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La întreprinderea de elrmd șl produse din sîrmd — Buzău se pregătesc noi ioturi de produse pentru a fl 

expediate beneficiarilor Foto : E. Dichiseanu

PROGRAMUL DE BUNĂ 
GOSPODĂRIRE A ENERGIEI 

Șl COMBUSTIBILULUI - 
strict, sever și integral aplicat!Sfnt bine cunoscute sarcinile stabilite de hotărîrea Plenarei comune a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, de Decretul Consiliului de Stat din noiembrie 1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice și de folosire mai judicioasă a combustibililor și energiei. Actionind în spiritul acestor importante documente de partid și de stat, In ultima perioadă, organizațiile de partid județene, municipale, orășenești, din ministere, centrale, întreprinderi și instituții, Împreună cu conducerile acestora, au întreprins unele măsuri. Drept rezultat, in ultimul timp, consumurile de combustibil și energie, pe ansamblul economiei naționale, au fost reduse față de prevederile de plan; totodată, s-a diminuat puterea solicitată in orele de vîrf ale sistemului energetic național.Tot atît de adevărat este că, eu toate rezultatele obținute, în domeniul gospodăririi combustibililor și energiei se manifestă încă o serie de neajunsuri, care — în mod imperios necesar — trebuie lichidate de urgentă. Din controalele și analizele efectuate de organele de partid și de stat în întreprinderi din industrie, construcții și transporturi, în diferite localități, se desprinde cu pregnanță cerința de a se acționa cu toată fermitatea pentru îndeplinirea prevederilor stabilite prin lege, a sarcinilor ce revin în această privință organizațiilor de partid, ministerelor, consiliilor populare, comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, fiecărui colectiv de muncă, tuturor

cetățenilor. Așa cum subliniază conducerea partidului, este necesar să se înțeleagă clar că înfăptuirea riguroasă a politicii de economisire a tuturor formelor de energie, îndeosebi a țițeiului și gazelor — bogăție a întregului nostru popor — utilizarea judicioasă a tuturor resurselor existente nu constituie o problemă de moment, determinată de o anumită conjunctură. Traducerea in viață a orientărilor stabilite de conducerea partidului și statului în domeniul consumului de combustibili și energie, dezvoltarea potențialului energetic reprezintă o sarcină de mare importanță națională, o chestiune esențială pentru asigurarea unui ritm înalt de dezvoltare a întregii economii, pentru progresul multilateral al țării.In mod firesc, în aplicarea Întocmai, integrală, a măsurilor privind dezvoltarea bazei energetice, gospodărirea mai judicioasă a combustibililor și energiei, economisire^ lor, sarcini importante revin comitetelor județene de partid și al municipiului București, organelor și organizațiilor de partid, comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, sindicatelor, organizațiilor de tineret și ale femeilor, consiliilor Frontului Unității Socialiste. Ele au datoria de a dezvolta o largă acțiune de masă în rîndul muncitorilor, tehnicienilor, maiștrilor și inginerilor, tuturor sala- riațilbr din unitățile economice, institutele de cercetări și proiectări, al locuitorilor de la orașe și sate pentru creșterea spiritului de inițiativă și răspundere în vederea înlăturării oricărei forme de risipă. 

folosirii cit mai raționale și economisirii combustibililor și energiei, participării creatoare a colectivelor de muncă, a cetățenilor la valorificarea deplină a tuturor resurselor, a posibilităților existente in fiecare unitate economică, la flecare Ioc de muncă, in fiecare cartier, comună și sat, in așa fel incit lupta pentru realizarea acestor obiective esențiale să devină o largă acțiune patriotică a întregului popor. Comitetele județene, municipale, orășenești, comunale de partid au, deopotrivă, sarcina de a acționa cu insistență și hotă- rîre în direcția îmbogățirii și perfecționării programelor concrete de măsuri existente în fiecare unitate economică, pentru ca acestea să fie cit mai mobilizatoare, să asigure îmbunătățirea radicală a bilanțurilor energetice, prin fructificarea maximă a tuturor posibilităților de care dispun, prin forțe proprii, fără investiții sau cu cheltuieli minime, dezvoltând o amplă și rodnică activitate de autodotare cu dispozitive, mașini și utilaje în vederea modernizării proceselor tehnologice, recuperării tuturor resurselor energetice secundare, ridicării randamentelor instalațiilor energetice și arzătoarelor, creării și folosirii de aparataj de măsură și control.De mare însemnătate slnt, în acest context, măsurile menite să stabilească, iu fiecare unitate economică, responsabilități concrete in soluționarea tuturor acestor probleme, răspunderi substanțial sporite comitetelor oamenilor muncii.
(Continuare în pag. a IlI-a) 

La Combinatul 

siderurgic Galați 

IMPORTANIE CANIITÂTI 
DE OTEL $1 LAMINATE 

PESTE PIANGALAȚI (Corespondentul „Scînteii", Tudorel Oancea). — Desfășurînd încă din primele zile ale noului an o susținută activitate în toate sectoarele și îndeosebi în cele de bază ale combinatului, siderurgiștii gălă- țeni au imprimat activității de producție un ritm înalt, în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor ce le revin. Bilanțul primei luni din acest an s-a soldat astfel cu importante depășiri ale sarcinilor de plan. Au fost obținute suplimentar B72 tone de cocs, 1880 tone fontă, peste 2700 tone oțel, 10 720 tone sleburi pentru relaminare, 2206 tone tablă groasă, 1 396 tone tablă și bandă laminată la cald, 750 tone tablă și bandă laminată la rece, 17 973 tone zgură granulată. Sporurile de priducție înregistrate dau garanția că pe platforma siderurgică de . ia Galați sarcinile de plan și angajamentele vor fi integral și la timp onorate.
Procedee de mare productivitateîn exploatările de minereuri de fier se întreprind tn continuare măsuri în vederea sporirii producției. La exploatarea minieră Ghelar, de pildă, unde în acest an urmează să se extragă cu circa 150 000 tone minereu de fier mai mult de- cît anul trecut, s-a trecut?1 la aplicarea pe scară largă a ramblea- jului hidraulic, metodă de mare eficiență, Iar la întreprinderile miniere Bălan, Baia

de Arieș, Hunedoara și Deva este în curs de extindere metoda de exploatare în sub- etaje. După cum prevăd specialiștii, circa 47 la sută din producția ce urmează a fi extrasă în acest an va avea la bază metode și procedee de lucru de mare productivitate. Sînt în curs și experimentări industriale pentru alegerea u- nor tipuri de celule de flotație la prepararea minereurilor, care

Ce fac specialiștii agricoli 
în aceste zile?

Deși sîntem în plină Iarnă, la sate se desfășoară ample acțiuni care au drept scop pregătirea viitoarei recolte. Aceste acțiuni sînt și trebuie să fie coordonate Îndeaproape de specialiștii agricoli, a căror datorie este de a se ocupa cu răspundere de a- plicarea acelor măsuri menite să garanteze realizarea unor producții superioare. In acest context, în județul Bacău am desprins — în cursul unei anchete — aspecte interesante ce conturează imaginea unei activități creatoare, intense, a specialiștilor din cadrul multor cooperative agricole.Concret, ce se întreprinde, în a- ceste zile, pentru un an agricol cit mai bun ? „Acum, iarna, ce să facem, pregătim recolta" — spunea inginerul Eduard Bălan, președintele cooperativei agricole Faraoani. Am format o coloană de 6 tractoare cu remorci și 6 cămioane, care transportă zilnic îngrășăminte organice. Pînă acum am adus peste 3 000 tone gunoi de la o îngrășătorie de animale din Sascut, cale de 30 km. E drum lung, dar Ia noi nu se poate face a- gricultură fără fertilizare. Bineînțeles, am transportat tot gunoiul de grajd — peste 4 000 tone — din fer

să asigure instalațiilor respective indicatori tehnico-economici superiori. In unitățile Centralei minereurilor — Deva s-a propus, de asemenea, ca prin stabilirea unor măsuri de întreținere și funcționare a utilajelor, fiecare mașină de încărcat cu siloz să realizeze un randament zilnic în abataj mai mare cu peste 15 tone minereu decît in anul precedent.(Agerpres) 

mele cooperativei. Pentru a mări e- ficiența fertilizării, mai mult de jumătate din această cantitate a fost pusă de cooperatori la fiecare butuc de viță de vie pe o suprafață de 300 ha“.Desigur, acesta este doar un singur aspect care dovedește că iarna un specialist bun, care își face meseria cu exigență și responsabilitate,
Ancheta noastră 

în cooperative agricole 
din județul Bacău

nu este mai puțin ocupat decît în celelalte perioade ale anului. Multe din problemele legate de pregătirea recoltei solicită competența specialistului. La Faraoani, în cazul culturilor intensive, cum sînt cele 150 ha cu legume, era nevoie să fie alese speciile care să valorifice cel mai bine condițiile naturale locale. De aceea, din suprafața totală a grădinii, pe 85 ha se cultivă ceapă și arpagic. „Specialistul agricol — spunea ing. Bălan — trebuie să cunoască condițiile locale, dar și cerințele consumatorilor. Iată de ce la întocmirea planului de producție pe a- cest an s-a prevăzut să se cultive 10 ha cu Usturoi, suprafață dublă față de anul trecut. Celor ce-și imaginează că acest produs a devenit rar și scump pentru că nu s-ar pu
A fi contemporan, 

a fi aproape de popor

tea obține producții marî, Ie precizez că anul trecut am realizat 2 700 kg usturoi la hectar, dînd Întreaga cultură in acord global, cu tarife la mia de lei venit".Cu riscul de a ne repeta, se cuvine să amintim că aplicarea măsurilor în vederea pregătirii recoltei viitoare a devenit o preocupare cotidiană și în multe alte cooperative agricole. La Săucești, de pildă, după opinia inginerului-șef Vasile Muu- teanu, nu-i vorba numai de asistența tehnică a agronomului, ci și de insistența și argumentele sale, de spiritul de organizare și hotărirea cu care acționează pentru a nu lăsa nici un petic de pămint nelucrat sau ne- fcrtilizat. „Inginerul care nu se bate pentru o tonă de gunoi dus pe cîmp, nu-și face meseria — spunea interlocutorul nostru. Cel puțin în părțile noastre, unde dacă nu dai pămîn- tului elemente fertilizante nu-ți dă nici el mare lucru". Și fiindcă la Săucești între vorbă și fapt nu-i nici o deosebire, notăm că s-au transportat pe cîmp 4 000 tone de gunoi de grajd.Problema fertilizării terenurilor cooperativei a fost discutată pe larg și la cursurile lnvățămîntului agrozootehnic. Inginerul-șef le-a vorbit cooperatorilor despre ce s-ar putea obține prin fertilizarea suplimentară a culturilor repartizate în cadrul a- cordului global. Primul pas a fost deci învățămîntul, cunoștințele ; al doilea pas l-au făcut cooperatorii înșiși, care au mai strîns cîte ceva gunoi de pe la rude și vecini, pînă cînd s-au adunat 400 tone de îngră-
_______________ C. BORDEIANU 

(Continuare in pag. a V-a) 
:__________________tt

IN SPRIJINUL CELOR CE STUDIAZĂ ÎN 

ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE PARTID 
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lași: magazinul universal „Moldova" fl noile construcții de locuințe din vecinătate Foto : 8. Cristian
Replică

unui răspuns

ZU L A -
Trăim cu fiecare zî tensiunea căutărilor înnoitoare, în fabrici sau în institute de cercetări, pe șantiere sau la planșetele proiectantului se desenează chipul noului în organizare, în conducere, în tehnică. Ipostazele sînt multiple și de multe ori lipsite de insolitul faptului rarisim. Poate tocmai multitudinea elementelor purtătoare ale noului dau această impresie de firesc.Se pune în funcțiune un obiectiv — numai în luna Ianuarie am asistat la circa 20 de asemenea evenimente — se asimilează un produs — cîteva sute intr-un singur trimestru — se aplică o invenție sau inovație — practic nu există colectiv care să nu poată vorbi cu justificată mindrie despre asemenea realizare — iată atitea fapte de autentică noutate a căror premieră consumă, de obicei, în anonimat sau in zgircenia totse ci-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
maltorva rîndurl de coloană de ziar. Noul a devenit mult decît un scop material, a devenit o stare de spirit în Întrecerea socialistă. în Județul Cluj s-a lansat o inițiativă interesantă : „Fiecare inginer să rezolve cel puțin o problemă tehnică nouă în afara sarcinilor de serviciu". La un recent bilanț, cifrele ii surprind pînă (i pe cei mai optimiști susținători ai acestei inițiative. Așa s-au născut peste 200 de aparate noi, 700 de utilaje, 80 de instalații. Realizare rambursată din pasiune și pricepere, din stăruință.Scriind aceste rînduri despre persistența noului în activitatea cotidiană de producție, mi-am adus aminte de un cercetător care, întrebat cu ce realizare de preț se poate mîndri în cei 20 de ani de activitate, a răspuns : „Am studiat posibilitatea aplicării acordului global la o formațiune complexă de lucru". Răspunsul, o spunem deschis, ne-a lăsat fără grai. In nici un caz însă nu prin „insolitul" temei de cercetare. Pentru că... pînă să ajungă el, cercetătorul, la o concluzie științifică, acordul global era de mult generalizat în toate unitățile din sector. Ne aflăm deci față în față cu o ipostază a „noului" tardiv, a „noului" chinuit, îmbătrinit prematur, a „noului" ineficient. Replica omului care și-a consacrat 20 de ani de muncă fără să aibă ochi și urechi pentru viața din jur, pentru ceea ce se întîmplă măcar în domeniul studiat, ne-a dus îndată cu gindul la sentimentul de zădărnicie, la cheltuirea — uneori inutilă a inteligenței. Poate că acest gust amar venea și de la faptul că, este știut, in formula sa nobilă, noul presupune deopotrivă măiestrie, operativitate și eficiență.Așa și numai așa poate deveni un avanpost 1Așa și numai așa noul există ca atare !

CA„A" mare — de la „aur" și „a" mic de la „afacere".Și „73“ — pentru că acțiunea s-a declanșat...Marți, 11 decembrie 1973. Dis-de-dimineață.La sediul Comitetului județean Suceava al U.T.C. un telefon im- proșcă biroul „permanenței" cu lungi rafale sonore.— Rămîneți la aparat. Vă caută Timișoara...La celălalt capăt al firului — bine dispuse — două glasuri. Interferențe sprințare, hohote de ris.— Le-am luat aurul ! De două ori ! Anunțați-1 pe tovarășul prim-secre- tar ! Am cîștigat 1 Venim acasă ! Hai-Su-cea-va I...— Măi, voi sînteți cu chef. Din care crîșmă vorbiți? Pentru asta v-am trimis acolo ? Las-că ne-ntîlnim noi...O oră mai tirziu, radiojurnalul a confirmat :„Aseară, tîrziu, Ia Timișoara, Gheorghe Andrian, frezor la întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Suceava, și Spiridon Pintiiie, strungar la Fabrica mixtă a industriei locale din Fălticeni, au cîștigat finala pe țară a Olimpiadei tinerilor strungari și frezori. Cel doi reprezentanți ai Țării de Sus și-au adjudecat ast-

fel FREZA, respectiv, STRUNGUL DE AUR".Ușor jenată, „permanența", recunoaște: „Nu-1 pentru prima dată cînd dobîndim „aurul". In 1970, Emil Maxim, strungar, tot de la I.U.P.S. Suceava, ne-a făcut aceeași bucurie. Cînd mi-au comunicat că ambele trofee au fost ciștigate de jude

Viorel SALAGEAN

„Strungul de aur“ a rămas, 
totuși, la Suceava

țul nostru am crezut că-i farsă. La telefon am cam stricat bucuria băieților. M-am revanșai însă : le-am organizat o primire...
★Intr-adevăr, unică. Primul secretar al Comitetului județean Suceava al U.T.C. i-a felicitat în mod deosebit. Au fost invitați de onoare ai primarilor din Suceava și Fălticeni. .Liceul „Ștefan cel Mare" — unde învață ca elev la cursurile serale Gheorghe Andrian — și-a întîmpi- nat campionul și șeful de clasă cu flori, dis

cursuri și aplauze. Aidoma s-au petrecut lucrurile la Liceul industrial din Fălticeni. Acolo, pentru „seralistul" Spiridon Pintiiie, din anul al treilea. Conducerile întreprinderilor în care lucrează noii campioni și-au însoțit felicitările cu cîte o nouă decizie de încadrare — le-a fost 

mărită salarizarea cu cîte o treaptă. Tovarășii de muncă din ateliere l-au primit cu ovații. Televiziunea „i-a prins" intr-un reportaj despre Țara de Sus. Presa locală le-a omagiat succesul...Au binemeritat de la toată lumea. în meseriile lor, s-au dovedit cei mai buni din țară.*— Frumos, nu ?întrebarea o adresăm „frezei de aur" — Gheorghe Andrian. Are 21 de ani și carură de fost ostaș in Garda Republicii. L-am găsit acasă, dumi-

73nica, in Mihovenii natali, la zece kilometri de Suceava. Navetist — o dată la șapte zile. Peste săp- tămină locuiește în oraș, la gazdă. Cîștigă 1 400 — 1 500 lei pe lună. Mama și tatăl campionului, Maria și Vasile Andrian, sînt copleșiți de onoarea arătată fiului lor — „să vină atîta popor tocmai de la București pentru Gheorghiță al nostru..."— Ați întrebat dacă a fost frumos ? Concursul, titlul, recompensa (4 000 de lei) — au fost frumoase. Totuși...
★„CONCURSUL a fost frumos pentru că îmi place competiția. îmi place să mă întrec pe mine, întreeîndu-mă cu alții. îmi place să cîștig victorii față de mine Însumi. Am vrut că cîștig pentru onoarea întreprinderii în care lucrez și a orașului". (Nouă, reporterilor, recunoaștem că ne place stilul lui Gheorghe Andrian. Nu ne mirăm, totuși. Aflasem că este

Mircea BUNEA 
Gh. PARASCAN

(Continuare 
tn pag. a Il-a)

Marele public a reprezentat în toate epocile și reprezintă și în timpurile moderne un criteriu e- sențial pentru artistul plastic, criteriu cu care acesta a trebuit să se confrunte continuu. Astăzi nimeni nu poate spune că societatea, oamenii noștri, muncitori și țărani n-au făcut un progres, o mutație substanțială tn creșterea gustului pentru frumos și adevăr.Varietatea de gusturi, de nivel de cultură și dispoziție sufletească este insă, la acest public, asemănătoare cu cea a artiștilor. Snobismul este, astfel, practicat atît de o anumită parte a celor ce intră în expoziții, cit și de cei care pretind că fac artă.Poate că astăzi, mai mult ca oricînd, este destul de greu să deosebești artistul autentic de falsul artist. Și in această privință voi menționa doar că numai în măsura în care creatorul se exprimă sincer, autentic, la căldura sentimentelor și ideilor timpului său. divergența în legătură cu autenticitatea valorii nu mai apare.Societatea a fost și este cea care -împinge și determină evoluția artei în timp și spațiu. Numai alături de om și prin artistul creator — el însuși om al societății, s-au putut confrunta talente, s-au putut orienta creatorii în vederea aflării drumului propriu. In aceste condiții, dacă vorbim de relația artist-public este de la sine Înțeles că oamenii, cei cărora opera le este adresată, au un cuvînt ho- tărîtor de spus atît în pictură, sculptură, cît și în gravură — căci am credința că nu poți fi contemporan fără să ai sentimentul colectivității în mijlocul căreia trăiești 
IN ZIARUL DE AZI
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A fi contemporan cu timpul tău însemnează a fi aproape de popor, a te integra cauzei colectivității sociale, pe care o ai în vedere ca om și ca artist al cetății. In a- cest sens exemplele luate din toate culturile lumii, cu stiluri conturate, așezate temeinic, sînt legate de anumite momente naționale, Istorice care se adaugă, înglobîn- du-se în așa-zisa tradiție. Sînt valori care
însemnări de

Nicolae BRANA

•-au suprapus șl s-au stratificat de-a lungul mileniilor, formînd un nucleu, o matcă specifică. Cine o înțelege și o simte aproape de el, acela care se contopește cu ea, cu frumusețea ei autohtonă va fi, la rîndul lui, înțeles de marele public.Avem o tradiție bogata, puternică, cu rădăcini adine îngropate In straturile suprapuse de milenii ale pămîntului strămoșesc, care ne dau puteri și avînt ca lui Anteu din legendă. Sîntem un popor cu un specific aparte, cu un trecut glorios în istorie, cu o artă originală și unică în comparație cu alte țări și nu avfem nevoie să purtăm haine străine, nepotrivite trupului și spațiului nostru spiritual. Arta noastră este o artă cu izvor mioritic, o artă care a fost, este și va fi patriotică, cu un profund mesaj uman și social. Căci de-a lungul secolelor a fost mereu legată de trăirea și cunoașterea mediului apropiat. Artistul autentic a lucrat și lucrează întotdeauna în mediul în care a trăit și trăiește, unde și-a petrecut copilăria și tinerețea 

matură, In concordanță cu sufletul său. Cu penelul sau dalta, el a evocat și preamărit plaiuri și oameni, ogoare, dealuri și munți, locuri bino cunoscute și îndrăgite, care nu puteau să nu aducă odată roade, bucurie și emoții lui însuși și semenilor săi.Dar ca să ajungi la o artă autentică organic elaborată, oglindind sufletul și sensibilitatea ta, găsin- du-te total in acea operă, trebuie multă experiență, multă muncă, frămîntări, și, de ce n-am spune-o, îndoieli. Trebuie să treacă mulți ani de studiu, de cunoaștere și cercetări, de suferință creatoare pînă să ajungi la o sinteză în care să cuprinzi în sigure linii și culori toată spiritualitatea poporului în mijlocul căruia trăiești. Dar pentru această realizare mai este nevoie și de multă perseverență, de meditație, înțelepciune, gîndire și echilibru temperamental.Putem fi moderni și prezenți în arta contemporană, ținind seama mai întîi de ce este al nostru, de arta populară, de spiritualitatea ei care și-a spus cuvîntul în țară și peste graniță cu mult răsunet. Noul îl găsim aici, la noi, în istoria noastră de secole, în adîncul pămîntului strămoșesc și printre oamenii prezentului. Un artist creator nu va ajunge mare și universal decît ascultînd de glasul gliei din care s-a născut, cîntîndu-și mai întîi patria și viața oamenilor care muncesc cu sîrguință și elan în fabrici și uzine, pe cîmp și pe ogoare, transforming această țară de la Carpați și pînă la Dunăre într-o grădină frumoasă și curată, plină de bogății materiale și spirituale.
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FAPTUL
DIVERS

în acest an, se vor încadra în Industrie încă aproximativ 177 000 de femei. Noile angajate, al căror număr după cum se vede nu este deloc neglijabil, vor trebui să se integreze, într-un timp cit mai scurt, să-și însușească tainele meseriei pe care și-au ales-o. Pe de altă parte, pregătirea profesională, la nivelul exigențelor de azi, este tot atît de necesară și angajatelor cu vechime, calificarea fiind un proces continuu și, totodată, criteriul nr. 1 al promovării pe trepte superioare de salarizare și. In ultimă instanță. în funcții de răspundere. De aceea, programul de măsuri menit să asigure traducerea in viață a hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R..........................țarea necesității creșterii ponderii accent deosebit pe acțiunile ce se tirii lor profesionale. Intrucît baza și, potrivit indicațiilor primite, la
din iunie 1973 — odată cu enun- femeilor in industrie — pune un cer întreprinse in vederea pregă- de pornire se află în întreprinderi _________ _____________ . ora aceasta demarajul trebuia fă- cut. am întreprins — cu ajutorul corespondenților „Scinteii" — o anchetă, ale cărei constatări și concluzii le redăm în cele ce urmează

Absentă
motivată co-Eleva Maria Ochean, din muna Păușești (Vilcea). mergea, ca în fiecare dimineață, spre școală. Pe drum, venind din sens opus, a întîlnit-o pe cetă- țeanca Veronica Lazăr, care zorea spre Rm. Vilcea, după cumpărături. La numai o oră. cele două s-au întîlnit, din nou, de data aceasta la biroul de miliție al comunei. Cetățeanca venise să reclame pierderea unui portmoneu plin cu o sumă importantă de bani, iar eleva să predea un... portmoneu. Eleva intirziase o oră de la școală. Absență motivată.
Autobuzul...
pasager

Două zile și două nopți, au
tobuzul 31—SV—1709, din par
cul sucevean al transportului in 
comun, a dispărut fără urmă. Și 
autobuzul, și șoferul său, Va- 
sile Rugină. Nimeni insă nu s-a 
sinchisit de această dispariție. 
Cind a fost descoperit, prin păr
țile Fălticenilor, autobuzul 
transporta călători la casele lor. 
Șoferul V. Rugină fusese invi
tat la o nuntă in satul Bogdă- 

!1 nești și s-a gindit că nu i-ar 
strica și niscai bănuți în plus, 
folosind autobuzul drept taxi. 
Cum a reușit să dispară din 
garaj ? De unde a avut foi de 
parcurs ? Cine 
pentru sute și 
tri 7 Întrebări 
teaptă răspuns 
răspund și de

i-a dat benzină 
sute de kilome- 
la care sa 
de la cei 
autobuz, ți

as- 
care 

_____  __ ____________ . de 
Rugină, $i de benzină, și de dis
ciplină fi de ... alte asemenea 
rime in „vină".

„Vraciul" se 
tămăduieșteUn interior semiobscur. De Jur împrejur — rafturi burdușite cu tot felul de sticle și sticluțe, ca la „spițerie". La o masă, un personaj îmbrăcat într-un fel de antiriu oferă „consultații", pune diagnostice, dă rețete. Un singur exemplu edificator : pentru cei cu migrene recomandă „ventuze cu meduze". Efectul : capul se umflă cît banița. Cînd a descins la fața locului, primul lucru pe care l-a făcut miliția a fost să aprindă lumina. Și, surpriză : absolut toate sticlele de „spițerie" erau pline cu tot felul de băuturi cu care se „trata" vraciul — I. Sabău din str. Răzoa- relor, Constanța. Avea șl rezerve respectabile : citeva butoaie cu vin, vreo zece saci cu cereale și o curte plină de orătănii, toate aduse de credulii „vrăjiți". E rîndul „vraciului" să primească de la instanță un timp suficient ca să se „tămă- duiască" și el.
Doi sub 
o umbrelă in-Întrebare adresată in 
stanță inculpatului Ion loniță 
din Mogoșani — Dîmbovița :

— Recunoști că ai furat, în 
'gara Titu, umbrela numitei E- 
lena Dragomir ?— Ce să recunoască, onorată 
instanță ? N-a furat nimic, l-am 
văzut cu ochii mei. Sint citat 
ca martor.

" —Dumneata ești martorul 
Marin Dumitru ?

— Eu personal.
— Tot „personal", dar și ofi- 

cial vă spun că nu sinteți mar
torul Marin Dumitru. Marin 
Dumitru n-a vrut să depună 
mărturie mincinoasă. Cum vă 
numiți ?

Se numea Gheorghe Stanclu, 
era din Mătăsaru și mai fusese 
condamnat de citeva ori, ca și cel pe care îl „apăra". De acum 
incolo. o bună bucată de timp 
vor fi „apărați", amindoi. sub 
aceeași ... umbrelă.

Pe roate
și nu prea

zile, toselele 
importante <

? fi 
din

Timp de trei 
drumurile mai ... . 
judtțul Dolj au fost in atenția 
serviciului de circulație al mi
liției. Din 2 494 conducători 
auto, nu mai puțin de 588 au 
rămas corigenți la capitolul „re
guli de circulație”, mai ales la 
depășirea vitezei regulamentare și neacordarea priorității. Fapt 
care a dus la acordarea a nu
meroase sancțiuni, inclusiv ridi
carea a 11 permise de circula
ție. Ceea ce înseamnă că in zi
lele respective transportul auto 
n-a mers „ca pe roate".

„Concediu" 
prelungitOricine știe că, pentru in concediu de odihnă, întocmite niște forme a pleca se cer ___________  —v— _______ legale. Știau acest lucru și I. Panteli- mon, V. Bărbulescu, E. Fierăs- cu, G. Mitrică și I. Bordei de la șantierul Slobozia al I.C.I.B. și, tocmai de aceea, s-au „împărțit" în așa fel încît unu să facă pe numele altuia o cerere de concediu, al doilea s-o „vizeze", al treilea s-o depună, al patrulea s-o ducă la casierie, al cincilea să ia banii și. apoi, să-i împartă în cinci părți egale. Și au tot făcut ei la cereri de concedii pe nume reale și fictive plnă la respectabila sumă de 116 832 lei. Acum le-a venit și lor rindu! să fie trimiși intr-un „concediu". Și Încă peîntr-un „concediu". Și încă termen lung.Rubricd redoctotd de

Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii1

în județul Alba s-a pășit cu dreptul, este de părere corespondentul Ștefan Dinică. Dintre măsurile cuprinse în programul special întocmit, menționăm citeva : redistribuirea, în mod treptat, in alte locuri de muncă a bărbaților care lucrează în activități accesibile femeilor, ținindu-se seama de nomenclatorul meseriilor, funcțiilor și specialităților prevăzute a fi încadrate cu femei. La întreprinderea mecanică din Cu- gir, de pildă, meseriile de bobinator și laborant, în care predominau pină nu de mult bărbații, sint exercitate numai de femei, Sint și alte meserii în care femeile reprezintă mai mult de jumătate (presator de metale la rece, vopsitor, electrocarist, primitor-dis- tribuitor de materiale) iar numărul acestora va crește : 872 femei urmează, în prezent, diverse cursuri de calificare și școli profesionale. De asemenea, 27 de fete frecventează cursuri postliceale de specializare. în acest fel, estetul de forță de muncă nină existent în . orașul Cugir, și, totodată, se asigură ocuparea noilor locuri de muncăcreate prin investiții în întreprinderea amintită. Preocupări asemănătoare am întîlnit și la întreprinderea metalurgică din Aiud. O altă măsură. din acest program, prevede ca, în unitățile economice ce vor intra în funcțiune in anii 1974—1975, să fie încadrate un număr însemnat de femei. La turnătoria de fontă pentru mașini-unelte, din Alba Iulia, o- biectiv aflat în construcție, angajate multe femei. Unele gătesc încă de pe acum : 38 învață meseria de turnător,această unitate se prevede manipularea celor 40 de poduri rulante să fie încredințată femeilor. Așadar, in județul Alba, programul prinde viață.

în Prahova, după cum ne înfățișează lucrurile Constantin Căpraru, ponderea femeilor în industrie este, de pe acum, însemnată: în fabrici,

de mare finețe decît băieții. în plus, sint mai bune gospodine, locul lor de muncă e mult mai curat, ordonat". De aceea, nu ne-am rat cînd ni s-a spus că anul sint în curs de calificare la școala profesională a întreprinderii 300 de tinere. Și exemplul nu unic. Un însemnat număr de femei se califică și „1 Mai", ca să petrochimie și meșteșugărească mentul de față, La. recenta sesiune popular județean, deputății au ho- tărit ca în comerț, în prestațiile de servicii, In laboratoare, în sectorul de alimentație publică să se facă o• redistribuire a personalului, astfel

ma> mi- aceslaalte estela întreprinderea nu mai vorbim de chimie. Cooperația pregătește, in mo- circa 400 de femei.a consiliului

comitetului județean al P.C.R., dintre cele 15 000 de noi locuri de muncă ocupate in anul trecut, 11 000 au revenit femeilor. în momentul față, în industria județului 34,9 sută din angajați sint femei (adică aproximativ 77 000 de salariate), un procent mai mare decit media pe țară.Ce se face pentru ca acest număr mare de angajate să stăpînească tehnica nouă cu care sint dotate întreprinderile din județ, să participe — pe picior de egalitate cu bărbații — la procesul de producție ? în fiecare unitate industrială sint organizate cursuri de calificare pentru femei. La Întreprinderea de rulmenți au urmat aceste cursuri peste 400 de femei, la întreprinderea „6 Martie"- Zărnești și la Combinatul chimic din Făgăraș — cite 80 de femei, iar la I.U.T. Făgăraș — 70 ‘

de la CUM SĂ NE PĂSTRĂM
SĂNĂTATEA Șl CAPACITATEA

din Cluj

Meseria-cea mai frumoasă
brățară a femeii

Corespondenții „Scînteii“ 
profesională a femeii în

absorbit exceden-femi-
ce-au fost

vor fi se pre- de fete Tot în ca

de femei etc.
★Galați, după ne infor- Tudorel au fost

relatează despre preocupările pentru pregătirea 
întreprinderile din județele Alba, Prahova, 
Brașov și Galați

rafinării, întreprinderi, institute cercetare lucrează peste 65 000 femei. Dar Prahova, puternic dustrială, are nevoie de noi și noi forțe de muncă. Iată constatările și concluziile corespondentului nostru : Producția anului acesta cere un mare număr de cadre calificate. S-a elaborat un plan unic de recrutare și calificare a forței de muncă feminine, care a și început să se concretizeze: la Combinatul petrochimic Brazi, întreprinderea „1 Mai“- Ploiești, Rafinăria Ploiești-Sud, întreprinderea mecanică Cîmpina s-a mers în ateliere, la instalații, pentru a fi depistate acele locuri de muncă ce pot fi încredințate femeilor. Zilele trecute am fost la Sinaia, la întreprinderea de mecanică fină. Am rămas impresionat de numărul mare de tinere muncitoare care lucrau la mașini și agregate de înaltă tehnicitate. „Numai în anul trecut — mi-a spu» directorul întreprinderii. tovarășul Aurel Boghici — s-au calificat in meseria de lăcătuș montor, strungar de precizie — 120 de absolvente ceeior din Sinaia și Bușteni.motive serioase să angajăm, cu prioritate, fete: ele au mai multă răbdare la operațiunile migăloase și

de de in

frezor, înaltă ale li-Avem

CAZUL A
(Urmare din pag. I)și poet. „Sinteze" — revista liceului unde învață i-a găzduit de citeva ori semnătura).„Frică ? Nu, nu mi-a fost Moșul — n.n. maistrul Victor Harabagiu, 32 de ani... vechime în producție, șeful de atelier al lui Andrian — m-a «blindat» bine la plecare. Mi-a zis : „Măi. șala ! Să nu te faci de rîs, că ne faci de rîs. Industrie la Suceava n-a fost. Știe și taică-tău, știi și tu de la el dar avem Moșul știe într-adevăr, în urmă cucînd s-a ridicat I.U.P.S. — ul, a lucrat la Cugir și Roman. Industria suce- veână l-a readus pe locurile natale. Nouă ne-a declarat : «Acum 30 de ani. în Suceava singurele edificii mai înalte erau bisericile și... închisoarea».Revenim la Andrian.„Emoție ? Oarecum, din cauza unei coincidențe..: cifrice. Am constatat însă că-mi aduce noroc. Sint născut în 13 (octombrie 1952), din armată m-am eliberat in 13 (iunie 1973), iar numărul sub care am concurat la Olimpiadă a fost... 13 1 Dacă a fost greu ? Suficient, dar... m-am clasat primul. Dună retică — deci, am avut 12 p de următorul tuși..."

n-avem tradiție, ambiție ; și ce spune".Pină ani,
se nuștie. patru

proba teo- în final — avans față clasat. To-

— Cum ați reacționat, Gheorghe Andrian ?— De vreme ce sint aici... E clar, nu ? De ce ? Aș răspunde ca personajul acela al lui Sado- veanu : «Rămînă ei cu trinul lor și noi cu Țara Moldovii» Să mă explic ? Dacă am ajuns ceea ce sint astăzi îi datorez totul Moșului — cum îi spunem noi. tinerii, maistrului Victor Harabagiu. El este pentru mine tot una cu fabrica. Are o vorbă : «Măi, șala (acela), muncitorul adevărat părăsește atelierul cînd termină sarcinile,cînd sfîrșește programul de lucru. Orele trec oricum». Avem multe sarcini ; cum să plec ? Apoi : Moșul m-a învățat adevărata meserie : de la el am primit și recomandarea pentru intrarea în partid și aceea necesară înscrierii la liceu. Lui și întreprinderii le datorez recunoștință. Este un argument „sentimental", știu, dar am și altele : Suceava se dezvoltă continuu, țămînt superior — gogic și tehnic — și aici.Nu, n-am putut ta transferul, ispititor a fost. -----fi rămas în locul meu pe mașină ? „Freza de aur" nu-mi aparține exclusiv. Este și opera tovarășilor mei.

învă- peda- existăacceo- orițît de Cine ar

induB- repre- muncă cinste.

încit în aceste Iocuș-i de muncă să fie angajate, in primul rind, femeile.
★Probleme interesante provin și din județele unde industria constructoare de mașini predomină și, potrivit vechilor prejudecăți, femeile se acomodează mai greu.în județul Brașov — unde tria constructoare de mașini zintă 60 la sută — forța de feminină se află la loc deMii de femei lucrează in secțiile de bază ale întreprinderilor, ca strungari, frezori, sudori, matrițeri. U- neori — ne asigură corespondentul Nicolae Mocanu — cu rezultate chiar mai bune decît bărbații, în secția debitări, de pildă, a întreprinderii de tractoare, cu ani in urmă nu lucra nici o femeie. Acum, majoritatea salariaților acestei secții sint femei, iar rezultatele muncii lor sint apreciate ca superioare celor obținute anterior de bărbați. O dovadă de mare prețuire a muncii femeilor este faptul că, la indicația

La cum mează Oancea, întreprinse, în ultima vreme, o serie de acțiuni menite să stimuleze atragerea femeilor în activitatea productivă, încă de anul trecut, colective a- nume alcătuite — din inițiativa comitetului județean al P.C.R. — au analizat, In 45 de unități, posibilitățile de înlocuire a bărbaților cu femei : acest lucru creîndu-se muncă pentru inima industriei grele.cu această utilă investigație, urmărit ca în cursurile de calificare de scurtă durată, care sint organizate în prezent, să fie cuprinse cit mai multe femei, iar la școlile profesionale și la liceele de specialitate să fie înscrise cit mai multe fete. La I.M.A.I.A. au fost pregătite un mare număr de femei, în meseriile de formator, strungar, turnător etc. Aceste acțiuni sint, de fapt, o continuare mai amplă a celor începute în 1973, cînd aproape 2 000 de femei, dintre care 180 absolvente de liceu, au fost îndrumate să se califice la locul de muncă, prin cursuri scurte, ca țesătoare, filatoare, țesătoare de covoare, strungari, lăcătuși, vopsitori, bobinatori, vînzători, operatoare la mașinile de calcul și me- canograf etc.

gur. acolo unde indicat, de in lei s-a
astfel. femei desi- este locuri chiar Para-

sint clare : s-au întreprins măsuri in-Concluziile anchetei noastreteresante, utile, unele au pășit în stadiul aplicării in practică. Este prematur totuși să apreciem valoarea practică a acestor acțiuni, multe dintre ele aflindu-se abia la început. De aceea, am considerat ancheta de față doar ca un punct de plecare, urmînd să continuăm analiza începută, în cadrul unor anchete în care vom căuta să arătăm ce se întreprinde — ce nu și ce-ar mai trebui întreprins, în acest sens — de către acele sectoare ale economiei naționale care, in- acest an și în următorii, vor beneficia de aportul sporit al femeilor în producție.

— Este știut, tovarășe profesor, că profilaxia reprezintă una din pirghii- le importante ale păstrării capacității de muncă. în ce măsură dumneavoastră, colectivul clinicii de boli profesionale și în general disciplina de igienă a muncii se dedică acestor probleme și care sint rezultatele?— Ritmul rapid de industrializare, care aduce atîtea beneficii societății noastre, ridică, desigur, și unele probleme de profilaxie. Partidul și statul nostru acordă o mare atenție stării de sănătate a poporului și, în primul rind, celor ocupați in industrie. în acest scop se investesc mari sume de bani. De fapt, și pe plan mondial există asemenea preocupări.Animați de dorința de a promova măsurile de profilaxie, colectivul clinicii și cel al disciplinei de igienă a muncii au recomandat și urmărit cu perseverență aplicarea și eficiența măsurilor profilactice împotriva silicozei și intoxicațiilor cu plumb, mercur, cupru ori solvenți organici in diferite sectoare industriale. La întreprinderea minieră Baia de Arieș, de pildă, am urmărit timp de aproape 20 de ani aplicarea în mod sistematic a indicațiilor noastre și ale organelor centrale privind tehnica securității muncii, de reducere a prafului prin perforaj umed, umectarea materialului în toate fazele, purtarea de măști, utilizarea aerosolilor etc. Aplicarea acestor măsuri — odată cu îmbunătățirea condițiilor de lucru și de viață ale minerilor — a contribuit ca praful inhalat de aceștia să scadă de 20 de ori (față de 1956), iar timpul de instalare a silicozei să se prelungească simțitor (cu 5—6 ani). Alt exemplu : la scurt timp după intrarea în funcțiune a fabricii de produse refractare „9 Mai" Turda, silicoza devenise amenințătoare ; conlucrarea dintre colectivul clinicii noastre și tehnicienii din ramură a condus la modificarea proceselor tehnologice, introducerea o- bligatorie. a aerosolilor, îmbunătățirea alimentației, la păstrarea permanentă a igienei corporale și la controale medicale periodice. Ca urmare, timpul de instalare a pneumo- coniozei a crescut în ultimii 20 de ani cu 5 ani. Este adevărat că pentru aceasta statul a cheltpit circa 13 milioane lei, dar cîștigul — în sănă-

73— îi cunoașteți ? Știți cine sint ? ; i..'— I.I.S. „Electrotimiș" din Timișoara, Calea Bu- ziașului nr. 15. De altfel, vă poate campionul Fălticeni dimineața, trebuie să acolo.Am discutat cu Spiridon Pintilie (era in 8 ianuarie a.c.). Da, intr-adevăr, are toate semnăturile pe fișa de transfer. Miine pleacă. Cum poate să plece ? Nu ne-a răspuns. A tăcut. Ne-am amintit atunci că tăcerea — ca și titlul pe care l-a ciștigat în 1973 — este de.. aur. Dar. oricît ne-am răscolit noi memoria, n-am găsit nici măcar un singur exemplu din perimetrul nostru muncitoresc in care cineva să se fi îmbogățit cusurul acumulat prin tăcere.

confirma chiar nostru.pleacă mîine Pe 10 ianuarie înceapă lucrul
Din

★s-a petrecut „strungului de cheamă furt, in accepția
Unde este astăzi centrul Timișoarei ? Noul hotel Continental șl supermagazinul „Bega" oferă valențe de centru acestei zone a orașului Foto : E. Dichiseanu

■ . . . ; ■ 
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★TOTUȘI. A existat Ceva în concurs care nu i-a plăcut lui Gheorghe Andrian. Anume ? Tentativele cuiva de a-i determina pe finaliști să rămină în continuare în... Timișoara.— Apartament la cheie, învățămînt mediu, superior — la discreție și după preferințe ! Ce salariu vii ?rea cu atîta mai mult ! dragul meu, nu comoara urbea dumitale prăfuită cu Timișoara — orașul trandafirilor și al tuturor posibilităților ! Zici că nu vrei ! Nu te grăbi, nu te grăbi cu răspunsul ! „Categoric — nu ? !“ Cine știe, poate te răzgîndești. Ți-am pus în buzunar adresa și numărul nostru de telefon. Mîini ca ale dumitale... de aur...Promisiunile — cind Zornăite ca reclama pentru monede calpe, cind mieroase, insinuante, picurate, voit deconcertante — au fost prelungite și seara. duDă concurs, cu prilejul agapei finale. Ș-a crezut probabil că vinul — alături de fluidul cascadat al vorbelor meșteșugit întoarse și înflorite — ii va consilia pe tinerii finaliști să renunțe la cerbicia cu care-1 îmbrățișaseră pe acel — „Nu, categoric".

ai acolo de unde Noi (întreprinde- noastră) îți oferim ‘ Nu,

★— Cine a rămas în locul Iui pe mașină ? l-am întrebat la F.M.I.L. Fălticeni pe Mircea Șerbă- nescu, șeful atelierului care a dat țării „Strungul de aur" al anului 1973.Fiindcă, da ! Spre mirarea noastră, Spiridon Pintilie a solicitat mutarea. Bilețelul insinuat în buzunar, asemenea unei bombe cu întîrziere, și-a făcut efectul. Am înțeles tristețea șefului de atelier, om Ui care 1-ă purtat pe Pintilie pină în vîrful sionale. apostila depusă pe cererea de transfer a tînă- rului ! «Rog să se facă tot posibilul să rămîhă în cadrul atelierului» Și data : 7 ianuarie 1974.Răspunsul la întrebarea noastră a fost pe măsura mihnirii încercate de colectivul abandonat :— Evident, pe strungul respectiv va lucra altcineva ; nu aceasta este problema insă. Imagina- ți-vă că aveți un copil ; cu multă muncă, dragoste și răbdare îl faci să depășească dificultățile creșterii. îl ocrotești și il înveți pină ajunge mare, voinic, capabil să se țină pe propriile picioare, capabil să te ajute. Și tocmai cînd totul pare rezolvat, vine cineva și-și revendică paternitatea pe motiv că... el îi poate oferi mai mult. E trist. Cel puțin dacă cei de acolo își vor menține promisiunile...

Ceea ce în cazul aur" se Furt — nu ... consacrată termenului de către Codul Penal, ci de către codul moral. Legile noastre permit oricărei întreprinderi să-și recruteze forțe de muncă din oricare localitate a țării (evident, respectînd normativele în vigoare). Aceleași legi permit oricărui doritor să se angajeze — corespunzător calificării sale — oriunde dorește. De aici insă și pină la a lua de-a gala ceea ce au pregătit alții — uneori cu un travaliu nebănuit de o distanță infracțiunea morală, meni moral ce nu torilor nu le uzeze aplicată

greu — este care frizează ", Ni- are dreptul culege ceea

piramidei profe- îi văzusem și

nu de a a semănat. Recru- forței de muncă este permis să de „metodica" „„_____ ă azi, pe ici-pe-colo, în lumea fotbalului.Meseriile au avut, au și vor avea căutare pină la dispariția muncii — adică niciodată. Nu întimplător au fost supranumite „brățări de aur". De unde nu rezultă că pe piața muncii trebuie transferate metodele și tehnicile oarecum impăminte- nite pe piața aurului.Cazul „strungului de aur" este un exemplu nefast. Cu atît mai nefast cu cit tentativele de racolare s-au manifestat pe un teritoriu care trebuie păstrat neîntinat — a- cela al olimpiadelor profesionale pentru tineret.să ră-„A—73“ mină caz trebuie singular.telefon redacție primit ne in-P.S. Un recent la formează că Spiridon Pin- tilie — „strungul de aur" — a revenit să lucreze in Țara de Sus. Undeva, ceva a declanșat un resort. Unde ? Și, mai ales, care anume ?

r

tate și chiar material — este incomparabil mai mare. Aș mai putea da și alte exemple.— Vă rugăm, ar fi interesante și instructive.— Iată, In urma măsurilor de prevenire, la Combinatul chimico-me- talurgic din Baia Mare, practic, au dispărut formele grave de intoxicație cu plumb, astfel că în prezent asistăm la forme ușoare ce sint în majoritate depistate înainte de apariția manifestărilor clinice. într-un alt caz s-a înlocuit plumbul de la tratarea termică cu săruri, astfel că în numai trei ani s-a redus cantitatea de plumb din atmosferă cu 50 la sută. Aici, prin măsuri complexe de prevenire, s-a prelungit cu 8—10 ani timpul de instalare a bolilor profesionale.— Mecanizarea și automatizarea constituie un imperativ al zilelor noastre. Ce influență au acestea asupra stării de sănătate a muncitorilor?— Mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice reduc, desigur, la maximum efortul fizic ; în a- celași timp insă, predispun Ia sedentarism și determină o suprasolicitare a sistemului nervos și a organelor de simț. Cercetările noastre la întreprinderea constructoare de mașini „Unirea" din Cluj, de pildă, ne-au dus la constatarea că afecțiunile aparatului locomotor s-au redus de la 77,1 la sută în 1960, la 31,8 la sută în 1970. Dar, în același timp, au crescut și afecțiunile de suprasolicitare a sistemului nervos. Nu putem, desigur, renunța la mecanizare și automatizare și atunci recomandăm gimnastica în producție, mersul pe jos, munca în gospodărie. De obicei, femeile trăiesc mai mult decit bărbații. Explicația ar fi, printre altele, că ele fae mai multe mișcări.— Deci, munca trebuie privită In primul rind ca factor de sănătate.— Să vă răspund tot cu un experiment : urmărind starea de sănătate a 773 efortul râturi scăzut terială. La aceștia, infarctul miocardic este extrem de rar, ca și nevroza. Am găsit muncitori cu tensiune arterială de 80X50, perfect sănătoși. Diabetul este extrem de rar. La o turnătorie au rezistat timp de peste 10 ani muncitori care aveau hipertensiune arterială, în unele cazuri tensiunea a revenit la normal. Am insistat asupra acestor exemple pentru a sublinia încă o dată că munca este un factor de sănătate, în afara celorlalte satisfacții pe cape ți le dă. Evident. e vorba de munca fizică ordonată. rațională, fără excese.— Ce probleme ridică profilaxia și cum vedeți rezolvarea lor ținind seama de ritmul industrializării, de apariția unor industrii noi, a unor activități industriale noi?— Peste tot eforturile profilactice sint întlmpinate cu bunăvoință. Profilaxia insă nu poate fi realizată decit sub îndrumarea unui personal medical priceput. Dispensarele de întreprinderi simt tot mai mult nevoia unui personal medical cu pregătire de specialitate. Și unde trebuie pregătit acest personal, decît în facultăți ? Or, în prezent, igiena muncii și bolile profesionale nu-și au, după părerea mea. locul meritat in programa de învățămint care guvernează pregătirea viitorilor medici, în toate țările lumii preocupările se îndreaptă spre medicina muncii cu toate specialitățile sale, în unele țări au apărut chiar institute de medicină a muncii. Și la noi Ministerul Sănătății dă o mare importanță acestor probleme, creînd o specialitate de medicină ■ muncii. Convorbire consemnată de 
Alexandru MUREȘAN corespondentul „Scinteii"

de muncitori, care, pe lingă fizic, erau expuși la tempe- înalte, am constatat cel mai procent de hipertensiune ar-

AM PRIMIT SCRISOAREA DV!
Povestea 

unor ochelariGheorghe Gh. Andăr, din comuna Tg. Trotuș, județul Bacău, ne scrie : „Fiului meu. Daniel, elev în clasa a V-a a școlii generale, i s-a recomandat de către medic, încă înaintea începerii actualului an școlar, să poarte ochelari de vedere. S-a dus soția cu el la Bacău de trei ori, pentru a-i putea procura ochelarii prescriși de medic, dar n-a găsit acolo lentilele potrivite. «Mergeți la București, la cooperativa «Optica medicală», care vă poate servi în mod sigur» — i s-a spus. M-am deplasat la București, la 4 septembrie 1973, și am făcut comanda respectivă la unitatea nr. 6 a cooperativei str.

am venit din nou Ia București să ridic ochelarii. După ce s-a uitat lung la mine, casiera de serviciu mi-a spus răspicat că o- chelarii nu-s gata și trebuie să revin. Am ru- gat-o, în cele din urmă, să mi-î trimită prin poștă acasă, pe spezele mele, lucru cu care a căzut de a- cord. Ei, bine, cum i-ați primit dv.. așa i-am primit și eu" 1Aproape de necrezut toată povestea, stimate tovarășe 1 Ce sfat să vă dăm ? Poate doar acela de a propune conducerii cooperativei respective să inventeze niște ochelari pistarea celor țin de cuvînt, rușine firma.
pentru care nu făcînd dese de

«Optlca medicală-, dinDoamnei nr. 5. secto-

rulnr. de comandă4 septembrie fixat ca4. (bonul7031 din1973). Mi s-a men de livrare 60 de(!?). Exact după 60 de adică la 4 noiembrie
ter- zile zile. 1973.

Cine trebuie 
să știe ? în

abateri la îndatoririle și de la nor- ale gestionaru- locale „PECO",

șefului serviciului livrări, Vladislav Busuioc) că „sin- tem în curs de rezolvare a problemelor sesizate, prin înlocuirea gestionarului". La cea de-a doua scrisoare, sîntem asigurați că... „problema sesizată este în curs de rezolvare".în deci nouă ce la fida asigurărilor date, gestionarul respectiv „n-a fost deranjat de nimeni și continuă să săvirșească tot soiul de nereguli". Ba, se mai precizează în scrisoare, atunci cînd se află în stare de euforie etilică (pe bază de țuică, rom, coniac sau vin), sus-numitul laudă în gura mare că el „nu-1 deranjează meni, deoarece are meni la Pitești, la întreprindere, care-1 țin în brațe", Nu băgăm foc pentru o astfel firmație, după cum putem asuma nici pundere în legătură tele și mai grave, menționate in scrisoare, dar ne permitem o întrebare : Cine trebuie să știe ?

fine, zilele după trei scrisoare cunoștință că, în po-
trecute, luni, o ne adu-

se pe ni- oa-
mîna-n de a- nu ne o răs- cu al

sitor, desigur, pentru Instruirea și educarea tineri- 'lor.„Numai |ă, din păcate — ne scrie corespondentul nostru Matei torilor burată,patru cunoscuți din sat care pătrund

ceia în El are legale să-i potolească"uniformă albastră, suficiente mijloace
voluntar Gheorghe — liniștea specta- este adesea tul- De cine ? De huligani in

Un landou așteaptă 
în gară

Două scrisori primite cursul lunii octombrie 1973 de la diferiți cetățeni din orașul Topoloveni, județul Argeș, semnalau serioase de de serviciu mele etice lui unitățiiIon Stanciu (nerespectarea programului de lucru, pre- ferențialism la vînzarea produselor, pretinderea și încasarea de suprapreț. consum exagerat de alcool). La prima scrisoare. întreprinderea de livrare a produselor petroliere Pitești a răspuns redacției (sub semnătura directorului, ing. Toader Florian, și a

Seara, 
la cinematografîn satul Mărgăritești, comuna Voineasa, județul Olt, funcționează de doi ani un cinematograf, unde sătenii, mai ales tinerii care lucrează in întreprinderi din împrejurimi (Slatina, Balș, Craiova) au posibilitatea să vadă seara diferite filme. Lucru folo-

sală, înainte de începerea filmului și, odată cu pariția lor, toți spectatorii înlemnesc. „Eroii" încep să urle, să țipe, să se îm- brîncească peste cei care stau liniștiți pe scaune, să facă scandal, să se ia la bătaie ș.a.m.d. Nici după începerea filmului nu se potolesc. Umblă la aparatul de proiecție, cu îngăduința, bineînțeles, a ratorului. aprind și cind vor lumina în dereglează imaginea, trerup filmul etc.Lucrurile, așa cumprezentați, tovarășe Matei, par incredibile. Chiar nu se găsește nimeni să-i pună la punct pe acești amatori de filme de groază ? Dacă nu, socotim că este bine să invitați la film și un apărător al liniștii și ordinii publice, dintre a-

a-

ope- sting sală, lh-le

într-o tă la 13 această Tompoș ghe, din ției, reclama faptul că un landou expediat de el, la 19 aprilie 1973, din stația C.F.R. Sighet, cu destinația Dănești, județul Harghita, nu ajunsese ia destinație nici după opt luni. Luind cunoștință de acest fapt, Aurora Oprea, lucrătoare în stația C.F.R. Lotru, orașul Brezoi, județul Vilcea. ne incunoștin- țează că în magazia acestei gări zace, de mai multe luni, un landou, al cărui destinatar sau expeditor nu este cunoscut, doui, se precizează soare, a fost găsit din tren, pe linia in apropierea gării și nu avea pe el adresă".Vă mulțumim, 1 / mele păgubașului.șă Oprea, pentru informație și vă dem. cu regret, că timp băiețelul căruia ii era destinat landoul, dacă nu cumva e vorba de un alt destinatar, a crescut mare și nu credem să mai aibă nevoie de el.

scrisoare publica- decembrie 1973 la rubrică, cititorul Ladislau Gheor- Sighetul Marma-

„Lan- în scri- căzut ferată. Lotru nici oîn nu- tovară- această răspun- intrc

Alexandru STROE
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URGENȚE ÎN AGRICULTURĂ
Lucrări de îmbunătățiri funciare

pe suprafețe cît mai mariJ

„Cer în numele 
colectivului 

să se arate mai intîi cum s-a soluționat 
problema aprovizionării cu materii 

..."
■ ■

prime și materiale

OHO
AU RENUNȚAT LA ORGANIZAREA „GLOBALĂ"

cu toate forțele satului!5
La plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din noiembrie 1973 s-a subliniat că o condiție importantă a îndeplinirii prevederilor planului în agricultură o constituie mai buna folosire a fondului funciar. „Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, consiliile populare, conducerile unităților a- gricole — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvin tarea rostită la plenară — trebuie să asigure executarea la timp a tuturor lucrărilor de desecare, de scurgere a apelor, a tuturor acțiunilor de îmbunătățiri funciare prevăzute în plan. Nu trebuie considerat că dacă in toamnă am avut secetă trebuie renunțăm Ia realizarea programului de desecări, să de

cursurilor de apă șl de aplicare a mă-regularizare a surilor care se impun pentru prevenirea inundațiilor'*.Odată cu încălzirea timpului — pămîntul este dezghețat in cea mai mare parte a țării — trebuie să se treacă cu toate forțele la executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Experiența anilor precedenți a demonstrat că prin atragerea Ia aceste acțiuni a tuturor locuitorilor satelor, printr-o temeinică organizare a muncii, pot fi obținute rezultate remarcabile. Reeditînd aceste acțiuni, organele și organizațiile de partid, consiliile populare și conducerile unităților agricole sint chemate să desfășoare o intensă muncă politică și organizatorică pentru ca, din aceste zile, în toate comunele, in toate județele să fie reluate și intensificate lucrările de îmbunătățiri funciare.La redacție au și sosit vești despre acțiunile care se desfășoară în județe. Le consemnăm.
GALAȚI: IAȘI:

I
încă de la începutul a- cestei săptămîni, in județul Galați au început să se desfășoare ample lucrări de desecări și amenajări pentru irigații. Șantierele se întind pe zeci de kilometri de-a lungul rîului Șiret, în zona inundabilă Eundeni-Braniștea, a cărei îndiguire s-a încheiat la sfirșitul anului trecut și care cuprinde aproape 11 500 ha. Practic, în această primăvară trebuie să se încheie cea de-a doua etapă a lucrărilor din zona Fundeni-Braniștea — și a- nume — desecarea și amenajările pentru irigații. Se prevede dislocarea unui volum de 800 000 mc pă- mînt, din care aproape 85 000 mc vor fl realizați prin participarea directă a țăranilor cooperatori din zona respectivă. Toți locuitorii comunelor care beneficiază de suprafețele scoase de sub influența apelor Șiretului, dintre care Braniștea, Independența, Pis- cu, Tudor Vladlmirescu, Fundeni și Liești, au răspuns chemării Comitetului județean de partid Galați, participînd în masă la efectuarea lucrărilor prevăzute.La Braniștea, in aceste zile, 125 de țărani cooperatori lucrau la săparea unui canal de desecare „Avem de săpat 12 000 mc de pămînt, ne spune Necu- lai G. Giurgea, șeful brigăzii nr. 2 de la cooperativa agricolă Braniștea, prezent aici cu 60 de cooperatori. Sint zile bune de lucru și ce facem acum e

debun făcut". Alături cooperatori era și primarul comunei Braniștea, Ion Cocu. „Lucrarea trebuie să fie gata pînă la 1 mai a.c. — spunea el. Comitetul comunal de partid, in urma consultării cu țăranii cooperatori, a hotărit ca pe 620 ha lucrările de desecare să fie devansate cu 60 de zile. Cu alte cuvinte, vrem să le terminăm pînă la 1 martie".La numai cîțiva kilometri, tot în lunca Șiretului, la Independența, se muncește tot............................Sînt de însumînd locări de mc pentru desecări și 10 000 mc pentru irigații, „în trei zile de cînd am început lucrarea, ne spune inginerul Costache Stega- ru, cei aproape 200 cooperatori au săpat peste 600 mc pămint". Și la această cooperativă se va încheia execuția sistemului de desecare pe 1100 ha pînă la sfirșitul lunii februarie, iar pînă la sfirșitul lunii aprilie va fi pus în funcțiune sistemul de irigare pe cele 1 100 ha.Pe șantierul trustului de construcții și îmbunătățiri funciare, executantul tregii lucrări din Fundeni-Braniștea, cum am fost informați, din volumul de lucrări de desecare de aproape 800 mii mc au mai rămas de făcut canale care însumează circa 156 000 mc.
Tudorel OANCEA corespondentul „Scinteii”

atît de executat un volum de dis- pămînt de 23 800intens, canale

în județul Iași, peste 155 000 hectare, ceea ce reprezintă 38 la sută din terenul agricol, sint afectate de eroziune. Cunoscîndu-se această situație, au fost și sînt inițiate, an de an, acțiuni de amploare pentru îmbunătățirea fondului funciar, atit cu fonduri de la stat, cit și prin munca cooperatorilor. în perioada 1971—1975, conform programului național privind gospodărirea rațională a resurselor de apă și extinderea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pentru județul Iași sint prevăzute lucrări de combaterea e- roziunii solului și organizarea scurgerilor de pe versanți pe 15 500 hectare cu posibilități locale și 22 000 ha cu fonduri centralizate, îndeosebi în sisteme mari în zona Vasluieț și zona Prut—Jijia. Pe Prut, sistemul de îndiguire și desecare se va face pentru apărarea împotriva stihiilor apelor a hectare. De asemenea, prevăzute acumulări ape și iazuri, de 16 000 care să constituie surse pentru irigații.Oficiul județean de bunătățiri funciare continuă lucrările ce se realizează cu fonduri de stat — terminarea acumulării la va oane care 3 300 tă de inundații toată lunca Bahluiului pină la Iași. Prin îndiguirea și consolidarea piraielor Fîntînele, Gîrtcști, Ermolina, orașul

37 400 sînt de ha, noiîm-

Pașcani va fi apărat contra inundațiilor. De asemenea, vor fi terminate lucrările de combatere a eroziunii solului pe încă 1 278 ha pe valea Stavnic, Ia cooperativele agricole Drăgușeni și Ipatele. Trustul de construcții . pentru îmbunătățiri funciare Galați execută lucrările de îndiguiri și desecări de la Prut.Pe lingă lucrările ce se vor efectua cu fonduri centralizate, acum în fiecare unitate agricolă se acordă atenție sporită unor lucrări de îmbunătățiri funciare cu mijloace și resurse proprii. Antrenați de organizațiile de partid, cooperatorii din Dumești, Bivolari, Sipote, Movileni, Gorban, Pocreaca și din alte părți au obținut rezultate bune in acțiunea de combatere a eroziunii solului. în 1973, astfel de lucrări s-au efectuat în 40 de unități, pe o suprafață de 3 100 ha, in valoare de peste 1 milion lei, în 1974 acțiunea se va extinde in alte 50 cooperative agricole, îmbunătățind prin măsuri antierozionale locale alte 3100 ha teren agricol.Dat fiind faptul că in acest an pe meleagurile județului Iași seceta este destul de puternică, atenția este îndreptată asupra extinderii irigării prin găsirea și crearea de noi surse de apă. Cooperatorii din Bivolari, Trifești și din alte părți au și ieșit în cîmp : desfundă canalele, repară podețele și stăvilarele etc.

a vagoa- exclu- a mi- Rezol- acestel în- de-

Argumentam, în primul articol pe această temă, că exploatarea eficientă parcului național de ne nu este o sarcină sivă a căilor ferate, nisterului de resort, varea cu succes aprobleme de maximă semnătate economică pinde în mare măsură de principalii beneficiari ai transporturilor feroviare. Iar printre primii trei mar! beneficiari se află industria chimică.în acest an, industria chimică are un plan de transporturi de 27 milioane tone mărfuri. Acest plan va fi realizat pe două căi : în principal, prin folosirea vagoanelor căilor ferate, dar și prin utilizarea cisternelor din dotarea proprie. Pentru că, Ia ora actuală, industria are în gestiune 3 700 de vagoane reprezentînd o importantă din parcul național de cisterne.Să vedem, mai intîi, cum stau lucrurile cu vagoanele pe care le solicită de la Departamentul căilor ferate. Am consemnat multe reproșuri între parteneri. Dar absolut toate o- glindesc, în ultimă instanță, o colaborare cu serioase carențe. Chimia cere sectorului feroviar să fie mai prompt în ceea ce privește asigurarea cu combinatelor la rindul său, roviar explică că chimiei că, în care va lichida (sau cel puțin va diminua spre cota zero) staționările de vagoane de la platformele combinatelor industriale, grăbind lucrările de încăr- care-descărcare, rate vor putea mai bine și mai rerile de vagoane goale pentru transportul produselor chimice. Disputa durează de ani și soluționarea ei definitivă pare a fi destul de îndepărtată. Ieri, în incinta marilor combinate ale chimiei erau imobilizate 520 de vagoane de marfă. Este absurd să ceri alte vagoane goale, cîtă vreme ții inactive, în propriul tău sector, sute de vagoaneReprezentanții de aprovizionare 
a produselor,

chimică proprie cisternă, proporție

vagoane a industriale ; sectorul te
și iar expli- în măsura

căile fe- satisface ritmic ce-

zilnic.Centralei și livrare aparținînd

Cu un ceas înainte de ora fixată plana încă incertitudinea asupra ținerii adunării generale a oamenilor muncii de la Întreprinderea de prelucrare a maselor plastice din București. La cererea comitetului de partid al sectorului, comitetul oamenilor muncii urma să dea un răspuns ferm și precis în legătură cu asigurarea bazei tehnico-materiale la nivelul sarcinilor de plan din acest an. Nu știm cum a reacționat comitetul oamenilor muncii, cert este însă că Ia ora stabilită adunarea generală a început. După alegerea prezidiului și comunicarea ordinii de zi, intervenția operatorului Ion Robu, reprezentantul muncitorilor în comitetul oamenilor muncii, creează un moment de nedumerire. „Cer în numele colectivului ca, înainte de a se trece la desfășurarea propriu-zisă a adunării, tovarășul director comercial al Centralei industriale de prelucrare a cauciucului și maselor plastice să ne spună clar modul concret in care s-a soluționat problema asigurării întreprinderii noastre cu materiile prime și materialele necesare desfășurării ducției in acest an.

ÎNSEMNĂRI DE LA ADUNA
REA GENERALA A OAMENI
LOR MUNCII DE LA ÎNTRE
PRINDEREA DE PRELUCRA
RE A MASELOR PLASTICE 

BUCUREȘTI

ritmice a pro- ____,______________ _____ Nu putem începe dezbaterile fără a avea certitudinea unei aprovizionări ritmice loc de muncă cu materiile licitate". A urmat, firesc, directorului comercial industriale, mai mult a dat explicații decit să ofere un răspuns precis problemelor ridicate.Darea de seamă prezentată de ing. Ion Viga, directorul întreprinderii, a punctat clar și analitic, intr-un profund spirit critic și autocritic, principalele rezultate obținute de colectivul întreprinderii în cursul a- nului trecut. Așa, bunăoară, planul de producție pe anul 1973 a fost realizat și depășit, s-au asimilat peste 60 de produse noi. Prezentînd Împlinirile, dar și neajunsurile care s-au făcut simțite în anul precedent, directorul unității s-a oprit apoi asupra sarcinilor deosebite ce revin colectivului în acest an, cînd producția globală crește cu 29 la sută, iar întregul spor de producție urmează a se realiza pe seama creșterii ductivităț.ii muncii.— Trebuie să recunoaștem — nea în cuvîntul său operatorul Robu, șef de echipă la atelierul fo- lii-confecții — că unele din lipsurile care s-au manifestat in activitatea productivă a întreprinderii noastre în anul trecut s-au datorat in bună parte și faptului că comitetul ..Q»£penilor muncii nu s-a preocupat măi insistent de soluționarea unor probleme determinante pentru bunul mers al producției. Așa se explică de ce, nici pină la această dată, nu a fost rezolvată problema transportului pneumatic, de ce mașinile noi destinate atelierului de foi suflate zac și acum nemontate prin curtea întreprinderii.Subliniind importanța hotăritoare pe care o are munca colectivă la nivelul organului colectiv de conducere asupra perfecționării intregii activități a întreprinderii, tovarășa Elena Neacșu, inginer principal la serviciul producție, a ținut la rindul său să accentueze, încă o dată, necesitatea reconsiderării stilului de muncă al comitetului, al fiecărui membru in parte :Maturizarea comitetului nostru

alIon Velican,
a fiecărui prime so- răspunsul centralei care însă

pro-spu- lon

al oamenilor muncii, transformarea sa intr-un organism puternic ancorat în realitățile producției, capabil să antreneze și să stimuleze capacitatea creatoare a întregului colectiv la înfăptuirea sarcinilor complexe ce ne revin sint de neconceput fără o participare susținută și activă din partea fiecărui membru înCeea ce se cuvine relevat faptul că, în cea mai mare cei care au luat cuvîntul nu mărginit la simpla expunere a problemelor, ci au venit cu propuneri concrete de soluționare sau, acolo unde a fost cazul, au solicitat un răspuns imediat din partea factorilor de răspundere prezenți in sala de ședințe. Așa, de pildă, șeful de echipă Ion M. Constantin de la atelierul de malaxare-grănulare, reie- vind numărul exagerat de mare al orelor de staționare a unor mașini și utilaje, datorat fie lipsei.pieselor de schimb, fie calității slabe a reparațiilor, a propus repartizarea unor electricieni de serviciu și în schimburile II și III.După ce a analizat cu răspundere neajunsurile semnalate în- tr-un domeniu sau altul, dar mai ales în ce privește aprovizionarea ritmică ca materii prime și materiale, tovarășul Oprea Dumitru, secretarul comitetului de partid al întreprinderii, a spus :— Mă așteptam ca reprezentantul centralei industriale să vină cu măsuri concrete de soluționare a problemei asigurării bazei tehnico-materiale a întreprinderii, pentru că numai cu justificări, fără un efort comun din partea centralei și ministerului este greu să ducem la îndeplinire sarcinile sporite ce ne revin în acest an. Colectivul nostru dispune de forța și capacitatea necesare înfăptuirii prevederilor planului pe 1974 și este hotărit să obțină realizări de prestigiu în cerea din acest an.Pe baza propunerilor făcute, cheierea adunării generale au aprobate angajamentele asumate de colectivul întreprinderii ca răspuns Ia chemarea la întrecere adresată de chimiștii din Făgăraș. Iată cîteva din principalele obiective: depășirea planului la producția globală cu 10 milioane lei și a sarcinilor la export cu 500 000 lei valută; economisirea a 500 000 kWh energie electrică și a 300 tone combustibil convențional; asimilarea a 20 de produse noi din mase plastice, destinate în special întreprinderilor constructoare de mașini; punerea in funcțiune, cu 4 luni înainte de termen, a unei noi capacități de producere a maselor plastice ; prelucrarea a 50 tone deșeuri de mase plastice provenite de la alte intreprinderi industriale.
Constantin DUMITRU

parte, este parte, s-au

intre-în în- fost

începînd din acest an, la întreprinderea mecanică „Ceahlău! din Piatra Neamț problemele organizării producției și a muncii sint tratate după o nouă concepție. Să concretizăm. în întreprindere, bunăoară, s-au întocmit studii menite să stabilească cu exactitate necesarul de utilaje pentru îndeplinirea sarcinilor de plan pe fiecare atelier, secție și lună în parte. Prin aceasta s-a urmărit, în principal, eliminarea situațiilor cînd unele ma- șini-unelte nu erau suficient încărcate și, ca atare, nu erau programate să funcționeze la întreaga lor capacitate, situații aproape de neînlăturat în condițiile organizării „globale" a procesului de producție. Totodată, în acest fel se va realiza o planificare mai rațională a reparațiilor și reviziilor tehnice, iar capacitățile de producție parțial disponibile vor putea fi cunoscute din timp, in vederea încheierii unor contracte de cooperare cu alte unități economice.
MAI REPEDE Șl MAI IEFTINMulte cooperative agricole din județul Dîmbovița au suprafețe întinse de soluri cu un grad scăzut de permeabilitate, pe care apa băltește. Din această cauză lucrările nu pot fi executate la timp. Venind în sprijinul cooperatorilor pentru înlăturarea acestui neajuns, lucrătorii de la S.M.A. Ghergani au efectuat unele modificări la plugul reversibil, transformindu-1 intr-un plug sistem rariță, care poate fi folosit la executarea canalelor și rigolelor pentru scurgerea apelor în exces. Cu un astfel de plug, într-o zi se pot săpa șanțuri în lungime de 10 km, realizindu-se o mare economie de timp și forță de muncă.
AU UMPLUT SPAȚIILE GOALELa întreprinderea de confecții din Vaslui, în urma materializării unui studiu vizind dezvoltarea capacităților de producție în aceleași spații industriale s-au obținut rezultate remarcabile. Bunăoară, prin comprimarea suprafețelor destinate depozitării materiilor prime și prin amplasarea serviciilor tehnice în spații cu dimensiuni mai realiste s-au recuperat pentru producție circa 1 400 mp, creîndu-se 250 noi locuri de muncă; Pe această cale se asigură sporirea producției industriale cu circa 90 milioane lei. Tot la această întreprindere s-a perfecționat — prin măsuri tehnico-organizatorice — fluxul tehnologic de fabricație a confecțiilor, producția fiind organizată pe produri specializate în diverse operații, iar utilajele mai judicios amplasate. Numai prin reamplasarea utilajelor de la parterul corpului A, de pildă, s-au creat încă 100 noi locuri de muncă.
PĂMÎNTUL SE MĂSOARĂ CU PALMA

Cooperatorilor din Ariceștii-Rahtivani, județul Prahova, le place să spună că ei măsoară pămîntul cu palma, nu cu hectarul. Și, intr-adevăr, grija pentru cultivarea tuturor suprafețelor de teren, fie ele cît de mici, evidențiază noi și noi posibilități de sporire a producției. Astfel, anul trecut, prin cultivarea cu borceag a fîșiilor de teren dintre solarii s-a obținut o importantă cantitate de furaje. Anul acesta, prin amplasarea mal bună a culturilor se desființează multe dintre drumurile ce brăzdează cîmpul, recuperîndu-se circa 1,5 ha teren. Pe o parcelă de 3—4 ha, ocupată de vetre de sonde, s-au făcut lucrările necesare și în primăvară terenul va fi cultivat. De asemenea, prin defrișarea unor tufișuri se recuperează mai bine de 2 ha.
PRIN COLABORARE

întreprinderea „Progresul" din Brăila execută, în prezent, pentru C.S.-Galați un melanjor de 2 500—3 000 tone, primul de o asemenea capacitate construit in țară, destinat păstrării în stare lichidă a metalului topit. Deși aici s-a mai construit un melanjor de 1500 tone, totuși constructorii brăileni de mașini frele au întîmpinat numeroase dificultăți de natură tehnică, ntre altele, trebuia elaborată o tehnologie specială de sudură a părților componente ale melanjorului, operație deosebit de pretențioasă, avîndu-se in vedere grosimea și duritatea oțelului folosit. Mai mult, în țară nu exista o experiență în materie. Atunci s-a apelat, la Institutul de sudură șl încercări din Timișoara. în scurt timp, specialiștii institutului și cei ai întreprinderii au reușit să rezolve această dificilă problemă. Aplicată în producție, noua tehnologie s-a dovedit deosebit de eficientă .

Manole CORCACI corespondentul „Scînteii

in- zona după Tansa-Belcești, reține 10—17metri cubi de apă din se Vor putea iriga ha teren și va fi feri-
de care mili-

inchirie- cisterne din... Consemnăm directorul teh-
Ministerului Industriei Chimice, se justifică pe un ton categoric, dar cu argumente contradictorii. „Da — spune directorul tehnic al centralei, ing. Gheorghe Pescaru — sînt destule staționări de vagoane în combinatele noastre". Pentru ca mai tîrziu, motivînd exploatarea nerațională a cisternelor din dotare proprie, să afirme : „Există, la noi,

gram de optimizare a transportului feroviar, insă trebuie să se înțeleagă limpede că, fără concursul deplin al marilor săi beneficiari, acest obiectiv nu va ii atins la cotele maxime, așa cum este de dorit.în privința gospodăririi parcului propriu de vagoane, chimia este și mai deficitară. Iată faptele. Ciclul de rulare a cisternelor din

s-a orientat rea unor străinătate, dialogul cunic al centralei amintite :— Anul acesta vom avea închiriate 300 de vagoane cisternă.— Și cît veți plăti pentru ele 7— Aproape un milion lei valută.— Este mai avantajos să
VAGOANELE DE MARFĂ NU SlNT. . . . .DEPOZITE PE ROȚI" (II)

De ce stau „pe linie moartă" 
importante capacități 

de transport?
O anchetă în combinate ale industriei chimice

tendința de a se acorda a- tenție specială vagoanelor aparținînd căilor ferate, celelalte... fiind „ale noastre", înțelegeți dv.“ Intr-adevăr, lucrurile se subînțeleg.Cert este că centrala respectivă, precum și combinatele chimice uită, adeseori, că lucrează cu un furnizor al statului, că manipulează vagoane ce a- parțin statului. Știm, observația este gravă, însă nu putem să nu spunem lucrurilor pe nume. Transformarea mijloacelor de transport în depozite pe roți nu face dovada unei răspunderi majore pentru folosirea superioară a parcului de vagoane in statul a investit și nuă să investeascăfonduri bănești. Calea ferată a inițiat un larg pro-
care conti- mari

dotarea proprie este de trei ori mai mare față de cel realizat Ia calea ferată. Deci, lucrurile trebuie privite mai în detaliu. Față*  de 1972, cînd ciclul de rulare a cisternelor din industria chimică era de 13,1 zile, în 1973 acesta a scăzut la 11,1 zile, ceea ce a însemnat, practic, scoaterea din imobilitate a nu mai puțin de 800 de cisterne. Nu merită să se facă eforturi în continuare 7 Nimeni nu pretinde ca acest ciclu să fie de 3,80 zile, ca la calea ferată (deși ar fi ideal I) insă acesta nu poate fi nici de trei ori mai mare !Vom vedea acum ce rezolvări a găsit chimia. In loc să persevereze in luarea unor măsuri severe pentru prevenirea imobilizărilor la cisternele sale,

închiriem din afară, în loc să le construim la noi 7— Nuuu, nici pomeneală ! Cu chiria pe care o plătim pentru un vagon, pe timp de 6 luni, s-ar putea construi unul nou, in țară.— De ce nu ați solicitat celor de la Construcția de mașini să vă construiască ei cisternele necesare 7— S-au dus tratative, verbale. Am fost refuzați.Ce credeți despre acest „spirit economic" 7 Oare nu i se poate pune friu 7 Va să zică, industria mică închiriază, pe duri valutare, 300 de terne — în vreme ce de cisterne ale sale au un rulaj decit rată, mult prinderi decit O zi, o singură zi cîștiga-

chl- fon- cis- 3 700de trei ori mai mare cele de la calea fe- cu alte cuvinte mai staționează în între- transportă.

prin reducerea ciclului rulare ar face posibilă renunțarea la acele costisitoare închirieri la care s-a apelat cu mină destul de largă.— La dv„ în industria chimică, aplicați penalizări pentru imobilizarea cisternelor 7— Nu, ceea ce este foarte rău. Dar le raportăm la conducerea ministerului.— Și conducerea ministerului 7De fapt, răspunsul fusese dat mai înainte. Reamintim afirmația directorului tehnic al centralei : „Există, la noi, tendința de a se acorda atenție specială vagoanelor aparținînd căilor ferate, celelalte... fiind „ale noastre", înțelegeți dv.“ E limpede. Ceea ce nu înțelegem este altceva, anume de cînd „ale noastre" presupune o gospodărire mai proastă. Poate cineva să argumenteze 7 Și „ale noastre" nu înseamnă tot ale statului 7N-am vrea să se înțeleagă că la Centrala de aprovizionare și livrare a produselor chimice ne-ar fi ieșit dinainte pasivitatea în persoană. Ar fi total eronat. Dimpotrivă, menționăm că centrala a și întreprins unele acțiuni salutare. Astfel, s-a început și se va continua din ce in ce mai viguros înlocuirea transportului pe calea ferată cu transportul auto, acolo unde distanțele sint mici între furnizor și beneficiar, evitîndu-se staționările vagoanelor triaje : centrala este ocupată, totodată, de tinderea transportului același mijloc — contelne- rul — adaptabil tuturor mijloacelor de transport — vagon, autocamion, navă. Chiar în acest an se vor construi aproximativ 2 000 de conteinere — afirmă conducerea centralei. Cu toate aceste impulsuri, e- vident pozitive, folosirea mai gospodărească a mijloacelor de transport ră- mîne o principală problemă deschisă...într-un număr viitor vom supune atenției publice a- celași subiect, însă, de astă dată, in industriile metalurgică și de materiale de construcții.

astfel în pre- ex- cu

Ștefan Z1DARIȚA

Tot mal multe motoare electrice șl de cea mai bunâ calitate! Aceasta este deviza colectivului întreprinderii de mașini electrice din București. In fotografie: șeful de echipâ Gheorghe Dumitru și lâcâtușul Iordan Constantin executâ montarea unui nou lot de motoare Foto : S. Cristian
PROGRAMUL

(Urmare din pag. I)consiliilor de control muncitoresc și comisiilor pe domenii, care au îndatorirea de a urmări sistematic modul de îndeplinire a obiectivelor și sarcinilor fixate, gura controlul ferm și al maselor, participarea la realizarea sarcinilor în domeniul energetic, și necesar ca, In cadrul generale ale oamenilor se dezbată exigent suri ;să constituie un prilej de afirmare a inițiativei și de angajare responsabilă a colectivelor pentru stabilirea la nivelul maxim a sarcinilor din programul energetic ai fiecărei unități, pentru îndeplinirea acestuia in condițiile unei discipline de fier și ordini exemplare la fiecare loc de muncă, de către fiecare salariat.Conducerile ministerelor și centralelor industriale, împreună cu comitetele județene de partid, au de soluționat probleme de cea mai mare însemnătate în domeniul e- nergetic — de la urgentarea producerii și livrării de utilaje destinate punerii in funcțiune a grupurilor hidro și termoenergeti- ce, recuperării resurselor energetice secundare, extinderii utilizării combustibililor solizi, a cărbunilor de calitate inferioară și șisturilor bituminoase, pînă la înlocuirea a- gregatelor și echipamentelor ce folosesc păcură și gaze naturale sau a- daptarea lor la alte tipuri de combustibili. Pentru ca grupurile energetice care funcționează pe bază de lignit să producă la parametrii planificați, este stringent necesar ca minerii să-și mobilizeze in mai mare măsură forțele și capacitatea de muncă tn vederea lichidării rămîne- rii in urmă, indeplinirii ritmice a planului de extracție și livrare a cărbunelui de calitate corespunzătoare, domeniu în care organele și organizațiile de partid au un cîmp larg de acțiune.Sarcini de maximă importanță

de a asi- permanent lor activă ce se pun Este bine adunărilor muncii, să asemenea mă- adunările generale trebuie

DE BUNA GOSPODĂRIRE
revin ministerelor economice privința devansării termenelor__realizare a lucrărilor de cercetare pe multiple planuri, conform obiectivelor stabilite în programul energetic național. După cum, Ministerul Energiei Electrice — împreună cu organele și organizațiile de partid — are îndatorirea de a urgenta aplicarea grabnică și integrală a măsurilor de reducere a consumurilor specifice în centrale, concomitent cu executarea tuturor lucrărilor necesare pentru diminuarea pierderilor în rețelele electrice de transport și distribuție. Consiliile populare județene, împreună cu unitățile acestui minister trebuie să stabilească nivelurile maxime ce pot fi atinse, pe fiecare localitate urbană sau rurală, în consumul de energie electrică destinat iluminatului public, în interiorul instituțiilor, unităților economice și nevoilor casnice, exercitînd un control sistematic în vederea încadrării în normele stabilite și recuperării depășiri. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, comitetele județene de partid și consiliile populare au sarcina de a asigura în cel mai scurt timp gospodărirea judicioasă a mijloacelor de transport de toate genurile, de a promova ordinea și disciplina deplină în exploatarea și întreținerea corespunzătoare a bazei materiale existente, îndeosebi în domeniul transportului în comun, opti- mizînd această activitate, de a pune capăt cu desăvîrșire curselor în gol, abaterilor de la disciplina circulației, risipei de carburanți și energie. Potrivit specificului activității in agricultură, ministerul de resort și consiliile populare județene, organele teritoriale agricole, împreună cu organizațiile de partid din unități vor lua asemenea măsuri îneît mașinile agricole să fie bine reparate, întreținute și exploatate, pentru încadrarea — în timpul campaniilor — în consumuri raționale de combustibili și energie, în fiecare județ urmînd să funcționeze comandamente de

In de

casnice,eventualelor

coordonare, dirijare și folosire eficientă a tractoarelor, celorlalte utilaje autopropulsate, a tuturor mijloacelor de transport din agricultură.Realizarea sarcinilor stabilite de conducerea partidului și statului nostru in acest domeniu trebuie urmărită pas cu pas, atît prin controale exigente ale comitetelor județene, municipale, orășenești și comunale de partid, cit și prin acțiuni ale Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, ale Ministerului Aprovizionării Tehni- co-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe. Aceste organisme, central^, împreună cu consiliile județene de control muncitoresc, vor controla — în primul trimestru a.c. — îndeplinirea de către ministere, centrale și marile întreprinderi a prevederilor Decretului Consiliului de Stat, mai ales a celor referitoare la modernizarea sau înlocuirea tehnologiilor de fabricație cu consumuri mari de combustibili și energie, a utilajelor și arzătoarelor cu randamente scăzute, precum și cele cu privire la elaborarea bilanțurilor energetice. Tot în cursul trimestrului I și, în continuare, trimestrial, comitetele județene, municipale și orășenești de partid, organizațiile de partid din unitățile economice vor analiza modul în care se realizează sarcinile stabilite cu privire la gospodărirea rațională a combustibilului și energiei, asigurînd aplicarea de măsuri corespunzătoare pentru ca neajunsurile să fie grabnic lichidate. Pretutindeni, prin folosirea tuturor formelor muncii politico- educative, să se cultive In rindul oamenilor muncii, ai tuturor cetățenilor spiritul de economie și de responsabilitate în gospodărirea rațională a resurselor energetice, să se formeze o largă și combativă opinie de masă în sprijinul înfăptuirii riguroase a sarcinilor stabilite de conducerea partidului șl statului în domeniul energetic.
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în sprijinul celor ce studiază în învățămîntnl de partid
Filozofia marxist-leninistă a fundamentat științific teza că lupta dintre nou și vechi este o lege obiectivă universală a dezvoltării sociale, inseparabil legată de legea unității și luptei contrariilor. Intr-adevăr. între elementele care exprimă laturile și tendințele contrare ale fenomenelor și proceselor se disting Întotdeauna noul, care reprezintă viitorul, ceea ce apare și se dezvoltă ca expresie a cerințelor progresului, și vechiul, care reprezintă ceea ce este perimat și depășit, ceea ce contravine cerințelor progresului și constituie o fri- nă in dezvoltarea socială. Noul și vechiul se află într-o permanentă „tensiune dialectică", lupta dintre ele Imbrăclnd forme diferite, în funcție de natura contradicțiilor pe care le întruchipează.Intrucît manifestările și modul de soluționare a contradicțiilor in societatea socialistă au format subiectul unei consultații distincte în cadrul acestei rubrici (vezi „Scinteia" nr. 9701), obiectul articolului de față îl constituie unele aspecte și forme de manifestare ale luptei intre nou și vechi în etapa actuală a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Este cunoscut că în condițiile societății capitaliste înfruntarea dintre nou și vechi. pe plan social, a Îmbrăcat, în principal. forma luptei de clasă intre exploatați și exploatatori, singura în măsură să ducă la răsturnarea acestei orînduiri, la instaurarea orînduirii socialiste. In etapa de început a construirii socialismului, cînd mai existau antagonisme sociale, lupta dintre nou și vechi a continuat să se manifeste sub forma luptei de clasă pentru lichidarea deplină a claselor exploatatoare, pentru generalizarea relațiilor de producție socialiste.Odată cu victoria deplină și definitivă a socialismului, cu înlăturarea antagonismelor sociale, lupta dintre vechi și nou ia cu precădere forma perfecționării pe toate planurile a noii orînduiri, a combaterii rămășițelor vechil societăți în mentalitățile și practicile sociale. Ea acționează — sub imperiul unei necesități obiective — în toate etapele construirii societății socialiste șl comuniste, căpătind un conținut și forme de desfășurare proprii noului tip de societate.O particularitate definitorie a întregii opere de făurire a societății socialiste rezidă în faptul că lupta noului împotriva vechiului se poate desfășura in mod conștient și organizat, promovarea noului în toate sferele de activitate socială reprezentînd o latură esențială a exercitării rolului conducător al partidului în societate. „Trebuie să avem permanent în vedere — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu — că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, construirea comunismului au loc in condițiile luptei impotriva a tot ceea ce este vechi și perimat, pentru promovarea și afirmarea noului, că întărirea rolului conducător al partidului in societate presupune tocmai a ține permanent seama și a înțelege v • ■ '

ceea ce este nou și corespunde dezvoltării sociale, a mobiliza masele largi de oameni ai muncii să acționeze în mod conștient pentru înlăturarea vechiului, pentru a deschide calea afirmării noului în toate domeniile de activitate".Trăsătura caracteristică a ansamblului dezvoltării economico- sociale a României contemporane constă în faptul că tot ce este nou și înaintat și corespunde intereselor vitale ale maselor populare, cerințelor mersului înainte al societății este promovat și încurajat de însăși forța conducătoare a societății — Partidul Comunist Român. Prin însăși natura sa, ca a- vangardă revoluționară a clasei muncitoare, a poporului, purtătoare a celei mai avansate concepții despre lume și societate, ca și prin 

lupta dintre nou si vechi-forță motrice 
a dezvoltării orlnduirii noastre

compoziția sa. partidul este principalul factor de propulsare a noului in toate compartimentele societății.în actuala etapă, lupta dintre nou și vechi este generată atît de persistența unor rămășițe ale vechiului, cît și de faptul că chiar ceea ce a fost nou. la un moment dat, în viața economico-socială devine, după un anumit timp, vechi, datorită ritmurilor rapide de dezvoltare a societății. De pildă, ceea ce era nou în tehnică cu cîtva timp în urmă se transformă curînd în vechi, în condițiile revoluției tehnico-științifi- ce ; sau, pentru a ne referi la un exemplu din sfera conștiinței, atitudinea unui om al muncii care în primii ani după eliberare punea accentul numai pe latura cantitativă a producției — atitudine caracterizată pe drept cuvînt, a- tunci, \ca înaintată — ar putea fi apreciată în condițiile de azi ca depășită, dacă n-ar urmări, odată cu creșterea producției, și obținerea unei înalte eficiențe economice, un nivel superior de calitate, competitivitate pe piața externă etc.în condițiile societății noastre, în care nu mai există antagonisme sociale, lupta dintre nou și vechi nu îmbracă îndeobște forme antagoniste. Chiar contradicții cu caracter antagonist — de pildă intre ideologia clasei muncitoare și concepțiile mic-burgheze ale unor oameni care trăiesc in socialism — iși găsesc rezolvarea nu prin ciocniri violente, ci prin metode și• «* *'  ,kt ii 

0 Filarmonica de stat ,.George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert vocal-simfonic „Schu
mann". Dirijor : Mircea Basarab 
— 20.
0 Opera Română : Travlata — 19.
• Teatrul de operetă : Se mărită 
fetele — 19,30.
0 Teatrul Național (sala mare 
din bd. N. Bâlcescu nr. 2) : Sim
fonia patetică — ÎS.30, (sala Co
media) : Dulcea pasăre a tinere
ții — 20.
0 Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din bd. schitu Mă- 
gureanu) : Anunțul la „Mica pu
blicitate" — 20, (sala din str. 
Alex. Sahla) : Noile suferințe ale 
tinărului „W“ — 20.
0 Teatrul Mic : Stilpli societății
— 19,30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Paradisul — 19,30, (sa
la Studio) : Hotelul astenicilor
— 20.
a Teatrul Giuleștl : Stmbătă la 
Veritas — 19,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Povestea tim
pului pierdut — 17.
a Teatrul evreiesc de stat : Lo
zul cel mare — 19.30.
a Studioul i.a.t.C. „I. L. Cara- 
giale" : Bucătăria — 20.
a Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema — 19,30. (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasllescu" : Reflectorul re
vistei — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate 
— 19,30.
a Circul „București" ; Specta
col prezentat de circul „Busch- 
Roland" — 16; 19,30.

forme specifice, care, după caz, îmbină constrîngerea cu reeducarea, cu forța de înriurire a muncii politico-educative. Ceea ce nu înseamnă însă că u- nele contradicții neantagoniste n-ar putea dobindi, in anumite cazuri, trăsături proprii contradicțiilor antagoniste. Asemenea evoluții pot apărea dacă cerințele noului nu sînt sesizate și satisfăcute , la timp, dacă dezvoltarea și afirmarea sa sint încătușate prin menținerea unor forme de organizare, sau modalități de acțiune care s-au perimat. Dimpotrivă, sesizarea Ia timp a cerințelor noului, luarea tuturor măsurilor care să permită deplina lui manifestare permit soluționarea in condiții optime a contradicțiilor, acelerarea progresului social.

Tocmai în acest fel a acționat și acționează partidul nostru, rolul său de promotor consecvent al noului găsindu-și o expresie elocventă în măsurile adoptate in documentele Congreselor al IX-lea și al X-lea și ale Conferințelor Naționale. Pe baza lor s-a desfășurat în ultimii ani o adevărată „ofensivă a noului", care a înglobat intr-un tot unitar toate laturile fundamentale ale activității sociale : modul de exercitare a rolului conducător al partidului ; îndeplinirea cit mai eficientă a funcțiilor statului și organizațiilor obștești ; structurile organizatorice și sistemul instituțional al societății : cadrul legislativ ; formele și stilul de lucru al diverselor organisme ale vieții sociale etc.Desigur, ar fi imposibil de menționat. chiar în mod succint, nenumăratele modalități practice prin care partidul acționează spre a depista și înlătura variatele forme de manifestare a vechiului și a deschide drum noului în structurile instituționale, in modul de organizare și metodele de lucru. S-ar putea evoca, de pildă, reorganizarea administrativ-teritorială, care, îrilăturînd un întreg etaj intermediar din structura administrativă — raioanele — a asigurat a- propierea conducerii centrale de unitățile de bază, ridicarea rolului și inițiativei acestora ; sau, potrivit cerințelor de mobilitate funcțională și operativitate impuse de producția modernă, adoptarea noului sistem de organizare a industriei, definit prin existența a trei 

verigi : întreprindere, centrală, minister, în măsură să asigure înlăturarea fenomenelor de centralism excesiv, îmbinarea armonioasă a conducerii unitare cu o largă autonomie a unităților de bază. Chiar și structurilor noi, îmbunătățite, li s-au adus, după un timp, perfecționări, prin reglementarea unitară a normelor de organizare a ministerelor, centralelor, întreprinderilor — măsuri care au permis simplificarea formelor de organizare, raționalizarea muncii, o mai bună folosire a specialiștilor.POrnindu-se de la faptul că vechile forme de conducere, bazate pe o participare restrînsă la adoptarea deciziilor, nu mai corespundeau cerințelor actualei etape, au fost create noile structuri de conducere colectivă a activității econo- 

mico-sociale — începind de la a- flunările generale ale oamenilor muncii, comitetele și consiliile oamenilor muncii, consiliile controlului muncitoresc și comisiile pe domenii din întreprinderi și pină la Consiliul Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale — care au configurat cadrul organizatoric corespunzător pentru participarea tot mai largă a maselor muncitoare la conducerea treburilor obștești, în condițiile societății noastre lupta dintre nou și vechi iși găsește un cimp de manifestare deosebit de larg in domeniul conștiinței și comportamentelor morale. Se știe că societatea veche, întemeiată pe rînduielile exploatării omului de către om, și-a avut moravurile și normele ei etice specifice, dominate de individualism și egoism. Statornicirea normelor noi ale moralei socialiste a constituit una din cele mai importante victorii ale partidului, fără de care n-ar fi fost posibilă edificarea noii societăți, marile înfăptuiri pe plan economic, social, cultural. Aceasta nu înseamnă însă că rămășițele vechiului ar fi dispărut cu desăvîrșire — ele mai persistă sub forma spiritului individualist, căruia i se con- trapune ireductibil spiritul colectivist, de ordine și disciplină, propriu clasei muncitoare ; sau sub forma manifestărilor de parazitism, a tendințelor de căpătuială, cărora li se contrapun răspunderea față de bunul obștesc, normele eticii și echității socialiste, atitudinea înaintată față de muncă. Or, edifi

carea societății socialiste multilateral dezvoltate impune triumful deplin al noului atît in sfera producției materiale, a raporturilor sociale, cît și in sfera conștiinței. Tocmai acesta este sensul vastului program de educație comunistă, adoptat de Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie 1971, în vederea generalizării, la scara întregii societăți, a trăsăturilor conștiinței socialiste : cultul față de muncă, grija pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, disciplina, inițiativa, hărnicia, cinstea, curajul, modestia, spiritul de colaborare și întrajutorare, devotamentul față de interesele generale ale societății.Este știut că vechiul nu dispare de la sine ; el este persistent, iși găsește forme variate, uneori deghizate, de manifestare. De aceea, înlăturarea lui, crearea condițiilor pentru larga a- firmare a noului în toate sectoarele presupune o atitudine activă, combativă din partea organizațiilor de partid, a tuturor organismelor de stat și obștești, efortul de a discerne noul chiar in formele sale incipiente și imperfecte.Desigur, hotărîtoare în această privință sint activitatea comuniștilor, efortul lor perseverent spre autoperfecționare, spre însușirea a tot ce e nou și înaintat in tehnică, tehnologie, știință, cultură și morală. Este de datoria.fiecărui comunist să-și asimileze organic puternicul suflu novator pe care conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu îl promovează în toate sferele societății, să învețe din înaltul exemplu al secretarului general al partidului modul cum trebuie acționat spre a infringe spiritul rutinier, a înlătura tot ce e anacronic, rigid și vetust, depășit de viață.In condițiile societății noastre, o importantă modalitate prin care se asigură combaterea și înlăturarea vechiului, stimularea și victoria noului, o constituie critica și autocritica. în concepția partidului critica și autocritica nu constituie însă numai un antidot al lipsurilor, dar și un mijloc de luptă împotriva automulțumirii. In spiritul revoluționar propriu întregii sale activități, partidul privește chiar și cele mai îmbucurătoare realizări drept trepte spre rezultate superioare și, ca atare, cere organizațiilor sale, comuniștilor să examineze și succesele cu exigență, spre a găsi rezerve insuficient valorificate, posibilități de a obține rezultate și mai bune.Viziunea partidului nostru .privitoare la lupta dintre vechi și nou, ca forță motrice a dezvoltării sociale, este o parte integrantă a concepției sale materialist-dialectice și istorice, cu implicații nemijlocite asupra strategiei și tacticii sale privind folosirea legilor obiective ale dezvoltării sociale, folosirea noului ca factor propulsor pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și trecerea treptată la construirea comunismului.
Conf. unlv.
dr. Petru PANZARU

t V
PROGRAMUL I 

9.00 De la Alfa la Omega.
9,ao Film serial : „Pistruiatul" — 

producție a studioului de
film al Televiziunii române. 
Episodul V.

10,05 Gala maeștrilor. Pianistul 
Witold Malkuzinskl.

10.35 Telecinemateca. Ciclul „E- 
cranizări după opere litera
re". „Egor Bulîciov și alții" 
— film realizat după piesa 
de teatru a lui Makim Gorki.

12,03 Bucureștiul necunoscut. Un 
sculptor al soarelui : Cornel 
Medrea.

17.30 Telex.
17.35 Caleidoscop cultural-artistic.
17.55 Din țările socialiste. 
18,05 Familia.
18.35 Ansambluri folclorice. An

samblul „Maramureșul" din 
Baia Mare.

19,00 Cum vorbim ?
19,15 Publicitate.
19.20 1001 de seri. „Calimero*.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptămînii : „Cînte- 

cul Carpaților".
29,05 Teleenciclopedia.
20.55 Publicitate.
21,00 Film serial : „Columbo".
22,10 Telejurnal.
22.20 Campionatele europene de 

patinaj artistic. Selecțiuni în
registrate din proba de dans.

PROGRAMUL II

17.30 — 19,20 Matineu simfonic. 
Concertul Filarmonicii de stat 
„George Enescu" din Bucu
rești. In pauză : Viața muzi
cală in actualitate.

cinema
• Trecătoarele iubiri : PATRIA —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Misterioasa prăbușire : LUCEA
FĂRUL — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
a Din viața unul plerde-vară : 
CENTRAL — 9,15 ; 11.30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45 ; 16,15.
• Vintul călătoriilor : DOINA —
11.15 : 13,30 ; 17,45 ; 20.
• Insula misterioasă : 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 s 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 : SCALA — 8,30 ; 
11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,45, 
CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 21.
• Capcana : GRIVIȚA — 9 ; 11.15 ;
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 ; 20,30, VOLGA — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 15.45 ; 18 : 20,15.
• Joe Kid : VICTORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, BU-
ZEȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
1815 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Zăpada fierbinte : ÎNFRĂȚI
REA INTRE 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 șl Adevărul : DRUMUL 
SĂRII — 15,30 ; 19.

• Moartea unul ciclist — 14.30, 
Părintele Serghel — 16,30, Maica 
Ioana — 18.45, Mica lume de altă
dată — 20,45 : CINEMATECĂ (sala 
Union).
• Intimplărl cu Cosa Nostra : 
CIULEȘTI — 15,30: 18 : 20,15.
• Veronica se Întoarce : BU-
CEGI — 16; 18; 20.
• Marele vals : FLOREASCA — 
15,30: 19, FLACĂRA — 9.15; 12,30; 
16; 19,30.
• Coloana de la miezul nopții : 
UNIREA — 15,30: 18; 20.15.
s Haiducii : MUNCA — 16; 18: 20.
• Ultimele șase minute : MOȘI
LOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,13.
• Vifornița : FERENTARI — 15,30; 
18; 20.13.
• Bună seara, doamnă Campbell I 
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.
o „Vila" noastră de vacantă: PA
CEA — 16; 18; 20.
• Generalul doarme in picioare : 
COSMOS — 15.30; 18; 20.15.
a Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : CRINGAȘI — 
16; 18.
0 Evadarea : RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.0 Fapt divers tn prima pagină : 
COTROCENI — 14: 16.
0 Anatomia dragostei : COTRO
CENI — 18; 20.
0 Vagabondul : LUMINA — 9;
12,30; 16; 19,30. _______
0 Cea din urmă 11 I PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
0 Atentatul : VIITORUL — 16.
0 Andrei Rubliov : VIITORUL
— 19.0 Tick... Tick... Tick...l VITAN
— 15,30; 18. , ,0 Misiunea sublocotenentului SI- 
pos : VITAN — 20,15.
a O floare șl doi grădinari : LIRA
— 10; 15,30; 19.

teatre
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SPRE „ORAȘUL SECRET" Al INCAȘILOR (n>
„Ce loc să fie acesta ? De ce ni

meni nu a pomenit de el ? — notează Birgham în cartea lui. Băie
țașul m-a zorit să urc o colină, 
unde se putea ajunge și pe o scară 
de piatră. In panorama- uluitoare 
ce ni s-a înfățișat înaintea ochilor 
o surpriză urma alteia. Am ajuns 
la scara mare din blocuri de gra
nit. Apoi ne-am continuat drumul 
pe o cărare, care ducea spre un luminiș, unde indienii amenajaseră 
o grădină de legume. Și, dintr-o 
dată, am avut in fața noastră ruinele 
■ două din cele mai frumoase și 
mai interesante construcții din ve
chea Americă. Zidurile erau alcă
tuite din blocuri de granit alb, de 
dimensiuni ciclopice. Stăteam lo
cului ca vrăjit. Flecare clădire a- 
vea doar cite trei pereți, fiind des
chisă intr-una din părți. Pereții 
clădirii principale, cu o înălțime de 
vreo 12 picioare, aveau nișe excep
țional lucrate. Sub nișe, un bloc 
rectangular, lung de paisprezece 
picioare ; putea să fi fost un altar 
pentru sacrificii, dar, mai probabil, 
un tron pentru mumiile defuncților 
inca, aduse aici pentru a fi adorate. 
Abia îmi venea si cred ochilor, in 
timp ce examinam uriașele blocuri 
din șirul superior, calculind că 
fiecare din ele trebuie să cîntă- 
rească vreo cincisprezece tone. 
Templul principal privea spre sud, 
avind o mici piațetă in față. In 
partea de. răsărit se găsea o altă 
construcție surprinzătoare : erau
ruinele unui templu cu trei feres
tre mari, orientate spre răsărit. 
Cele trei ferestre, deosebit de 
mari, erau de o covirșitoare 
frumusețe, prin liniile lor, prin 
execuția lor atît de migăloasă și de 
solidă. Era, fără îndoială, un edi
ficiu pentru ceremonii, cu o sem
nificație deosebită1'....Stau la marginea uneia din cele 100 de terase, cu cartea lui Birgham sub braț, avind in față măreția citadelei de pe platoul străjuit de Machu Picchu și Huayna Picchu („Culmea nouă"). Cele două familii de indieni care cultivau aici citeva terase recuperate din junglă în perioada cînd a fost descoperit Machu Picchu nici nu vor fi gîndit că de sub desișurile sălbatice vor apărea, deodată, ca lntr-un vis, orașul lui Manco și reduta lui Tupac Amaru din legende. Chiar Birgham, care, după primele momente de nedumerire, începuse să-și dea seama de însemnătatea descoperirii sale, va rămlne uluit, după înlăturarea pădurilor care acoperiseră așezarea, nu numai de uriașa ei valoare istorică și artistică, dar și de capacitatea, aproape incredibilă, a incași-

lor de a dura, cu mijloace rudimentare, o așezare de piatră la o înălțime de peste 2 300 de metri, pe locuri aproape totalmente inaccesibile.Machu Picchu este copleșitor. Așezarea de piatră, care se desfășoară pe o suprafață de aproape cinci kilometri pătrați, între două piscuri andine, pare o operă creată de giganți. Comunicarea între diferite construcții și cartiere este asigurată prin intermediul unui sistem de scări ; așa incit, aproape de oriunde ai privi, cetatea apare ca un complex de amfiteatre. Machu Picchu are, în total, o sută de scări din piatră, unele cu trei pină la patru trepte, altele ajungînd însă pină la peste o sufli. Scările urmează înclinația naturală a pantelor

mare duritate, și provenind, de a- semenea, din Urubamba, precum și cu sucul corosiv al unei plante...Un proverb incaș spune că nu poți să-ți ridici miinile spre soare decît după ce ai atins cu picioarele pămintul. Și ce este, în fapt, Machu Picchu decît întruchiparea in piatră a veșnicului avînt al omului spre înălțimile de necuprins ale Universului ? Incașii aveau convingerea că timpul nu trebuie lăsat să treacă fără să lași o mărturie — ofrandă pentru scurta clipă a vieții pe care ți-a dăruit-o. Pa bună dreptate spune un poet peruan că incașii „au înălțat steagul timpului pe Machu Picchu”.Exactitatea, tendința spre ordonare cît mai judicioasă a raporturilor dintre om-societate, om-natură
• „STEAGUL TIMPULUI" PE MACHU PICCHU • 
OPERA CICLOPILOR - DIN PERSPECTIVA CELOR TREI 

FERESTRE • 0 IEȘIRE DIN LUNGA NOAPTE

• Prima parte a reportajului a 
apărut In „Scinteia" nr. 9762.

__________________________________________

muntelui, dind spre grandioasele terase. Multe din aceste scări au fost săpate in roci cu pereții abrupți, iar treptele sint așa de înguste incit doar vîrful piciorului poate călca pe ele.însăși artera principală a orașului este o uriașă scară de piatră cu 150 de trepte late, împărțind orașul, aproape simetric. în două părți. în partea de nord a citadelei, un zid, in aparență foarte simplu, în care, au fost practicate trei ferestre tra- pezoidale, care dau spre Machu Picchu și Urubamba, panglică de argint în verdele crud al junglei, deasupra căreia zborul condorului sfișie azurul bolții.Ce calcule complicate vor fi făcut incașii în ce privește rezistența și armonizarea profilului blocurilor, pentru ca ele să poată oferi această neasemuită îmbinare de grandios și gingaș și, totodată, să înfrunte cu succes, deopotrivă, timpul și teribilele cutremure care răvășesc periodic aceste păminturi ? Nici astăzi, intre blocurile componente ale zidului nu se poate introduce măcar vîrful unui ac. Cum au izbutit incașii să facă Încastrări atît de perfecte, să șlefuiască suprafețele convexe și concave incit să se potrivească atît de uimitor ? Se pare că incașii lucrau piatra muntelui cu unelte tot din piatră, dar de o duritate extremă, scoasă din Urubamba. Cit despre șlefuire, aceasta se făcea cu ajutorul nisipului, tot de

iși găsesc expresia în diferite ipostaze ale civilizației incașe : în rețeaua de drumuri, cu mari porțiuni folosite și astăzi, pe înălțimi pină la 5 000 de metri ; în ingenioasele poduri construite din piatră sau din liane care nu putrezesc ; în tehnica irigației, în amenajările de terenuri și modificări ale cursului . apelor, nemaivorbind de organizarea statală și administrativă, care trezesc uimirea și admirația celor care le studiază. Organizată pe baze cu caracter colectivist, societatea incașă avea structuri funcționale puse la punct pînă în cele mai mici amănunte. Marile plantații de coca și de quinoa, ca și zonele unde se practica creșterea vitelor erau bunuri ale statului. Zăcămintele de metale prețioase aveau același regim. în documentele guvernamentale ale Republicii Peru din ultimii ani referitoare la exercitarea suveranități naționale asupra resurselor naturale ale țării sînt invocate adesea tradițiile proprietății de stat incașe asupra bogățiilor solului și subsolului.Care va fi fost ziua sau măcar anul în care soarele a răsărit din nou. fără să mai fie întimpinat d-' locuitorii „cetății secrete" la zidul celor trei ferestre ? Nu se cunoaște motivul abandonării citadelei in

servește ca argument acelora care explică „dispariția" populației prin pieirea bărbaților în luptele cu spaniolii. Ultimii locuitori ai orașului vor fi fost doar vestalele soarelui, iar după moartea celei din urmă viața s-a stins total în Machu Picchu.Reluăm, cu don Vicente, discuția pe această temă, noaptea, in fața căminului din holul unui mic hotel construit chiar la marginea u- neia din terase. Este cu noi și un tînăr, din cei doi tovarăși ai lui don Vicente care călăuzise un grup de vizitatori.— Niciodată explicația unui fenomen — ne spune el — nu poate fi desprinsă de canavaua perioadei istorice în care a avut loc. Și aici nu mai încap enigme. Conquista spaniolă a tăiat venele și arterele în care circula singele imperiului incaș spre și dinspre Machu Picchu. Au urmat decenii și apoi veacuri de hemoragie a valorilor noastre naționale. Păminturile au fost luate cu japca, iar superbul incaș, constructorul falnicului Cuzco sau al acestui formidabil Machu Picchu, a devenit peon, serv în a- devăratul înțeles al cuvintului. Dar în adincurile ființei lui ardea setea după dreptatea de altădată. Spre sfîrșitul secolului al XVIII- lea, un cacique (primar) care și-a luat, simbolic, numele lui Tupac Amaru s-a pus în fruntea unei răzmerițe în care clocotea ura împotriva acestor rînduieli. Represiunea care a urmat înfrîngerii răscu- laților a fost inimaginabil de crudă. Condamnat la moarte, „Tupac Amaru" a fost rupt în patru, de patru cai biciuiți să fugă în patru direcții, după ce fusese obligat să asiste la torturarea și uciderea membrilor familiei sale.Cînd Birgham a descoperit Machu Picchu și cînd cărturari luminați s-au aplecat mai atent a- supra trecutului nostru, lumea a descoperit că, în timp ce Europa era confundată în negurile evului mediu, strămoșii incașilor făceau operații craniene, construiau drumuri, poate fără egal în lume, ridicau citadele ca aceasta, care, astăzi, se compară cu piramidele din Egipt sau cu templele Greciei antice. încercarea unor intelectuali ai noștri de a da o nouă interpretare figurii incașului în istoria țării nu putea să schimbe optica latifundiarului, cu drept de viață și de moarte asupra indienilor fără pămint. Cum spunea Jose Marlătegui *),

Unul din templele „orașului secret" al incașilor

brațele pădurii tul că în Machu Picchu schelete găsite virgine. Fap- mormintele din cele mai multe aparțin femeilor
*) Jose Carlos Mariâtegui, scriitor și eseist peruan, analist cu o pătrunzătoare viziune a realităților economice și sociale din Peru.

toate străduințele intelectuale de a oferi o nouă perspectivă indianului rămin sterile pină nu se rezolvă principala problemă socială și economică a existenței lui — problema pămintului. Și ea nu a fost rezolvată pină cînd puterea de stat constituită în 1969 nu și-a pus semnătura pe această teză a lui Mariâtegui. Și cred, cred cu convingere că, în acea zi de august din 1970 cind pe aceeași cimpie din Cajamarca, unde a fost executat Atahualpa, s-a dat citire legii reformei agrare, incașii au început să iasă din lunga noapte, de citeva secole, în care fusese cufundată existența lor.— M-am cam îndepărtat de la tema discuției, se scuza tînărul, însă, în ultimul timp, de cîte ori vin la Machu Picchu am sentimentul — nu știu dacă mă puteți înțelege — că prin schimbările care se fac azi in viața țăranilor, însuși Machu Picchu își pierde ceva din dezolarea însingurării sale. Pentru că din nou s-au stabilit punțile de comunicare cu strănepoții celor care l-au ridicat „din piatră și din visare".Și avem nădejdea că — nu azi, nu mîine, dar într-un viitor conceput în termeni realiști — marile valori ale civilizației noastre vor găsi contactul cu acele forme ale civilizației moderne care să preia creator tradițiile. Acesta este pentru noi, peruanii, mesajul lui Machu Picchu.Ascultîndu-1 pe tînărul și lnflâ- căratul prieten al lui don Vicente, gîndul mă purta din nou la culmea veche, înghițită de noapte, la zîm- betul soarelui oglindit în apele Urubambei, la enigmaticul zid al celor trei ferestre, lingă care timpul a arborat — fie și cu întirziere — steagul prezentului...
Eugen POP

UMBRELE „lEKIIEI COPILM"„Fericita virstă a copilăriei...". O expre
sie uzuală, o figură 
de stil larg folosită, 
cunoscută in mai toate 
limbile pămintului. Și 
totuși...
Un studiu al UNESCO, 

dat publicității recent, 
dezvăluie că, alături de 
cei aproximativ 100 
de milioane de copii 
care suferă de subnu
triție și de cei un mi
lion de copii care 
mor anual de inaniție, 
pe glob există, la ora 
actuală, peste 14 mi
lioane de copii sub 
14 ani care sînt ne- 
voiți să muncească 
pentru ca ei și fami
liile lor să aibă ce 
mipca. 14 milioane de 
ființe care nu au tre
cut încă pragul ado
lescenței muncesc pi
nă la 12 ore pe zi și 
chiar mai mult, fără 
zi de repaus, în locuri 
de multe ori insalu
bre, întunecoase, su
praaglomerate.

Deși există norme 
internaționale prin 
care virstă minimă de 
angajare in timpul 
muncii este de 14 ani, 
ele sint încălcate in 
numeroase țări capi
taliste. Numai in Eu
ropa occidentală 2,5 
milioane de copii, mai 
ales copiii emigranți- 
lor, muncesc pentru 
a-și ciștiga existența. 
De curînd, in Anglia, 
ca urmare a sesizărilor 
unor cadre didactice

care constataseră epui
zarea fizică a multor 
elevi, anchetele efec
tuate au scos la ivea
lă că numeroși copii, 
aparținind mai ales 
familiilor de emi- 
granți, sînt folosiți la 
munci de noapte sau 
la livrarea ziarelor și 
a sticlelor de lapte 
in primele ore ale di
mineții.

Cei care profită de 
pe urma utilizării ile
gale a forței de muncă 
a copiilor recurg la 
diverse modalități de 
camuflare. Declararea 
copiilor ca ucenici — 
care, în loc să fie aju
tați să-și însușească o 
meserie, sînt folosiți 
la munci extenuante 
și prost plătite — este 
cea mai răspîndită 
formă de deghizare. In 
anumite țări există și 
practica „adopțiunii" 
copiilor — pur și sim
plu vinduți ca servi
tori unor familii în
stărite. Chiar in aces
te zile, în Franța a fost 
adus in fața instanțe
lor judiciare un ase
menea caz de vinzare 
a unui copil — pentru 
suma de 20 000 franci.

Toate acestea com
plică sarcina pe care 
și-o propune Organi
zația Internațională a 
Muncii (O.I.M.). Deși 
muncile la care sint 
folosiți copiii în fa
brici sint de obicei re
lativ ușoare — amba

lare, etichetare — se 
cunosc insă destule 
cazuri, citate de 
O.I.M., în care aces
tea comportă riscuri 
serioase pentru să
nătatea lor. In di
ferite țări, ei lucrea
ză la fabricarea ar
tificiilor, la minui- 
rea unor produse to
xice, în tăbăcării, in 
apropierea cuptoarelor 
sau in vecinătatea u- 
nor mașini fără dispo
zitive de protecție.

Fiind nevoiți să lu
creze de la o virstă 
atît de fragedă, numai 
un număr mic din 
acești copii reușesc să 
frecventeze și cu atît 
mai puțin să absolve 
instituțiile școlare, 
majoritatea lor ajun
gînd să îngroașe rîn- 
durile analfabeților, 
al căror număr creș
te in lume in fiecare 
an cu circa 4 milioane.„Să asigurăm tinerei generații dreptul de a-și trăi copilăria cu seninătate" — conclu
zia studiului UNESCO 
este, totodată, un în
demn în vederea con
jugării eforturilor
întregii comunități
mondiale pentru a se 
pune capăt încălcări
lor, din păcate atit 
de numeroase, ale a- 
cestui drept elemen
tar al umanității.

Ioana BARBAT
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaFoarte mișcat de mesajul de condoleanțe pe care ați binevoit să mi-1 adresați cu trista ocazie a catastrofei aeriene survenită la aeroportul din Izmir, mă grăbesc să vă prezint, în numele meu personal ți în numele familiilor îndoliate, expresia sincerelor mele mulțumiri.
FAHRI S. KORUTURK

Președintele Republicii Turcia

Primire la C. C. al P. C. R. Cronica zilei

Concurs republican de afișe

Vineri după-amiază, tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația Secției internaționale a C.C. al P.S.U.G., condusă de Bruno Mahlow, adjunct al șefului secției, care, la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în țara noastră.La primire, desfășurată într-o atmosferă caldă, tovărășească, au participat tovarășii Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș. adjuncți ai șefului Secției relații externe a C.C. al P.C.R.

A fost prezent Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.
★în timpul vizitei în țara noastră, delegația Secției internaționale a C.C. al P.S.U.G. a avut convorbiri la C.C. al P.C.R., pentru convenirea planului de relații între P.C.R. și P.S.U.G. pe anii 1974—1975, în vederea dezvoltării continue a legăturilor frățești dintre cele două partide, a vizitat obiective economice și social- culturale din Capitală și județul Vilcea.

în vederea întimpinării Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, a celei de-a XXX-a aniversări a eliberării patriei noastre de sub jugul fascist, ca șl a zilei de 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a oamenilor muncii. Consiliul Culturii și Educației Socialiste organizează un concurs republican de afișe.Artiștii sint chemați să prezinte lucrări care să întruchipeze, într-o formă clară, pregnantă, de mare forță de sugestie, semnificațiile adinei ale acestor evenimente, victoriile și marile înfăptuiri ale socialismului în țara noastră, participarea plină de avint a întregului popor, condus de partid, la lupta și munca eroică pentru eliberarea patriei, pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.Sint Invitați să participe la acest concurs membrii Uniunii artiștilor plastici, ai Fondului plastic și ar- hitecți.De asemenea, poate participa la concurs oricine dorește. Numărul de proiecte este nelimitat pentru fiecare concurent.Afișele se vor prezenta ca proiecte definitive, la dimensiunile de 70 x 100 cm.

Fiecare lucrare va avea un moto. Intr-un plic închis, purtînd același moto, se vor menționa numele și adresa concurentului.Lucrările vor fi predate la O- ficiul de expoziții, București, str. Batiștei nr. 13, după cum urmează :— proiectele pentru afișul „1 Mal 1974“ în zilele de 11—12 martie ;— proiectele pentru afișul „23 August 1974“, în zilele de 3—4 iunie 1974 ;— proiectele pentru afișul „Congresul al XI-lea al P.C.R.“, în zilele de 2—3 septemlSe acordă :1 premiu I 1 premiu II 1 premiu III o mențiune pentru fiecare parte.Autorii lucrărilor premiate ce vor fi tipărite vor primi, în afara premiilor, remunerația de folosință cuvenită.Informații suplimentare asupra concursului se pot obține de la Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Direcția instituțiilor de spectacol artistic și a artelor plastice, Casa Scinteii, telefon 17 60 10, interior 1246.
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Festivitatea decernării
premiului I și a diplomei 

de fruntaș orașului Horezu

*

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE

Șl FUNCȚIONARE A COMITETELOR DE PĂRINȚI

Revista „Tribuna școlii" publică în nr. 129, de simbătă 2 februarie 1974, „Regulamentul de organizare și funcționare a comitetelor de părinți din grădinițe, școli generale, școli profesionale și licee". Aprobat prin Ordinul ministrului educației și învățămintului nr. 2307 — 1973. acest regulament stabilește cadrul și modalitățile concrete de lucru in vederea atragerii și participării active a părinților la înfăp

tuirea polifteii partidului și statului în domeniul învățămintului, comitetele de părinți reprezentind o formă organizată de colaborare a școlii cu familiile elevilor. Prevederile sale se aplică în mod experimental în anii școlari 1973—1974 și 1974—1975, observațiile și propunerile privind îmbunătățirea regulamentului urmînd a fi trimise Ministerului Educației și învățămîn- tului în vederea definitivării lui.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 și 5 februarie. în țară : Vreme relativ caldă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult noros in vestul și nordul țării.

unde se vor semnala precipitații slabe locale. Vint slab pină la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 10 și zero grade, iar cele maxime între minus 1 și 9 grade. Pe alocuri se va produce ceață — dimineața și seara. în București : Vreme relativ caldă, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi temporar noros. Dimineața și seara se va semnala ceață slabă, mai ales la începutul intervalului. Vint slab pînă la potrivit.

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, vicepreședinte, al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și învățămintului, a primit, vineri după- amiază, pe D. Najman, directorul Departamentului învățămintului superior și al formării personalului de educație din cadrul Secretariatului UNESCO, care a participat la reuniunea Comitetului Consultativ al Centrului european UNESCO pentru invățămint superior desfășurată la București.în timpul întrevederii, desfășurată într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind dezvoltarea colaborării instituțiilor de invă- țămînt superior din țara noastră cu organismele specializate ale UNESCO.
★Ministrul afacerilor externe, George Macovescu, a primit vineri pe Aii Reza Bahrami, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Iranului în Republica Socialistă România, in legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
★Vineri a părăsit Capitala dl. Guillermo Nolasco Juarez, directorul e- diturii „Juarez" din Buenos Aires, care, împreună cu soția, a efectuat o vizită de documentare și schimb de experiență In țara noastră, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea.Programul oaspeților a cuprins întrevederi și vizite la obiective economice și social-culturale din București și mai multe județe ale țării, precum și contacte cu editurile românești.înaintea plecării din țară, oaspetele din Argentina a prezentat, la invitația Universității București, o conferință asupra unor probleme economice ale Americii Latine.(Agerpres)

„ROMÂNIA-FILM" prezintă E DEPARTE P1NĂ LA CER"

R P. MONGOLĂ

Livezile din stepa 
vechilor arați

La Casa de cultură din orașul Horezu a avut loc ieri festivitatea decernării premiului I și a diplomei de oraș fruntaș pe țară — categoria sub 10 000 de locuitori — în întrecerea patriotică pe anul 1973 pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților.în aclamațiile celor aproape 500 de cetățeni prezenți, primarul Nico- lae Preda a primit diploma de fruntaș atribuită orașului Horezu ; altor 65 de cetățeni le-au fost înmlnaîje insigne de fruntaș. în alocuțiunea sa, prilejuită de acest eveniment, primarul orașului a făcut o succintă trecere in revistă a principalelor realizări dobindite în dezvoltarea economică și social-culturală a Horezu- lui, la care și-au adus o prețioasă contribuție locuitorii săi.Dorind să continue în același ritm acțiunile edilitar-gospodărești, hore- zenii s-au angajat să realizeze prin muncă patriotică în acest an alte obiective de interes-cetățenesc : să ia parte la construcția unei noi grădinițe și a altor atelierg-școală în cadrul liceului, la terminarea lucrărilor de extindere a casei de cultură etc.într-o atmosferă însuflețitoare, parțicipanții la adunare au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se scrie : înalta distincție acordată constituie pentru noi cei ce muncim și trăim în Horezu un puternic Îndemn în activitatea noastră în anul 1974 și. totodată, un punct de plecare spre noi înfăptuiri menite să transforme acest tinăr oraș în una din cele mai frumoase și prospere localități ale județului. Comuniștii, locuitorii orașului ducerea partidului, voastră personal, stimate tovarășe secretar general, că ne vom înzeci eforturile, ne vom perfecționa necontenit munca și vom pune în valoare toate resursele de care dispunem, pentru a sarcinile ce ne tele asumate.
Ioncorespondentul „Scinteii"

deputății, toți asigură con- ,pe dumnea-
ne înfăptui exemplar revin și angajamen-
STANCÎU

A apărut nr. 2/1974 
al revistei

MAGAZIN ISTORIC

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 1 FEBRUARIE 1974Fond general de premii : 1 115 124 lei.EXTRAGEREA I : 3 54 18 8 44 62 63 57 90EXTRAGEREA a Il-a : 86 50 26 79 46 43 20 82 80

ff

Drumurile care străbat stepa mongolă o- feră priveliști în continuă înnoire. Vechea imagine a iurtelor în continuă deplasare a încetat să mai fie omniprezentă. Ce e drept, arații iși mai poartă și astăzi turmele de-a lungul stepei in căutarea pășunilor bogate, zootehnia constituind o principală ramură a economiei. Dar în ultimii ani au apărut tot mai multe așezări stabile, fapt care atestă că arații și-au găsit o nouă vocație în meseria de constructori. Acest fenomen actual din viața socială a R. P. Mongole a impus, de altfel, șl crearea unor trusturi specializate în construcții agricole, care dispun de un număr tot mai mare de „brigăzi mobile" înzestrate cu utilaj modern. Numai în Ultimii doi ani aceste brigăzi au clădit așezări cu sute de locuințe, cu școli, spitale și alte edificii social-culturale, au construit peste 9 000 de adăposturi^ pentru animale, numeroase ferme și puncte veterinare. Anul acesta activitatea „brigăzilor mobile" va lua o și mai mare amploare, 35 Ia sută din totalul investițiilor pe întreaga economie fiind destinate construcțiilor în sectorul agrar. Iar faptul acesta, schim- bind înfățișarea unor zone tot mai întinse, determină schimbări pozitive profunde și în viața arațildr. Iată, de pildă, cum s-au întîmplat lucrurile cu oamenii din cooperativa agricolă Ar-Bulak, din îndepărtatul aimak Kubsugul. După ani de îndelungi peregrinări, acești oameni au hotărît să-și creeze o așezare stabilă. La început, pe locul res

pectiv au fost amplasate doar treizeci de iurte. Apoi au începi# să apară locuințe durate din piatră și cărămidă, adăposturi pentru animale, un spital, club, școală, o clinică veterinară etc. Recent, arații de la Ar-Bulak au făcut un bilanț : in cei șapte ani care au trecut de la fondarea așezării, numărul de animale de care dispun a sporit la peste 130 000, iar beneficiul anual al cooperativei a crescut considerabil, în aceeași măsură s-a îmbunătățit și nivelul de trai, material și spiritual, al oamenilor. Este suficient a arăta că peste 100 de tineri de pe aceste meleaguri urmează in prezent cursurile unor institute de învățămint superior.La Ar-Bulak, cooperatorii își dedică acum eforturile transformării unității lor într-o gospodărie modernă de creștere a animalelor. în acest scop, rasa oilor de stepă este înlocuită treptat cu o rasă nouă, creată de un grup de zoo- tehniști condus de T. Aiurzana. De altfel, această rasă ovină de mare productivitate se răspîndește în multe cooperative din Kubsugul și din alte aimakuri. „urcă" pantele munților Ken- tei și pătrunde în de- șortul Gobi.Pe pășunile cooperativelor din stepa mongolă se desfășoară, totodată, o vastă acțiune de regenerare a pășunilor, în care scop sînt amenajate canale de irigație și fîntîni. Pînă în prezent, in întreaga tară au fost create condiții pentru folosirea rațională a unei suprafețe de 60 milioane hectare de pă

șuni din cele 130 milioane hectare existente.Paralel, zonele cultivate cu cereale, a- părute la început ca niște oaze printre pășuni, acoperă de la an la an suprafețe tot mai mari. Un rol important in dezvoltarea culturilor de cereale revine gospodăriilor agricole de stat, care, fiind tot mai bine înzestrate cu tractoare și mașini agricole moderne, realizează astăzi mai mult de trei sferturi din producția totală de griu, orz și ovăz, precum și de alte produse agricole. Anul trecut, gospodăria agricolă de stat Gobi din aimakul Gobi-Altai a obținut 18 chintale de orz *1  10 chintale de ovăz la hectar, realizare datorată în mare parte sistemului de irigații dat in exploatare cu cîțiva ani în urmă în această parte a țării și care folosește apele rlului Zavhan. Lungimea canalelor de colectare *1  desecare a sistemului de irigație din aimakul Gobi-Altai depășește în prezent 450 de kilometri.Tot recent, în stepa mongolă și-au făcut apariția livezile. Datorită lui E. Ciagdar, cercetător îndrăzneț în a- cest domeniu, s-a reușit în ultima vreme aclimatizarea la condițiile locale a unor soiuri de meri și cireși. în zona Ceamor, livezile cuprind de pe acum o suprafață de peste 40 de hectare.Apariția în stepă a noilor așezări, a ogoarelor și livezilor sînt mărturii ale însușirilor creatoare ale poporului mongol, puse tot mai amplu In valoare în anii construcției socialismului.
A. MUNTEANU
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producție a studiourilor din Bratislava. Regia : lan Lalko. Cu : Ivan Painiak, lulis Pantik, Kveta Lukosikova-Mihalfova.
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„CUPA TINERETULUI"
• Astăzi și miine, ultimele întreceri ale elapel I la sportu
rile de iarnă • Finalele pe țară : 23—24 februarie, Ia Po
iana Brașov • ,.Carnavalul zăpezii", in nocturnă pe pirtia 

„Bradul"

Și la sfirșitul acestei săptămini, 
in toate sectoarele Capitalei — 
aflăm de la Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport — se 
vor desfășura întreceri in cadrul 
„Cupei tineretului". De altfel, as
tăzi și miine sint ultimele zile cînd, 
conform regulamentului, la sportu
rile de iarnă se pot disputa între
ceri in unitățile de bază — școală, 
facultate, întreprindere, sat. unita
te militară, cooperație meșteșugă
rească — fruntașii urmînd a lua 
parte la etapele următoare ale ma
rii competiții.

Ediția de iarnă a „Cupei tinere
tului", conipetiție de masă cu ca
racter republican, se va încheia cu 
finala pe țară, la Poiana Brașov 
(23—24 februarie). Comisia de orga
nizare are de pe acum in vedere 
luarea celor mai bune măsuri ca 
finaliștii (ciștigătorii etapelor pe 
centre universitare, județe și mu
nicipiul București) să aibă condiții 
optime pentru desfășurarea între
cerilor decisive. Din programul fi
nalelor reținem : Schiorii fondiștl se 
vor întrece pe pirtiile din Poiana 
Mică („Vinătorul") ; simbătă 23 fe
bruarie — tineri din întreprinderi.

instituții și tineri din mediul rural 
(băieții pe distanța a 5 tem, fetele 
3 km), pionierii (2 km) și pioniere
le (1 km), iar duminică — tinerii 
și tinerele din cooperația meșteșu
gărească, studenții și studentele, 
elevii și elevele. Slalomul — în 
două, manșe — va avea loc pe 
pirtiile „Bradul" și „Sub teleferic". 
Pe stadionul de gheață din Poiana 
Brașov1 sint prevăzute finalele la 
patinaj viteză. Concursul de sanie, 
de asemenea in două manșe, va 
avea loc pe o pirtie special amena
jată pe drumul vechi („Pietrele lui 
Solomon") dintre Brașov și Poiana 
Brașov.

Unul din momentele de mare a- 
tracție ale programului finalei „Cu- 

constitui 
nocturnă, 
spectacol 
interpre-

pel tineretului" îl 
„Carnavalul zăpezii", 
pe pirtia „Bradul", 
sportiv de amploare, 
tarea a peste 100 de 
lotul național, din cluburile și șco
lile sportive brașovene, de la Liceul 
de schi din Predeal, de la C.S. Si
naia. tși dau concursul, de aseme
nea, monitorii de schi ai O.N.T. și 
schiori militari din formațiile vînă- 
torilor de munte.

va
in

Un
în
schiori — din

CE FAC SPECIALIȘTII AGRICOLI?
(Urmare din pag. I)șăminte naturale ce au fost transportate pe tarlalele cooperativei pentru recolta acestui an.într-o altă cooperativă agricolă din județ, la Cleja, aflăm că oamenii se pregătesc să facă față oricăror condiții climatice. Acum, pămîntul are o rezervă mică de umiditate. Inginerul Dumitru Băncilă, președintele cooperativei, face observații minuțioase asupra stării culturilor de toamnă, stabilește ce măsuri agrotehnice trebuie aplicate pentru a se asigura o dezvoltare normală a plantelor. „Nu se poate face agricultură fără a te pregăti pentru orice eventualitate, pentru un an cu mai puțină sau mai multă umiditate — spunea el. Cunoscînd că griul este mai rar, am procurat atit îngrășăminte azotoase pentru fertilizare, cit și er- bicide pentru a preveni înmulțirea buruienilor. Pregătim din timp recoltele și la celelalte culturi. Am asigurat gunoi, mraniță și turbă pentru grădina de legume".Am discutat cu mulți specialiști și președinți de cooperative agricole despre pregătirea utilajelor și semințelor, despre fertilizare și erbicidare. Din discuții am reținut, totodată, că, în multe locuri, una dintre principalele preocupări „la zi" este pregătirea cooperatorilor. „Nu bat vara la poarta nimănui ca să vină la lucru"

— ne spunea ing. Bălan de la Fara- oani. Este o aluzie la acei specialiști care se mulțumesc să-și țină lecția programată la cursurile agrozootehnice și atit. După cîte am a- flat. aici s-a discutat cu cooperatorii despre probleme ce țin de interesul direct al fiecăruia și al întregii cooperative : cit poate să muncească și la ce culturi se angajează fiecare formație de muncă ; ce lucrări sint necesare și cit se poate ciștiga in a- cord global ; ce cred cooperatorii și ce știe inginerul că s-ar putea face pentru a ridica producția medie la nivelul realizărilor obținute de fruntași.„Agronomul, zootehnistul, veterinarul sint buni, au rezultate cind se integrează trup și suflet în viața satului" — a ținut să precizeze ingi- nerul-șef Jenică Pascal, de la cooperativa agricolă Buhoci. „Pe țăran să-l cunoști, să-l stimulezi, să-l faci să zimbească, să-i ciștigi încrederea printr-o comportare demnă, fără cusur, prin respectarea cu strictețe a cuvîntului dat. Sint atent cu oamenii. așa e frumos, dar mă uit Ia ei și cu respectul ce-1 datorez celor care muncesc 500 ha de pămint de coastă, nemecanizabil, pentru că fără ei nu se poate concepe aplicarea nici unei tehnologii, nici unei metode a- grozootehnice". Sint concluziile unui specialist care, in 1962, a cerut să treacă dintr-o muncă administrativă pentru a lucra la cooperativa din

Buhoci, acolo unde se bucură de încredere și stimă binemeritate.Aportul specialiștilor agricoli, cadrelor de conducere este deosebit de prețios atunci cînd reușesc să pună umărul la ridicarea cooperativelor agricole cu condiții de lucru grele, în special cele cu multe terenuri slabe, accidentate, greu meca- nizabile, unde rezultatele nu sînt spectaculoase. La cooperativa agricolă din Racova, pămîntul are o fertilitate naturală scăzută, iar dealurile au pante înclinate într-atit îneît nu se poate lucra cu actuala sistemă de mașini. „In astfel de condiții — aprecia inginerul-șef Petre Petrescu — aici a fost nevoie nu numai de cunoștințe tehnice, ci de multă răbdare, perseverență pentru a convinge pe cooperatori să aplice o metodă sau alta, pentru a tirca treptat media recoltelor". De exemplu, a fost nevoie de cițiva ani pină cînd să se mărească densitatea porumbului de la numai 26 000 de plant? -la hectar, la 35 000—40 000. linele dealuri sterpe au fost transformate în pășuni model, cu sprijinul întreprinderii județene de ameliorare a pajiștilor.Am înfățișat citeva aspecte ale u- nei activități pline de răspundere a unor specialiști care-și prețuiesc și cinstesc profesia aleasă și care demonstrează că prin muncă, pasiune, perseverență, în agricultura județului, in fiecare cooperativă se pot obține în acest an rezultate superioare.

al

Astăzi și miine

Bouă importante competiții internaționale
• Biatlon — la Poiana BrașovLa Poiana Brașov se vor desfășura astăzi și miine întrecerile primului concurs internațional de biatlon al sezonului, dotat cu „Cupa Poiana".La startul acestei interesante competiții se vor alinia sportivi din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană și România.Concursul constituie un ultim prilej de verificare in vederea apropiatelor campionate mondiale de biatlon, programate la. Minsk intre. 24 februarie și 3 martie.

• Judo — la BucureștiSala sporturilor Floreasca Capitală Va găzdui, astăzi miine, cea de-a 4-a ediție din »i a Campionatelor internaționale de judo ale României. La întreceri și-au anunțat participarea cu- noscuți campioni ai acestui sport din Bulgaria. R. D. Germană, R. F, U.R.S.S. și, nia.Concursul neața, între după-amiază, și 20.
Germania. Italia, bineînțeles, Româ-va avea loc dimi- orele 10 și 13, și între orele 16,30

TENIS BASCHET

„L'EXPRESS" Textilele, automobilele
și porțelanul

sub imperiul crizei energetice
i 

Deși mai puțin afectată decit alte țări occidentale de criza com
bustibilului, Franța nu a rămas totuși ferită de efectele penuriei de 
carburanți. Creșterea prețului petrolului) raționalizarea gazului natu-, 
ral, inflația își arată consecințele negative asupra economiei țării.' 
Săptăminalul francez „L’EXPRESS", care a trimis reporteri in regiu
nile mai greu lovite, inserează un articol, din care reproducem ;

llie Năstase, 
laureat al trofeului 
„RachetG de aur"Tenismanul român Ilie Năstase a fost desemnat cel mai bun jucător din lume pe anul 1973 și laureat al tradiționalului trofeu „Racheta de aur". întrunit la New York, juriul compus din 20 de ziariști de specialitate i-a acordat campionului român 14 voturi.în telegramele agențiilor internaționale de presă se subliniază faptul că Ilie Nastase a dominat cu autoritate ediția de anul trecut a „Marelui premiu F.I.L.T.", cîștigînd șapte turnee și terminînd învingător în „Turneul campionilor", disputat la Boston. Pe următoarele două locuri au fost clasați Newcombe și Smith.• Ilie Năstase sferturile de la Richmond curs contînd în „optimi", pe jucătorultison, cu 7—5, 6—4. Francezul Patrice Dominguez a obținut o surprinzătoare victorie, cu 7—5, 6—3. în fața „veteranului" australian Tony Roche.

australianul John americanul Stans-a calificat în finală ale turneului de (Virginia), primul con- pentru circuitul W.C.T. Ilie Nastase l-a învins rhodesian Andrew Pat-

PATINAJ ARTISTIC

„Cupa campionilor 
europeni"în general, primele partide din turul II al grupelor sferturilor de finală au fost favorabile echipelor gazdă, învingătoare în șase din cele opt meciuri. în competiția feminină, M.T.K. Budapesta a întrecut cu scorul de 67—60 (36—27) formația italiană Standa Milano. Din . această grupă (A) mai fac parte și formațiile Politehnica București și Daugava Riga, deținătoarea trofeului. în grupa B, formația poloneză L.K.S. Lodz a reușit o prețioasă victorie, la Pra- ga, cu echipa meci, mont.(33—29).Cele patru competiția masculină s-au încheiat astfel : grupa A : Racing Ford Anvers—Ignis Varese 80—100 (37—52) ; A. S. Berck (Franța) — Aviv 115—86 (60—44) ;Real113—74 (55—34) ; U.B.S.C. Viena 94—79 (44—40).

78—77 (46—33) în partida cu locală Slavia. în celălalt Marița Plovdiv—U. C. Cler-Ferrand (Franța) 65—55jocuri disputate în
Madrid Maccabi Tel grupa B : Radnicki Belgrad Akademik Sofia —

CAMPIONATELE EUROPENECampionatele europene de patinaj artistic au continuat joi noaptea tir- ziu cu proba individuală masculină, în care victoria și titlul de campion continental au revenit, pentru prima oară, lui Jan Hoffmann (R.D. Germană) cu un total de 233,73 puncte, în vîrstă de 18 ani, originar din Dresda, Jan Hoffmann a prezentat un atractiv program de exerciții libere, fiind aplaudat cu multă căldură de cei peste 3 000 de spectatori prezenți în tribunele sălii din' Zagreb. Tînărul campion al R.D. Germane a debutat în cadrul campionatelor europene la ediția din 1968, desfășurată la Vasteras (Suedia), cînd s-a clasat pe locul 21. De atunci, progresul său a fost evident și continuu, anul trecut, la Bratislava, ocupînd locul trei, după cehoslovacul Ondrej Nepela și sovieticul Serghei Cetve- ruhin.

La actuala ediție a campionatelor, medalia de argint în această probă a fost cucerită de (U.R.S.S.), iar cea de Curry (Anglia).Concurentul român a fost nevoit să se retragă din concurs, în urma unui la unul din ultimele
S. Volkov bronz de J.G. Fazekașaccident suferit antrenamente.*

In citeva rînduriȘAH. — Cea de-a meciuluiKorcinoi (U.R.S.S.) și Henrique Costa Mecking ~ 'Augusta mifinalele turneului candidaților la titlul mondial de șah, s-a încheiat remiză la mutarea a 55-a. în prezent, scorul este favorabil (cu 5—3 puncte) marelui maestru șovieti».

dintre marii opta partidă a maeștri Viktor(Brazilia), care-și dispută la (Georgia) calificarea în se-

• Nordul Franței. Industria textilă este nevoită să revină la folosirea fibrelor naturale. Mai întii a trebuit să facă față creșterii vertiginoase a^prețului linii și bumbacului. Ea a 'parat această primă lovitură mărind proporția de fibre sintetice la produsele sale finite. Criza petrolului i-a răsturnat însă planurile inițiale. Pentru a răspunde dificultăților tot mai mari de aprovizionare, se vede acum nevoită să se reîntoarcă la materiile prime naturale.Dacă marea industrie dispune, deocamdată, de suficiente mijloace pentru a ține piept „vintului potrivnic", mai multe întreprinderi textile mici au fost nevoite să-și închidă porțile. Potrivit datelor furnizate de sindicate, 15 astfel de întreprinderi au încetat orice fel de activitate, punînd pe drumuri 2 393 de angajați. „Dacă și Fabrica de confecții Bailleul își închide porțile, o adevărată catastrofă se va produce pe planul întregului departament" — constată Ovide Dancoise, primarul socialist din Haisnes.încă de pe acum, regiunea se resimte de pe urma dificultăților prin care trece industria textilă. Angajarea de noi cadre a fost sistată, iar șomajul este în continuă creștere.„Am ajuns să facem adevărate a- crobații pentru a menține activitatea la parametrii normali" — declară Philippe Milliez, director general adjunct al Fabricii de fibre de lină din Phildaii Pentru patronat, teama în fața viitorului decurge mai ales din constatarea creșterii continue a prețurilor fibrelor sintetice, care va duce din nou la utilizarea pe scară tot mai largă a materiilor prime naturale și, în acest fel, la o scumpire tot mai accentuată a produselor textile. Cum vor reacționa consumatorii la această scumpire iminentă ?
• Regiunea Doubs. Industria de 

automobile are de făcut față reducerii comenzilor de export.Pe muncitorii de la A.O.P. (uzina de utilaje „Peugeot") din Audin- court, care fabrică piese pentru automobilele „Peugeot", „Renault", „Citroân", „Volvo", „Ford" și „Sim- ca“, primele zile ale noului an i-a copleșit cu necazuri. Direcțiunea, după ce a hotărît o reducere cu două ore și jumătate a programului săptăminal de lucru, nu exclude posibilitatea unei zile de șomaj pe săptămină. Ea a sistat angajarea de noi muncitori, ceea ce creează o problemă gravă pentru regiunea Doubs, mai ales pentru tineri. Și de data aceasta, tot sala- riații plătesc oalele sparte — subliniază delegații sindicali ai întreprinderilor.începînd cu luna decembrie, toate firmele constructoare, cu excepția uzinelor „Renault", și-au redus considerabil producția (cu aproximativ 20 
la șută). Așa că, la Audincourt, ni

meni nu poate ști ce le mai rezervă ziua de miine. O mare uzină constructoare de automobile din străinătate, care făcuse la A.O.P. importante comenzi de garnituri auto, trebuia șă trimită confirmare în ianuarie. Nici pomeneală însă de așa ceva.„Pentru moment — explică direcțiunea A.O.P. — nu avem pro-' bleme decît la export. Țările europene, îndeosebi R.F.G., și-au redus simțitor comenzile. 2 300 de automobile „Peugeot", cumpărate de Elveția, au rămas in depozitele țării vecine, din lipsă de cerere.Dificultăți sînt previzibile însă și, pe piața internă franceză, ca urmare’ a creșterii prețului la benzină și a restricțiilor de viteză. De aceea, „Ci-i troen" și „Peugeot" sint deja pe cale, să modifice programele lor pentru 1974 și să acorde prioritate fabricării automobilelor cu capacitate ci-i lindrică mică.• Limoges. Industria porțelanului,, „mai întii sedusă, este acum abando-, nată“ de „Gaz de France". „Este O' adevărată sinucidere cu gaz" — au1 constatat cu amărăciune cei 32 deî producători de porțelan din Limoges, aflînd de reducerea cu 25 la! sută a consumului de gaz în în-/ treaga Franță. Cu 20 de ani In urmă,' la imboldurile Societății naționale de gaz a Franței, ei au înlocuit ve
chile cuptoare, care foloseau cărbune, cu actualele cuptoare cu gaz. Acum „Casa de porțelanuri-La- farge" se numără printre cele mai, abandonate dintre întreprinderile care cedaseră puterii de seducție a lui „Gaz de France".„Nu numai că toate cuptoarele , noastre funcționează cu gaz, dar am' introdus gazul și la încălzitul imobi-, lelor — se lamentează directorul întreprinderii. Și culmea ghinionului— cu opt luni în urmă am acceptat să servim drept cobai pentru „Gaz de, France", care a instalat la noi primul mare aparat de uscare cu. gaz a pastei de porțelan. Acum am fost nevoiți să oprim aparatul și să scădem încălzitul clădirilor pină la punctul in care gravorilor, în executarea delicatei operațiuni de pictare cu penelul a porțelanurilor, să nu Ie înghețe mîinile". Salariile muncitorilor în această întreprindere au scăzut cu 15—25 la sută. „Toate aceste măsuri ne-au împins înapoi cu cel puțin 10 ani".Industria porțelanului — deși realizează o cifră de afaceri modestă— asigură locuri de muncă pentru aproximativ 3 500 de localnici, deci tot atit cit asigură fiecare din cele patru mari uzine ale regiunii. Or,- dacă raționalizarea gazului este menținută, in viitorul apropiat 1 600 de muncitori vor deveni șomeri — apreciază Andr? Raynaud, președintele*  Uniunii producătorilor de porțelan din regiune.



ORIENTUL APROPIAT IN ATENȚIA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE

• întrevedere Sadat — Arafat • Proiecte pentru reconstruc 
ția orașelor din zona Canalului SuezCAIRO 1 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar Sadat, l-a primit pe Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei. Potrivit ziarului „Al Ahram", citat de mai multe agenții occidentale, șeful statului egiptean a subliniat, cu acest prilej, poziția egipteană privind recuperarea tuturor teritoriilor arabe ocupate de Israel și necesitatea restabilirii drepturilor poporului palestinean. „Nu voi semna nici un acord prin care să se pună capăt stării de război cu Israelul, atît timp cît aceste două condiții nu vor fi îndeplinite" — a declarat președintele Sadat. „Ceea ce importă în prezent pentru Cairo — a spus el — este o poziție unificată a rezistenței și o atitudine arabă comună". Cu aceeași ocazie, relevă- „Al Ahram", șeful statului egiptean s-a referit la condițiile în care Egiptul ar putea permite folosirea Canalului de Suez de către navele israeliene, după redeschiderea acestuia traficului maritim. „Am declarat secretarului de stat american, Henry Kissinger, că trecerea navelor israeliene prin canal nu va fi posibilă decît după ce starea de război dintre cele va lua sfîrșit" — a afirmat tele Sadat.

orașelor din zo- S-a stabilit, de de 15 alocată fază a milioane pentru curățirii redării Costul
pentru reconstrucția na Canalului Suez, asemenea, ca suma lire egiptene să fie lucrările din primaCanalului Suez, în vederea acestuia traficului maritim, total al acestei operațiuni este estimat Ia aproximativ 100 milioane lire egiptene.Cu același prilej, guvernul l-a însărcinat pe ministrul pentru administrația locală cu inițierea unor studii privind contribuția pe care diferitele guvernorate egiptene ar putea să o aducă la reconstrucția localităților din zona canalului, în special a Suezului. Agenția M.E.N. relevă că Egiptul va lansa, în acest sens, șt un apel comunității internaționale, după .ce mai multe țări și-au exprimat interesul în participarea la reconstrucția localităților amintite.

două țări președin-

TEL AVIV 1 (Agerpres). — Ministrul israelian al finanțelor, Pinhas Sapir, a declarat că, în următoarele patru săptămîni, vor putea fi demobilizați aproximativ 70 000 de rezerviști, care să-și reocupe locul în economie — anunță agențiile U.P.I. șl France Presse.
în cursul sub con-CAIRO 1 (Agerpres). — Unei reuniuni desfășurate ducerea vicepremierului Abdel Kader Hatem. guvernul egiptean a examinat planul reconstrucției urgente a orașului Suez, în lumina constatărilor grupului de oficialități egiptene care au vizitat recent această localitate — anunță agenția M.E.N. Consiliul de Miniștri a hotărît să aloce suma de 20 milioane lire egiptene

WASHINGTON 1 (Agerpres). — La Washington s-a anunțat, vineri, că regele Hussein al Iordaniei urmează să întreprindă o vizită in Statele Unite, probabil săptămîna viitoare.Agenția France Presse reamintește că, la 19 ianuarie a.c., suveranul ha- șemit a conferit cu secretarul de stat -american, Henry Kissinger, în legătură cu perspectiva negocierilor directe intre Iordania și Israel.

Garantarea protecției femeilor
și copiilor

Proiect de rezoluție inițiat de România și alte stateNEW YORK 1 (Corespondentă de la C. Alexandroaie) : La palatul Națiunilor Unite din New York s-au încheiat lucrările sesiunii Comisiei O.N.U. pentru condiția femeii. Comisia a adoptat, fără voturi contra, un proiect de rezoluție supus dezbaterilor de România, Bielorusia, Egipt, Guineea și Ungaria. Documentul.

sprijinit în cadrul dezbaterilor numeroase delegații, recomandă viitoarea sesiune a Adunării Generale a O.N.U. să adopte o declarație conținind norme privind protecția femeilor șl copiilor în timpul conflictelor armate, In lupta pentru pace, autodeterminare, eliberare națională și independență.

de ca

SEMNAREA UNUI PROTOCOL
COMERCIAL ROMANO-SOVIETICMOSCOVA 1 — Corespondentul Agerpres, N. Crețu, transmite : La 1 februarie, la Moscova a fost semnat protocolul privind schimburile de mărfuri între Ministerul Comerțului Interior din Republica Socialistă România și Ministerul Comerțului din Uniunea Sovietică pe anul 1974. Potrivit prevederilor documentului, volumul schimburilor din acest an se va dubla în comparație cu anul precedent și se va lărgi nomenclatorul de mărfuri. De asemenea, în cadrul tratativelor a fost analizată și problema deschiderii magazinului de mărfuri românești „Bucur" și a reamenajării restaurantului „București", din capitala sovietică.Protocolul a fost semnat de R. Abagiu, adjunct al ministrului comerțului interior din România, și de V.G. Bîcikov, adjunct al ministrului comerțului din U.R.S.S. Au fost pre- zenți S. A. Trifonov, prim-adjunct

al ministrului comerțului din Uniunea Sovietică, funcționari superiori din minister. Au fost de față, de a- semenea, șeful agenției comerciale a țării noastre la Moscova, ministru consilier, Mircea Năstase, și membri ai ambasadei române.

DACCA 1 (Agerpres). — Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, aflat In vizită oficială In Bangladesh, a prezentat, în Parlamentul acestei țări, o expunere In care a subliniat că Iugoslavia acordă o mare importantă convocării unei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate discutării situației economice din lume. „Țările nealiniate, a spus el, trebuie să-și pregătească pozițiile și propunerile, să elaboreze detaliat participarea lor la această sesiune, pentru a da un nou impuls soluționării problemelor privind dezvoltarea, sistemul monetar internațional și a altor aspecte economice care se impun în prezent de urgență".Președintele Tito a relevat necesitatea examinării în mod serios a recomandării Conferinței de la Alger

cu privire la convocarea unei conferințe a țărilor în curs de dezvoltare pentru discutarea situației materiilor prime, Îndeosebi in lumina celei mai recente evoluții a crizei e- nergetice. Vorbitorul a arătat că „u- nele țări dezvoltate au ajuns la concluzia că numai împreună cu țările în curs de dezvoltare pot căuta soluții stabile și de lungă durată pentru problemele acute ale crizei energetice și a materiilor prime".
★KUWEIT 1 (Agerpres). - La încheierea unei reuniuni a guvernului kuweitian, ministrul de stat pentru afacerile cabinetului, Abdel Aziz Hussein, a declarat că țara sa primește favorabil propunerea privind convocarea unei sesiuni de urgență a Adunării Generale a O.N.U. în legătură cu problema crizei de energie și a aprovizionării cu materii prime.

Plecarea din Khartum
a reprezentantului român 

la Congresul Uniunii 
Socialiste Sudaneze

1Mihai Gere, Comitetului

Mesajul președintelui S.U.A.

Ample acțiuni 

revendicative 

in R. F. G.BONN. Pentru prima oară in istoria Republicii Federale Germania, cei circa 2 milioane de muncitori și funcționari din serviciile publice, poștă, căi ferate vor intra în grevă la începutul lunii februarie. După eșuarea la începutul săptămînii a negocierilor purtate între sindicate și organele administrațiilor respective, s-a înregistrat o înăsprire a pozițiilor. De două zile, greve de avertisment se multiplică în special în serviciile de poștă și de transporturi publice. încetarea temporară a lucrului a perturbat traficul la Mannheim și Krtln. Totodată, metalurgiș- tii încep să acționeze în același sens In diverse regiuni ale țării.

„Guvernul turc acordă o mare importanță 

dezvoltării de raporturi bune cu țările vecine11

• DECLARAȚIA-PROGRAM A NOULUI CABINETANKARA 1 (Corespondentă de la I. Badea). — Primul ministru al Turciei, Biilent Ecevit, a prezentat, vineri, în fața celor două camere Adunării Naționale, programul guvernare al cabinetului.în capitolul consacrat politicii terne, premierul a evocat hotărîrea noului guvern de a adopta o serie de măsuri, printre care protejarea industriei naționale, frînarea tendințelor inflaționiste, asigurarea gratuității învățămîntului superior și a dezvoltării infrastructurii sanitare.Programul preconizează acordarea unei importanțe deosebite relațiilor economice cu țările din Orientul Apropiat, Africa și Asia șl tncuraja-

ale dein-

.........

Japonia. Demonstrație a circa 2 300 de pescari în orașul Kagoshima împotriva poluării tot mai accentuate a apelor în care pescuiesc

rea investițiilor străine, în măsura în care acestea favorizează utilizarea tehnicii moderne și, deci, industrializarea dinamică a țării.Se subliniază, totodată, că țelul guvernului turc este „de a promova o politică pașnică, bazată pe respectul principiilor dreptului internațional". Ca membră a O.N.U., menționează declarația-program, Turcia se conformează prevederilor Cartei O.N.U. și promovează o politică deschisă, bazată pe sinceritate.Animat de dorința de a promova relații de prietenie cu toate țările, guvernul turc acordă o mare importanță dezvoltării de raporturi bune cu țările vecine, cu statele cu care întreține legături istorice tradiționale. Turcia se pronunță pentru libertatea popoarelor și desființarea exploatării acestora, fiind alături de țările care și-au dobîndit de curînd independența sau luptă bîndirea ei.După ce reafirmă față de alianțele actuale programul menționează : jini orice acțiune întreprinsă dorința sinceră de a se asigura o pace adevărată și securitatea și vom depune eforturi corespunzătoare în acest sens. Cu acest scop, în cadrul diferitelor reuniuni internaționale, vom urmări și vom acorda sprijinul nostru pentru garantarea tuturor celor interesați".Turcia Apropiat justă și trainică, totodată, forță pentru internaționale.în problema cipriotă, în declarație se arată că guvernul turc se pronunță pentru o soluție care să apere statutul de egalitate și suveranitate a comunității turcești și să asigure o colaborare pașnică, din toate punctele de vedere, între cele două comunități, In conducerea statului.

KHARTUM 1 (Agerpres). — La februarie, tovarășul • -membru supleant alExecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., secretar al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, care a participat la lucrările primului Congres național. al Uniunii Socialiste Sudaneze, a părăsit Khartumul. La plecare, oaspetele a fost salutat de Izz El Din El Sayed, membru al Biroului Politic și secretar al Uniunii Socialiste Sudaneze, de membri ai Secretariatului Uniunii Socialiste Sudaneze și reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe. A fost prezent, de asemenea, Florian Stoica, ambasadorul țării noastre la Khartum.Simpozion Internațional cu tema:

pentru do-atașamentul ale Turciei, „Vom spri- cu
securitățiiOrientul o pace pronunțîndu-se, împotriva recurgerii la rezolvarea litigiilor

dorește ca în să se realizeze

DUPĂ CONSILIUL MINISTERIAL AL PIEȚEI COMUNE

MOSCOVA 1 (Agerpres). — între 29 ianuarie și 1 februarie, la Moscova a avut loc simpozionul științific internațional cu tehnico-științifică și cial". La lucrări au tători și oameni de garia, Cehoslovacia, Polonia. România, Ungaria. Uniunea Sovietică și Iugoslavia. Din partea țării noastre a participat o delegație condusă de academicianul Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România.

tema „Revoluția progresul so- participat cerce- știință din Built. D. Germană,

cu privire laWASHINGTON 1 (Agerpres). — Președintele Richard Nixon a remis liderilor celor două camere ale Congresului tradiționalul mesaj cu privire la starea uniunii.în alocuțiunea de prezentare a documentului, președintele a subliniat că, pentru prima dată In ultimii 12 ani, S.U.A. se află în relații de pace cu toate țările lumii. „După mai bine de zece ani de confruntare militară, a arătat el, trupele americane s-au reîntors din Asia de sud-est. în relațiile cu U.R.S.S. am trecut de la o politică de confruntare la una de negociere, pentru prima dată de la al doilea război mondial, cele două țări acționează împreună în direcția păcii. Cu Republica Populară Chineză, după o generație de izolare ostilă, am început o perioadă de schimburi pașnice și de dezvoltare a comerțului".înfățișînd obiectivele Administrației în anul 1974, Richard Nixon a declarat că S.U.A. vor depune eforturi în direcția instituirii unei păci durabile în lume, Continuînd politica de negocieri în locul celei de confruntare și ajutînd la realizarea unei reglementări juste și trainice in Orientul Apropiat, pe baza aplicării depline a rezoluțiilor 242 și 338 ale Consiliului de Securitate. Primul pas în acest proces — a spus el — 11 constituie dezangajarea trupelor e- giptene și israeliene, care are loc In prezent.„împreună cu celelalte națiuni ale lumii, a continuat președintele, vom stabili cadrul economic favorabil unei participări mai ample la dezvoltarea comerțului mondial și prosperității în anii următori. în 1974 vor fi angajate negocieri istorice, ce pot deschide o eră nouă în comerțul internațional, de natură să contribuie nu numai la creșterea prosperității tuturor națiunilor, dar și la întărirea păcii între toate țările".

starea uniuniiAbordind problemele interne, președintele Nixon a arătat că, in primul rînd, din cauza crizei de energie, economia S.U.A. trece printr-o perioadă dificilă. Sîntem angajați într-o luptă lungă și grea împotriva inflației — a spus el.Președintele a arătat pe de altă parte că, In 1973, au fost create peste 2.5 milioane de noi locuri de muncă și că, în ultimii cinci ani, venitul real pentru cheltuieli al americanului mijlociu, chiar ținlnd seama de impozite și inflație, a crescut.Referindu-se la problemele energiei, președintele a declarat că In 1974 trebuie desfășurat un efort cuprinzător pentru a se asigura satisfacerea necesităților actuale și viitoare ale S.U.A. în acest domeniu. în context, președintele a informat că, in contactele sale personale cu oficialități din Orientul Apropiat, a primit asigurări privind organizarea In curînd a unei reuniuni urgente consacrate discutării modalităților de ridicare a embargoului petrolier cu care sînt confruntate în prezent S.U.A. înlăturarea embargoului — a spus el — ar ușura criza, dar nu ar însemna sfirșitul penuriei de energie în Statele Unite, economisirea voluntară continuînd a fi necesară. Președintele Nixon a exprimat angajamentul Administrației de a ameliora situația actuală In ceea ce privește asistența medicală, transporturile publice, educația, sistemul asistenței sociale. „Voi propune un program larg, care va asigura apărarea sănătății milioanelor de americani ce nu-și pot permite în prezent acest lucru", a spus el. Afirmînd că, în ultimii cinci ani, partea alocațiilor militare In cadrul bugetului național a cunoscut o anumită diminuare, președintele a informat, pe de altă parte, că pentru anul 1974 guvernul american prevede o sporire a cheltuielilor militare.

agențiile de presă transmit

Moment de „serioasă încercare" — este caracterizarea dată situației care s-a creat in Piața comună intr-un Apel solemn lansat joi de Comisia executivă a Comunității Economice Europene (C.E.E.) șefilor de state și de guverne ai celor nouă țări membre. Apelul survine la numai citeva ore după ce Consiliul ministerial al C.E.E. — Întrunit miercuri la Bruxelles — a eșuat, pentru a treia oară, in strădania de a realiza un acord în mult controversata problemă a politicii de dezvoltare regională. „Cei nouă" s-au despărțit în zorii zilei de joi, trăind, după expresia agenției France Presse, un „sentiment de vid". „Problema este complexă și necesită încă eforturi persistente" — a conchis ministrul de externe britanic, Alec Douglas Home, fără a-și ascunde regretul în legătură cu această nouă aminare a unor negocieri, a căror scadență fusese stabilită de reuniunile la nivel înalt de la Paris și Copenhaga Încă pentru 31 decembrie 1973.Așa cum se știe, controversa se poartă In jurul creării unui fond destinat să contribuie la accelerarea dezvoltării regiunilor rămase In urmă pe plan economic din țările Pieței comune. Deși în principiu s-a convenit asupra necesității creării unui astfel de fond, membrii C.E.E. n-au căzut de acord nici asupra volumului acestuia, nici asupra criteriului de desemnare a regiunilor beneficiare. Controversa are loc, în special, între R.F. Germania — care ar urma să fie cel mai important cotizant — și Anglia, căreia i s-au alăturat Italia, Danemarca și Irlanda — considerate ca eventuali beneficiari. între cele două extreme se interpune Franța,

care consideră că aplicarea politicii de dezvoltare regională ar trebui să vizeze o zonă mult mai extinsă decît cea prevăzută inițial. Deși, in cursul ultimei runde de negocieri, fiecare a căutat să cedeze din pozițiile de pornire — compromisul nu a putut fi realizat.Oricare ar fi miza acestei dispute, mulți observatori consideră că ea nu reprezintă decît simptomul unei crize mult mai profunde prin care trece organizația economică vest- europcană și care s-a accentuat in ultima vreme. în acest sens, se citează, ca exemple concludente, imposibilitatea stabilirii unei politici comune în domeniul energetic și, in mod deosebit, divergentele în jurul problemelor monetare care au luat o turnură acută. în special, hotărîrea Franței de a ieși din sistemul flotării în comun a monedelor, sistem stabilit prin acordul din martie 1973, și de a acționa in mod unilateral pe piețele de schimb, a trezit, după cum se știe, vii reacții negative din partea partenerilor săi din C.E.E. Dar această decizie, după cum consideră experții, este ea însăși o consecință a degradării sistemului monetar interoccidental, proces care durează de care a fost agravat getică. „în numai scrie ziarul britanic .penuria de petrol a șters din lumea industrială tot ce mai semăna a cooperare economică, a demontat Piața comună, a făcut să eșueze programul de reformă a sistemului monetar internațional și a împins pe un plan secundar negocierile comerciale multilaterale din cadrul G.A.T.T." Față de a- ceastă situație, fiecare din „cei nouă" a recurs la o politică,

multă vreme și de criza ener- cîteva luni — „Guardian" —

căreia i se potrivește zicala : „să scape cine poate". Dar, cum lucrurile se petrec ca într-o reacție în lanț, accidentul monetar a determinat impasul politicii regionale, iar acesta amenință, la rîndul mună me au C.E.E. critică, situație ar putea să aibă efecte paralizante pentru viitorul proiectatei uniuni economice și monetare. Este ceea ce are în vedere președintele Comisiei executive a C.E.E., Francois Xavier-Ortoli, care — comen- tind apelul lansat joi — declara : „Europa (Piața comună — n.n.) nu este supusă unei fatalități oarbe. Mersul către Europa nu este ireversibil". Nu este de mirare că in urma hotăririi de joi ministrul de finanțe vest-german, Helmut Schmidt, a declarat că „Piața comună trăiește, dar... in crize".Miniștrii de externe ai „celor nouă" se vor reuni din nou, luni și marți, la Bruxelles, dar este puțin probabil — se apreciază în cercurile politice vest-europene — ca ei să poată urni lucrurile din loc. Or, aceasta face și mai dificilă încercarea de a se stabili o strategie comună a „celor nouă" față de conferința de la Washington, din 11 februarie. La această con-, ferință, S.U.A. au invitat 12 țări consumatoare de petrol din Occident, pînă acum Franța fiind singura care nu și-a anunțat participarea. Evenimentele indică astfel o accentuare a contradicțiilor atît înlăuntrul Pieței comune, cit și in raporturile cu Statele Unite.

său, să blocheze Piața co- agricolă, ale cărei seis- mai pus și în alte rînduri intr-o postură deosebit de Acum se consideră că noua

întîlnire prieteneascaCu prilejul celei de-a 26-a 
aniversări a primului tratat de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică, ambasado
rul țării noastre la Moscova, 
Gh. Badrus, a organizat, in sa
loanele ambasadei, o intilnire 
prietenească, in cadrul căreia 
au fost prezentate filme româ
nești. Au participat I. S. Gru- 
șețki, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
R.S.S. Ucrainene, I. S. Nasrid- 
dinova, președintele Sovietului 
Naționalităților al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., K. I. Ga- 
lanșin, ministrul industriei ce
lulozei și hirtiei al U.R.S.S., 
G. A. Kiseliov, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S., 
N. N. Rodionov, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., P. T. Pimenov, se
cretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor Sovietice, miniștri 
adjuncți, funcționari superiori 
din M.A.E. și alte ministere, 
membri ai conducerii centrale 
a Asociației de prietenie so- 
vieto-romănă, generali și ofi
țeri superiori sovietici, oameni 
de știință, cultură și artă, zia
riști. Intilnirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească.

Primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Jânos Kădăr, l-a primit, vineri, pe Horst Sindermann, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, aflat in vizită la Budapesta. La întrevedere a fost prezent Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri.

La invitația M.A.E. al
R. D. Vietnam,18 Hanoi a sosit 0 delegație a reprezentanților celor patru țări membre ale Comisiei internaționale de control șl supraveghere (C.I.C.S.) din Vietnam, cu- prinzlnd pe șefii și adjuncții șefilor delegațiilor R. P. Polone, R. P. Ungare, Iranului și Indoneziei.

Gh. CERCELESCU

Dizolvarea parlamentului 
belgian a avu* i°c> *n mo<^ cial. joi, prin publicarea Decretului regal privind organizarea de alegeri generale anticipate. Cei aproximativ 6 milioane de membri ai corpului electoral, In vlrstă de cel puțin 21

șde ani, au fost convocați la urne pentru data de 10 martie, pentru a-i , desemna pe cei 212 deputat! ai Camerei Reprezentanților și 106 senatori, din totalul de 178 (48 sînt aleși dc consiliile provinciale și 24 sînt cooptați de către ceilalți membri ai Senatului). Cu același prilej vor fi aleși și cei 750 de consilieri provinciali.

„Punct, punct, virgulă" a primit Marele premiu al festivalului și placheta U.N.I.C.E.F. Interpretei Vero- nicăi din filmul românesc cu același nume 1 s-a decernat premiul pentru cea mai bună interpretare a unui rol de copil.
In Tunisia, specialiștii români 

acordă, in prezent, 
tehnică colegilor lor tunisieni 
pentru punerea in 
unui important zăcământ 
fosfați la M’Rata, in 
sudică a țării. Mina este con
cepută după proiecte românești 
și dotată cu utilaje fabricate de 
constructorii de mașini din țara 
noastră.

asistenta
valoare a 

de 
partea

Importante rezerve de 
uraniu descoperite în Peru. Descoperirile au fost confirmate de către Comitetul peruan pentru energie atomică. După lucrările de prospectare a peste 250 de zone din regiunile montane și de coastă, exploatarea acestui mineral va începe în cursul anului la mina Oxapampa, din provincia Pasco, și In sectorul minier al‘ provinciei Cajamarca. Totodată, s-a precizat că guvernul intenționează să construiască un important complex de profil pentru prelucrarea în țară a minereului extras.

Secretarul de Stat al 
S.U.fi., Henry Kissinger, urmează să sosească la 7 februarie în Panama. Acesta va fi primul turneu oficial într-o țară latino-americană al secretarului de stat american, care va participa apoi, între 21 și 23 februarie, la Conferința miniștrilor afacerilor externe din țările Americii Latine, care își va desfășura lucrările in Mexic. Un purtător de cuvînt american a precizat că vizita are drept scop semnarea noului acord privind statutul modificat al Canalului Panama.

să

Congresul Național ar- 
gentinean 1-8 autorizat pe pr«- ședintele Juan Domingo Peron lipsească o perioadă de timp din țară— anunță un comunicat oficial dat publicității la Buenos Aires. Potrivit agențiilor Associated Press și France Presse, președintele Argentinei urmează să plece într-o vizită particulară de o lună la Madrid.

Administrația de la Sai
gon s‘8 ^cut vinovată în intervalul 21—25 ianuarie . de încălcarea de 2 025 ori a încetării focului, comi- țind operațiuni represive în zonele controlate de Guvernul Revoluționar Provizoriu al R.V.S., bombardamente de artilerie și de aviație împotriva regiunilor eliberate, precum și zboruri de recunoaștere deasupra acestora — se arată într-un comunicat al Ministerului de Externe al Republicii Vietnamului*de  Sud. Mai multe avioane ale forțelor saigoneze au efectuat un raid asupra provinciei laoțiene Attope, aflată in zona controlată de Frontul Patriotic Laoțian, informează agenția Khaosan Pathet Lao. în urma bombardamentului a- viației saigoneze, s-ap înregistrat victime în rindul populației.

„Parada filmului 74". între 20 și 31 ianuarie, la Belgrad a avut Ioc festivalul internațional al filmului pentru copii „Parada filmului ’74", la care au fost prezentate peste 20 de lucrări din nouă țări, între care și România. Filmul sovietic Australia. Un cartier al orașului Brisbane sub apă

DE PRETUTINDENI
• A DOUA PASIUNE. Stefan Gasiorowski, din Varșovia, pilot, funcție în care a efectuat nu mai puțin de șase mii de ore de zbor, are o a doua pasiune : colecționează avioane miniaturale. El este deținătorul unei bogate colecții de miniaparate de zbor — peste 200 — riguros clasificate pe tipuri și perioade de u- tilizare.
• PETROLUL DIN MA

REA NORDULUI SE 
LASĂ CUCERIT CU 
GREU. Natura dezlănțuită din Marea Nordului afectează serios lucrările de prospectare a țițeiului : din decembrie bîn- tuie fără întrerupere furtuni puternice, neobișnuite chiar și in această regiune, mal multe platforme semisubmersibile de foraj fiind avariate sau scoase din uz. Unele din companiile petroliere manifestă, de aceea, intenția de a opri deocamdată explorările, la nord-est de insulele Shetland, pentru a-și menaja instalațiile. Concomitent, în citeva țări (Norvegia, S.U.A.) se lucrează susținut la construirea unei noi „generații" de platforme submersibile, cu calități deosebite, prevăzute a Înfrunta cu succes uraganele Mării Nordului.

• 22000 KM de... cărți,în 1956, în Cuba tirajul total al cărților nu atingea nici măcar un milion de exemplare. în perioada 1967—1973 au fost tipărite 100 milioane de cărți. Dacă ar fi Înșirate, cap la cap, ar rezulta un lanț lung de 22 000 km, de 19 ori lungimea țării. Prima lucrare tipărită într-a ediție de masă a apărut în 1959. Este vorba de „Don Quijotte" de Cervantes : 400 000 de exemplare. Printre lucrările care au înregistrat ediții record se numără și „Jurnalul lui „Che» (Guevara) In Bolivia".
• ULTIMUL TITAN AL 

HOLLYWOODULUI. A încetat din viață la Los Angeles, în vîrstă de 91 de ani, Samuel Goldwyn, cunoscut producător de cinema, unul dintre întemeietorii faimoasei case de filme Metro-Goldwyn-Mayer, al cărei simbol, leul care rage, este familiar tuturor cinefililor de pe glob. Goldwyn, care și-a început cariera ca măturător într-o fabrică de mănuși, a- jungînd apoi, în scurtă vreme, proprietarul acesteia, s-a lansat in ajunul primului război mondial într-o aventură care, pe a- tunci, părea dintre cele mai riscante — cinematograful. El și-a instalat studiourile lntr-un... grajd dintr-o suburbie obscură a orașului Los Angeles : Hollywood. La o lună după aceea, termina, în colaborare cu regizorul Cecil B. de Miile și cu .Tesse Lasky, primul film de lung metraj turnat la Hollywood. Dintre nenumăratele filme pe care le-a produs se detașează, în primul rind, „Pe aripile vtntului".
• TERAPIE MARINĂ 

PENTRU TOXICOMA
NIE. Vasul „Bel Espoir" va ridica ancora din portul Brest cu direcția spre insulele Antile la jumătatea lunii februarie a.c., avînd ca pasageri 20 de toxicomani. Organizatorii acestei neobișnuite croaziere afirmă că voiajul pe mare oferă toxicomanilor o perioadă de tranziție între cura de dezintoxicare și revenirea la o viață normală. •Această croazieră are ca precedent o experiență efectuată anul trecut pe același vas, cînd, din inițiativa Ministerului francez al Sănătății, un grup de toxicomani a fost supus timp de citeva luni de zile unei „terapii marine", cu bune rezultate : o treime din pacienți s-au vindecat complet, iar o altă treime, deși cu organismul încă slăbit, s-au putut reîncadra In muncă.

• CATASTROFĂ AE
RIANĂ IN ARHIPELA
GUL SAMOA. Un avion de tipul „Boeing 707" aparți- nînd companiei americane „Panam" s-a prăbușit la aterizarea pe aeroportul din insula Pago Pago (arhipelagul Samoa) din Oceanul Pacific. în urma a- cestei catastrofe aeriene și-au pierdut viața 95 de persoane. Starea celor șase supraviețuitori, care au suferit arsuri grave, este considerată critică.

• PATRU MAGAZINE 
PARIZIENE INCENDIATE 
DE UN PIROMAN. Poliția pariziană a ajuns la concluzia că toate cele patru incendii izbucnite la marile magazine universale „Monoprix" și „Pris- unic". In ultima săptămînă a lunii ianuarie, au fost provocate de o mină criminală. în clădirile magazinelor incendiate au fost găsite urmele unor eprubete umplute cu un lichid inflamabil. Poliția este acum în căutarea incendiatorului, probabil un dezaxat mintal.

• O CIUDATĂ EPI
DEMIE DE RiS... 8 izbuc- nit printre elevii unei școli primare situată într-o localitate la nord de lacul Victoria (Tanzania). Micii bolnavi rid cu hohote fără contenire. Se crede că este vorba de o formă colectivă de isterie. Autoritățile locale au luat imediat măsuri pentru internarea lor în spital și au închis temporar școala.
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