ales, din partea intreprinderilor centralei industriale de rulmenți și organe de ------ ... .. - . - - - HARABAGIU, „Tehnolmport-asaniblare din Brașov — ne spunea tovarășul Tudorel director general al întreprinderii de comerț exterior export" din București.Cum s-a acționat practic 7 O prospectare amplă șl profundă a pieței externe a permis acestei întreprinderi de comerț exterior contactarea unor parteneri siguri și care ofereau condiții avantajoase. Receptive la a- ceste cereri ale partenerilor externi, unitățile producătoare de rulmenți au asimilat rapid în fabricație sortimentele solicitate — între timp, contractate ; în continuare, respectarea strictă a o- bligațiilor asumate — și, înainte da orice, a termenelor convenite și a condițiilor de calitate — a dus la permanentizarea relațiilor comerciale cu cel mai mulți parteneri externi, stabilirea de noi legături comerciale tot mai a- vantajoase pentru ambele părți.Este un bun e- xemplu de conlucrare între producători și exportatori, de îndeplinire a atribuțiilor ce îi revin fiecăruia, colaborare în cadrul căreia întreprinderea de comerț exterior asigură prospectarea permanentă și sistematică a pieței externe și informarea unităților producătoare asupra nivelului prețurilor și, în general, a tendințelor acesteia ; sprijinirea în orientarea și a- daptarea producției la cerințele partenerilor ; negocierea și de contracte externe la cele mai avantajoase în respectiv ; urmărirea derulării contractelor și a încasării ritmice a contravalorii mărfurilor livrate ș.a. Iar unitățile producătoare, la rîn- dul lor, au sarcina de a organiza cît mai bine producția destinată exportului și asimilarea de noi produse și sortimente cu caracteristici tehnice și economice superioare, competitive cerute pe piețele externe ; de a asigura valorificarea superioară a mărfurilor la export prin reducerea costurilor de fabricație și printr-un ridicat nivel de calitate, condiții îmbunătățite de prezentare, ambalaj și de livrare ale mărfurilor.Ceea ce trebuie evidențiat este că asemenea bune și fructuoase colaborări s-au statornicit nu numai între unitățile centralei industriale !de Rulmenți și „Tehnoimportexport", ci și între multe alte întreprinderi de comerț exterior și, respectiv, de producție. în aceste cazuri, s-a înțeles clar că producători și exportatori reprezintă părți ale aceluiași întreg, realizarea planului de export depin- zind, in egală măsură, de felul in care acești parteneri își armonizează eforturile, contribuie deopotrivă la rezolvarea diverselor probleme ce apar pe parcursul anului. Iată, de pildă, cum ne relata tov. ing. Theodosie Ghl- rescu, director general al întreprinderii de comerț exterior „Mecano-

momentul deexportimport", că, în față, un colectiv al întreprinderii „23 August" din București — principal producător și furnizor de locomotive — a trecut operativ la asimilarea in fabricație a transmisiilor electrice destinate locomotivelor Diesel hidraulice și a automotoarelor Diesel — intens solicitate într-o serie

în cursul acestui an vom realiza prototipul și-l vom omologa" (ing. Titu Tănăsoiu, directorul centrului de proiectări vagoane din Arad) ; „Fabricăm și loturi mici de vagoane — cum au fost cele pentru Peru și Grecia ; iar întîrzierile înregistrate în cazul unor livrări s-au datorat dificultăților în aprovizionare, pe care ni le-au provocat unii din furnizorii de subansamble" (ing. Eugen Sferdianu, director comercial al întreprinderii de vagoane din A- rad). „Pînă acum, nu ne-a cerut nimeni să ne ocupăm de asimilarea de boghiuri speciale" (ing. Nicolae Ionescu, directorul uneia din cele mai importante întreprinderi de osii și boghiuri, cea din Balș).Rezumînd, se poate afirma că, din

externâ — și în cazul de care vorbim ea e bine cunoscută ! — nuexistă obiectiv mai important pentru întreprinderea de comerț exterior decît determinarea unităților producătoare în a-și orienta activitatea în strînsă corelație cu solicitările partenerilor externi. Obiectiv ce trebuie atins prin intervenții energice, chiar cu ajutorul celor mai înalte foruri.Nu trebuie să se înțeleagă că în aprecierile de mai sus avem in vedere doar situația exportului de vagoane de cale ferată produse de întreprinderea din Arad. Pentru că -la fel stau lucrurile și la întreprinderea „Progresul" din Brăila ; aici, ne- realizindu-se din

Colaborarea producătorului cu exportatorul:

Unde-s doi puterea crește
și competitivitatea sporește...

încheierea prețurile momentul

de ții înde țări și care se pot oferi în condi- avantajoase. Merită a fi relevate, aceeași ordine de Idei, acțiunile cooperare în producție realizate tot ca urmare a unei bune conlucrări cu „Mecanoexportimport" — de „Timpuri Noi" și întreprinderea de pompe — ambele din Capitală— cu firme din Italia și, respectiv, R. F. Germania, Anglia și Liban, pentru fabricarea și exportul de mo- tocompresoare și, respectiv, pompe— acțiuni realizate tocmai pentru a se răspunde mai bine pieței, pentru a se înregistra creșterea substanțială prevăzută la livrările in străinătate ale acestor produse.Relevînd aceste exemple,de colaborare bună între producători și exportatori — în ultimă instanță a- ceasta fiind „cheia" succesului oricărei operațiuni de export — nu se poate trece cu vederea peste acele situații în care rezultatele obținute— volum de export și eficiență a a- cestuia — nu sînt pe măsura posibilităților. Concret : în actuala conjunctură a pieței mondiale sînt intens solicitate vagoanele de cale ferată. In acest sens, producătorii respectivi și, în primul rînd, întreprinderea de vagoane din Arad — principal furnizor de asemenea produse — trebuie să ofere vagoane speciale (frigorifice, restaurant ș.a.) ; să accepte, mai mult ca pină acum, fabricarea de loturi mici ; să .asimileze cît te din subansamblele cu mare ale produsului, mai ghiurile speciale pentru să respecte in țoale cazurile termenele de livrare din contracte — iată ce spun specialiștii de la întreprinderea de comerț exterior „Mecanoexportimport".Ce răspund producătorii 7 „La ora actuală, avem proiectul unui vagon standard european refrigerator, iar

cauze extrem de numeroase, efortul de adaptare rapidă la cerințele pieței externe a producției vagoanelor de cale ferată nu este pe măsura imperativelor momentului. Ținem seama de punctele de vedere exprimate atît de producție, cit și de exportatori, dar ni se pare limpede că în exportul de vagoane de cale ferată nu se înregistrează încă rezultatele cele mai bune tocmai pentru că între părțile interesate — producători și exportatori — nu s-a cristalizat acea colaborare strînsă, impusă de înfăptuirea sarcinilor mari prevăzute în acest an Răspunderea revine, în producătorilor, întrucît cusit comerciant ar fi nerea unor realizăriextern este puțin probabilă fără suportul sigur care îl constituie o marfă de performanță, competitivă ca preț, oferită exact atunci cînd este cerută pe piață. Dar nu mai scăzută este și responsabilitatea exportatorilor : odată cunoscută piața

la export, primul rînd, oricît de is- cineva, obți- deosebite la

timp asimilarea integrală în fabricație a rulou- lui vibrator de șase și opt tone, întreprinderea de comerț exterior „Mecanoexportim- port" nu a putut răspunde Ia menzile din mai țări ; și tot la a- ceastă unitate industrială ar fi util de analizat costurile reale ale unui tip de excavator, astfel incit livrarea lui în șubansamble la export — montate în străinătate — să devină a- vantajoasă. Pentru colectivul întreprinderii de vagoane din Arad, ca și pentru cel de la „Progresul" Brăila, și pentru toate celelalte aflate într-o situație similară, se cuvine subliniat că nu exportăm „ce vrem, ce avem, ce este ușor de realizat", ci ce se cere. Și aceasta intrucit tot mai mult piața nu este a vinzăto- rului, ci a cumpărătorului.Concluzia ? în colaborarea produ- cător-exportator s-au înregistrat progrese însemnate, obținîndu-se rezultate remarcabile ; aceste progrese trebuie insă consolidate, colaborarea — adîncită, multiplicată, diversificată. Se impune deci un e- fort de îmbunătățire atît a activității intreprinderilor productive, cit și a celor de comerț exterior, efort care să se concretizeze în cunoașterea mai complexă și la timp a pieței, în mobilitatea mărită a producției, în orientarea acesteia spre cele mai solicitate mărfuri.

co- primite multe

Dan MATEESCUși corespondenții „Scînteii

Rulmenții de BirladMetalurgiștii Birlad primul menți De-a lungul de ani de fabrica din Birlad a a-
au lot spre de la expediat de rul- Manila. celor 20 existență,

juns să realizeze circa 800 de rulmenți oscilanți, axiali și cilindrici, produse care se caracterizează prin durabilitate sporită, silențiozitate și func-

mai mul- valoare ales bo- vagoane ;

ționare ireproșabile. De altfel, Filipine este cel de-al 55-lea beneficiar extern care se înscrie printre clien- ții Fabricii de rulmenți din Birlad.

Succes care obligă
între 22 și 27 ianuarie, la Koln (Republica Federală Germania) a avut loc tradiționala Expoziție internațională bienală de mobilă, manifestare la care și-au dat întîlnire mai mult de 1260 de firme șl întreprinderi din 29 de țări de pe toate meridianele. La a- ceastă reuniune, considerată unanim de cercurile de specialitate cea mai importantă manifestare de a- cest gen, industria românească de mobilă a participat cu un sortiment bogat de produse. Creatorii și sculptorii în lemn din unitățile noastre de specialitate, cunoscuți și apreciați de decenii și pe piața Europei occidentale, au realizat, pentru prima confruntare pe plan mondial a a- nului 1974, noi modele de mobilă, originale, distinse prin finețea execuției și a finisajului. Cefe peste 30 de garnituri complete sufragerii, dormitoare, luri și piese de mic bilier, purtînd marca bricilor din Arad, Tg. reș, Cluj, Iași și a altor întreprinderi similare, concepute în diferite stiluri și, în special, rusticul românesc cu încrestături în lemn specifice Moldovei, rusticul german și spaniol și cele de tip colonial, în pas cu cerințele actuale ale pieței externe, au oglindit posibilitățile actuale ale României de a diversifica și dezvolta exportul de mobilă.De altfel, noile modele au constituit. adevărate puncte de atracție pentru publicul vizitator. O dova- dă elocventă a calității mobilei noastre, a faptului că ea corespunde cerințelor actuale ale pieței a fost dată de vînzarea tuturor modelelor prezentate. Parteneri tradiționali din diverse țări ai fabricilor noastre și ai întreprinderii „Tehnoforestexnort" au exprimat felicitări pentru produsele noi expuse la a- ceastă reuniune, dorința de

de ho- mo- fa- Mu-

a le cumpăra, de a încheia noi tranzacții.într-o convorbire avută cu directorul general al Expoziției internaționale de la Koln, baronul Carl Ferdinand von Der acesta ne-a relatat ducerea tîrgului a trecere în revistă meroșilor expozanți țara noastră și de hotare. Cu această am putut constata tatea sortimentelor , delelor prezentate. In standul românesc am remarcai

Heyde, : „Con- făcut o a nu- din peste ocazie diversi- și mo-

din Arad care, după opinia mea, constituie noutatea cea mai notabilă șl reprezentativă a standului românesc și care, în privința execuției, depășește fabricația proprie a întreprinderilor spaniole, ne-a relatat Marcel Jauffret, directorul Societății internaționale de mobilă din Marsilia. Societatea noastră, care desface produse pe piața mai multor țări europene, importă mari cantități de mobilă de la „Tehnoforest- export". Sperăm să dublăm
La prima „confruntare 

internațională" din acest an 
a producătorilor de mobilă

cu deosebită satisfacție că mobilierul expus, prin calitatea sa, își va găsi o certă desfacere pe piața europeană. Pentru noi va constitui un prilej de bucurie să-i revedem pe producătorii români la viitoarea ediție a expoziției noastre". La rindul său, primarul general al Kolnului, Johan van Nesziegler, cu ocazia vizitării standului nostru, ne-a spus : „Sintem foarte impresionați de bogăția sortimentului ofertei românești de mobilă și in mod special de calitatea exponatelor. Ne-a bucurat noua dumneavoastră participare la expoziție, care, sînt convins, că v-a prilejuit tacte fructuoase". Iată altă apreciere : „Am deosebit de surprins calitatea finisajului șicesul realizării detaliilor, aș putea spune ajunse chiar la perfecțiune la anumite modele. Am in vedere, în special, mobila stil „Renașterea spaniolă", a fabricii

con- și o fost de sue

la Koln

și să triplăm cifra de afaceri cu această întreprindere".Bune aprecieri ne-am notat și din partea unor conducători de firme străine, prezenți la expoziție. „Am început să lucrez cu întreprinderile 1967, timp în care am lărgit și îmbunătățit . colaborarea cu producătorii și exportatorii de mobilă români — ne-a declarat J. G. ier Doest, președintele- director al firmei olandeze „Boli en Scharp". Relațiile noastre s-au dezvoltat în așa măsură incit acum e- fectuăm schimburi reciproce in domeniul tehnic, al specialiștilor și am devenit prieteni. împreună cu fabrica din Tg. Mureș am realizat o colecție completă de modele noi de mobilă specifice pieței unor țări din Europa, precum S.U.A. și Japoniei. Cu ceastă colecție am organizat două expoziții în Olanda și acum participăm la Koln. Modelele noastre sînt foarte căutate și am avut multe succese cu ele. Din colecțiile prezentate de noi la această expoziție, mai mult de Jumătate sînt produse în întreprinderile dv. Sintem recunoscători par-

românești din

Și a-

tenerilor români pentru sprijinul dat in această colaborare reciproc-avanta- joasă și sperăm că ea se va dezvolta și mai mult în viitor". Referindu-se la exponatele românești, Oskar Gelfand, directorul companiei C. et G. Import din Montreal — Canada, spunea : „Unele modele de sufragerii, camere de lucru și dormitoare stil sînt adevărate opere de artă. De altfel, înalta calitate a mobilei românești pune pe fiecare cumpărător într-o d,' lemă dificilă în privințai legerli sortimentului. C importator de mobilă, lucr cu „Tehnoforestexport" 7 ani. Datorită diversific rii și perfecționării prod selor, volumul achiziții' mele este în continuă cri tere. Cel mai substanf spor a fost înregistrat în nul trecut. Sînt deosebit satisfăcut de colaborarea întreprinderile din Româ nia“. „In ultimii cinci ar m-am specializat pe lm portul de mobilă româ nească și am obținut o ex periență bună in acest dc meniu — ne-a reiat! , Riidiger Bonacker, proprii tarul firmei „Bona" di Bad Hazburg — R.F. Gei mania. S-a afirmat cu fie care an, tot mai mult m< bila românească pe pia noastră. La expoziția de Koln, standul dv. este dec sebit de reprezentativ, al din punct de vedere cantității, cît și al calităț. Modelele expuse, din ca unele realizate în colab rare cu parteneri ai dv. peste hotare, coresput cerințelor pieței noastre Un alt om de afaceri ve.« german, Oscar Wilms, pr prtetarul firmei cu aceli nume din Hamburg, a preciat : „După părer mea, modelele expuse Koln prin „Tehnoforeste port" sînt foarte frumos și corespund pe deplin cerințelor pieței Europei occidentale și pieței de peste ocean. Lucrez cu întreprinderile dv. de cel puțin 20 de ani și colaborarea noastră este rodnică. Prin introducerea mobilei românești pe noi piețe vom dezvolta și mai mult relațiile reciproce".
Petru UILACAN

COOPERARE ROMÂNO-ENGLEZĂ
IN FABRICAȚIA DE INCUBATOAREîntreprinderea de comerț exterior „Romagrimex" a încheiat un nou contract cu firma engleză „Bu- ckeye-Stephens Limited" din Gloucester, in baza căruia urmează a fi realizate, prin cooperare, 130 de incubatoare, cu o capacitate de 60 000 ouă flecare. De menționat că, încă din 1972, prin conlucrarea dintre cele două unități au fost construite 40 de incubatoare, partea română producînd 50 la sută din instalațiile componente.Bunele relații stabilite între cei doi parteneri au determinat extinderea acestei cooperări, țara noastră livrind părți componente de incubator pentru firma engleză, la cererea acesteia, folosite în activitatea sa de export pe alte piețe. (Agerpres)Sufrageria „Renașterea spaniolă", fabricată la Arad, vedeta pavilionului României la expoziția de

BUMBACUL SE NUMEȘTE Șl „AUR ALB"
— iar in agricultura noastră există largi posibilități pentru sporirea considerabilă a acestei avuții

ORGANIZAREA PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. I)

Așa cum s-a mai anunțat, la Alexandria, județul Teleorman, a avut loc o consfătuire pe țară privind cultura bumbacului, în cadrul căreia au fost dezbătute numeroase probleme actuale și de perspectivă legate de extinderea acestei culturi în țara noastră. In legătură cu această acțiune menită să contribuie la asigurarea cu materii prime a industriei textile, am adresat cîteva Întrebări dr. ing. Florian Pipie, directorul Stațiunii experimentale agricole Teleorman.— Cu toată „explozia" industriei de fibre și fire sintetice, bumbacul continuă să rămînă o principală materie primă folosită pe tot globul — ne-a spus, la început, interlocutorul nostru. Pentru a se asigura lărgirea bazei de materii prime interne destinate industriei noastre textile, pe baza indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea din vara trecută cu cadrele de conducere din Ministerul Industriei U- șoare, din centrale, întreprinderi și institute de cercetare în acest domeniu, a fost elaborat un program de măsuri care prevede extinderea culturii bumbacului. S-a avut în vedere faptul că, în trecut, această plantă s-a cultivat pe suprafețe destul de mari : 38 800 ha în 1948, 149 600 ha în 1951 și 224 100 ha în 1953. Apoi suprafața ocupată cu bumbac a început să se reducă din ce in ce mai mult.
— Acum, după o perioadă în care 

bumbacul a fost un „fiu vitreg" in 
familia plantelor textile, se cuvine 
si reamintim condițiile ce se cer 
respectate pentru a se obține recolte 
cit mai mari.— In trecut, în țara noastră au fost organizate cercetări minuțioase privind cultura acestei plante. Rezultatele lor au confirmat că soiurile timpurii au nevoie de multă căldură și de o cantitate de 200—300 ml apă în perioada de vegetație. Zonarea acestei culturi, pe baza con dițlilor pedoclimatice și a rezultatelor obținute în producție, a arătat ci, la noi In țară, bumbacul întîl-

nește cele mai bune condiții ecologice în sudul Cîmpiei Dunării, de la comuna Izvoarele-Mehedinți pînă la Fetești-Ialomița, pe o suprafață de circa 100 000 ha, situată pe o fîșie lată de 20—40 km. Cultura acestei

le din comuna Brînceni s-au obținut în sectorul de producție peste 1200 kg bumbac brut la hectar. De asemenea, cultivatorii șl unitățile agricole din județ au realizat producții medii de peste 1 000 kg la ha. Merită să amintim producțiile mari și constante ce se realizau, cu ani în urmă, în comunele Țigănești, Brînceni, Poroschia, Smîrdioasa, Beiu, Pietroșani, Zimnicea, Fîntînele, Su- haia, Piatra, Moșteni, Furculești și altele, comune în care țăranii se

In aceleași condiții, de la soiurile noi s-au obținut pînă la 1 530 kg la ha. Soiurile de perspectivă însă, a căror înmulțire intră in preocupările noastre, produc între 1 590 și 1 750 kg bumbac brut la hectar, cu un randament de fibră de 35—36 la sută.Capacitatea de producție ridicată a unor soiuri noi, introduse recent în cultură, este oglindită de producțiile obținute. Anul trecut, în județul Teleorman, la cooperativa agricolă Cervenia s-au realizat cîte 1 260 kg la ha ; la Voivoda-Moșteni — 1080
ClTEIIA MCLUZII FE MARCINEA CORSEA 1Util RE a» DE LA ALEIAHDRIA

plante necesită terenuri cu fertilitate naturală ridicată, cu structură stabilă, textură mijlocie, luto-nisipoase sau nisipo-lutoase, profunde și permeabile. Este de menționat că solurile nisipoase, bine aprovizionate cu apă și elemente fertilizante, pot asigura obținerea unor producții ridicate, timpurii și de calitate.
— Producțiile de bumbac ce se ob

țin la noi în țară justifică extinderea 
acestei culturi ?— Bineînțeles. In trecut, unele unități agricole au obținut producții de 600—760 kg la ha pe suprafețe de pină Ia 1 500 ha. în același timp, în condiții de cercetare, in perioada anilor 1951—1958, producția de bumbac a variat între 930—1 783 kg la ha. Intre anii 1951—1958 s-au obținut 1 280 kg la hectar, din care rezultă 426 kg fibre. în medie, în cei 15 ani de activitate a Stațiunii experimentale agrico

specializaseră în cultivarea acestei plante.Prin urmare, in acțiunea de extindere a culturii bumbacului pornim de la experiența valoroasă acumulată în trecut în țară atît în activitatea de cercetare, cît și în producție. Această experiență, așa cum s-a apreciat in recenta consfătuire de la Alexandria, rămîne valabilă și în prezent. Dar avem în vedere și faptul că, în cei 13 ani ce au trecut de cînd la noi a fost abandonată cultura bumbacului, pe plan mondial s-au extins multe procedee moderne de ameliorare, fertilizare, chimizare, recoltare, care au reușit să schimbe radical concepția despre economicitatea acestei culturi. în prezent, avem soiuri și linii de bumbac mult mai precoce, mai productive, cu randament sporit de fibră. De exemplu, in 1973, la stațiunea experimentală Drăgănești-Vlcșca soiul nr. 1 298, care a ocupat in trecut suprafețe mari în județul nostru, a dat cite 1 230 kg bumbac brut la hectar.

kg la ha. La cooperativa Cervenia merită evidențiată grija pentru repartizarea acestei culturi în acord global, ceea ce a determinat executarea la timp a tuturor lucrărilor. Ca rezultat, echipa condusă de Toma □roscaru a recoltat, de pe o suprafață de 2 ha lucrată in acord global, o cantitate de 3 000 kg bumbac brut,
— Ce probleme și ce concluzii s-au 

desprins din dezbaterile consfătuirii?— Ținîndu-se seama de cerințele industriei noastre textile, se cere să se acorde cea mai mare atenție problemelor legate de amplasarea acestei culturi și respectarea tehnologiilor. La consfătuire s-a subliniat necesitatea intensificării activității de cercetare în scopul creării de soiuri proprii, cu însușiri tehnologice superioare, potrivite pentru țara noastră. De asemenea, trebuie să ne preocupăm de producerea de sămînță și de îmbunătățirea tehnologiei de culti

vare, de mecanizarea totală a culturii bumbacului și folosirea în complex a tuturor măsurilor de grăbire a coacerii. în acest fel, vom reuși să facem din bumbac, care se pretează foarte bine la mecanizare, o cultură rentabilă, solicitată de unitățile agricole. Pentru a se obține rezultatele scontate, vor trebui pregătite cadre tehnice calificate pentru această cultură.Foarte important este să se aleagă cu mult discernămînt unitățile cultivatoare și să se organizeze ferme specializate pentru asigurarea seminței din soiuri valoroase. Pe lîngă investițiile pe care Btatul le alocă pentru construirea stațiilor de egre- nat și tratat sămînță, conducerea ministerului de resort a elaborat un amplu program care are in vedere organizarea rețelei de îndrumare, contractare și preluare a producției de bumbac brut. De asemenea, se prevede dotarea complexă cu mașini și utilaje de pregătit terenul, semănat, aplicat erbicide și defolianți, mașini de recoltat și spații pentru uscat și depozitat bumbacul brut.Sintem convinși că, prin măsuri adecvate, prin folosirea soiurilor timpurii productive. îmbunătățirea substanțială a tehnologiei, dotarea tehnico-materială, prin prețuri stimulative și acordarea de prime pentru depășirea producției, pe de o parte, cît și prin mobilizarea tuturor factorilor care concură la obținerea producțiilor, pe de altă parte, vom reuși să valorificăm eficient posibilitățile naturale de care dispunem și să producem în țară cantități însemnate de bumbac — materie primă necesară industriei noastre textile.Convorbire consemnata de 
Alexandru BRAD corespondentul „Scînteii"

cele de execuție a investițiilor, lu- înd măsuri concrete pentru preîntâmpinarea răminerilor în urmă. Concomitent, organele și organizațiile de partid, sindicat și U.T.C. vor intensifica munca politică, organizatorică și cultural-educativă de masă pentru mobilizarea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii la o activitate susținută în vederea îndeplinirii integrale a sarcinilor de plan la fiecare loc de muncă, pentru întărirea ordinii și disciplinei în producție.Cu răspundere și fermitate trebuie să se acționeze la toate nivelurile organizatorice pentru a se a- sigura o bună aprovizionare tehnico-materială. Conducerea partidului a subliniat necesitatea ca la fața locului, în întreprinderi, pe baza cunoașterii nemijlocite a realității, specialiștii din ministerele economice, ca și cei din Ministerul Aprovizionării și C.S.P., să ia măsuri operative pentru asigurarea materiilor prime și materialelor necesare, care condiționează realizarea ritmică și integrală a planului. în același context, organele locale de partid, împreună cu ministerele și centralele, au datoria să urmărească decadal cum se respectă sarcinile de colaborare șl cooperare dintre întreprinderi, atît față de unitățile din județ, cit și pentru cele din alte județe.Partidul cere tuturor oamenilor muncii — de la muncitor, inginer, director de întreprindere sau centrală, pînă la ministru — să pună în centrul preocupărilor sarcina ridicării nivelului calitativ al activității productive, a creșterii eficienței economice. Tocmai de aceea, în toate întreprinderile rămîne ca o sarcină deosebit de importantă a- plicarea hotărită a programelor de măsuri întocmite pentru reducerea cheltuielilor materiale de producție, încadrarea în normele de consum planificate, folosirea rațională și diminuarea Consumurilor de materii prime, materiale, combustibili șl energie. Tot în vederea creșterii eficienței economice, pe lîngă mă

surile care vizează sporirea productivității muncii, îmbunătățirea calității, înnoirea și modernizarea producției ș.a., capătă o importanță deosebită funcționarea la parametrii maximi a utilajelor și instalațiilor, dotarea spațiilor construite și neutilizate sau insuficient folosite.In activitatea de investiții este necesar să fie concentrată capacitatea de construcție și montaj pentru punerea în funcțiune, in cea mai mare parte in trimestrele I și II a capacităților de producție restante din 1973, pentru crearea tuturor condițiilor în vederea respectării termenelor de execuție stabilite la obiectivele planificate pentru acest an. în acest scop, ministerele, centralele și întreprinderile vor lua măsuri pentru a a- sigura, în cel mai scurt timp, corelarea termenelor de livrare a utilajelor cu graficele de montaj, pentru fabricarea și livrarea acestora la timp și la un nivel calitativ corespunzător.Pentru realizarea integrală a sarcinilor de export, comisiile județene de export, organizațiile de partid, consiliile și comitetele oamenilor muncii și comisiile de export-import din întreprinderi trebuie să acționeze energic în permanență, pentru asigurarea în totalitate a fondului de marfă prevăzut în plan, în mod ritmic și în condițiile de calitate prevăzute în angajamentele încheiate cu partenerii externi.Este un prilej deosebit ca în a- dunările generale ale oamenilor muncii, aflate in plină desfășurare, să se abordeze cu răspundere și exigență toate problemele majore care condiționează buna desfășurare a activității în întreprinderi și pe șantiere, înfăptuirea planului și a angajamentelor și să adopte cele mai raționale și eficiente măsuri în acest scop. Stimulînd puternic inițiativa și capacitatea creatoare a oamenilor muncii, organizațiile de partid trebuie să urmărească sistematic cum se aplică programele de măsuri stabilite în fiecare întreprindere.
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„Societatea Muzica", «o- cietate ce aparține Casei de cultură a sectorului 4, iniția nu de mult, la Sala mică a Palatului, un „Dialog cu publicul". Se dez- băteau teme privind „Spațiul — a 5-a dimensiune a muzicii", „Antifonia din cintecele străvechi", „Ste- reofonia secolelor XX". Participa orchestra simfonică a Societății Muzica, dirijată de Radu Cozărescu. Tot la Sala mică a Palatului, in octombrie, corul de cameră al acestei societăți, condus de profesorul Nicolae Ghiță, a propus publicului. spre audiție, pagini de Scandelli, Brahms, Bach, Marțian Negrea, Enescu.
★„Ce poate ti mai important pentru artiștii amatori — spune Dumitru Poș- toacă, directorul Casei de cultură a sectorului 4, de- cît să oferi amatorilor posibilitatea întilnirii cu publicul ? Altfel, orele de repetiție sînt lipsite de finalitate". Și, de un an. de cind s-a inființat. Societatea Muzica, formațiile care o alcătuiesc au dovedit acest lucru. Orchestra simfonică, formația de canto, corul de cameră, grupul vocal de muzică populară s-au întîlnit des cu publicul. Pe podiumul Sălii mici a Palațului, sau al Ateneului, în mijlocul muncitorilor, la un club muncitoresc, aceste întîiniri au fost binevenite pentru instruirea artiștilor amatori. „Fac parte din a- cest« formații — declara directorul casei de cultură, elevi sau foști e- levi ai Școlii populare de artă, muncitori, ingineri, oameni de cele mai diferite profesii care îndrăgesc muzica, care vin cu plăcere la repetiție, caută să se perfecționeze. Ne dau un sprijin prețios in îndrumarea, în instruirea lor, U- niunea compozitorilor, Centrul de îndrumare a creației populare. Vrem să mergem la Brașov, Satu- Mare, Sibiu, in turnee, să participăm la concursuri : intr-un cuvint. Societatea Muzica să nu-și dezmintă tradiția".„Cred că vă amintiți — completează Sofia Ne- grescu, directoarea Casei de cultură a sectorului 1, că sub bagheta lui Andreas

Porfetye, muzicienii noștri amatori, grupul vocal „Lira", au interpretat „Crăiasa zinelor" de Purcell. A fost un moment important în activitatea noastră".La concursul coral „O- magiu partidului-’71“. la concursul coral de la Bra- șov-’72, a fost prezentat corul de cameră „Pro mu- sica" al Casei de cultură a sectorului 2. condus de Io- van Miclea. îl putem asculta adeseori la radio, a concertat la Sala mică a Palatului... Este cunoscut și

să-și dezvolte talentul — roadele nu au întirziat să apară. Dar nu peste tot entuziasmul, priceperea, și-au dat mina. Astfel ar putea fi mai mult sprijinită orchestra de muzică populară a sectorului 3, creindu-i-se mai des posibilitatea întilnirii cu publicul. Orchestra de muzică ușoară sau grupul de soliști de muzică populară de la Casa de cultură a sectorului 1 așteaptă estradele de vară, „ocaziile", să cînte și citeodată aces-

întîlnirii cu publicul a artiștilor amatori să nu fie înlîmplătoare". Este de înțeles că formațiile artistice se pierd atunci cînd legătura cu publicul se fâce sporadic, cînd nu există o planificare a concertelor, a manifestărilor artistice, cind eforturile artiștilor amatori nu sint bine apreciate. Și, fără îndoială, în această privință Centrul de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă trebuie

Formațiile muzicale 
ale caselor de cultură

Nu toate așa cum ar trebui...

ansamblul folcloric „Perini- ța“, al aceleiași case de cultură. premiat la toate concursurile și festivalurile de amatori, la care a participat. Este mult apreciat și ansamblul folcloric „Balada" al Casei de cultură a sectorului 6, ansamblu care numai în 1973 a susținut 37 de spectacole.Sint exemple grăitoare, deci, care vorbesc clar despre preocuparea direcțiilor caselor de cultură bucureștene pentru valorificarea talentului artiștilor amatori.Acolo unde entuziasmul și pasiunea conducerii a- cestor așezăminte s-au împletit cu sprijinul Uniunii compozitorilor, al Centrului de îndrumare a creației populare, cînd s-a oferit posibilitatea muzicienilor amatori să primească o bună Îndrumare, să apară apoi in fața publicului,

tea se lasă mult așteptate. La Casa de cultură a sectorului 6. directorul Vasile Felea ne vorbea despre greutatea cu care procură, citeodată, materialele muzicale, despre dorința coriștilor de a putea avea la dispoziție colecții variate decoruri, care să cuprindă unrepertoriu. Unul interlocutorii noștri.punea un casele de formațiile caselor de
schimb cultură, muzicale cultură

dintre pro- între intre ale bucureștene. Spre exemplu, orchestra de muzică ușoară a sectorului 7, „Petofi Sandor" ar putea concerta și la alte case de cultură ;de asemenea, formațiile„Contrapunct", a Casei de cultură a sectorului 1, sau „Jupiter", de la Casa de cultură a sectorului 6.„Cred că ar trebui — ne spunea metodista Doina Pri- secaru. — ca posibilitatea

să-și spună cuvîntul cu mai multă promptitudine.
★Atunci cind corul de cameră al Societății Muzica iși deschidea stagiunea la Sala mică a Palatului, acel concert nu era numai un succes al artiștilor amatori, dar și un act de educație muzicală. „La Casa de cultură a sectorului 4 — aceste acțiuni nu sint intîmplătoare — ne spunea Dumitru Poștoacă. Am reluat „concertele- școală" lă liceul „Matei Basarab", la școala de ucenici „Iosif Rangheț", ciclul de „inițiere", la întreprinderea „23 August", la „I.O.R." și vedem că sînt bine primite de auditori". „Am avut, cu ani în urmă, — completează Sofia Ne- grescu — un breviar de istorie a muzicii. Ne amintim cu plăcere de succesul pe care l-a avut. Acum

ținem un curs de istorie a unor ramuri ale muzicii moderne".Pianista Sanda Bobescu ține lunar „Cercul de inițiere muzicală" al Casei de cultură a Sectorului 8. Vorbește cu pasiune despre curente, stiluri, școli naționale. Elevii școlii profesionale „Vulcan", „Electromagnetica", Școala de geologie sînt, Intr-adevăr, în- cîntați, vin cu regularitate, ascultă cu plăcere, merg la concertele simfonice. Nu uităm nici acțiunile clubului „Bella Bartok" de la Casa de cultură a sectorului 7, al cărui președinte de onoare este dirijorul Ludovic Baci.Și totuși, acțiunile de e- ducație muzicală, acțiuni în centrul cărora trebuie să fie preocuparea pentru formarea unui gust selectiv, pentru informare, pentru înțelegerea fenomenului muzical sînt încă foarte puține. La Casa de cultură a sectorului 3 nici nu se mai știe de cînd nu au fost invitați la o „seară de muzică", interpreți, compozitori, de cind nu s-a făcut o audiție muzicală ! In a- ceeași situație se află Casa de cultură a sectorului 1. Lipsesc cursurile de inițiere muzicală, spre exemplu: la Casa de cultură a sectorului 2. Oricum, pentru, astfel de acțiuni, de mult nu au mai apelat casele de cultură la sprijinul Uniunii compozitorilor, al Operei române, al orchestrei simfonice a Radiotelevi- ziunii, al Filarmonicii, al studenților Facultății de instrumente și canto de la Conservator 1 Ca și în instruirea amatorilor interpreți, acțiunile de e- ducație muzicală nu au succes cînd se desfășoară sub egida întîmplării, cînd nu beneficiază de inițiativa, de entuziasmul unor instructori pasionați 1Un concert-lecție pentru elevi, la un mare liceu, un concert al formației corale a casei de cultură, un „Dialog cu publicul" sau o după-amiază la care cei ce frecventează acțiunile casei de cultură se pot întilni cu compozitori, dirijori, violoniști cunoscuți, sînt manifestări care se cer să nu fie excepții, ci o regulă în activitățile destinate inițierii muzicale.
Smaranda OTEANU 
St. CARAPANCEANU

cinema
• 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.
• Misterioasa prăbușire : BUCU
REȘTI — 8.30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;
18,30 ; 21. LUCEAFĂRUL — 8.30 ; 
11 : 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
• Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9,45; 16,15.
• Vintul călătoriilor : DOINA — 
11,15; 13,30; 17,45; 20.
• Insula misterioasă : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30. MODERN — 8.30; 11; 13,30; 
16: 18.30; 21.
• Dosare de mult uitate : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Judo : — MELODIA — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30: 20.45.
• Luna furioasă : SALA PALA
TULUI — 17,15: (seria de bilete — 
4375) ; 20,1'5 (seria de bilete —
4876), SCALA — 8.30 ; 11; 13,30:
16; ÎS,30; 21. FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45, CAPITOL 
— 8.30; 10,30; 12.,30; 14,30; 16,15; 
18,45; 21,15.
• Capcana ; GRIVIȚA — 9; 1*1,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20,15,
FLAMURA — 9; 11,15: 13.30; 16; 
18.15; 30,30, VOLGA — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18: 20,15.
• Joe Kidd : VICTORIA — 9; 
11,15; 13.30: 16: 18,15: 20.30, BU- 
ZEȘTI — »: 11,15: 13,30: 16; 18,15;
20.30, GLORIA — 9; 11.15; 13.30: 
16; 18,15: 20,30.
Î, Zăpada fierbinte : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 16: 18: 20.

• Misiunea secretă a maiorului 
Cook : DACIA — 9; 11.15: 13,30: 
16: 18,15: 20,30. ARTA — 15.30: 18: 
20.15.
• Puterea și Adevărul : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 19.
• Călușeii — 14.30. Maica Ioana 
— 16,30, Părintele Serghei — 18.45, 
Moartea unui ciclist — 20,45 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Întâmplări cu Cosa Nostra t 
GIULEȘTI — 15.30; 18; 20.15.
• Veronica se întoarce : BUCEGI 
— 16; 18: 20.
• Marele vals î FLOREASCA — 
15,30: 19, FLACĂRA — 9,15; 12,30; 
16; 19,30.
• Coloana de la miezul nopții : 
UNIREA — 15,30: 18; 20.15.
• Haiducii : MUNCA — 16; 18; 20.
• Ultimele șase minute : MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 
20.15.
a Vifornița : FERENTARI — 15,30: 
18; 20’15- * „• Bună seara, doamnă Campbell: 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
• „Vila* noastră de vacanță 1 
PACEA — 16; 18; 20.
• Generalul doarme în picioare : 
COSMOS — 15.30: 18: 20,15.
A Uimitoarele aventuri ale lui Ro
binson Crusoe : CRÎNGAȘI — 16: 
18.
• Evadarea : RAHOVA — 15,30: 
18: 20.15.
• Fapt divers în prima pagina : 
COTROCENI — 14; 16.
• Anatomia dragostei : COTRO
CENI — 18; 20.
• Vagabondul : LUMINA — •;
12,30; 16; 19,30.

PERMANENȚELE ETICE 
în viața cotidiană 

a scoliiA învăța înseamnă a munci ! La prima vedere, o asemenea exprimare poate părea, unora, o figură de stil. Doar la prima vedere, pentru că, dacă ne gindim bine, învățătura reprezintă, trebuie să reprezinte, pentru cei 4 milioane de tineri aflați pe băncile școlii, principala lor activitate socială, principala modalitate de participare la efortul comun, susținut, al întregului nostru popor pentru edificarea multilaterală a societății socialiste. Tînărului cetățean de astăzi societatea îi pune Ia dispoziție totul — școli, laboratoare și ateliere, manuale, mijloace de culturalizare șl lărgire a orizontului spiritual — cerîndu-i un singur lucru : să învețe, să se pregătească temeinic pentru viață, pentru muncă, pentru a putea — miine — să participe activ și să contribuie cu tot entuziasmul, capacitatea creatoare și puterea de muncă, la progresul material și spiritual al întregii societăți. Condițiilor materiale asigurate de. societatea noastră socialistă, climatului prielnic învățăturii creat și susținut de întregul popor, elevii noștri le pot răspunde intr-un singur mod : invă- țînd, studiind cu pasiune, cu perseverență, cu hărnicie.In liceul nostru, ca și în celelalte unități școlare, cadrele didactice, îndrumate de organizația de partid, se străduiesc să ridice necontenit ștacheta calității lecțiilor, să îmbogățească cunoștințele și să diversifice modalitățile de predare. Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973, privind dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului, ne oferă Un bogat program de lucru pentru pregătirea și educarea elevilor, ne indică direcțiile principale ale efortului nostru creator. Deopotrivă, profesorii-educatori comuniști, organizația de partid, organizația U.T.C. și cea de pionieri din școală acționează unit in vederea atingerii înaltelor obiective educative puse de partid în fața slujitorilor școlii, poartă răspunderea comună pentru rezultatele muncii lor, oglindite în rezultatele la învățătură ale elevilor. Experiența școlii din țara noastră, a dascălilor săi cei mai buni a demonstrat, nu o dală, că dacă •-

levul este pregătit șl educat In anii de școală in spiritul respectului față de învățătură, față de muncă, cind va intra în producție. în viața socială, va avea respect pentru muncă

puncte de vedere

și cei ce muncesc, se va strădui să muncească bine, cu spor.Desigur, ne bucurăm cînd rezultatele din cataloage sînt bune, cînd procentele de promovabilitate exprimă nu numai cifre mult apropiate de 100, dar ți cînd aceste procente se reflectă direct într-o atitudine înaintată a elevilor față de îndatoririle școlare, prin participarea activă Ia acțiunile instructive și educative organizate în școală și în afara ei și care vizează, laolaltă, pregătirea lor pentru muncă șl viață. Avem convingerea că rezultatele bune la învățătură obținute de mulți dintre e- levii noștri pe primul trimestru al acestui an școlar — anil II C, IV F, II G, II D, IV B — sint urmarea firească a eforturilor făcute de profesori, a unor interesante și eficiente acțiuni inițiate în această direcție de uteciști. Dar și urmarea firească a propriilor eforturi, a înțelegerii faptului că învață nu numai „din obligație", „pentru notă", ei pentru a-șl desăvîrși personalitatea, prin însușirea marilor valori create de umanitate.Subliniez asupra acestui factor — efortul personal la învățătură al elevului — deoarece am convingerea că de el depinde, in foarte mare măsură, fructificarea tuturor condițiilor existente, a tuturor eforturilor pe care școala, organizația U.T.C. și cea de pionieri le lac pentru a-i asigura fiecărui tinăr un acces cit mal larg la cultură, Ia pregătirea profesională, la educație. Tocmai slabul efort personal al unora dintre elevii noștri — de exemplu din anii IV C, I A, III E — a făcut, cred, ca ei să încheie trimestrul I al acestui an de învă- țămînt cu rezultate mai puțin mulțumitoare decit colegii lor din alte clase. Răspunderea primordială a e- levilor pentru învățătură, pentru munca școlară nu trebuie să lipsească în nici o împrejurare. Este desigur Îndatorirea colectivului de profesori al fiecărei cla6e, a profe- sorului-diriginte, a organizației de tineret, a părinților pentru ca, în
Carnet cultural

IN MIJLOCUL 
CITITORILORLa librăria „Mihai Eminescu" din Capitală, editura „Ion Creangă" a organizat ieri Seară o intilnire a cititorilor cu unul din cei mai iubiți și stimați creatori ai literelor românești, scriitorul Zaharia Stancu, cu ocazia lansării volumului antologic : „Să nu uiți, Darie". După o scurtă alocuțiune rostită de poetul Tiberiu Utan, directorul e- diturii, vasta operă realizată de Zaharia Stancu, de-a lungul unei jumătăți de veac de prodigioasă și neîntreruptă manifestare în cîmpul literelor românești, a fost prezentată numeroșilor săi admiratori de scriitorul George Macovescu.

MARELE PREMIU 
AL DISCULUIReeditarea sonoră a tragediei lirice „OEDIP" de George Enescu, dirijată de Mihai Brediceanu. datorată casei de discuri DEESSE, a fost distinsă, alături de înregistrările casei DECCA ale operelor „Boema" sub bagheta lui Herbert von Karajan și „Turandot" dirijată de Zubin Mehta, cu Marele premiu al Academiei Franceze de discuri.într-un articol consacrat de revista HARMONIE acestei înregistrări, comentîndu-se interpretarea, se spune : „...Orchestra, corul, protagoniștii, toate sînt animate de Mihai Brediceanu — un mare dirijor, care conduce admirabil această partitură de o rară complexitate... Vocile — David Ohanesian, loan Hvorov, Viorel Ban, Valentin Loghin, Elena Cernei, Zenaida Pally și Maria Șindilaru — de o extraordinară forță de expresivitate lirică, sînt splendide și profunde, perfect formate și strunite în elanul lor..."Recenta distincție constituie încă'. • dovadă a înaltei aprecieri de care se bucură peste hotare arta interpretativă românească.

C. J.

LA HANUL CU CINTECEPe scena ansamblului Rapsodia română a avut loc cea de-a treia premieră a actualei stagiuni, cu concertul-spectacol „LA HANUL CU CÎNTECE". în ambianța plăcută și tipică a unui han românesc — ideea și libretul aparținind lui

Angel Cirstea și Petru Mihail — hangiul și hangița, gazde ospitaliere, primesc oaspeți și drumeți de pe toate meleagurile țării. A- r< ceștia poposesc la han, cinstesc,, > petrec și se veselesc in alaiul unor cunoscute și îndrăgite cintece de. petrecere, al jocurilor și cintecelor populare, se amuză de snoavele și glumele ce nu pot lipsi de la un han cu... cintece.Spectacolul se desfășoară într-un cadru scenic inspirat și de atmosferă, semnat de scenografa Elena Fortu, sub bagheta artistului e- merit Victor Popescu, în coregrafia lui Ștefan Gheorghe și regia artistică a lui Petru Mihail. La realizarea spectacolului au contribuit, prin unele reușite prelucrări muzicale și orchestrații, compozitorii Florin Comișel, Iacob Ciortea și Victor Popescu, precum și maestrul de cor Anatol Goreaev-Soroceanu,
M. S.

CONCURS 
AL GAZETELOR 

DE PERETETIMIȘOARA (Corespondentul „Scinteii", Cezar Ioana). începînd din această lună, in orașele și satele timișene se desfășoară un concurs al gazetelor de perete și de stradă, organizat de Comitetul județean Timiș al P.C.R., in intim- pinarea celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist și a celui de-al XI-lea Congres al partidului. Concursul are o etapă de masă — pe întreprinderi și comune (ianuarie-martie), o etapă orășenească și municipală (aprilie-iunie) și o etapă județeană (iulie). Gazetele de perete clasate pe locuri fruntașe vor participa la expozițiile organizate la nivelul orașelor și municipiilor și. în final, la expoziția județeană, care va fi deschisă in luna august a.c.
„APULUM" XILa Alba Iulia a apărut revista „Apulum" nr. XI revistă anuală, editată de muzeul de istorie din localitate. Volumul are peste 1 000 pagini și cuprinde aproape 70 studii și comunicări de arheologie, istorie medie și contemporană, etnografie, recenzii și note bibliografice, aparținind cercetătorilor din cadrul muzeului, precum și unor personalități științifice din țară și străinătate. Revista este prezentată intr-o ținută grafică deosebită.

I

„ROM ANI A-FILM" prezintă: AVENTURA LUI DARWIN"V

Producție a studiourilor engleze. Regia : Jack Couffer. Cu : Nicholas Clay, Susan Macready, lan Richardson

*

I

I

►<

orice situație, să intervină cu toată competența și autoritatea și să determine instaurarea în colectivul respectiv de elevi a unui climat serios de muncă, de studiu individual, de învățătură asiduă.Aceste însemnări sumare nu au, desigur, pretenția de a fi relevat aspecte absolut inedite. Ele sînt — în general — cunoscute oamenilor școlii, dar uneori în iureșul preocupărilor sînt lăsate undeva mai în umbră. Se fac eforturi pentru a ține lecții mai bune, pentru organizarea unor dezbateri ți analize cuprinzătoare, aprofundate asupra diferitelor laturi ale procesului instructiv-edu- cativ, dar mai puțin se insistă asupra aspectelor elice, de conștiință șl conduită cetățenească pe care învățătura, activitatea școlară trebuie să le ocupe în dialogul nostru permanent cu clasa, cu fiecare elev in parte. Unor asemenea preocupări, de ordin afectiv și etic — aș spune — se cuvine să Ie dăm o mai mare a- tenție în activitatea noastră educativă curentă, în raporturile noastre cu elevii, cu părinții acestora, în toate acțiunile pe care factorii educativi din școală le inițiază în sprijinul perfecționării procesului de pregătire pentru muncă și viață a tinerei generații.
Prof. Eleonora POPESCU directoarea Liceului nr. 15 din București

teatre
Î Filarmonica de stat „George

nescu" (de la Ateneul român): 
Concert vocal-simfonlc „Schu
mann**. Dirijor : Mircea Basarab 
— 20.

S Opera română: Mireasa Țin
ută — 19.

• Teatrul de operetă: „La calul 
bălan* — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare 
din bd. N. Bâlcescu nr. 2) : Apus 
de soare — 19,30.
• Teatrul de comedie : Interesul 
general — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : între noi doi n-a fost 
decît tăcere — 20. (sala din str 
Alex. Sahia) : Noile suferințe ale 
tânărului „W* — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.

• Teatrul ,,C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Hotelul astenicilor —
19.30, (sala Studio) : Gaițele — 20.
• Teatrul Giulești : Liola — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Harap
nicul fermecat — 16.
• Teatrul ..Țăndărică1* (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Slnziana
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Punguța eu doi bani — 10: 17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : Labdacizii — 20.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema 19,30. (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Vino să ne vezi 
diseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ton Vasiles.cu* : Mitică Popescu
— 19.30.
O Teatrul de stat „Valea Jiului" 
din Petroșani (în sala Comedia a 
Teatrului Național) : Cornada — 
17 și 20.
• Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română*‘ : La hanul cu cintece —
19.30.
• Circul „București" : Spectacol 
prezentat de Circul „Busch-Ro- 
land- — 16: 19.30.

„Paradisul" de Horia Lovinescu este ceea ce teoria literaturii numește, de obicei, o „utopie negativă", cu „funcție critică". Prin ea se urmărește o avertizare asupra pericolelor care pindesc omenirea și un „e- logiu al indestructibilității omului".Ironia denumirii pe care autorul o dă versului infernal pe care l-a imaginat nu e intîmplătoare, ci, dimpotrivă, are o adresă — precisă — legile „paradisului" lovinescian vi- zindu-le pe cele referitoare la societățile de consum ideale, bazate, in primul rind, pe tehnocrație. Alienarea monstruoasă a oamenilor (a- vind ca scop perpetuarea la infinit a exploatării capitaliste și înlăturarea oricărei tentative de revoluție) s-a realizat prin utilizarea unor metode de tip fascist. „Funcționarea" provizorie a societății „para- disiace", imaginate, se bazează pe false principii li- bertare și egalitare, pe respectarea orbească a unei ierarhii opresive imuabile și a unor legi și slogane constringătoare, pe o birocrație apăsătoare, inutilă. In acest univers de coșmar existența se reduce la au- tomatisme.Intr-o asemenea „lume", dominată de roboți, „stafia omenescului" indestructibil iși face, totuși, apariția. Este redescoperită bucuria muncii, fascinația „perechii predestinate". Sint redescoperite sentimente și aspirații ce stăteau adine ascunse în suflete. „Mitul speranței" se incarnează, găsește un sprijin in apariția unui om. Numai că Robinson Crew contrazice flagrant, în a- parență, imaginația poetică cu care fuseseră familiarizați oamenii : e un simplu „muritor", achizitor de zarzavat de profesie, foarte terestru (in sens figurativ), mediocru ca aspect fizic și conștient de defectele sale, un biet om cumsecade, plăcut terorizat de iubitoarea lui nevastă. Rob Crew are insă marea su

perioritate a umanului ; puterea de a rezista presiunilor, de a se opune „armatelor răului". O face cu mina goală, ca și Beran- ger, dar mai puternic ca acesta, prin forța sa interioară, in numele dragostei pentru semenii săi.Hrănit, evident, la sursa feluritelor scrieri științifi- co-fantastice și de futuro- logie, „Paradisul" nu reușește, din păcate, să propună un univers întru totul original și închegat în plan estetic. Vina fantezis-

dite. Artiștii — pînă mai adineauri comici grotești, clovni muzicali, îmblînzi- tori de animale — primesc partitura noii piese, purced la un mai accentuat sau mai sumar travesti vestimentar, așa incit să sugereze noile roluri, noile personaje — și spectacolul Începe. „Cadrul" acesta inedit are avantajele și dezavantajele lui. Pe de o parte, justifică soluții scenografice și regizorale mai spectaculare. Pe de altă parte, mișcările și culori-

poate duce „goana după aur", către dramele sau melodramele ce însoțesc condiția umană, precum și către aspirațiile de neînvins ale omului. Urmărim metafore scenice notabile (ca gindire, ca forță de expresie scenică și ca interpretare), deși ostentativ explicite. Sînt insă și părți, idei interesante ale piesei lecturate și traduse scenic cam grăbit, fără accentele necesare și fără îmbogățirile posibile : satirizarea mușcătoare a mecanismelor
CRONICA DRAMATICĂ

„PARADISUL"
de Horia LOVINESCU

la Teatrul „C. I. Nottara"
tă a autorului nu e dintre cele mai bogate. Cu toate elementele insolite ale u- niversului imaginat frapează, nu o dată. demersul tezist, schematismul disimulat prin prețiozitate. O anume indecizie asupra semnificațiilor și Un anume eclectism al viziunii fac ca mesajul să fie sinuos și pe alocuri confuz.Spectacolul realizat la Teatrul „C. I. Nottara". in premieră absolută, in regia lui Dan Micu și în cadrul scenografic semnat de Victor Ștrengarii. stă sub semnul necesității unor piese noi, care trebuie. Ia rindul lor, să-și afle forme de expresie corespunzătoare, originale. Prologul ne evocă universul tradițional al unui circ. Cineva, poetul, Încearcă să-l învioreze, în favoarea unei lucrări ine

le mai caracteristice arenei circului devin, nu o dată, excesive, încarcă, nu o dată, scena — ca elemente ale unei dezordini nesemnificative, ba, mai mult, estompează, (prin atracție vizuală gratuită și prin zgomot), scene mai substanțiale, mai plăcute la lectură.Luînd prea în grav un text scris lntr-o dispoziție mai detașată, spectacolul cu „Paradisul" nu „salvează" întru totul ce avea de „salvat". El este, ca și piesa, inegal, scăzind ca forță mai ales către final. Urmărim cu plăcută surpriză și reală emoție artistică scene de gindire profundă asupra semnificațiilor unei confruntări sau alteia, scene în care regizorul Dan Micu operează o impresionantă deschidere către tragediile Spre care

puterii abuzive și reflectarea degradării lor obiective ; pretenția de dominație absolută a roboților, nașterea celui mai superb și a celui mai realist mit : mitul Omului.Formula montării, pronunțat teatrală, preocupată de forța de sugestie a i- maginilor scenice globale, urmărind un tratament special al rostirii cuvîntului, mizind poate in primul rind pe expresivitatea gesturilor și a corpurilor, pe forța de impresionare a sunetelor — „formulă" nouă la „Nottara" — a solicitat, in chip neobișnuit, talentul actorilor, a presupus exersarea unor mai puțin uzitate mijloace de expresie, „autodepăși- re“ împlinită, nu o dată, cu succes. Pe de altă parte, gîndindu-ne la distonantele. la neîmplinirile u-

nora dintre roluri (tratate revuistic, sau, fără sens, parodic, sau, pur șl simplu, incolor) am dori să remarcăm faptul că salturile artistice prea violente nu-s recomandabile, că fiecare teatru trebuie să fie conștient de „deprinderile" pe care le creează perseverența într-un anume tip de repertoriu și, mai ales, de montări.Apreciind întreg grupul Evelor (Eugenia Bosincea- nu, Maria Gheorghiu Săniuță, Elena Amaria Bog) vom remarca puternicul fior tragic, grația și poezia descoperirii omenescului și speranței reciștigării lui, aduse in scenă de Ioana Crăciunescu, ale cărei disponibilități de factură specială au servit cu intensitate partitura. Avantajat de un rol nu numai „pozitiv". dar și foarte „simpatic", Ștefan Radof a dat în în acest spectacol încă o dovadă a calităților sale interpretative. „Omul" său e nu numai firesc, simplu și naiv, nu numai generos și om, ci și foarte bogat și subtil in exteriorizări, foarte divers în atitudini. Alături de el am remarcat pe George Constantin și Al. Repan, profund convingători, în rolul Poetului — căruia scriitorul Horia Lovinescu ii acordă marele credit de a-1 considera o conștiință trează, efervescent revoluționară — un profet predestinat sacrificiului pe altarul ideii de om. O compoziție denotind personalitate realizează, de asemenea, și Eugenia Marian, interpreta șefului Roboților. Spectacolul se incheagă și prin contribuția lui Mircea Anghelescu, inegal și fără demonismul interior necesar, și a lui George Negoescu, Ion Bog. Ion Siminie, George Pău- nescu, Victor Ștrengaru — interpreți ai grupului demnitarilor, care propun portrete cam indistincte ca substanță, citeodată de un comic plăcut, altădată zgomotos și nesupravegheat, neartistic, mizind pe efecte facile.
Natalia STANCU

IN EDITURA POLITICA 
A APARVT:

Dr. Petru Groza 
„TEXTE ALESE"Culegerea Înmănunchează o «elecțiune de texte din articolele, cuvîntările și interviurile dr. Petru Groza, personalitate marcantă a vieții politice românești, e- minent om • de stat și patriot înflăcărat. Un studiu introductiv, semnat de George Ivașcu, prezintă viata și personalitatea dr. Petru Groza.

t V
PROGRAMUL 1

16,000—17,00 Teleșcoală
17.30 Emisiune în limba germană 
19,10 Tragerea Loto
19.20 1001 de seri : Calimero — 

film de desene animate
19.30 Telejurnal
20,G0 Revista economică TV
20.20 Film artistic : „Trecere de 

noapte**. Regia : James Neil
son. In distribuție : James 
Stewart șl Audie Murphy

21,45 24 de ore
22,00 Aspecte de la Campionatele 

europene de patinaj artistic, 
ce se desfășoară la Zagreb

PROGRAMUL t

17.30 Telex
17.35 Film pentru copii ; „Băiatul 

și puiul**. Producție a studi
ourilor cinematografice japo
neze. Premieră pe tară

18,25 Desene animate
18,40 Muzică distractivă
18,55 Film documentar : „In cău

tarea animalelor sălbatice**. 
Producție a Studioului „Al. 
Sabia*

L9,20 1001 de seri : Calimero —
film de desene animate

19.30 Telejurnal
20,00 O viață pentru o idee : C. 

Sandu-AIdea
20.35 Pagini din muzica româneas

că de cameră. Sonata pentru 
vioară și pian de Mansi Bar- 
beris

21,00 Bucureștlul — azi
21,15 Biblioteca pentru toți, Calis- 

trat Hogaș
22,00 Tineri interpreți : pianista 

Lucia Crăiță. în program : 
Schubert, Brahms, Debussy
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PLECAREA OELEGAIIEI
SMEIIUI SUPREM AL U. R. S. SDelegația parlamentară sovietică, condusă de Ivan Samoilovici Gru- șețki, vicepreședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrainene, care, la invitația Marii Adunări Naționale, a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit joi Capitala.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale, Maria Groza, Ilie Murgu- lescu și Gheorghe Necula, vicepre

ședinți ai M.A.N., Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, președintele Grupului român din Uniunea interparlamentară, Mihai Suder, ministru secretar de stat la Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, președinți de comisii permanente ale M.A.N., alte persqane oficiale.Au fost de față V. I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice Ia București, membri ai ambasadei.
Sosirea unei delegații a Asociației 

de prietenie sovieto-românăLa invitația Consiliului General A.R.L.U.S., joi a sosit în Capitală o delegație a Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de S. M. Kolomin, vicepreședinte al Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Moscova, vicepreședinte al Conducerii centrale a Asociației de prietenie sovieto-română, pentru a participa Ia manifestările organizate in țara noastră cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a semnării primului tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dințre România și Uniunea Sovietică.

Pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de Octav Livezeanu, membru al Biroului Consiliului General A.R.L.U.S., Vasile Drăgoescu, secretar al Consiliului popular al municipiului București, de membri și activiști ai Consiliului General A.R.L.U.S.Au fost de față, N. V. Mna- lennicov, ministru consilier la Ambasada Uniunii Sovietice la București, membri ai ambasadei. (Agerpres)
Cronica zilei

Atașatul militar, aero și naval al Republicii Populare Democrate Coreene la București, colonel Sor Ghiăn Zun, a organizat joi o conferință de presă cu prilejul celei de-a 26-a a- niversări a întemeierii Armatei populare coreene.Au luat parte ofițeri al forțelor noastre armate, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, atașați de presă, ziariști.
vremea

Timpul probabil pentru 2, 3 șl 4 fe
bruarie. In țară : Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate în nord- 
vestul țării, unde vor cădea precipita
ții izolate. Vîntul va sufla slab pînă 
la potrivit. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 13 și minus 3 grade, iar 
maximele între minus 2 și 8 grade, lo
cal mai ridicate în Banat. Dimineața 
și seara, pe alocuri, se va produce 
ceață. In București : Cerul va fi va
riabil. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura aerului ușor variabilă.

LISTA OFICIALĂ• obligațiunilor tLE.C, ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți lunară din 31 ianuarie 1974
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1 44424 09 100 000
1 20986 30 75 000
1 27630 79 50 000
1 01113 52 25 000
1 69420 59 10 000
1 41781 76 10 000
1 71318 56 8 000
1 55971 17 8 000
1 00133 05 8 000
1 78876 77 8 000
1 27765 11 5 000
1 87409 34 5 000
1 42581 22 5 000
1 55572 73 5 000
1 76779 25 5 000
1 __ 12894 „

Terminația 
seriei 

obligați
unilor _

66 5 000

100 787 02 2 000
100 909 66 2 000
100 942 20 2 000
100 800 09 2 000
100 004 73 2 000
100 400 49 1 000
100 590 25 1 000
100 265 59 1 000
100 359 43 1 000
100 534 04 1 000
100 981 70 1 000
100 950 08 1 000
100 962 80 1 000
100 046 64 1 000
100 978 61 1 000
100 104 69 1 000
100 207 04 1 000

1 000 97 73 800
1 000 81 45 800
1 090 14 41 800
1 000 78 25 800

5 716 TOTAL 5 732 000Ciștigurile revin întregi, obligațiunilor de 200 lei. în valoarea câștigurilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor ciștigătoare.Plata cîștigurilor se efectuează prin sucursalele și filialele C.E.C.r ***
**
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Plenara Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și SportJoi a avut loc în Capitală plenara Consiliului Național pentru Educația Fizică și Sport, care a analizat stadiul de îndeplinire a prevederilor hotăririi Flenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului, activitatea desfășurată în anul 1973 în vederea pregătirii loturilor sportive pentru Jocurile Olimpice din 1976, precum și măsurile necesare Îmbunătățirii activității fotbalistice.La lucrări a luat parte tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.Au participat membri ai Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, reprezentanți ai conducerii instituțiilor și organizațiilor centrale cu atribuții în domeniul sportului, președinți ai consiliilor județene pentru educație fizică și sport, ai federațiilor și cluburilor sportive, cadre didactice de specialitate, antrenori și sportivi fruntași, ziariști, alți invitați.în cadrul dezbaterilor au fost a- nalizate în spirit critic și autocritic activitatea depusă pentru traducerea în viață a sarcinilor trasate de partid, modul cum se îndeplinește planul de măsuri elaborat de C.N.E.F.S. și s-au făcut propuneri pentru dezvoltarea in continuare a activității sportive de masă și de performantă și pentru buna pregătire a sportivilor români în vederea Jocurilor Olim

pice, precum și pentru îmbunătățirea activității fotbalistice.Tovarășul Emil Drăgănescu, președintele C.N.E.F.S., a subliniat in cuvintul său principalele direcții ale activității viitoare a mișcării sportive în țara noastră.Plenara a hoțărit să coopteze în Consiliul Național pe următorii tovarăși : Teodor David, prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. Bihor, Viorel Jianu, prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S, Hunedoara, Călăiță Mer- chea, prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S Vaslui, Ion Silaghi, prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. Sălaj, Rodicș Șiclovan, secretar general al F.R. Volei, și Traian Todoran, prjm-vjcepre- ședinte al C.J.E.F.S. Sibiu.Au foșț aleși In Biroul Executiv al C.N.E.F.S. tovarășii : Mircea An» gelescu, președintele F.R. Fotbal, șl Valentin Constandache, activist al C.N.E.F.S.A fost adoptată hotărîrea plenarei C.N.E.F.S. și a Comitetului Olimpic Român cu privire la principalele măsuri și acțiuni pe anul 1974 în vederea îndeplinirii prevederilor programului de pregătire pentru Jocurile Olimpice din 1976.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul Gheorghe Pană.într-o atmosferă de puternic entuziasm, parțiclpanții la plenară au •dresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Actualitatea la handbal
Meciuri amicale înaintea mondialelor:

România - Bulgaria 28—21, Ungaria — Polonia 15—14în sala Victoria din Ploiești, selecționatele masculine de handbal ale României și Bulgariei, in pregătire pentru campionatele mondiale de Ia sfirșltul acestei luni, s-au întîlnit pentru a doua oară, intr-un meci a- mical de verificare (marți, la București, România — Bulgaria 29—18). Din nou victoria a revenit handba- liștilor români : 28—21. Jocul lor, în ansamblu mai clar și mai decis, ca și replica sportivilor bulgari au plăcut publicului prezent în tribune. Totuși, în evoluția generală a echipei, a unora dintre jucătorii titulari sau a „rezervelor" — ne referim, firește. la echipa noastră — antrenorii și ceilalți specialiști au putut observa o serie de minusuri in orientarea tactică, dar și in privința a- tenției, puterii de concentrare, preciziei șuturilor și a paselor. Ieri (ca și marți, de altfel) s-a ratat cam mult, din poziții clare. Scorul partidei arată că, in raport cu primul

meci, au marcat cu un gol mai puțin și au primit cu trei mai mult.După o scurtă perioadă de odihnă, lotul nostru reprezentativ urmează să facă un turneu de două jocuri la Moscova, întîlnind puternica reprezentativă a Uniunii Sovietice, una din favoritele (ca și echipa României) ale turneului final al C.M.
♦• Continuindu-și pregătirile în vederea apropiatelor campionate mondiale de handbal, selecționatele masculine ale Ungariei și Poloniei s-au intîlnit la Miskolc intr-un meci de verificare. După un joc echilibrat, handbaliștii maghiari au obținut victoria cu scorul de 15—14 (8—7). Din formația învingătoare s-au evidențiat Vass și Zuber, care au înscris 5 și, respectiv, 3 goluri. Un rezultat care, credem, va reține atenția handbaliștilor noștri, colegi de grupă la „mondiale" ;u handba- liștii polonezi. . . ft

BASCHET

Politehnica speră, totuși...Aseară, la Floreasca, a avut loc un meci de mare atracție, în care campioana noastră de baschet, Politehnica București, a întîlnit cea mai valoroasă formație de club din Europa, de 13 ori ciștigătoare a „Cupei campionilor europeni", Daugava T.T.T. Riga. Desigur, dată fiind valoarea deosebită a baschetbalistelor sovietice (un lot omogen șl beneficiind de aoortul unui „nivot" uriaș — Uliana Semenova — de 2,10 m !), bucureș- tencele nu emiteau pretenția unei victorii. Chiar și în aceste condiții insă. Politehnica a luptat cu ambiție, cu dorința de a face un joc frumos. Dacă, în cele din urmă, nu a realizat prea mult din cele ce și-a
DE LA ADASAdministrația asigurărilor de stat anunță :La tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață pentru luha ianuarie 1974 au ieșit ciștigătoare următoarele opt combinații de litere :1) G.L.P.2) D.I.Y.3) H.M.W.4) Z.J.Y. 5) B.Q.P.6) U.R.Y.7) U.R.M.8) K.V.J.Toți asigurați! cărora le-au ieșit ciștigătoare una sau mai multe din aceste combinații de litere înscrise în polițele lor urmează să se adreseze unităților ADAS pentru a li se stabili drepturile cuvenite.Pentru a participa și la următoarele trageri lunare este necesar ca asigurații să achite primele de asigurare la termenele stabilite.

propus, explicația o avem deopotrivă in forma și deosebita vervă de Joc a sportivelor sovietice (practic ele au jucat cu două echipe, schimbîn- du-le pe rind, fără ca acest lucru să se cunoască nici pe teren, nici pe tabela de marcaj...), dar și — din păcate — în greșelile numeroase ale sportivelor bucureștene. în privința scorului, doar o singură dată avan- taiul a fost de partea echipei Politehnica — în primul minut : 2—0.La pauză, Daugava a condus cu 46—18, iar în final a ciștigat cu 75—42. Returul va avea loc săptă- mîna viitoare, la Riga.Politehnica speră să-și asigure însă calificarea în semifinalele competiției în partida directă (tur- retur) cu Standa Milano. O tentativă pe care suporterii echipei, toți iubitorii baschetului o așteaptă cu mare interes. I. D.în „Cupa cupelor" la baschet masculin s-au disputat meciurile tur ale etapei a II-a a grupelor sferturilor de finală. In grupa B, Estu- " diantes Madrid a întrecut pe teren propriu echipa cehoslovacă Zbrojov- ka Brno. Scor 74—72 (35—38). Victoria gazdelor a fost decisă in ultimul minut.La Torino, în cadrul grupei A, e- chipa locală Sacla a întrecut cu 75—59 (41—32) formația Ț.S.K.A. Sofia.
ÎN CÎTEVfi

LA l.U.S. brașov.- Diversificarea

și modernizarea producției de unelte și scule

Printre întreprinderile industriale de pe raza municipiului Brașov, care au înregistrat in ultimii ani realizări deosebite pe linia creșterii șl diversificării fabricației, se numără și întreprinderea de unelte și scule de mină. în urma dezvoltării și modernizării capacităților de producție, l.U.S. Brașov a reușit să-și tripleze producția în ultimii ani, ceea ce i-a permis să acopere, într-o măsură din ce în ce mai mare, necesitățile interne de unelte și scule de mină și să asigure disponibilități pentru export. Dezvoltarea și modernizarea capacităților de producție a creat, în același timp, condiții pentru adîncirea diversificării * ' ’* ‘gamei mină nii și piu, singur .... ....tubulare cu 48 piese diferite. Cei care aveau nevoie doar de 10—12 din cheile respective erau nevoiți să cumpere întreaga trusă. Acum, întreprinderea

fabricației prin lărgirea de unelte și scule de destinate unor noi dome- activități. Așa, de exem- inainte se producea un tip de truse capete chei

produce 5 asemenea tipuri de truse, ceea ce permite beneficiarilor să aleagă trusa cu numărul de chei dorit. Totodată, a fost reconsiderată fabricația de chei fixe, chei inelare, chei tubulare etc., conform standardelor internaționale. Un exemplu : ......................... ...... ’derea producea doar 13 dimensiuni asigură un număr de 23 dimensiuni chei fixe. în paralel au fost asimilate noi truse de scule pentru autocamioane, autobuze, tractoare grele, ca și pentru dotarea unor mașini-unelte fabricate în țară.Unul din obiectivele centrale urmărite de întreprindere în ultima perioadă l-a constituit însușirea in fabricație a unor scule de complexitate și tehnicitate ridicată, care se importau, cum ar fi chei dinamome- trice folosite la montajul motoarelor de tractor, autovehicule, locomotive și altele.
Nicolae MOCANUcorespondentul „Scinteii"

dacă înainte intreprin-de chei fixe, acum se

Turneul candidaților 
la titlul mondial

KARPOV SI PETROSIAN 
FOARTE PROBABIL 

SEM1F1NAL1ȘTICîștlgînd cea de-a șasea partidă a meciului pe care-1 susține cu Lev Polugaevski, la Moscova, tinărul mare maestru sovietic Anatoli Karpov și-a mărit șansele de calificare in semifinalele turneului candidaților la titlul mondial de șah. Karpov, care a obținut pînă acum două victorii, mai trebuie să ciștige o singură partidă pentru a-și asigura calificarea, în partida a 6-a s-a jucat, pentru a treia oară in acest meci, apărarea siciliana. Polugaevski (cu piesele negre), acceptînd un sacrificiu de pion oferit de Karpov la mutarea a 17-a, a avut inițiativa, dar. la jumătatea partidei, a intrat intr-o a- cută criză de timp. Avittd>. doar zece ■ •-minute timp de giiu^cdMilnfht 12 -mutâpi, PoUigeewste*n\r a -reușit să un atac pnh:raj«-K irpov pe'flancul regeWi-'șt-'iă' mutarea a 40-a a cedat.*La Palma de Mallorca, a 5-a partidă dintre Tigran, Petrosian (U.R.S.S.) și Lajos Poftisch (Ungaria) s-a încheiat remiză, scorul fiind favorabil cu 3—2 marelui maestru sovietic.
PATINAJ ARTISTIC

Campionatele europeneLa Zagreb au continuat, joi, campionatele europene de patinaj artistic. După desfășurarea figurilor impuse, in proba feminină conduce el- vețianca Karin Iten cu 71,97 puncte, urmată de Liana Drahova (Cehoslovacia) — 70,10 puncte.După cum s-a mai amintit, titlul european în probe de perechi a revenit patinatorilor sovietici Irina Rodnina și Al. Zalțev, care au totalizat 142,69 puncte. Irina Rodnina, in vîrstă de 24 de ani, își înscrie în palmares a șasea victorie consecutivă in campionatele continentale. De anul trecut, Rodnina concurează împreună cu Aleksandr Zaițev, în vîrstă de 22 de ani. Pe locul doi. — constituind oarecum o surpriză — s-a situat cuplul Rommy Kermer— Rolf Ostereich (R. D. Germană) — 137,67 puncte, in timp ce locul trei a revenit perechii sovietice Ludmila Smirnova—Aleksei Ulanov (137,35 puncte).
RÎNDURI

9 î *
*

*

TENIS. — • Turneul de tenis de Ia Richmond (Virginia), contind pentru circuitul W.C.T., a continuat cu disputarea ultimelor partide din primul tur. Jucătorul român Iile Năs- tase l-a întrecut cu 6—0, 6—1 pe a- mericanul Pat Dupre și urmează să-l intîlnească in turul următor pe rho- desianul Andrew Pattison, învingător cu 6—2, 6—2 in partida susținută cu Jim McManus (S.U.A.). • La Oslo, în cadrul Campionatelor internaționale „indoor" de tenis ale Norvegiei, jucătoarea română ludii Dibar-Gohn a pierdut (2—6, 6—3. 2—6) partida cu Sue Mappin (Anglia).FOTBAL. — Brazilianul Pele a fost desemnat cel mai bun jucător de fotbal al Americii Latine pe anul 1973. întrunit la Caracas, juriul, alcătuit din ziariști sportivi din 15 țâri latino-americane, a atribuit locul in- tii lui Pele, (54 de puncte), urmat în ordine de argentineanul Brindisi (43 p), Rivelino (Brazilia) (33 p), Mo- rena (Uruguay) (19 p), Caszelli(Chile) (17 p).BASCHET. — Selecționata masculină de baschet a U.R.S.S. șl-a încheiat turneul în Brazilia, jucind la Niteroi cu echipa reprezentativă a țării gazdă. La capătul unui joc e- chilibrat. baschetbaliștii sovietici au terminat învingători la limită : 81—80 (46-32).ATLETISM. — Cu prilejul unui concurs desfășurat pe teren acoperit la Kaunas, cunoscutul atlet sovietic Kestutis Șapka a ciștigat proba de săritură in înălțime cu performanța de 2,23 m. Kestutis Șapka

a ratat de puțin Ia înălțimea de 2,26 m, eșuînd în tentativa de doborîre a recordului mondial de sală, deținut de celebrul său compatriot Valeri Brumei.BOX. — La 25 martie, campionul mondial de box la categoria grea, a- mericanul de culoare George Fore-” man, își va apăra titlul pe care l-a ciștigat învingindu-1, cu un an in urmă, în mai puțin de cinci minute, pe Joe Frazier. Foreman va întîlni un șalanger valoros, recunoscut de forurile internaționale — Ken Norton, învingătorul lui Cassius Clay. Meciul se va disputa la Caracas, capitala Venezuelei, și va fi organizat de un impresar din Peru, Alex Valdez. întrebat care este după părerea sa cel mai bun boxer de categoria grea, Foreman a răspuns : „nu există cel mai bun boxer, ci un campion mondial și mai mulți boxeri foarte buni: Clay, Norton, Frazier, Quarry". La rindul său, Ken Norton a declarat : „Sper să fac un meci bun. Pentru mine probiema principală va fi să evit loviturile foarte puternice ale lui Foreman".NATAȚIE — în cadrul Jocurilor sportive ale Commonwealth-ului, îno- tătoarea canadiană Wendy Cook a stabilit un nou record mondial în probade 100 m spate cu timpul de l'04''78/100. Vechiul record (1'05”) a- parținea sportivei Ulrike Richter (RD. Germană). Revelația întrecerilor este considerată australianca Sonya Gray, de numat 14 ani. Ea a ciștigat 100 m liber in S8”8/10 și 200 m liber în 2’04”3/10 (a doua performanță mondială a tuturor timpurilor).

Pentru o „Europa democratica, 
a oamenilor muncii"

Conferința de la Bruxelles a partidelor comuniste 
din tarile capitaliste ale Europei

După cum s-a relatat, In zilele de 26*28 ianuarie a avut loc la Bruxelles o conferință a partidelor comuniste din țările capitaliste ale Europei, La conferință au participat 21 de delegații, conduse de secretarii generali sau primii secretari ai C.C. ale partidelor comuniste respective.Dezbaterile au prilejuit un larg schimb de vederi asupra problemelor actuale ale societății capitaliste In țările Europei occidentale și asupra sarcinilor ce revin partidelor comuniste în vederea unirii forțelor muncitorești și democratice in lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres social, democrație, dență, pace și socialism lor lor ■— în încheiere o Declarație politică.în centrul discuțiilor problemele noi ridicate cării comuniste și muncitorești evoluțiile survenite în ultimul timp, pe plan economic și politic, in Europa occidentală. “ Bruxelles a analizat situația de criză prin care trece Europa occidentală, criză care, după cum arăta Enrico Ber- linguer, general al Partidului Comunist Italian.
proporții vaste și 
Comportă grave 
amenințări atit 
pentru condițiile 
de trai ale maselor populare, cit 
și pentru libertățile și instituțiile 
democratice". Observînd același fenomen, secretarul general al Partidului Comunist Francez, Georges Marchais, arăta că nu este vorba de o criză de conjunctură, ci că „ea își 
are originea. în. structurile și func
ționarea însăși a sistemului capita
list actual. Este criza capitalismului 
monopolist de. stat".Termenul de „criză", reflectind neputința capitalismului de a rezolva problemele societăți! contemporane, a fost ilustrat în luările de poziție ale delegațiilor prin asemenea elemente definitorii ca ascuțirea concurenței internaționale, concurență care îmbracă tot mai mult aspectele unor „războaie economice", creșterea galopantă a inflației și dezorganizarea sistemului monetar a! țărilor capitaliste, agravarea sensibilă • condițiilor de muncă și de viață ale muncitorilor, îndeosebi ale muncitorilor imigranți, și — factor eu totul nou — criza energetică.Care sînt, în actualele condiții, o- biectivele imediate și de perspectivă ale luptei partidelor comuniste din țările capitaliste europene ? S-au înscris, ca răspuns la această Intre-' ‘ bare, lupta pentru terea nivelului de (puncitoare, pentru lărgirea drepltt- rilcir și libertăților democratice, ca fază de trecere la transformări democratice radicale în viața politică și socială, prin infringerea dominației monopolurilor și naționalizarea sectoarelor-cheie ale economiilor, sub control democratic și cu participarea efectivă a sindicatelor, lărgirea drepturilor și atribuțiilor muncitorilor in întreprinderi, participarea acestora la conducerea și gestiunea treburilor publice.Pornind de Ia considerentul că C.E.E. (Comunitatea economică europeană “ Piața comună), cu toate Contradicțiile sale, reprezintă totuși o realitate obiectivă, vorbitorii au scos in evidență necesitatea de a opune tendinței forțelor reacționare de a face din aceasta o „Europă a monopolurilor" perspectiva edificării unei „Europe a oamenilor mun
cii", adică o Europă occidentală democratică, pașnică, independentă, socialistă. „In fața alternativei mono
poliste — a subliniat în cadrul conferinței Santiago Carrillo, secretarul general ai P.C. din Spania — 
se ridică o alternativă democratică, 
anllmonopolistă, o perspectivă socia
listă acceptabilă pentru majoritatea 
societății". Relevînd însemnătatea internațională a realizării unui asemenea obiectiv, tovarășul Enrico Berlinguer a declarat că „o Eu
ropă occidentală independentă și 
pașnică poate avea un rol propriu 
important in lume". Ei a adăugat că „Europa occidentală poate să se 
angajeze cu succes in direcția atinge
rii acestor obiective, dezvoltlnd o 
inițiativă autonomă capabilă să facă 
să progreseze destinderea pe toate 
planurile, inclusiv pe plan militar, 
și acționînd în așa fel incit con
strucția unui sistem de securitate și 
cooperare să deschidă calea depă
șirii divizării Europei în blocuri po
litice și militare opuse".

indepen- ale popoare» •doptîndu-se
s-au situat 
în fața miș- 

deReuniune» de

în cadrul discuțiilor a fost rele- . vată în mod pregnant ideea că înaintarea spre țelul unei Europe democratice, socialiste, reclamă cu necesitate abordarea creatoare, de către fiecare partid comunist, a problemelor ridicate de viață, luarea in considerare a condițiilor istorice concrete, a particularităților naționale, specifice fiecărei țări. In acest șens s-a subliniat că realizarea o- biectivelor comune nu presupune diminuarea, cj, dimpotrivă, face să crească însemnătatea rolului fiecăruia, ca partid independent și autonom, care își stabilește de-sine- stătător linia politică. Tocmai în virtutea deosebirilor de condiții social-politice și economice în care acționează, a metodelor proprii de activitate a fost evocată diversitatea căilor de trecere la socialism și a formelor concrete de edificare a orînduirii noi. „Sintem con
vinși — a arătat secretarul general al P.C4. — că înaintarea socialis
mului in partea Europei in care noi

secretar
..... are

lian, belgian și altora, nu trebuie confundate noțiunile de diferență de 
vederi și de divergențe.La consfătuire s-a subliniat că îndeplinirea sarcinilor pe care și le propun partidele comuniste, corespunzător cu interesele clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, impune ca o necesitate majoră promovarea consecventă a politicii de unitate cu toate forțele muncitorești și democratice, cu toți cei care năzuiesc spre transformări sociale înnoitoare. Partidele comuniste întrunite in conferința de la Bruxelles au fost unanime în a aprecia că In condițiile actuale dezvoltarea luptei clasei muncitoare și a altor pături sociale vitregite de politica marelui capital, formarea unei vaste mișcări populare prin alianțe politice cu conținut antimonopolist constituie singura cale de a impune transformări de structură — lupta pentru a adinei transformări demo-• în acest referindu- eforturile in ultimii P.C.F. în
cratice fiind o parte integrantă luptei pehtru socialism.sens, se Ia depuse ani de vederea realizării unității de acțiune a stîngii fran- tuturor munci- democra-ceze, a forțelor torești, tice și naționale în jurul unui program de reforme economice, politice și Georges Marchais

apărarea și creș* trai a! maselor

activăm Impune căutarea de noi căi, 
diferite de cele care au foit urma- 
te in alte țări, Și care să corespun
dă pe deplin particularităților și tra
dițiilor fiecărei națiuni, precum și 
trăsăturilor comune existente in a- 
ceastă sonă a aceeași ordine rul general al Britanie, John 
„fiecare din 
te " 
rinți recunoaște 
lor din Europa i 
ge spre socialism 
deși intre aceste 
Similitudini." La cretarul general tat : „Este un 
cărui partid comunist 
rile Europei occidentale să hotă
rască, in deplină independență, 
cadrul responsabilităților sale 
ționale, soluțiile și ■ metodele 
luptă pe care înțelege să le promo
veze" — idee exprimată și in Declarația politică.în legătură cu problemele dezbătute, la conferință s-au manifestat păreri variate ; in același timp, s-a subliniat, pe bună dreptate, ca un principiu general valabil, că deosebirile de pflreri care se pot ivi >nun ■ pra vieții oamenilor, muncii din Et|- trebuie să slăbească solidaritatea de luptă , a- partidelor comuniste, aceste deosebiri trebuind să fie'soluționate pe calea discuțiilor tovărășești. 
„Intre noi, partidele comuniste, pot 
exista și există, fără îndoială, punc
te de vedere diferite ți chiar diver
gente în anumite probleme actuale — a spus tovarășul Santiago Carrillo. Aceasta nu va slăbi, in mo
mentul adevărului, solidaritatea 
noastră. Ar fi util ca ideile și con
cluziile la care ajunge fiecare par
tid, după examinarea problemelor 
sale, să fie exprimate deschis, chiar 
dacă ele conțin nuanțe divergente 
sau chiar mai mult decit nuanțe, 
deoarece cunoașterea lor ar putea fi 
de folos unora și altora". După cum au subliniat în cadrul conferinței internaționale de presă reprezentanții partidelor comuniste francez, ita-

continentului". în de secreta-P.C, MareaGoll an, a spus : 
partidele comunis-

participante la această confe- 
',ă recunoaște că fiecare din țările 

occidentală va mer- 
pe o cale proprie, 
țări există multe rindul său, al P.C.F. a 
atribut al 

din

se- ară- 
fie-
ță-

tn
na

de

sociale, tovarășul _a arătat : „Apreciem ca numai miș
carea populară amplă, animată de 
clasa muncitoare, care să determine 
toate păturile sociale, victime ale 
marelui capital, să lupte pentru o 
perspectivă clară și coerentă, ar putea 
să se opună puterii monopolurilor". Subliniind importanța deosebită pe care o au dialogul și acțiunile comune ale partidelor comuniste cu partidele socialiste pentru atingerea unor obiective, vorbitorul a subliniat : „Noi credem că in ciuda di
vergențelor reale care ne separă — 
și ar fi inutil să le negăm — există 
un teren larg de înțelegere intre 
partidele comuniste și partidele so
cialiste". Totodată, „considerăm că 
este posibilă șl necesari dezvoltarea 
unei largi cooperări cu forțele creș
tine dornice de progres, democrație 
și pace". în acest sens, Declarația politică subliniază că „comuniștii înțe
leg să realizeze cea mai largă uni
tate cu socialiștii și, de asemenea, cu creștinii".Punind în evidență un șir de concluzii comune. Declarația politică, adoptată la încheierea lucrărilor, se referă pe larg la criza capitalismului și la consecințele acesteia asupra vieți) oamenilor muncii din Etj- ropa occidentală, la lupta împotriva șpc^ță^oi; multinaționalq,. la ■problemele securității europene etc.în cursul lucrărilor a fost adoptată, de asemenea,' o declarație asupra Vietnamului, care exprimă solidaritatea partidelor reunite la Bruxelles, . .vietnamez, cu celelalte popoare din Indochina. „Ceea ce s-a făcut pen
tru oprirea agresiunii trebuie conti
nuat în vederea restabilirii solide a 
păcii" — se spune în document, După cum s-a anunțat, au fost •- doptate, de asemenea, o declarație cu privire la situația din Chile și o declarație asupra problemei energetice.

comuniste, cu poporul

N. Popescu BOGDANESTIBruxellei
ECONOMIA BULGARĂ ÎN 1973SOFIA 31 (Corespondență de la C. Amariței). — La Sofia a fost dat publicității comunicatul Ministerului Informațiilor și Comunicațiilor privind îndeplinirea planului de dezvoltare social-economică a R. P. Bulgaria in anul 1973.Subliniind că „în 1973, Bulgaria a dobîndit noi succese în îndeplinirea directivelor cetui de-al X-lea Congres al P. C. Bulgar pentru dezvoltarea social-economică a tării în Cel de-al șaselea Cincinal", comunicatul pune în evidență faptul că circa 95 la sută din creșterea venitului național în 1973 s-a realizat pe baza creșterii productivității sociale a muncii. în industria de stat și cooperatistă a fost obținută o producție cu 10,6 la sută mai mare decit in

1972, ritmul atins fiind superior primilor doi ani ai cincinalului. Producția agricolă a crescut cu peste 3 la sută, valoarea investițiilor realizate fiind mai mare cu 7 la sută decit în 1972. Volumul comerțului exterior a crescut cu 12,7 la sută, iar veniturile reale ale populației — care la sfirșitul anului 1973 a ajuns la 8 643 000 locuitori — au sporit cu 7.9 la sută.Toate aceste rezultate, se apreciază in comunicat, constituie o bună bază de plecare spre realizarea, în condiții optime, a sarcinilor sporite cuprinse în planul pe anul 1974 — „a- nul muncii intensive" pentru economisirea la maximum a combustibililor, energiei, materiilor prime și materialelor.

Dezvoltarea relațiilor româno iordaniene(Urmare din pag. I)și contribuția activă a țărilor mici și mijlocii la instaurarea unui climat de pace și securitate in lume, la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare între toate națiunile. Expri- mind aprecieri pozitive asupra lucrărilor conferinței generai-europene, cei doi șefi de stat au fost de acord că Întărirea securității și cooperării europene este de natură a influența în mod pozitiv procesul de destindere și înțelegere pe plan mondial.O atenție particulară a fost acordată în convorbiri, așa cum era si firesc, problemelor Orientului Mijlociu. Remarcînd pașii pozitivi înregistrați in ultima vreme, discuțiile au evidențiat că aceștia reprezintă doar un început, subliniind totodată persistența elementelor de încordare. Așa cum se arată in documentul semnat de cei doi șefi de stat, primejdia unor noi ostilități militare continuă să existe, ea fiind generată in primul rind de menținerea ocupației teritoriilor arabe, cucerite prin forță, de către Israel in urma războiului din 196Î.Profund atașată ideilor păcii șl legalității internaționale, România socialistă a adoptat, după cum este cunoscut, o poziție constructivă și clară in problema conflictului din Orientul Mijlociu încă de la izbucnirea acestuia, s-a pronunțat cu consecvență pentru încetarea ostilităților și pentru o soluție politică pașnică a diferendului. Au avut un larg ecou în opi

nia publică mondială inițiativele președintelui Nicolae Ceaușescu, demersurile întreprinse de România pe lingă părțile aflate în conflict, ca și pe lingă numeroase alte state, ampla activitate politico-diplomatică a țârii noastre în direcția unor acțiuni de natură să pună bazele unei reglementări pașnice a situației din Orientul Mijlociu, unei păci drepte și trainice in aceasta parte a lumii. De a- ceea, țara noastră a salutat cu satisfacție încheierea acordului dintre Egipt și Israel privind dezangajarea și separarea forțelor lor militare, ca un prim pas pozitiv pe calea instaurării păcii in Orientul Mijlociu. în acest spirit. Comunicatul comun româno-iordanian subliniază, pe bună dreptate, necesitatea ca dezangajarea dintre forțele militare ale statelor arabe implicate în conflict și ale Israelului să se realizeze intr-un termen cit mai scurt posibil.Asemenea pași constructivi ar crea condiții favorabile pentru a se trece de la tratativele de ordin militar la negocierea problemelor de fond ale situației din zonă — retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în 1967, garantarea suveranității naționale și a integrității teritoriale a tuturor statelor din această regiune, inclusiv a Israelului, soluționarea problemei poporului palesti- nean în conformitate cu năzuințele sale. Ca un corolar al acestor idei, confirmate de realitățile internaționale, in timpul convorbirilor de la

București s-a exprimat speranța că In cadrul conferinței începute recent la Geneva se vor obține „rezultatele așteptate pentru realizarea unei păci juste și durabile in Orientul Mijlociu". Dînd o înaltă prețuire eforturilor depuse de țara noastră în direcția reglementării politice, pe cale pașnică, a problemelor din această zonă, regele Hussein arăta, a- dresîndu-se președintelui Nicolae Ceaușescu : „în ceea ce privește zona din care vin și despre care ați vorbit, avem aprecieri deosebite pentru politica dumneavoastră înțeleaptă, pentru atenția cu care dumneavoastră priviți fiecare moment, fiecare eveniment din această regiune".Prin întreaga sa desfășurare, vizita în România a Maiestății Sale regele Hussein Ibn Talal al Regatului Hașe- mit al Iordaniei reprezintă un moment remarcabil în dezvoltarea relațiilor româno-iordaniene, o contribuție de seamă la întărirea raporturilor tradiționale de solidaritate, prietenie și colaborare dintre țara noastră și țările arabe, la intensificarea conlucrării în soluționarea problemelor internaționale și edificarea unei lumi 
a păcii și securității. Poporul român salută cu căldură rezultatele convorbirilor la nivel înalt româno-iordaniene,' exprimîndu-și ferma convingere că ele constituie o etapă nouă, fructuoasă, în evoluția ascendentă a raporturilor dintre cele două popoare, o contribuție însemnată la cauza păcii și colaborării internaționale.



viața internațională
Conferința pentru securitate 

și cooperare în Europa
• Examinarea contribuțiilor țărilor mediteraneene neparticipante 

la conferință • Intervenția reprezentantului RomânieiGENEVA 31 (De Ia corespondentul nostru). La Centrul internațional de conferințe continuă lucrările celei de-a doua faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. In ședința comună de joi a Comisiei întîi, pentru problemele securității, și a Comisiei a doua, pentru cooperarea economică, au fost examinate contribuțiile aduse la lucrările conferinței de țările riverane Mării Mediterane, neparticipante la conferință, precum și modalitățile de a ține seama de aceste contribuții în elaborarea documentelor finale.Participanții au subliniat legătura indivizibilă dintre întărirea securității pe continent și întărirea securității în regiunea Mării Mediterane, necesitatea dezvoltării cooperării între țările europene și țările riverane Mediteranei, precum și necesitatea eforturilor comune pentru rezolvarea problemelor de interes reciproc.Delegația Ciprului a propus ca organele de lucru însărcinate cu examinarea problemelor securității și cooperării economice să analizeze documentele prezentate conferinței de țările riverane Mediteranei, ce
ORIENTUL APROPIAT
• A început repatrierea con
tingentului militar tunisian
• Precizările premierului is-

raelianTUNIS 31 (Agerpres). — La Tunis s-a anunțat oficial că, la 27 ianuarie, a început repatrierea contingentului militar tunisian, de circa 1000 de oameni, trimis în Egipt după reiz- bucnirea ostilităților din Orientul A- propiat în luna octombrie 1973 — transmite agenția France Presse. Al doilea grup al acestui contingent se va întoarce în țară la 10 februarie.*TEL AVIV 31 (Agerpres). — „Nu avem intenția să rămînem în regiunile siriene cucerite după 1973 și dorim să semnăm cu Siria un acord de separare a forțelor", a declarat primul ministru al Israelului. Golda Meir, potrivit agențiilor U.P.I. și France Presse. Premierul lsraelian a precizat Insă că Israelul nu va accepta începerea de negocieri privind dezangajarea forțelor militare pe înălțimile Golan pînă nu va obține, din partea Siriei, lista prizonierilor săi de război.

nu iau parte la lucrări, cu participarea reprezentanților guvernelor acestor țări. Propunerea cipriotă a fost sprijinită de delegațiile Turciei, Iugoslaviei, Maltei, Elveției, Austriei, Spanieij Greciei, Italiei și Franței.în cadrul dezbaterii, șeful delegației României, ambasadorul Valentin Lipatti, a subliniat raportul direct care există intre securitatea în Europa și securitatea în regiunea Mării Mediterane și a accentuat asupra necesității ca principiile relațiilor dintre state, care vor fi elaborate de conferință, precum și măsurile de aplicare a principiilor să aibă in vedere toate statele lumii și, în primul rînd, țările mediteraneene, neparticipante la conferință.Referindu-se la problemele cooperării, șeful delegației române a exprimat solidaritatea țării noastre cu lupta popoarelor arabe pentru consolidarea independenței și suveranității lor naționale și pentru asigurarea dezvoltării lor economice și sociale și a subliniat necesitatea sprijinirii acestor țări în curs de dezvoltare. în context, vorbitorul s-a referit la dezvoltarea largă a cooperării cu aceste țări în domeniile comerțului, schimburilor tehnico-științi- fice, cooperării industriale, formării de cadre și asistență tehnică, ară- tînd că schimburile dintre România și aceste țări au cunoscut, în ultima peripadă, o creștere considerabilă pe multiple planuri.în ceea ce privește conflictul din Orientul Apropiat — evocat în contribuția țărilor mediteraneene neparticipante la conferință — reprezentantul României a reafirmat poziția de principiu a țării noastre privind soluționarea politică, prin mijloace pașnice a conflictului, evidențiind eforturile desfășurate de președintele Consiliului de Stat. Nicolae Ceaușescu, de guvernul român, pentru realizarea unei reglementări constructive, pașnice și durabile în a- ceastă parte a lumii. Totodată, vorbitorul a subliniat că soluționarea trainică a acestui conflict reclamă eforturi neîntrerupte din partea statelor interesate, a altor țări ale lumii, inclusiv din Europa.Apreciind importanța ideilor cuprinse în contribuția țărilor mediteraneene neparticipante, vorbitorul s-a pronunțat pentru găsirea unor soluții care să permită valorificarea deplină a acestor contribuții în cadrul lucrărilor conferinței.

Algeria a cerut convocarea 
unei sesiuni a O. N. U. in problemele 

energiei și materiilor primeALGER 31 (Agerpres). — Președintele Algeriei, Houari Boume- diene, a cerut secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, convocarea unei sesiuni de urgență a Adunării Generale a O.N.U, pentru examinarea problemei crizei energetice mondiale, precum și a aprovizionării cu materiile prime de bază, anunță agenția algeriană de presă.Președintele algerian a arătat că a
Ambasadorul român primit 

de premierul SuedieiSTOCKHOLM 31 (Agerpres). — Ambasadorul țării noastre la Stockholm, Dumitru Lazăr, a fost primit, joi, de primul ministru al Suediei, Olof Palme. Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis un mesaj de salut din partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer. Primul ministru suedez a adresat, la rîndul său urări de sănătate și succes tovarășului Ion Gheorghe Maurer. în cursul întrevederii au fost discutate probleme privind continua dezvoltare a relațiilor româno-suedeze în diverse domenii de activitate.
IN SPRIJINUL LUPTEI 
POPORULUI VIETNAMEZ
Amplă demonstrație la ParisPARIS 31 (Agerpres). — La Paris a avut loc o amplă demonstrație în sprijinul luptei poporului vietnamez pentru realizarea integrală a Acordului de la Paris în problema Vietnamului, inițiată de 53 de partide și organizații democratice, printre care Partidul Comunist Francez, Partidul Socialist și principalele organizații sindicale. Participanții la demonstrație au cerut administrației de la Saigon respectarea strictă a Acordului de la Paris și eliberarea neintîrziată a tuturor deținuților politici.

Folosirea științei și tehnicii moderne 
in dezbaterea țărilor africane

Blocada economică împotriva Cubei contravine 
relațiilor stabilite intre tarile latino-americane 1 ’ DE

făcut această propunere in calitatea sa de președinte al conferinței statelor nealiniate, care a avut loc în luna septembrie a anului trecut. El a arătat, totodată, că o asemenea sesiune permite o dezbatere utilă a problemelor dezvoltării, ca și ale relațiilor economice internaționale în toate implicațiile lor, în vederea stabilirii unor raporturi noi, bazate pe egalitatea și interesul comun al tuturor statelor.
Primul ministru 

al Danemarcei a primit 
pe ambasadorul românCOPENHAGA 31 (Agerpres). — Ambasadorul României la Copenhaga, Gheorghe Ploieșteanu, a fost primit joi de primul ministru al Danemarcei, Poul Hartling.Cu acest prilej, ambasadorul român a transmis, din partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, primului ministru danez un salut călduros și urări de sănătate și fericire personală. Mulțumind pentru mesaj, primul ministru al Danemarcei, Poul Hartling, a transmis tovarășului Ion Gheorghe Maurer călduroase salutări, urări de sănătate și fericire personală.Ambasadorul român și primul ministru danez au discutat unele probleme privind stadiul actual și perspectivele relațiilor româno-daneze.

agențiile
La Budapesta au avut ,oc ieri, convorbiri între Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. .Ungare, și Horst Sinder- mann, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, care se află intr-o vizită oficială de prietenie în R. P. Ungară.

Declaiația ministrului de externe al Republicii Costa RicaSAN JOSE 31 (Agerpres). — Intr-o conferință de presă organizată la Casa Amarilla — sediul Ministerului de Externe din Costa Rica —, Gonzalo Facio Segreda, șeful diplomației costaricane, a afirmat că blocada economică instituită împotriva Cubei „nu trebuie să se perpetueze", deoarece impietează asupra unei reglementări a relațiilor stabilite, pe diferite planuri, între țările Ameri- cii Latine.Abordind aspectele legate de criza mondială a resurselor de energie, el a declarat că țările latino-americane nu trebuie să se lase intimidate de creșterile de prețuri la țiței anunțate de companiile petroliere nord- americane. Pe agenda de lucru a

Națiunilor Unite — a spus Gonzalo Facio — trebuie să fie înscrise ca principale puncte problema petrolului și a repercusiunilor actualei cri" ze energetice asupra economiei țărilor de la sud de Rio Grande, câ și cea a creării unui fond latino-ame- rican destinat înfruntării crizei.Ministrul costarican a arătat, totodată, că se impune cu tot mai multă pregnanță necesitatea reglementării problemelor litigioase pe calea negocierilor și contactelor diplomatice, reliefînd în a- cest sens importanța pe care o prezintă pentru America Latină realizarea, la Ciudad de Mexico, a proiectatei reuniuni a miniștrilor de externe din zonă.
BOLIVIA

Operațiuni de reprimare a mișcării țăranilorLA PAZ 31 (Agerpres). — în partea centrală a Boliviei au continuat să aibă loc ciocniri între armată și țăranii care au blocat, în- cepind de luni, principalele căi de acces spre orașul Cochabamba, în semn de protest față de politica economică a guvernului Banzer și față de recenta sporire a prețurilor la unele produse de bază. Unități ale forțelor terestre și aeriene boliviene au efectuat o „operație de curățire" în regiunea Cochabamba, declarată

„zonă militară". Schimbul de focuri dintre soldați și lucrătorii agricoli baricadați pe șoselele spre Santa Cruz și El Chapare s-a soldat — potrivit surselor guvernamentale boliviene — cu 7 morți și 18 răniți.Pe de altă parte, în urma instituirii restricțiilor de circulație în virtutea stării de asediu declarate de președintele Banzer în întreaga țară, poliția din La Paz a procedat Ia arestarea a 70 de persoane.

de presă transmit:

Hr ★CAIRO 31 (Agerpres). — într-un Interviu acordat companiei americane de televiziune A.B.C., ministrul reconstrucției al R. A. Egipt, Ahmed Osman, a declarat, joi, că lucrările pentru curățirea Canalului Suez vor începe direct după 5 martie a.c., data la care se prevede ca retragerea trupelor israeliene de pe malurile căii navigabile și reamplasarea lor în Sinai să se fi încheiat. Ministrul egiptean a afirmat, de asemenea, că țara sa intenționează să întreprindă, intr-un viitor destul de apropiat, și lucrări de reamenajare pentru a face canalul accesibil unor vase cu deplasament de pînă la 250 000 tone.

DAKAR 31 (Agerpres). — După 10 zile de dezbateri, la Dakar s-a închis conferința „Castafrica", în cadrul căreia 132 delegați din 32 de state a- fricane, precum și reprezentanți al unor organisme internaționale au e- xaminat probleme referitoare la folosirea ultimelor cuceriri ale științei și tehnicii pentru dezvoltarea continentului african.Raportul final adoptat în cadrul conferinței cuprinde 24 de recomandări privind organizarea cercetărilor științifice, formarea de cadre științifice și tehnice, modalitățile transferului de tehnologii din țările industrializate în statele africane în curs de dezvoltare, precum și diverse sis» teme de cooperare între țările Africii, pe de o parte, între Africa și orga

nismele Internaționale, pe de altă parte. în perspectiva imediată, participanții au apreciat că pînă în 1980 toate țările africane ar trebui să a- loce cel puțin 1 la sută din produsul lor național brut cercetărilor pentru dezvoltare și, totodată, să dispună de cel puțin 200 ingineri și oameni de știință la 1 milion de locuitori.Conferința a subliniat rolul tot mal important pe care Organizația Unității Africane (O.U.A.) este chemată să-l joace în domeniul coordonării acțiunilor de cercetare științifică inițiate în țările africane. De asemenea, s-a subliniat necesitatea sprijinirii acestor eforturi ale țărilor A- fricii din partea statelor puternic dezvoltate.

Un grup de lucru pentru 
problemele energiei 8 fost creat în cadrul O.N.U., la recomandarea secretarului general al Națiunilor Unite, Kurt Waldheim.

Conducerile partidelor de 
coaliție, din Turcia - Partidul Republican al Poporului și Partidul Salvării Naționale — au aprobat in unanimitate programul de guvernare al cabinetului condus de premierul Biilent Ecevit. Consiliul de Miniștri a dat apoi programului forma definitivă, ce urmează a fi prezentată in fața celor două camere ale parlamentului.

Guvernele R.P.D. Coreene

Președintele R.S.F. Iugo
slavia I’ B' Tito, aflat în vizită în Bangladesh, a avut convorbiri cu premierul Mujîbur Rahman. Au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale și probleme internaționale de interes comun. I. B. Tito a avut, de asemenea, o întrevedere cu președintele țării, Muhammed Ulla.

Convorbiri interlaoțiene. La Vientiane a avut loc o nouă ședință a Comisiei mixte centrale pentru aplicarea Acordului de restabilire a păcii și înțelegere națională în Laos. Cu acest, prilej, reprezentanții părților laoțiene au examinat o serie de probleme . concrete legate de Înființarea în orășele Vientiane și Luang Prabang a unor forțe de poliție comune.
La Ulan Bator 8 8 8nuntat oficial că, in urma convorbirilor desfășurate ia Londra între împuterniciți ai guvernelor Mongoliei și R. F. Germania, cele două țări au hotărît să stabilească -relații diplomatice la nivel de ambasadă.

Convenția anuală a Par
tidului Socialist din Japo
nia s_a incheiat ioi 13 Tokio. Timp de trei zile, participanții s-au concentrat asupra programului de acțiune al P.S.J. pe anul în curs și asupra platformei electorale a acestuia, în vederea scrutinului de vară pentru Camera consilierilor. Strategia electorală a P.S.J. este axată pe angajarea unei campanii electorale concertate a partidelor din opoziție.

și Libiei au hotărît să stabileascărelații diplomatice la nivel de ambasadă.
Lâ Berlin au avut 10c>3oi> con’ vorbiri intre Kurt Nier, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. D. Germane, și Giinter Gaus, secretar de stat la Cancelaria Federală a R.F. Germania, care au examinat probleme de interes comun.

Șeful delegației portului
Constanța, Constantin Zeicu, di

RECITAL SVSTINVT DE 
ELENA CERNE! LA O.N.V.

Elena Cernei, solistă a Tea
trului de operă ți balet din Bu
curești, a susținut, in fața unui 
numeros public, un recital de 
lieduri de Schumann, Doru Po- 
povici și Manuel de Falia, pe 
scena amfiteatrului „Dag Ham- 
marskjold" de la Palatul Națiu
nilor Unite din New York. Au 
asistat membri ai corpului di
plomatic, funcționari ai organi
zațiilor internaționale, ziariști.rectorul general al portului, a fost primit, cu prilejul vizitei la Londra, de ministrul industriilor și transporturilor, John Peyton. în cadrul convorbirii au fost abordate problemeale dezvoltării relațiilor bilaterale pe linia transporturilor maritime și schimbului de experiență.

Da Ia etajele superioare ale Palatului Națiunilor din Geneva — unde s-a desfășurat de curînd cea de-a doua Conferință regională europeană a Organizației Internaționale a Muncii — privirea distinge în apropiere silueta masivă a edificiului Centrului Internațional de Conferințe, care găzduiește lucrările fazei a doua a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Perspective semnificative, cu valențe simbolice, în cursul dezbaterilor, numeroși vorbitori au ținut să sublinieze că activitățile Conferinței regionale europene a O.I.M., consacrată unui domeniu specific al colaborării între țările continentului — domeniul muncii și al politicii sociale — s-au înscris organic în actualul context al preocupărilor de întărire a securității și intensificare a cooperării intereuropene. într-o declarație pentru cititorii „Scînteii", președintele conferinței, Michael O’Leary, ministrul muncii al Republicii Irlanda, aprecia că această reuniune „poate și trebuie să marcheze un aport valoros la îmbunătățirea relațiilor între toate statele Europei. însuși faptul că ea a fost convocată la aproape două decenii după prima Conferință europeană a O.I.M. constituie un fapt de o importanță deosebită, elocvent pentru evoluțiile care au avut loc în acest răstimp în viața politică a continentului".La lucrările conferinței regionale a O.I.M. au participat reprezentanți ai guvernelor, patronilor și muncitorilor din 28 de state europene — peste 350 de delegați, între care 17 miniștri, numeroși conducători ai organizațiilor sindicale din țările continentului, juriști, conducători de întreprinderi, activiști sindicali. Țara noastră a fost reprezentată prin ministrul Muncii și președintele Consiliului Central al U.G.S.R., înșoțiți de consilieri și experți.în fața Conferinței O.I.M. — a- răta raportul de bază. întocmit de directorul general al Biroului Internațional al Muncii — s-a aflat sarcina de a examina „în ce măsură schimbările intervenite în climatul politic din Europa — care s-au tradus printr-o puternică diminuare a tensiunilor între state și printr-o strîngere a legăturilor pe plan comercial. tehnic, cultural și științific — conduc la un schimb mai intens de experiență, la o cooperare cres- cindă și la o acțiune mai bine concertată în ceea ce privește problemele de muncă și sociale". Analizînd problemele de mare complexitate,

adesea foarte dificile, pe care Ie generează transformările petrecute în viața socială contemporană, ca urmare a revoluției tehnico-științifice și a dezvoltării economice, raportul pleda în favoarea dezvoltării cooperării intre toate statele continentului, in vederea înfăptuirii unor măsuri sociale pozitive concrete, a unei adevărate politici sociale, corespunzătoare intereselor celor ce muncesc.Activitățile conferinței — pentru care prevalente au fost dorința de

din economic, politic, social fac să sporească și mai mult rolul clasei muncitoare. într-adevăr, devine tot mai evident că fără aportul clasei muncitoare — forța socială de a- vangardă a societății contemporane — nu își pot găsi soluționare viabilă problemele care frămîntă continentul nostru — fie că este vorba despre dificultățile generate de inflație și stagnarea economică ce amenință să arunce noi poveri pe umerii oamenilor muncii din lumea capitalistă, fie despre depășirea obstaco-

ropean, cu participarea tuturor sindicatelor — indiferent de faptul că activitatea lor se inspiră din ided- logia partidelor comuniste sau din concepțiile social-democrate ori de- mocrat-creștine — impunîndu-se dezideratul de a se porni întotdeauna de la interesele generale ale celor ce muncesc. Pentru a favoriza efectuarea unor noi pași pe calea dezvoltării acestor relații, participanții la intîlnire au stabilit convocarea u- nel conferințe sindicale europene, la sfirșitul acestui an.
A doua conferință regională europeană a Organizației Internaționale a Muncii

Moment important pentru dezvoltarea cooperării 
europene in domeniul muncii și politicii sociale
consolidare a climatului favorabil securității și cooperării pe continent, spiritul laborios și constructiv, conlucrarea pe principiul egalității și prin respectarea intereselor și părerilor partenerilor — s-au soldat, după părerea cvasigenerală, cu rezultate promițătoare, stabilindu-se ca asemenea conferințe să aibă loc cu mai multă regularitate și mai des. In acest sens, recomandind statelor europene membre ale O.I.M. „să-și intensifice eforturile de cooperare in toate domeniile care intră în competenta organizației", principala rezoluție adoptată de participanți se pronunță pentru convocarea unor conferințe general- europene ale reprezentanților diverselor organizații cu scopul de a contribui la afirmarea ideilor cooperării între toate statele continentului.Mutațiile pozitive survenite în viata politică a continentului european, in dezvoltarea procesului de destindere a relațiilor interstatale, pe de o parte, iar, pe de altă parte, accentuarea confruntării unui șir de țări capitaliste cu probleme acute de or-

lelor care mai persistă în calea e- dificării securității europene.înfăptuirea acestui rol implică o largă acțiune unitară a tuturor detașamentelor clasei muncitoare, indiferent de deosebirile de orientare sau de apartenența lor la diferitele mișcări sindicale sau organizații profesionale.Această necesitate și-a găsit o pregnantă expresie într-o altă manifestare, distinctă, ce a avut loc in zilele conferinței. Este vorba de întîlnirea cu caracter neoficial, consultativă, la care au participat conducătorii centralelor sindicale din Europa și reprezentanți ai organizațiilor sindicale internaționale. Este pentru prima dată in ultimii 25 de ani cînd are loc o asemenea intîlnire care a reunit reprezentanți ai tuturor sindicatelor, de cele mai diferite afilieri și orientări și avînd ca obiectiv dezvoltarea unității de acțiune, in spiritul solidarității muncitorești. Moment Important în evoluția relațiilor sindicale europene, această intîlnire a pus încă o dată în evidență necesitatea unor acțiuni unitare largi, pe plan eu-

Preocupată statornic de intensificarea colaborării general-europene, România a acordat o atenție deosebită lucrărilor Conferinței O.I.M . precum și întâlnirii consultative sindicale. în cadrul dezbaterilor Conferinței O.I.M., șeful delegației române, ministrul muncii, tovarășul Petre Lupu, a supus atenției par- ticipanților un proiect de rezoluție cu privire Ia „Dezvoltarea cooperării in domeniul muncii și al politicii sociale între țările europene membre ale O.I.M.", document care, alături de alte cîteva propuneri aflate in atenția conferinței, a avut un rol catalizator in angajarea unui dialog constructiv între toți participanții, în realizarea consensului asupra ideii elaborării unui program regional de acțiune al organizației in Europa. De la tribuna conferinței, delegația română a reafirmat interesul României pentru cunoașterea experienței din celelalte țări și, totodată, dorința țării noastre de a facilita, la rîndul său, cunoașterea experienței sale fn soluționarea problemelor muncii, relațiilor profesionale și politicii sociale. împărtășind din reali-

zările obținute de România în decursul ultimilor 25 de ani in acest domeniu, delegații țării noastre au subliniat utilitatea cooperării stabilite între guvernul român și B.I.M., concretizată, între altele, în crearea la București a Centrului de perfecționare a cadrelor conducătoare de întreprinderi și în organizarea, in România, a unor conferințe și colocvii pe teme specifice care intră în preocupările O.I.M. Pornind de la experiența pozitivă a acestei cooperări, țara noastră a propus studierea posibilității de a se stabili un cadru instituțional european în domeniul muncii.Reprezentînd o mișcare sindicală ce cuprinde milioane de oameni, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., tovarășul Mihai Dalea, a subliniat în cadrul întilnirii consultative însemnătatea dezvoltării unității de acțiune în mișcarea sindicală mondială, faptul că deosebirile dintre concepțiile politice și ideologice nu trebuie să Împiedice intensificarea contactelor și a relațiilor între centralele sindicale de diferite orientări. El a arătat că o condiție esențială în acest sens o constituie respectarea principiilor egalității in drepturi a organizațiilor sindicale, neamestecul în treburile interne, respectul reciproc. în spiritul solidarității muncitorești. Reprezentantul U.G.S.R. s-a pronunțat pentru organizarea unei conferințe sindicale europene cu participarea tuturor sindicatelor, care să ia in discuție condițiile de muncă și de viață ale celor ce muncesc, urmind ca la pregătirea acesteia să-și aducă contribuția toate organizațiile sindicale de pe continent.La capătul activităților Conferinței O.I.M. opinia generală a partici- panților este că, in ansamblu, rezultatele obținute marchează un început încurajator, o etapă calitativ nouă a procesului de dezvoltare a cooperării intereuropene. Consensul realizat a- supra inițierii, pentru prima oară in cadrul O.I.M., unui program de cooperare europeană, faptul că participanții, reprezentînd țări cu sisteme social-politice diferite, s-au angajat intr-o colaborare fructuoasă, prin respectarea intereselor și a punctelor de vedere ale tuturor, reprezintă o premisă favorabilă care deschide noi căi de acțiune constructivă, pe planul relațiilor sociale și internaționale.
Cornellu VLAD

Geneva

0 seară cultufală consa
crată României 8 avut loc 18 Muzeul național de artă și tradiții populare din Paris. După conferința despre rădăcinile populare ale artei contemporane românești, au fost prezentate filme realizate de Institutul de etnografie și folclor, filme de artă, au fost audiate lucrări ale unor compozitori români contemporani.

Accidentele de circulație 
în S.U.A. în vădit regres, în decembrie 1973, în Statele Unite s-a înregistrat o diminuare considerabilă a accidentelor rutiere, comparativ cu aceeași lună a anului 1972. De la 4 860 accidentați mortal s-a ajuns la numai 3 940 victime. Autoritățile atribuie această tendință, în bună parte, reducerii vitezei de deplasare pe șosele, măsură impusă ca urmare a crizei de carburanți.

Un incendiu 8 febucnit miercuri la mina poloneză „1 Mai", din voievodatul Katowice. Pompierii au luptat patru ore pentru stingerea incendiului. Patru membri ai grupurilor de salvare au încetat din viață. O comisie și experți ai Ministerului Industriei Miniere și Energeticii vor cerceta cauzele Incendiului.
Spre o grevă generală

a minerilor britanici?LONDRA 31 (Corespondență de la N. Plopeanu) : — în toate bazinele miniere din Marea Britanie au început, ieri, operațiunile de votare în cadrul cărora cei aproape 280 de mii de mineri urmează să se pronunțe în favoarea sau împotriva declanșării unei greve naționale în sprijinul revendicărilor lor privind îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă. Rezultatul urmează să fie cunoscut abia la începutul săp- tămînii viitoare.Pe de altă parte, într-o scrisoare adresată Confederației Industriei Britanice (patronatul) și Congresului Sindicatelor Britanice (T.U.C.), primul ministru, Edward Heath, s-a declarat gata să înceapă noi discuții cu cele două organizații în vederea găsirii unor formule pentru prevenirea declanșării grevei minerilor.

• INAUGURAREA ȘO
SELEI TRANSAMAZO- 
NICE. Una din cele mai im" presionante căi rutiere ale lumii — Transamazonia — a fost inaugurată oficial miercuri de președintele Braziliei, Emilio Garrastazu Medici. Avînd o lungime totală de 5 400 kilometri, această șosea, proiectată și realizată in inima Americii de Sud, în zonele junglei Amazonului, a necesitat un mare volum de muncă și investiții. Construcția șoselei a început în august 1970, lucrîndu-se pe tronsoane ce porneau din direcții diferite.De notat că Transamazonia — avînd o lărgime de 75 de metri, dintre care numai șapte reprezintă partea carosabilă — a fost amenajată din pămînt bătut, asfaltarea ei Bau numai a unor porțiuni urmind să se facă a- tunci cînd traficul va depăși 600 de vehicule zilnic.

• „MAREA DECEP
ȚIE A SECOLULUI". Departe de a fi „descoperirea senzațională", așa cum s-a a- preciat, cometa Kohoutek constituie „marea decepție a secolului". Ea nu a fost observată decît de un număr restrîns de savanțl și astronomi amatori. De mai multe zile, vizibilitatea sa descrește progresiv. Miercuri, o nouă tentativă a echipajului „Skylab-3“ de a urmări cometa prin telescoapele de la bordul laboratorului s-a soldat cu un „eșec total", potrivit expresiei folosite de comandantul misiunii, Gerald Carr.întrucît soarele n-a încălzit-o în așa măsură îneît dezintegrarea nucleului solid să lase în urma sa o lungă trenă de particule strălucitoare, astrul, pe care savanții s-au grăbit să-l numească o „cometă istorică", s-a dovedit de 50—100 ori mai puțin strălucitor decît s-a anticipat. Potrivit- specialiștilor a- mericani, Kohoutek s-ar îndepărta de Soare cu o viteză de 160 000 km/oră. Privită cu ochiul liber, ea a părut observatorilor de la sol mai puțin vizibilă decît cea mai puțin strălucitoare dintre stele. Amploarea fără precedent a procedeelor științifice folosite pe scară mondială pentru observarea cometei îndreptățește speranța că a- ceasta va furniza totuși unele informații generale cu privire la natura cometelor și, eventual, date asupra evoluției sistemului solar.

• CARNEA DE VITĂ 
Șl CANCERUL COLO
NULUI. Institutul național de oncologie din Hawaii anunță că, în urma unor intense cercetări, întreprinse timp de 5 ani de zile, și a studiilor comparate asupra unui număr de 536 de pacienți americani de origine japoneză, internați in trei mari spitale din Honolulu, s-a constatat o frecvență neliniștitor de mare a cazurilor de cancer al colonului la pacienții care și-au bazat regimul alimentar in principal pe carnea de vită.

• ZEIȚĂ CU FRAGI. Muzeul arheologic și etnografic din Prisțini se bucură de un prestigiu deosebit în Iugoslavia și în străinătate prin numeroasele exponate de o inestimabilă valoare. Muzeul se află amplasat pe locul unei vechi așezări din epoca neolitică (6 500—2 500 ani î.e.n.). Exponatul cel mai de preț, unic în arta preistorică a Iugoslaviei, îl constituie o statuetă de culoare roșu-cără- miziu, împodobită cu incrustații în formă de fragi. Denumită „Zeitate șezind", statueta datează din perioada 4300—3500 î.e.n.
• SECRETUL CARII

LOR DENTARE. Doctorul Gerald A. Olson, de la Universitatea din Florida, după cercetări minuțioase a reușit să individualizeze în salivă o substanță cu proprietăți de inhibare a creșterii streptococilor care participă la formarea tar- trului dentar. După cum se știe, tartrul devine receptiv la bacteriile care atacă smalțul dinților și deschid procesul de formare a cariilor. „Substanța — afirmă stomatologul — nu este prezentă la toți indivizii în aceeași concentrație. Cei care o dețin în mai mică măsură au dinții mai cariați". Doctorul Olson lucrează în momentul de fată la obținerea în laborator a acestei substanțe pentru a putea fi administrată celor care duc lipsă de ea.
• OMUL CU... PATRU 

RINICHI. La Plovdiv, In Bulgaria, trăiește și lucrează normal un om care posedă... patru rinichi. Numele lui este Gheorghi Tancev Vasiliev, de profesie muncitor feroviar, în virstă de 45 de ani. Recent, Tancev Vasiliev s-a prezentat la policlinică pentru că nu se simțea bine. El a explicat că în ajun fusese invitat la un ospăț îmbelșugat. După un minuțios examen radiologie, medicii au constatat cu surprindere că omul are 4 rinichi care funcționează independent unul de altul. Tancev Vasiliev continuă să lucreze sub observația strictă a medicilor.
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