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Realizarea în 1974 a unor producții sporite la cultura plantelor de cimp, în legumicultura, pomicultură, viticultură, precum și in zootehnie reprezintă un obiectiv de deosebită însemnătate economică pentru a cărui realizare se cer mobilizarea tuturor forțelor și mijloacelor existente în agricultură, utilizarea deplină și eficientă a bazei tehnico-materiale și a forței de muncă. Aceasta presupune ca organele și îjfganizațiile de partid să desfășoare (^intensă muncă politică și organMtorică pentru atragerea maselor de țărani și mecanizatori la executarea la timp și la un nivel înalt a tuturor lucrărilor, atît în producția vegetală, cit și în sectorul creșterii animalelor.Aceste zile, premergătoare campaniei agricole de primăvară, trebuie folosite din plin pentru a pune bazele unei recolte bogate. Așa cum a indicat conducerea partidului, princijfela sarcină ce revine organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare, direcțiilor agricole, uniunilor cooperatiste, tuturor oamenilor muncii din agricultură este de a declanșa o amplă și energică acțiune în vederea urgentării pregătirilor pentru campania însămînțărilor de primăvară, pentru organizarea și desfășurarea in cele mai bunejf condiții a tuturor acțiunilor curente din agricultură.Sporirea recoltelor este hotărită, în mare măsură, de buna pregătire a terenului, de folosirea cu chibzuință a îngrășămintelor naturale și chimice. După cum se știe, din toamnă au fost execu

tate arăturî pe suprafețe mult mat mari decit în alți ani, iar în tot cursul iernii s-au desfășurat ample acțiuni de fertilizare. Cu toate acestea, în unele județe, în toamnă, importante suprafețe de teren au rămas nearate, iar în unitățile agricole mai există cantități mari de îngrășăminte organice. De a- ceea, ește necesar ca organele a- gricole, conducerile stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și ale unităților de stat și cooperatiste să asigure folosirea intensă a mijloacelor mecanice și a celor cu tracțiune animală pentru executarea, în cel mai scurt timp posibil, a arăturilor pe toate terenurile care au rămas nearate din toamnă, în cîmp și intravilanul localităților rurale, pentru intensificarea lucrărilor de fertilizare. A- cesțe importante lucrări, ca și celelalte acțiuni curente din agricultură, trebuie să se desfășoare pe bază de programe concrete de măsuri, întocmite pe fiecare județ, comună și unitate agricolă socialistă. Există condiții ca acum să se lucreze neîntrerupt la transportul în cimp și depozitarea in platforme a întregii cantități de îngrășăminte organice din fermele zootehnice și gospodăriile populației. O atenție specială se cere acordată fertilizării culturilor de grîu,' în raport cu evoluția acestora pe fiecare parcelă. în acest scop, în toate uhitățile de stat și cooperatiste specialiștii au datoria să urmărească permanent evoluția stării de vegetație a griului și a celorlalte culturi semănate In toamnă, să ia din timp măsuri agro

tehnice adecvate obținerii unor recolte mari.Așa cum s-a subliniat și la plenara comună a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale din noiembrie 1973, o condiție importantă a îndeplinirii planului în agricultură o constituie buna folosire a pămîntu- lui. Iată de ce, una dintre cele mai importante sarcini în agricultură este intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. în fiecare comună și unitate agricolă este' necesară organizarea unor ample acțiuni de masă, cu participarea tuturor cetățenilor, la efectuarea pe bază de program a amenajărilor locale . de irigații, nivelarea crovurilor, desecări, combaterea eroziunii solului, îndiguiri, defrișarea arboretelor și mărăcini- șurilor. în acest mod pot fi puse mai bine în valoare mari suprafețe de teren care să fie însămîn- țate în primăvara acestui an. Asemenea lucrări trebuie efectuate peste tot, pe toate terenurile unde este necesar, indiferent de mărimea suprafețelor respective și de deținători. în ultimii ani, mari suprafețe s-au amenajat pentru irigații, au fost desecate, ori s-au făcut lucrări antierozionale. Important este să se asigure executarea lucrărilor de întreținere a amenajărilor funciare date în funcțiune, creîndu-se condiții optime pentru exDioatarea integrală, cu maximă eficiență a acestora.Executarea la timp , și în condiții optime a lucrărilor agricole de
(Continuare în pag. a III-a)

Succese 
in îndeplinirea 

planuluiT U L C E A (Corespondentul „Scinteii", Stelian Savin). — Județul Tulcea și-a realizat sarcinile de plan pe luna ianuarie la producția globală industrială în proporție de 107,7 la sută. Cele mai substanțiale depășiri de plan le-au înregistrat unitățile economice aparținînd Centralei industriale „Delta Dunâ- / rii“, exploatările miniere de la Mahmudia, Altîn-Tepe și Somova, întreprinderea de industrializare a peștelui Tulcea, fabrica de conserve „Dunărea" și altele. Așa cum ne-a comunicat Consiliul județean Tulcea de control muncitoresc al activității economice și sociale, depășirea sarcinilor de plan se concretizează în următoarele cantități de produse realizate în plus : 10 67S tone stuf recoltat, 6 000 tone calcar siderurgic pentru combinatul de la Galați, 293 tone pește indigen, 103 tone conserve pește, 68 tone conserve carne, 111 tone cherestea și alte produse.ALBA IULIA (Corespondentul „Scinteii", Ștefan Dinică). — Industria județului Alba a îndeplinit sarcinile de plan pe luna ianuarie a. c. Astfel, în prima lună a anului, întreprinderile industriale din județ au realizat suplimentar însemnate cantități de produse, printre care 1 000 mașini de cusut, 258 mașini de spălat rufe, 57 tone oțel aliat, 4 370 tone sare. 2 000 metri cubi cherestea, 6 000 metri cubi, bușteni, 34 000 bucăți articole din porțelan, 1 000 bucăți produșe de marochinărie, 4 000 perechi de ciorapi. 5 000 bucăți tricotaje, și altele. Printre unitățile care aii realizat și depășit sarcinile de plan se situează întreprins derea mecanică din Cugir, întreprinderea de ciorapi și tricotaje /,SeWșul"-Sebeș, I.F.E.T. Sebeș, întreprinderea de porțelan Alba Iulia.

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
invitat, slmbătă, la o partidă de 
vînătoare, în pădurile Albele, Te- 
șila și Ogarta, din ocolul Ghim
pați, județul Ilfov, pe șefii misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București..

Au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Miron Constantinescu, Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului de 
Stat, George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae Ghenea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

La partida de vînătoare au par
ticipat ambasadorii R. P. Bulgaria
— Spas Gospodov, Olandei — P. V. 
Putman Cramer, R.S. Cehoslovace
— Miroslav Sulek, Elveției — Al
fred Rappard, R.P. Albania — Ni- 
kolla Profi, R.D. Germane — dr. 
Hans Voss, U.R.S.S. — V. I. Droz
denko, Cubei — Nicolas Rodriguezz Intrăm în tema telecon- ferinței de azi cu un... record. Ni-1 comunică din Galați corespondentul nostru, Tudorel Oancea.La oțelăria L.D., pe platforma siderurgică dunăreană, In 24 de ore s-au e- laborat 10 337 tone de oțel. Este un record care a do- borît toate recordurile vetrei de foc gălățene.— Scrieți un cuvint bun și despre furnaliști, ne-a spus ing. George Drișcu. Ei ne-au trimis fonta necesară atingerii acestui vîrf de producție.— Dar despre cei care au atins vîrful 7— Dau în această direcție cuvîntul oțelarului Alexandru Stoica, Erou al Muncii Socialiste. Iată ce ne-a spus el : „Desigur, recordul este cu adevărat un record. El se adaugă la cele 2 700 tone oțel produse peste plan în ianuarie. Ce vom face în viitor ? Bănuiesc că vom mai da prilejul gazetelor noastre să ne caute..."— Dacă-i vorba de viitor, II auzim pe Tomori Geza din Sfîntu-Gheorghe, în- scrieți-mă și pe mine la cuvînt. Variantele edilitar- gospodărești în dezbatere, interesează 7— Nu poți fi mai clar, TomSri Geza ?— Păi e limpede. De la arh. Constantin Buznel am aflat că zilele acestea a fost elaborat detaliul de sistematizare al centrului orașului Sfîntu-Gheorghe. In două variante. Proiectul aparține I.S.A.R.T.- București și a fost supus dezbaterii cetățenilor. Pe viitor, poate ceva despre sugestiile care se vor face...— Pînă atunci, ne întrerupe Lucian Ciubotaru, consemnați un eveniment... dulce, „la zi", din Țăndă- rei : începerea construcției unei fabrici de zahăr. A- ceasta va prelua producția de sfeclă de zahăr din Ialomița, Constanța. Brăila.— Nu puteți face legă-

V _______

Astiazarain, R.F. Germania — 
Erwin Wickert, Republicii Zair — 
Bokingi Embeyolo, Republicii Sier
ra Leone — Edward Wilmot Bly- 
den, Marii Britanii — Derick 
Rosslyn Ashe, R.A. Egipt — Osman 
Assal, Franței — Francis Levas
seur, Indiei — V. K. Ahuja, Ar
gentinei — J. C. M. Beltramino, 
Finlandei — Pentti Martin Soume- 
la, Republicii Islamice Mauritania 
— Sidi Bouna Ould Sidi, Italiei — 
Antonino Restivo, Austriei — Wer
ner Sautter, Japoniei — Masao 
Kanazawa, Belgiei — Jacques 
Graeffe, Israelului — Yochanan 
Cohen, Republicii Zambia — Dun
stan Weston Kamana, Republicii 
Tunisiene — Taieb Sahbani, Pe
rului — E. Laroza, R.P. Chineze — 
Li Tin-ciuan, Regatului Cambod- 
giei — Chea San, Republicii Afri
ca Centrală — Jean-Claude Man- 
daba, Irakului — Ahmed Hussein 
Al-Samarraie, Suediei — Curt Lei- 
jon, R.P. Mongole — Giambyn 
Niamaa, R.P. Polone — Wladyslaw 
Wojtasik, ministrul plenipotențiar 

tura din Bărăgan direct la mine 7— Cine e? Dumitru Gâță? Ai cuvîntul.— Transmit din Salon- ta Bihorului. Aici, în ultima adunare a cooperatorilor s-a feotărît concediu, între 8 și 22 de zile, plătit, pentru toți cei care au efectuat pînă acum 3 000 de zile calendaristice în

respiratorii. Primii bolnavi au și început tratamentul...— La capitolul acesta, cer și eu cuvîntul din Timișoara.— îl ai. Cezar Ioana.— Aici, de cîteva zile, a intrat în funcțiune noul spital clinic județean, cu peste 750 de paturi. Mai bine de 400 de medici și cadre sanitare cu pregătire

OȚEL și... 
GRĂDINIȚE

0 posibila emblema pentru diversitatea 

veștilor pe care le primim 

de la corespondenții „Scinteii"

cooperativă și au o vechime de cel puțin 5 ani în’’ C.A.P. Ce arată hotărîrea adoptată, cred că e limpede.— Asta lasă-mă pe mine să zic, chiar dacă e limpede, îl auzim din Cluj pe Alexandru Mureșan. Este vorba despre grija față de om.— Argumentează te rog !— Nimic mai simplu după îndelungi cercetări, întreprinse de către cadrele medicale de la clinica de boli profesionale din Cluj, la spitalul din Dej s-a trecut la transformarea unor galerii de la minele de sare Ocna Dej în sanatoriu subteran. Maladiile ce sînt tratate ? In general afecțiuni ale căilor

medie, avînd la dispoziție un arsenal modern de tehnică, asigură îngrijirea sănătății celor internați aici.— Un gînd bun pentru vara acestui an poate fi recepționat 7— Acum, în plină iarnă. Constantin Simion 7— Ideea, recunosc, nu-mi aparține. Ea mi-a fost sugerată de către muncitorii fabricii de încălțăminte și calapoade „Libertatea" din Arad. Mai exact, de cele 70 de modele de încălțăminte care se vor produce aici în 1974. Primele zece au și fost asimilate în producție. Dar primul care a ieșit de pe bandă — sandalele din piele sintetică — a și fost livrat bazelor I.C.R.T.I. din țară.

al Braziliei — Federico Carlos 
Carnauba ; însărcinații cu afaceri 
ad-interim ai Columbiei — Alvaro 
Rocha Lalinde, S.U.A. — Robert 
J. Martens, Mexicului — Ricardo 
Calderon Villaverde, Republicii 
Democratice Sudan — El Rasheed 
Khider, Republicii Chile — Julio 
Rietfimiiller, Republicii Arabe Si
riene — Muhsen Sayadi, Iranului 
— Yahia Motamed-Vaziri, R.P.D. 
Coreene — Li Ho Zang, Republicii 
Elene — Athanase Camilos, Dane
marcei — Bent Brogaad, directo
rul Centrului de informare al 
O.N.U. — Sayed Abbas Chedid, di
rectorul Centrului european al 
UNESCO pentru învățămîntul su
perior — Manfred Ribbing.

în cadrul pitoresc al pădurii 
Albele, președintele Consiliului de 
Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a oferit, în cinstea oaspeților, la 
terminarea partidei, o masă vînă- 
torească. Masa s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate.

(Agerpres)

\138 000 de perechi pentru vară. Prin livrarea acestei cantități, colectivul fabricii amintite ia și un serios a- vans de plan...— Cite zile de avans concret 7— Să calculez.— Pînă calculează, notați un avans de 30 de zile, ne zorește din Bistrița Ion Anghel.— La ce anume 7— La construcția noii fabrici de sticlărie pentru articole de menaj, al cincilea obiectiv ridicat pe noua platformă industrială de aici. Așadar, ce altă garanție mai bună că în al doilea semestru din acest an fabrica de care vă spun va produce 7— Un cuvînt șl despre constructorii buzoi eni...
— ...care 7— Care, adaugă MihaiBizu, în acest folosință în „Unirii" 256 în total, aici struite 4 396 

an vor da in microraionul apartamente, vor fi con- apartamente,3 școli generale, 4 creșe grădinițe, etc...— Fiindcă veni vorba decase. Ștefan Dinică, din Alba Iulia, are și el un cuvînt de spus. Adică, se corectează urgent colegul nostru, nu eu, ci constructorii de aici.— S-auzim !— Sînt doar cîteva zile de cînd, pe Platoul Romanilor din Alba Iulia, 300 de locatari — e drept, mici și foarte mici — și-au luat în primire creșa cuplată cu o grădiniță. Altor 200 colegi de-ai lor le-au fost preda.te în Ocna Mureșului cheile noii creșe și grădinițe.— Succes în casă nouă.— Mulțumesc. Le voi transmite cu plăcere.Punem punct după aceste 12 luări de cuvînt.
Ilie TANASACHE
_____ ________ /

Secvențe arhitecturale noi în 
peisajul industrial al orașului 

HunedoaraFoto : M. Andreescu
UZINA DE UTILAJ 

CHIMIC DIN GĂEȘTI 
SE EXTINDETÎRGOVIȘTE (Corespondentul „Scinteii", C. Soci). — întreprinderea de utilaj chimic din Găești, una dintre cele mal moderne unități economice ale județului Dîmbovița se află în prezent într-un amplu proces de dezvoltare. în vederea sporirii continue a producției de utilaj tehnologic — schimbătoare de clădură de toate tipurile, prese, recipienți de mare capacitate, transportoare helicoidale, încălzitoare hidraulice, filtre diferite, instalații de serie mică și unicate, construcții metalice, S.D.V.-uri -speciale — aici se află în construcție două noi secții de fabricație : una de turnătorie-cazangerie și alta de mecanică fină-sculă- rie. întreprinderea din Găești a fost dotată cu mașini și utilaje de mare precizie tehnică.

Uteciști! din școală... La fel cu colegii de generație din fabrici, de pe ogoare, din instituții, elevii încadrați In organizația politică revoluționară a tineretului din patria noastră sînt animați de dorința fierbinte de a contribui la propășirea patriei, de idealurile nobile ale socialismului și comunismului. îndatorirea de onoare încredințată de partid U.T.C. — aceea de a fi ajutorul său în educația comunistă a tineretului — este transpusă în viață și de organizațiile U.T.C. din școli, printr-o multilaterală activitate politică, educativă, organizatorică. Cadrul concret . In care-și desfășoară activitatea — școala — pune în a- celași timp, în fața organizațiilor U.T.C. ale elevilor răspunderi specifice în vederea îndeplinirii obiectivului lor fundamental, prevăzut în hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973, cu privire la dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului : cultivarea idealului comunist de muncă și viață, atașamentul față de partid, dragostea de patrie, răspunderea față de învățătură și îndeplinirea obligațiilor școlare, respectul față de muncă.Activitatea multor organizații U.T.C. pe primul trimestru de școală din a-

cest an oferă reporterului un bogat material de viată. mărturie a entuziasmului, conștiinciozității, răspunderii și inițiativei cu care elevii uteciști înde
zațiile U.T.C. respective n-au acționat cu toată fermitatea pentru stimularea răspunderii primordiale a colegilor lor — învățătura.Stăm de vorbă pe această

movabilitate pe primul trimestru este de 87 la sută, că peste 80 la sută dintre elevii promovați au obținut note peste 7. Care crezi că este contribuția

CUL TUL MUNCII
obiectiv primordial 
în educarea tineretului
Însemnări despre activitatea 

unor organizații U.T.C. din școli
plinesc înaltele îndatoriri încredințate de partid tineretului. După cum, unele rezultate mai slabe înregistrate de elevii dintr-o serie de clase și școli îndreptățesc concluzia că organi

temă cu elevul Ovidlu Bă- jenaru, din anul II D, secretarul comitetului U.T.C. de la liceul „Nicolae Băl- cescu" din București.— Am aflat că în liceul vostru procentul de pro-
organizației U.T.C. în obținerea acestor rezultate 7— în primul rînd, cred că au contribuit la aceasta climatul de muncă asiduă și studiu serios pe care activul nostru U.T.C. și cei

mai mulți uteciști ne-am străduit să le instaurăm în fiecare clasă, opinia fermă, responsabilă a colectivelor de elevi, față de îndeplinirea îndatoririlor noastre școlare, față de învățătură. Acestui obiectiv primordial i-am consacrat adunările noastre generale, în care am dezbătut probleme concrete privind buna organizare a studiului individual, dezvoltarea interesului și responsabilității colegilor noștri față de propria pregătire, disciplina și conștiinciozitatea în muncă la ate- lierul-școală sau la locul de practică din întreprinderea „Electrotehnica", simpozioane și alte modalități de dezbatere pentru lărgirea orizontului de cunoștințe. A fost întocmit, cu ajutorul direct al tovarășilor profesori, un program concret de pregătire și participare la olimpiadele pe materii etc.Deci, o primă condiție a succesului : orientarea întregii activități politice, e- ducative, organizatorice a organizației U.T.C. spre îndeplinirea principalei îndatoriri — ÎNVĂȚĂTURĂ.
Florica DINULESCU

(Continuare în pag a II-a)

STAGIATURA
INGINERULUI

Posibilități de perfecționare

• A trecut decembrie, a trecut ianuarie... CÎT SE VA 
MAI LĂSA AȘTEPTATĂ PRIMA ȘARJĂ A OȚELĂ- 
RIEI ELECTRICE DIN GALAȚI ?

• PREA SE GRĂBESC ÎNCET FURNIZORII DE UTILAJE 
PENTRU ȘANTIERUL DIN TURNU-MĂGURELE

IN PAGINA A Ul-A

Printre noțiunile care vor fi trebuind a fi reconsiderate, atît ca lexic cit și ca fond, este necesar să așezăm și pe aceea de inginer stagiar. Desigur, întotdeauna și la toate întreprinderile din lume, personalul tehnic și chiar cel de execuție parcurge, după angajare, o perioadă de probă, in care trebuie să dovedească — pe locul de muncă atribuit în urma testării prealabile a aptitudinilor — calitățile profesionale și umane dobîndite prin formația sa.Fără îndoială că această noțiune a evoluat și la noi, dar nu întotdeauna în pas cu realitățile dezvoltării industriei socialiste și a relațiilor de muncă din fabrici. Au existat diferite orientări, atit în ceea ce privește durata sta- giaturii, cit și conținutul său. Considerăm că în momentul de față, în judecarea orientării activității oricărui nou absolvent al învățămîntului superior, trebuie să se aibă în vedere două fapte. Mai întii faptul că orientarea spre integrarea învățămîntului și cercetării cu producția s-a intensificat și a găsit în mod evident soluții tot mai viabile în ultimii 2—3 ani. De aici rezultă că nu poate fi vorba de necesitatea unei perioade de aclimatizare, in general, a noului absolvent cu viața de uzină și cu problemele de producție, ci numai de un timp scurt pentru cunoașterea specificului unui anumit loc de muncă. în fond, dacă am admite că „stagiatura" reprezintă o perioadă de probă, apare neconcordanta între proba pe care o dă un meseriaș (12 zile de lucru) și proba oficializată în prezent pentru un absolvent al învățămîntului superior, pregătit în sensul integrării sus-amintite. De multe ori o reglementare rigidă creează psihoza plafonării interesului și preocupărilor tinerilor ingineri. Pe

de altă parte, cel mai bine și mai repede se învață meseria lucrind în condițiile concrete din întreprindere, nu prin situarea pe poziție de observator sau dublură de funcție. Experiențele pozitive ale întreprinderii noastre confirmă că viteza de creștere profesională a cadrelor inginerești de nădejde a sporit tocmai pentru că au fost puse să lucreze efectiv la un loc de muncă bine precizat, să depună o activitate susținută, calificată și eficientă.în al doilea rînd, credem că trebuie avute în vedere o serie de aspecte noi, relevate de știința organizării activității industriale, privind însușirile cadrelor în funcție de natura slujbei, adecvarea acestor însușiri O preocupare dirijată pentru testarea aptitudinilor tînărului inginer există în foarte puține instituții. Consider însă că ea ar trebui să înceapă din facultate. Pentru conducerea întreprinderii este poate mai important învățămînt superior odată cu diploma timpul școlarității,re privind aptitudinile absolventului și recomandări pentru utilizarea sa viitoare. în întreprinderi, adesea, inginerii stagiari sînt repartizați în cadrul sectoarelor de producție după necesități de moment, fără o testare organizată a aptitudinilor acestora, uneori fără o consultare a subiecților.Legat de aceste două aspecte se pune următoarea întrebare : dacă există obligativitatea stagiaturii de

ca institutul de să-i trimită, și notele din o caracteriza-

Dr. ing. Constantin RADUTI 
directorul întreprinderii 
de mașini electrice București

(Continuare in pag. a V-a)



PAGINA 2 SClNTEIA - duminică 3 februarie 1974

FAPTUL
DIVERS
Telegrama 
salvatoareCităm dintr-o scrisoare primită ieri pe adresa rubricii noastre: „Mă numesc Maria Simion, sirjt din Piatra Neamț, cartierul Lenin, blocul D—3. Zilele trecute veneam cu trenul de la Brăila, spre casă. La un moment dat am avut o criză de natură cardiacă. Pasagerii se speriaseră. Criza putea să-mi fie fatală, dacă șeful de tren nu dădea o telegramă la stația Mărășești, unde am fost așteptată de o „Salvare", cu doi doctori, și dusă urgent la spital. Mulțumindu-le din suflet doctorilor, nu-1 pot uita pe șeful de tren, de la care a plecat telegrama salvatoare. Nereușind pînă acum să-i aflu numele și adresa, aș vrea să-i trimit, și pe această cale, toată recunoștința și mulțumirile mele".
Fără 
tîrguială

Piața „Obor" din Capitală. Zi 
de tirg, lume multă și... o idee 
excelentă a miliției : un control 
al vinzătorilor sau, cu alte cu
vinte, cîți dintre vinzători sint 
șt producători. S-a constatat, fi
rește, că marea lor majoritate 
erau și producători. Dar printre 
ei erau nu mai puțin de 97 per
soane „neproductive", care vin
deau tot felul de păsări, ■ ouă, 
fructe, legume, zarzavaturi... 
Ba, unul dintre ei. Teodor 
Pipoș, oferea s'pre vinzare 672 
metri de șnur electric, pe care 
tl sustrăsese de la „Automati
ca". 67 de „precupeți" au fost 
sancționați, iar 30 avertizați. 
Fără nici un fel de... tîrguială. 
Numai firma 
a rămasCu multă bucurie și cu multe mulțumiri la adresa edililor din Drobeta Turnu-Severin, reprezentantele sexului frumos au primit vestea că se va inaugura, special pentru ele, cofetăria „Femina", unde pot să tăi- făsuiască liniștite despre modă, despre gospodărie, despre... Dar cite n-au să-și spună femeile... Cofetăria s-a inaugurat cu aproape doi ani în urmă și bucuria a ținut cam vreo două săptămîni, după care, încet dar sigur, bărbații s-au instalat aici „ca la ei acasă", și cu un fum de țigară să-l tai cu cuțitul. Apariția în cofetăria „Femina" a unei femei a devenit o raritate, dacă nu cumva o aventură. Nici unul însă dintre edili nu se „aventurează" să schimbe măcar firma. Cum s-o schimbe ? E mare, e la vedere și sună așa de frumos : „Fe- xinina"...

Poate mai mult ca în oricare altă parte a țării, în județul Harghita iarna se simte în largul ei. Termometrele au înregistrat aici, zile de-a rlndul, pînă la minus 30 de grade C. Și totuși la sate pulsează o activitate fierbinte: o amplă și diversă muncă politico-educatlvă, Ia care participă, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, toate organizațiile de masă și obștești componente ale Frontului Unității Socialiste.— încă din toamnă s-a alcătuit un program unitar de acțiune, ne spune tovarășul Alexandru Szekeres, secretar al comitetului județean de partid. Acum, prin transpunerea Iui în viață, se realizează o activitate politi- co-educativă mult mai intensă decit în alte perioade, contribuind, deopotrivă, la pregătirea în cela mai bune condiții a noului an a- gricol, cit și la răspîndirea cunoștințelor politice, științifice și culturale, la dezvoltarea conștiinței socialiste a locuitorilor satelor. Sub conducerea organizațiilor de partid, reunite sub egida consiliilor F.U.S. — create de curlnd in toate comunele județului — comisiile de femei, organizațiile sindicale și de tineret participă nemijlocit la munca politică de masă, răs- punzind direct de acțiunile ce le sînt încredințate. Aceste organisme obștești primesc un sprijin sistematic din partea organelor și organizațiilor de partid, inclusiv a biroului județean. In fiecare săptămină, îndeosebi sîmbăta și duminica, activiști de partid, sindicat, U.T.C. și culturali se deplasează în diferite comune pentru a controla și indruma această activitate, participă la dezbateri pe diverse teme, prezintă informări politice, răspund întrebărilor puse de țărani.Facem un prim popas în comuna Remetea. Aici, în ultimele zece zile, Consiliul F.U.S. a organizat opt manifestări : sărbătorirea majoratului pentru tinerii care împlinesc 18 am în primul trimestru, o seară de teatru oferită de artiștii amatori, o dezbatere cu părinții unor tinere familii dezorganizate, inițiată de autoritatea tutelară din comună, o masă rotundă pe tema : „Tinerețe, elan,

comportare — trăsături morale In e- ducația tineretului", expunerea urmată de dezbateri asupra ridicării fertilității pășunilor și tinetelor naturale în scopul creșterii producției de masă verde, conferința „Apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste — obligație de onoare a fiecărui cetățean", seara de balade dramatizate din folclorul român și maghiar, precum șl un program al brigăzii artistice de agitație intitulat „Cu brigada artistică la... brigada zootehnică". Citind mai pe larg acest program am subliniat, implicit, diversitatea acțiu

Un rol deosebit au în educația politică cele 13 universități populare de Ia sate. In programul „Universității" de la Sîndominic, spre exemplu, au fost prezentate și dezbătute teme cum sint : „Politica partidului de edificare a socialismului — politica întregului popor", „Trecutul glorios de luptă al întregului popor", „Naționalitățile conlocuitoare construiesc, umăr la umăr cu poporul român, patria comună" etc. Pentru cunoașterea celor mai importante momente din istoria României, la Sîncrăieni au fost
--------- IARNA LA SATE----------

Bogată activitate educativă 
a Frontului Unității Socialiste

nilor politico-educative Inițiate de organizațiile de partid din județ. De altfel, aceeași densitate a manifestărilor culturale, aceeași diversitate în munca politică de masă am întîlnit-o și în alte locuri.In primul plan al acestei bogate activități politico-educative se situează manifestările consacrate cunoașterii politicii interne și externe a partidului și statului nostru. La Sîncrăieni și Sîndominic spre exemplu, s-au organizat mai multe expuneri urmate de dezbateri dintre care cităm : „Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în America Latină" (expunere prezentată cu ajutorul unei expoziții de fotografii), „Comunistul — om cu înalte calități mo- ral-politice", „Județul Harghita pe coordonatele dezvoltării în 1974".Ținînd seama de interesul manifestat de locuitori, în comunele Lunca de Jos și Subcetate s-au organizat convorbiri despre efectuarea unor lucrări de interes obștesc, normele privind organizarea întrecerii socialiste pentru buna gospodărire și înfrumusețare a comunelor, hotăriri adoptate pe plan local, precum șl consultări în vederea stabilirii celor mai adecvate soluții de sistematizare a satelor.

prezentate o serie de expuneri, opere literare despre anul revoluționar 1848, viața și opera lui Dimitrie Cantemir, Unirea Principatelor, de- sâvîrșirea unității naționale de stat a României ș.a.In aceste zile se acordă o atenție deosebită și răspîndirii largi a cunoștințelor științifice-ateiste — sarcină de mare răspundere încredințată, de asemenea, consiliilor F.U.S. Recent, mai multe brigăzi științifice sătești s-au intilnit la Odorheiu- Secuiesc în cadrul unui schimb de experiență pe tema „Educația mate- rialist-științifică — obiectiv permanent al muncii cultural-educative de masă". In aceste zile are loc — la cele 172 cămine culturale din mediul rural — prezentarea unor filme artistice și documentare, care anticipează sau susțin, prin forța imaginilor, răspunsurile brigăzilor la întrebările privind caracterul material al diferitelor fenomene din natură.O vie activitate educativă desfășoară și comitetele de femei din multe comune. La Lueta, Mugeni, Secuieni, Leliceni, Sîncrăieni, Zetea ș.a., ele au inițiat „Ora femeilor", in cadrul căreia se dezbat diferite teme cetățenești, educative, sanitare. în satele Sintimbru, Misentea și Fitod.

Ia ora femeilor se prezintă și informări politice, diferite legi și hotăriri. Interesantă este și inițiativa comisiei de femei din comuna Joseni care a amenajat un muzeu etnografic. Aici au loc săptămînal șezători culturale, cercuri de artă populară, care beneficiază de sprijinul cadrelor didactice și al altor intelectuali.Devine tot mal bogată și paleta acțiunilor inițiate de organizațiile Uniunii Tineretului Comunist. La Sîncrăieni, bunăoară, tinerii au organizat un proces literar pe tema „Cum să trăim și să muncim în chip comunist". De cu- rind, în comuna Frumoasa s-a inaugurat un club al tineretului (al noulea din județ). In prima lună de activitate aici au fost organizate nu mai puțin de 19 manifestări,dintre care cităm: expunerea despre dezvoltarea comunei în ultimii ani, schimbul de experiență dintre uteciștii localnici care lucrează în întreprinderile din Miercurea Ciuc și membrii comitetului comunal U.T.C. și o dezbatere despre politețe. Tinerii sint, de asemenea, animatorii celor 73 brigăzi artistice de agitație cu aproape 1 000 de membri, precum și ai celor 198 formații de teatru de amatori existente in județ, care prezintă, periodic, numeroase și atractive spectacole în diferite comune ale județului.Nu este mai puțin adevărat că pe alocuri activitatea nu are aceeași intensitate ca în exemplele citate anterior. La Sărmaș, Tulgheș și Să- cel se prevăd doar citeva acțiuni, programele fiind întocmite sub posibilitățile reale, iar în cele trei sate ale .comunei Tușnad, ca și în comuna Bilbor, deși s-au întocmit planuri de muncă bogate, nu se realizează. Unii tovarăși invocă... frigul. Alții că... iarna e lungă. Sintem întru totul de acord. Dar nu poate fi uitat că iarna devine... scurtă atunci cînd vrei să realizezi un program bogat, intens, de activități politico-educative.
Ioan VLANGA 
BARTUNEK Istvăn

I

CULTUL MUNCII(Urmare din pag. I) >

• FAPTE
o OPINII
® PROPUNERI

• Producție zilnică record. Membril brigăzii de ia aba- tajul 4/7 din cadrul minei Lupoaia, condusă de comunistul Gr. Tutu- naru, au extras într-o singură zi 4 029 tone de cărbune — un nou record în producția zilnică la această exploatare minieră. (Dan Stano- mir, miner, comuna Ilovăț, județul Mehedinți).
• Fruntași în întrecerea patriotică. Intr un cadru festiv, zilele acestea 11 s-a înmtnat diploma de fruntași în întrecerea patriotică pe anul 1973 gospodarilor comunei Ciofringeni, județul Argeș. Iată citeva obiective realizate prin munca sătenilor : un laborator polifuncțional pentru școala din localitate, un cămin cultural în satul Lacuri, asfaltarea tuturor străzilor și trotuarelor din centrul civic al comunei etc. (Vasile Iacobescu, funcționar la Consiliul popular comunal Ciofringeni).
® La magazinul „Brățara de aur" din Craiova organizat, de curînd, un raion pentru desfacerea obiectelor realizate de elevi în cadrul atelierelor-școală. Sînt expuse broderii, cusături cu motive naționale, mulineuri și șnururi alese, lustre și scaune din fier forjat, rame pentru tablouri și oglinzi etc. — toate confecționate cu migală și talent. Succes, făurarilor lor ! (Carol Bora, economist, Craiova).

„Vă salut, 
cu respect"

Suit la volanul unui camion 
luat din curtea întreprinderii 
de autocamioane Brașov, un sa
lariat al aceleiași întreprinderi 
(Dominic Scorvanschi) s-a a- 
propiat de poarta aceleiași întreprinderi și, fără măcar să-l 
întrebe de formele de ieșire, 
portarul aceleiași întreprinderi 
i-a deschis poarta, inclinin- 
du-se : „Vă salut cu respect și 
drum bun !" Pe drum, D.S. și-a 
mai luat in cabină doi amici și, 
după citeva ture de agrement 
prin Brașov, au pornit-o, tot 
in agrement, pe valea Răcătău- 
lui. I-a prins noaptea și, odată 
cu ea, și miliția, care a consta
tat că D.S., după ce că luase 
cum luase camionul, nu avea 
nici măcar permis de condu
cere. Urmează să se reconsti
tuie și „salutul respectuos'' 
portarului.

Una

al

Rezultate bune în procesul in- Structiv-educativ au înregistrat și multe din unitățile școlare de specialitate din județul Maramureș. Și nu e deloc întîmplător acest lucru, deoarece aici, organizațiile U.T.C. din grupurile școlare profesionale — minier și de construcții — sînt autoarele unor deosebit de interesante șl eficiente acțiuni, care au drept scop esențial temeinica insușire a profesiunii alese, îmbinarea armonioasă a învățăturii cu munca.— Cind am intrat pentru prima oară in mină la Cavnic — povestește Viorel Poenaș, elev lș școala de maiștri, a Grupului școlar minier din Bala Mare, cîștigător, în 1972, al „trofeului minerului" oferit de C.C. al U.T.C. în concursul pe meserii — împreună cu colegii de școală profesională ne uitam cu teamă la tot ce ne înconjura. Iar cind au Început să bubuie perforatoarele... am căzut jos de frică, pentru că nimeni nu se gîndise să ne avertizeze ce se întîmplă. Nimic de zis, meseria de miner e frumoasă, dar și grea. De aceea, cel care i se dedică trebuie să facă treptat cunoștință cu ea. Această treabă, cred eu, trebuie să o facă organizația noastră U.T.C.Și nu am putea spune că la Grupul școlar minier din Baia-Mare nu există preocupări de această natură. Cei mai mulți dintre viitorii mineri iau parte la întrecerea inițiată de C.C. - al U.T.C. „Tineretul — factor activ in îndeplinirea cincinalului înainte de termen". Organizația U.T.C. este aceea care, împreună cu profesorii de specialitate, înlesnește elevilor primul contact mai apropiat cu meseria, printr-un dialog viu. deschis, apropiat, cu factori importanți din producție, cu mineri fruntași (unii chiar părinți ai elevilor), cu tineri din exploatările miniere etc.Așadar, o a doua condiție a reușitei in activitatea politică-educativă a organizațiilor U.T.C. din școli : sprijin eficient, direct, MUNCII productive a elevilor.Utecista Tatiana Adina Filimon este ingineră, adjunctul șefului sec

ției metalurgice de la Uzina metalurgică de metale neferoase din Zlatna, membră în biroul Comitetului județean Alba al U.T.C. A absolvit politehnica bucureșteană în 1972, a treia pe listă, putea să-și aleagă un post în București, dar a preferat să-și exercite meseria de inginer metalurg in neferoase la Zlatna. Dis- cutind cu ea despre conținutul activității U.T.C. in rindul elevilor ajungem, de fapt, la o a treia condiție a reușitei : imprimarea unui caracter politic-educativ ferm, deschis, convingător tuturor acțiunilor pe care tinerii le inițiază in școală și in afara ei, abordarea și dezbaterea cu combativitate, spirit critic și autocritic a tuțpror problemelor care-i preocupă pe elevi,— Avem nevoie de forță de muncă calificată în diferite sectoare ale economiei ; dar unii elevi din liceele de cultură generală, cu toate că nici măcar situația la învățătură nu-i justifică, nu știu decit un lucru : să încerce să intre la vreo facultate, oricare ar fi ea. De aici, neglijarea unor obiecte de studiu în dauna altora, lucru de mîntuială la practică.— Ce credeți că ar trebui făcut ?— Să dăm mai multă atenție educației lor politice, să găsim forme mai interesante, mai convingătoare pentru a determina o atitudine mai fermă, mai artivă a tinerilor din școli față de îndeplinirea principalelor lor îndatoriri legate de învățătură. de muncă. Dar poate e mai bine să-i întrebați chiar pe el, pe uteciștii din școală.în jurul mesei rotunde discutăm cu cițiva secretari ai organizațiilor U.T.C. din școlile băimărene : Gheorghe Borzan (Grupul școlar minier). Koka Attila (Liceul industrial minier), Ștefan Tohătaru (liceul „Gh. Șincai"). Mihai Tătaru (Liceul nr. 3).— Dacă organizațiile U.T.C. din școli ar stabili un contact mai strîns cu realitatea —prin vizite în fabrici, în- tilniri cu muncitori și specialiști, la locul lor de muncă (nu în clasă, unde discuția rămine tot numai in pian teoretic), dezbateri pe teme politico-educative cu tinerii din diverse domenii de activitate, poate că pe

primul plan, în locul ideii și dorinței de a „încerca" oricum intrarea în facultate, ar trece opțiunea responsabilă de încadrare într-o muncă de real folos pentru societate.— Să nu uităm nici rezultatele la învățătură. în școală, în organizația noastră ar fi necesar să se explice, să se releve mai direct, mai convingător semnificația politică, etică a învățăturii. De regulă se fac analize, adunări de dare de seamă, dar acestea rămin, de cele mai multe ori, la aspectul procentelor, al cifrelor.— Participarea reprezentanților tineretului în consiliile de conducere ale unităților de invățămîm/— acolo unde această măsură preconizată în hotărîrile de partid este aplicată consecvent — se rezumă de obicei la aspecte mai puțin esențiale ale vieții școlare, in loc să contribuie efectiv la mai' buna organizare și desfășurare a procesului instructiv-educativ.Despre aceste păreri ale tinerilor am discutat apoi cu directori de școli, cu secretari ai organizațiilor de partid. Unii s-au arătat mirați că elevii gîndesc atît de matur ; „sint încă niște copii, nu trebuie luați prea în serios". Nu e de mirare deci că în unele școli prezența reprezentanților organizației U.T.C. în consiliul de conducere al școlii este încă onorifică sau că,'în altele, biroul organizației de partid consideră că s-au achitat de sarcina de a îndruma organizația U.T.C. dacă a ales un îndrumător U.T.C. în persoana unui membru al biroului.Faptele relatate probează că există un cadru organizatoric și de lucru care asigură participarea organizației U.T.C. la viața școlii, la îndeplinirea obiectivelor sale politico-educative : organizația de partid mobilizează întregul corp profesoral la pregătirea și educația multilaterală., a elevilor ; se alcătuiesc programe comune de activitate ale conducerii școlii și organizației de tineret etc. Important este însă ca toate acesțe direcții de acțiune șl posibilități de colaborare (să iasă din sfera restrinsă a planurilor și ședințelor, să devină MUNCĂ VIE, CONVINGĂTOARE cu tinerii.

j INVITAȚIE LA ODIHNĂ j 
' Șl TRATAMENT i 

j IN STAȚIUNILE j 
) BALNEOCLIMATERICE J | In aceste zile, oficiile județe-< ne de turism din întreaga țară l> pun la dispoziția tuturor celorl care doresc să-și petreacă, in iu- ț nile februarie și martie, conce- lT diul de odihnă sau să-și ingri- * i jească sănătatea bilete pentru i 1 cele mai renumite stațiuni > L balneoclimaterice din țară. Ast- ț ; fel, prin oficiile județene de l ț turism se pot procura bilete de ' i odihnă pentru stațiunile Borsec, I I Bușteni. Moneasa, Păltiniș, Pre- i L deal, Sinaia, Sovata, Tușnad. 1 . Balvânyos, Izvoarele, Lacu Roșu, i ț De asemenea, se pot procura .’ i bilele de tratament pentru sta- ț ’ (lunile Borsec. Bazna, Buziaș, i Căciulata, Călimănești, Eforie- i Nord, Olănești. Ocna Sibiului, ‘ Pucioasa, Sovata, Sinaia, Sîn- i georz-băi, Slănic Moldova, Co- ' vasna, Balvănyos, Moneasa, \ Geoagiu-băi. Pentru posesorii l biletelor de odihnă șl tratament . în stațiunile sus menționate> tariful de transport pe C.F.R. și I.T.A. este redus cu 50 la sută.i Copiii pină la 14 ani beneficiază 1 de reducere de 50 Ia sută la ta- ) riful de cazare și masă.In același timp, oficiile jude- i țene de turism organizează> excursii pe cele mai atractive itinerare in țară și străinătate.i Procurarea biletelor și înscrie- ' rea pentru excursii se efectuea- ) ză la toate sediile oficiilor ju- .i dețene de turism, precum și la i filialele întreprinderii de tu- i1 rism. hoteluri și restaurante ’ț București. ț

® Așteptăm din parlea ceIor care se ocupă de aprovizionarea florăriilor din Galați să aducă în aceste unități, eventual, și... flori. Sint numeroase ocaziile cînd un buchet de garoafe nu poate fi înlocuit cu un ghiveci sau cu flori artificiale, oferite in prezent cetățenilor. cu multă larghețe, de florăriile gălățene. (M. Constantin, Ți- glina II, Galați).
• Comuna noastră, tot mai frumoasă.De 13 0 *CO£1U cu doi învățători, astăzi avem în comună 11 școli și 14 grădinițe cu 103 cadre didactice ; un dispensar modern în care își desfășoară activitatea 3 mediei, un stomatolog și alte nouă cadre medicale. In anul 1973, zestrea edilitară a comunei s-a îmbogățit cu noi edificii : sediul consiliului popular și magazinul universal. Valoarea muncii patriotice prestate de cetățeni pentru realizarea acestor lucrări se ridică la peste 1 500 000 lei. (Aurelia Ciorăscu, comuna Avrămeni, județul Botoșani).
• Lipsește doar... spiritul gospodăresc. De aproapc doi ani, în satul Eibental, comuna Plavișovița, județul Mehedinți, au fost aduse materialele necesare (pietriș, cărămidă, ciment, cherestea etc.) pentru construirea unui cămin cultural. Au fost aduși șl meșteri. Numai că după turnarea fundației lucrările au fost sistate și... așa au rămas. (Un grup de cetățeni).
® Solicităm Comitetulul județean pentru cultură și educație socialistă Iași să acorde mai mult sprijin colectivului care se ocupă de organizarea emisiunilor locale la stația de radioficare Pașcani. A- sigurarea spațiului corespunzător pentru desfășurarea activității, precum și a unei îndrumări competente ar crea posibilitatea difuzării unor programe mai atractive și mai interesante. (Vasile Prodalea, muncitor, orașul Pașcani).
® Ceferiștii din cac'ru' Regulatorului de circulație și mișcare Pitești au realizat sarcinile de plan pe luna ianuarie cu 7 zile mai devreme. Se evidențiază colectivele stațiilor Potcoava, Bascov și Băculești, care au transportat peste plan 4 200 tone cereale și au redus staționarea la încărcarea și descărcarea vagoanelor cu aproape 20 la sută. (Ion Diaconu, muncitor).
® RCCUnOȘti nțâ Multumesc din suflet colectivului de medici. condus de doctorul Petre Gădescu, de la clinica de oftalmologie a Spitalului Colțea București, pentru dăruirea și măiestria de care au dat dovadă in efectuarea unei dificilă operații pe retină, redin- du-mi vederea. (Mircea Stolcescu, strada Galați, nr. 56, Brăila).
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si aceeașis »

persoanăLa Direcția județeană
poștă și telecomunicații Bihor a 
sosit o adresă oficială purtind 
ștampila primăriei din Tarcea 
și semnăturile lui loan Bene
dek, care ținea locul primarului, 
și a lui Ion Kiss, secretarul 
primăriei. Prin adresa respecti
vă se cerea ca sus-numita di
recție s-o înlocuiască pe Iuliana 
Szilagy din funcția de agent 
foștal, ca „necorespunzătoare". n continuare, in adresă se spu
ne, negru pe alb t „Alăturat, 
anexăm și cererea, cu aviz fa
vorabil din partea noastră, a to
varășei Margareta Benedek, 
care să fie încadrată pe acest 
post". Noua „promovată" era 
una și aceeași persoană cu so
ția semnatarului adresei, _ Ioan 
Benedek. Firește, cu toată „a- 
dresa oficială", rocada la poștă 
nu s-a făcut. Drept care adre
săm și noi o întrebare : cum 
rămine cu... adresa ?

Dacă
îl întâlniți...

In timp ce se plimba prin 
centrul orașului Tăndărei, Ge- 
nică Bălcescu, din localitate, 
s-a intilnit cu un grup de ti
neri și, fără nici o ceartă sau 
explicație, s-a repezit la unul 
dintre ei, Marin Stan, și i-a 
aplicat o lovitură de cuțit. In
ternat la spitalul din Slobozia, 
M. S. a fost salvat, in schimb, 
G. B. a dispărut „fără nici o 
explicație" de la domiciliu. Cine 
îl găsește este rugat să anunțe 
imediat pe cei in fața cărora 
G.B. trebuie să dea niște „ex
plicații".

Rubricâ redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID 
și corespondenții „Scinteir

Și-a salvat... 
ceasul

29 aprilie 1973. La capătul liniei de autobuze 38, controlorul Nicolae Buhuși dirijează circulația. E tirziu. Urmează să sosească și ultima mașină. Iat-o. După ce se vor da jos și ultimii pasageri, autobuzul trebuie să se retragă la garajul Floreasca. N.B. are însă o altă părere :— Mai faceți o cursă ?— De ce ? 1 — întreabă, oarecum surprinsă, taxatoarea M. B.„Sint oameni în stație, nu se vede ? !“ — i-ar fi replicat N.B. La care taxatoarea a fost din nou surprinsă : nu prea se vedeau. Altă dată erau mult mai mulți oameni la cap de linie, dar nimeni nu a dispus nici o cursă in pius. Dar, în sfîrșit, controlorul e controlor — și-a zis. Și s-a așezat din nou în postul de taxare, pentru încă o cursă.Judecătoria sectorului 2. Povestește șoferul Alexandru Răducanu :— în apropiere de șoseaua Tunari-Pi- pera — la Întoarcere, controlorul îmi dăduse dispoziție să o Iau pe un traseu ocolit, mai puțin umblat — am fost sunat de postul de taxare. Cind m-am întors, am văzut cum N.B. încerca să o violeze pe taxatoare. Iar jos, în spațiul dintre scaune, ceasul meu de mină, pe care-1 împrumutasem la începutul programului lui M.B....Pe scurt : Nicolae Buhuși dispusese noua cursă nu do dragul pasagerilor cl, după cum va recunoaște el însuși, de „dragul" taxatoarei. Surprinsă de atitudinea lui huliganică, de devierea traseului, aceasta a sunat, cerînd ajutorul șoferului. Iar el... Dar mai bine să-l ascultăm pe el însuși :— Ceasul meu, după cum vă spuneam, era acolo, jos, In mijlocul autobuzului. Așa că

l-am luat și m-am dat jos din mașină, în fața farurilor, să văd dacă mai merge.Da ! Intre femeia care se lupta disperată cu huliganul și ceasul căzut jos in timpul busculadei, șoferul Alexandru Răducanu a preferat ceasul ! Deși era tovarăș d' muncă cu femeia care cerea ajutor, deși în fața lui se petrecea o ticăloașă infracțiune.Pentru fapta sa bestială, Nicolae Buhuși a fost condamnat de către judecătorie la 2 ani și 6 luni închisoare. Avind in vedere gravitatea infracțiunii, procuratura a declarat recurs. Tribunalul Capitalei — secția I penală — a majorat pedeapsa cu încă un an : l-a condamnat la 3 ani și 6 luni.Al.R. a făcut o cursă în plus la cererea lui Nicolae Buhuși. (La întoarcere — tot la cererea lui N.B. — nu a mai luat călători).Al. R. a deviat de la traseul normal tot la cererea lui Nicolae Buhuși.în loc să intervină, Al.R. a oprit mașina și a coborit, ușurind astfel sarcina infractorului, lăsindu-1 fără martori.în loc să cheme pe cineva în ajutor, dacă el tot nu se hotărise să intervină, Al.R. a aș'eptat cuminte afară...împotriva tuturor acestor fapte, cine declară recurs 1 !

Cu locomo
tiva... la furat
Locomotiva înaintează tncet. Farurile spintecă întunericul nopții. Scrutători, ochii mecanicului caută pe fereastră ceva numai de el știut. Viteza e din ce in ce mal mică...In noaptea de 4 spre 5 septembrie, anul trecut, in incinta uzinei „Semănătoarea" un Individ — Nicolae Margine Diaconeasa — a fost surprins in timp ce încerca să fujță cu două suluri de pînză cauciucată.

— Cum ai intrat ? — l-ar fi întrebat șeful pazei, Nicolae Brînzei, omul care l-a prins...La care N.M.D. a arătat spre locomotivă :— Cu asta !In loc să-și vadă de treabă, mecanicul de locomotivă căuta... de furat. .11 Ianuarie a.c., Tribunalul Capitalei. Diaconeasa încearcă să explice instanței „cum s-au petrecut lucrurile în realitate", cum că el a vrut numai să-și aștearnă ceva pe jos, in cabină...Numai că, vorba proverbului, cum îți așterni, așa dormi.Ținînd seama de gravitatea faptei, instanța l-a condamnat la 1 an închisoare.
Profilul moral 

și „profilul" 
verbal

— ...De asemenea, tovarăși judecători, în stabilirea pedepsei ce o veți pronunța vă rugăm să țineți seama de profilul moral al inculpatului. Deși căsătorit șl tată a doi copii, N.A. trăiește in concubinaj cu F.C. ; în plus, în cartier este cunoscut drept recalcitrant, stăpinit de viciul beției...Judecătoria sectorului 4. In fața instanței — N.A., fost mecanic auto. Fapta : sustragere. După reprezentantul procuraturii — din al cărui cuvînt am redat, mai sus. un scurt fragment — ia cuvîntul și inculpatul :— Mă opun, onorată instanță ! Ce dacă sînt căsătorit ? ! Ce dacă am copii ? I Ce dacă beau ? ! Toate astea* nu au nici o legătură cu fapta pentru care sînt trimis în judecată 1Calm, președintele completului îl ascultă

pînă la capăt. Apoi se oprește asupra uneia dintre piesele dosarului — caracterizarea primită de la fostul loc de muncă al inculpatului. Caracterizare din care reiese că, pînă la săvirșirea infracțiunii, acolo, în mijlocul colectivului, N.A. a avut o comportare bună. Nu ireproșabilă, dar bună 1 Lucru de care instanța trebuie să țină seama, in însuși interesul infractorului.— Vasăzică, întreabă cu subtext judecătorul, ne ceri să nu ținem seama de nimic altceva, decit de fapta pentru care ești judecat. Nici de aspectele negative — reliefate de tovarășul procuror — nici de cele pozitive, din caracterizare ?N.A. nu mai spune nimic 1 Se pare că a priceput „lecția" ! Viața cere oameni întregi ; ea nu este o oglindă în fața căreia te așezi după plac — cu fața sau în profil, după cum vrei să arăți intr-un moment sau altul.
La ce etaj... 

păsunau 
oile?

La 9 decembrie 1970, Stela Gheorghe a încheiat cu întreprinderea de achiziții și preindustrializare-Ilfov un contract. In calitate de furnizor, prima se obligă să predea o cantitate de lină ; în calitate de beneficiar, cea de-a doua se obligă s-o plătească. Avansul primit de S. Gh. : 14 760 lei.La 2 februarie 1971, Stela Gheorghe a încheiat cu întreprinderea de achiziții și preindustrializare-Buzău un contract. In calitate de furnizor, prima se obliga să predea o cantitate de lină ; în calitate de beneficiar, cea de-a doua se obliga s-o plă

tească. Avansul primit de S. Gh. : 20 700 lei.La 9 februarie 1971, Stela Gheorghe a încheiat cu Centrala pentru achiziții și preindustrializare București un contract. Obiectul contractului ? Tot lină ! 200 kg ! Avansul primit de S. Gh. : 3 800 lei.Contracte în virtutea cărora, potrivit legii, Stela Gheorghe a încasat de fiecare dată, după cum am văzut, diferite sume de bani. Contracte în virtutea cărora, tot potrivit legii, Stela Gheorghe era obligată să predea unităților in cauză cantitatea de lină promisă : 1600 kg. ; nici mai mult, nici mai puțin ! Lucru care nu s-a întîmplat nici pină în ziua de azi.Nu vom intra în amănunte ! In acest caz s-au dat deja cîteva hotăriri judecătorești : unele pentru restituirea avansurilor ; alta, penală — pentru înșelăciune : Stela Gh. a fost condamnată la 1 an închisoare. Din toată istoria de mai sus, soldată cu prejudicierea avutului obștesc, ne-a reținut a- tenția un lucru — adresa vajnicei crescătoare de oi. Iat-o : București, strada Apusului 93—101, bloc 42, el. 9, ap. 38 !Un lucru ne scapă : citind adresa la care domiciliază furnizorul, nimeni nu și-a pus oare întrebarea : la ce etaj pășunau oile ? 1 Cu alte cuvinte : in afara hîrtiilor prezentate, S. Gh. are sau nu are posibilitatea să livreze cantitățile de lină în cauză, are sau nu oile necesare ? 1 (Intr-unui din cazuri, nici măcar hîrtiile prin care se atesta proprietatea oilor nu au existat). Dacă cineva și-ar fi pus o asemenea întrebare, dacă s-ar fi făcut fie și cea mai sumară investigație, s-ar fi descoperit întreaga potlogărie pusă la cale de vajnica oieriță de București :— că de pe cele 73 de oi (declarate de S. Gh. organelor în drept) nu se putea lua, în nici un caz, cantitatea de lină contractată ; că S. Gh. vinduse deja, prin alte contracte... lîna oilor „din pădure" ; că, de fant, o parte din oile lui S. Gh. erau... proprietatea unor ciobani autentici etc.Altfel, cind „ciobanii" stau în București și oile la munte nu știi de unde sare paguba !
TItus ANDREI
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A TRECUT DECEMBRIE, A TRECUT IANUARIE..,

Cît se va mi lăsa așteptată 
prima șarjă a otdăriei 

electrice din Calați?

plicați direct în realizarea acestui important obiectiv — conducerile I.C.M.S.C. și C.S.G. De cele mai multe ori însă s-au căutat „argumente salvatoare", dînd vina unii pe alții sau împreună pe furnizorii de utilaje ; mai puțin au acționat în comun pentru înlăturarea operativă a dificultăților. Nici factorii răspunzători din ministerul de resort n-au intervenit cu hotărîre în sprijinul celor două unități, deși în nenumărate cazuri au fost solicitați pentru rezolvarea unor probleme-cheie. Chiar și in prezent,' după cum am văzut, pu

nerea în funcțiune la întreaga capacitate a oțelăriei electrice mai ridică încă serioase semne de întrebare. Ce trebuie făcut pentru ca acest important obiectiv de pe platforma siderurgică a Galațiului să producă se știe destul de bine Rămîne doar să se acționeze în deplină cunoștință de cauză, astfel incit noua premieră industrială — realizarea primei șarje de oțel — să aibă loc cit mai curind !
Tudorel OANCEA
corespondentul „Scîntell"Bupă cum se știe, oțelăria elec- tiică de pe platforma Combinatului siderurgic de la Galați, obiectiv de importanță deosebită pentru economia națională, pentru sporirea producției de oțel a țării, ar fi trebuit să intre in funcțiune, cu o primă capacitate, de 75 000 tone oțel pe an, la sfîrșitul lunii decembrie a anului trecut. Practic, noua premieră industrială n-a avut loc. De ce 7 Cauzele sînt mai multe, ne spune inginerul Ștefan Frică, directorul grupului de șantiere nr. IV, coordonatorul lucrărilor de pe șantierul oțelăriei electrice. Ele sint cunoscute și nu o dată au fost semnalate și de ziarul „Scînteia". Poate o simplă enumerare a celor mai importante dintre ele ar fi suficientă acum.Așadar, să notăm : • cuptorul propriu-zis al oțelăriei contractat din import, în loc să fie livrat încă din aprilie anul trecut, a sosit cu cîteva luni de zile întîrziere o podul rulant de 100/32/8 tone, pentru turnarea oțelului, a fost expediat de U.M. Timișoara nu numai cu întîrziere de 4—5 luni, dar și incomplet din punct de vedere mecanic (la 10 ianuarie a.c. s-a livrat căruciorul de 100 tone al acestui pod) • in fine, pe lîngă alte apa- rataje și instalații contractate din import, alte 118 panouri electrice au sosit de la „Automatica" din București abia la începutul lunii noiembrie, față de luna august 1973.— Desigur, a continuat interlocutorul nostru, au existat și cauze de ordin subiectiv. Și acestea, dar celelalte cauze, obiective, au determinat ca oțelăria electrică de pe platforma Combinatului siderurgic de la Galați să fie trecută, la sfir- șitul anului trecut, la capitolul restanțe.Mai mult decît oriclnd, acum se cere un răspuns clar la întrebarea: cind va fi produsă, totuși, prima șarjă Ia oțelăria electrică de Ia Galați 7 Ne-am concentrat investigațiile pe șantier, acolo unde, practic, „numărătoarea inversă" a început. Pentru că trebuie subliniate pregnant intensele preocupări, eforturile susținute ale constructorilor și montorilor de a recupera intîrzie- rile altora, mai precis ale celor care au incălcat flagrant termenele de livrare a utilajelor. Bunăoară, atît constructorul, cit și beneficiarul, cu sprijinul biroului comitetului județean de partid, au luat

multiple și eficiente măsuri politice și tehnico-organizatorice care vizează punerea cit mal curînd în funcțiune a oțelăriei electrice. Astfel, montorii șantierului nr. 31, conduși de inginerul Constantin Baltă, și ai șefului de lot Eugen Pamfil efectuează acum, în paralel, montajul celor două cuptoare, pentru ca o bună parte din întîrziere să fie recuperată prin punerea în funcțiune a oțelăriei la întreaga capacitate, înainte de termenul prevăzut. Și la partea electrică, loturile 423 și 411, conduse de Isman Boris și Mihai Palade, își concentrează forțele spre atingerea aceluiași scop : grăbirea punerii in funcțiune a oțelăriei electrice la întreaga capacitate. încă din a doua decadă a lunii decembrie 1973 au început probele Ia mecanismele adiacente primului cuptor, cum sînt : cărucioarele pentru oalele de zgură, cărucioarele de la cuptoarele de fero-aliaje, instalațiile de uscare a oalelor, cit și la stația de pompe, respectiv la toate fluidele energetice.— La ora actuală, ne relata inginerul Ștefan Prică, toate eforturile sînt îndreptate spre grăbirea montajului mecanic al primului cuptor aflat în stadiu final. S-au „atacat" și lucrările la instalațiile hidraulice și de răcire de pe cuptor. Parțial au început să sosească componente pentru cel de-al doilea cuptor, care se montează în ritm înalt. La stația de racord adine se efectuează verificarea și probe cu toate cele trei tensiuni : 110 kV,35 kV și 6 kV. Precizez : sîntem hotărîți să facem totul pentru a diminua pe cit posibil întârzierea, pentru ca oțelăria electrică să Intre in funcțiune la întreaga capacitate, cît mai repede posibil, înainte de termenul de 30 iunie, prevăzut prin planul de stat.— Ne puteți da un răspuns mal concret, avînd în vedere stadiul actual al noului obiectiv 7— Luna aprilie pentru Întreaga capacitate. în orice caz, prima șarjă va fi elaborată mult mai devreme, dacă furnizorii interni vor înțelege să-și respecte în „ceasul al 12-lea“ contractele.Ziarul nostru a mai adus în fața cititorilor situația de la acest obiectiv, a atras atenția atît constructorilor, cît șl furnizorilor și beneficiarilor. Mai mult decît atît, semnatarul acestor rînduri a discu- iat nu o dată cu cei doi factori im

Prea se grăbesc încet furnizorii 
de utilaje pentru șantierul 

din Turnu-MâgurelePină la sfîrșitul actualului cincinal, potențialul de producție al Combinatului de îngrășăminte chimice din Tr. Măgurele urmează să înregistreze o sensibilă creștere. Numai în acest an, de exemplu, pe această mare platformă industrială trebuie să se realizeze, conform planului de stat, un vo- I lum de investiții de circa 809 milioane lei, in cadrul căruia ponderea o deține noua unitate de Îngrășăminte complexe.în rindurile de față nu ne vom referi la activitatea constructorilor — Grupul de șantiere al Trustului de construcții industriale București — (deși ar fi și în această privință cîteva de spus) întrucit, pe zi ce trece, în balanța lucrărilor de pe șantier „talerul" utilajelor atîrnă din ce în ce mai greu, periclitând termenele de punere în funcțiune a obiectivelor planificate.Dar să vedem, mai concret, cum stau lucrurile. Potrivit aprecierii conducerii compartimentului de investiții din combinat, pentru noua unitate de îngrășăminte complexe întreprinderile din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele trebuiau să livreze, anul trecut, 2 392 tone utilaje tehnplogice, iar pe șantier au ajuns pînă la sfîrșitul anului doar 560 tone utilaje. Deci o restanță considerabilă, diminuată însă pînă la 15 ianuarie a. c., la 1 200 tone. Adăugind a- cestora sarcinile pentru anul în curs, de 3 620 tone, avem volumul deosebit de mare de utilaje pe care montorii de pe șantier le așteaptă.Faptul că atit printre restanțele din anul trecut, cît și printre utilajele contractate pentru 1974 există părți ori instalații întregi cu un ciclu lung de montaj, a căror livrare în timpul optim a devenit incertă, determină pe unii factori de răspundere să se gindeaseă la

ideea că termenul de punere în funcțiune a fabricii de îngrășăminte complexe — trimestrul I 1975 — trebuie decalat. Citevaexemple concludente : pentru cazanul auxiliar și coloana de sinteză de la instalația de amoniac, cu termene de livrare în aprilie 1974, furnizorii — întreprinderea „Vulcan" și, respectiv, I.M.G. București — nu dispun încă, nici la această oră, de toate cantitățile de materiale ; iar pentru colectivul de la „Grivița roșie" din Capitală termenul de livrare eșalonată, mar- tie-aprilie 1974, a coloanei de absorbție de la instalația de acid azotic se suprapune cu perioada de execuție a aceluiași utilaj necesar Insă Combinatului de îngrășăminte chimice de la Arad. Sint situații și de altă natură ; pentru unele aparataje și echipamente de înaltă tensiune, „Electroputere" din Craiova a stabilit termene de livrare' în trimestrele II, III și IV din acest an, cu toate că produsele respective sînt necesare montorilor în acest trimestru....Și multe, multe alte probleme își așteaptă soluționarea, deși au atras pe șantier, în repetate rînduri, reprezentanți ai unor ministere și centrale industriale, care de fiecare dată au elaborat alte și alte grafice, „minute" și planuri de măsuri. Dar, după cîte ne-au spus, nil de așa ceva duc lipsă constructorii și montorii de pe șantier. Că timpul trece, termenul de punere în funcțiune se apropie, iar economia contează pe o nouă capacitate de producție de mare însemnătate. Tocmai de aceea, nici o amînare nu poate fi admisă. La timpul stabilit fabrica de îngrășăminte complexe trebuie să producă 1
Alexandru BRAD
corespondentul „Scînteli"

Imagine din secția de montaj general al rulourilor compactoare de la întreprinderea de utilai terasier — Buzău Foto : E. Dtchiseanu
LA I. A. S. BELCIUGATELE

Fapte demne 
de inițiatori ai întreceriiAm trecut zilele a- cestea pe la întreprinderea agricolă de stat Belciugatele — Ilfov, al cărei colectiv de muncitori și specialiști a chemat la întrecere toate celelalte întreprinderi agricole de stat din țară pentru folosirea din plin a mijloacelor materiale și forței de muncă în vederea obținerii unor producții și venituri suplimentare față de plan. Pentru a realiza o- biectivele propuse, au fost luate toate măsurile necesare unui bun demaraj din prima lună a anului.în toate fermele și sectoarele de producție se desfășoară o intensă activitate. La ferma nr. 2 de cîmp, sub îndrumarea ing. Simion Bonca, se lucra la administrarea Îngrășămintelor chimice. (prima fotografie). Pînă acum au fost administrate cîte 200 kg azotat de amoniu Ia hectar pe o suprafață de 340 ha cultivate cu grîu. Acțiunea de fertilizare continuă pe

întreaga suprafață de 3 000 ha cu grîu, ur- mind ca imediat ce timpul e favorabil să fie folosită în această importantă acțiune și aviația utilitară. De la ing. Gheorghe Tiru, directorul întreprinderii, am aflat că, paralel cu administrarea îngrășămintelor chimice, se transportă și se împrăștie pe cîmp însemnate cantități de îngrășăminte organice. Pînă la această dată au fost transportate peste 3 000 tone gunoi de grajd.în sectorul mecanic, mecanizatorii efectuau ultimele verificări Ia tractoare și la celelalte utilaje agricole care vor fi folosite în campania agricolă de primăvară, lucrări care au fost făcute în proporție de 80 la sută, (fotografiile nr. 2 și nr. 3). De remarcat că întreprinderea este dotată cu un bogat parc de tractoare și mașini agricole : 107tractoare, 26 semănători SPC-6, 24 combine C-12 etc.O activitate rodnici

se desfășoară și în sectorul zootehnic, care cuprinde, între altele, 800 bovine, din care 371 vaci cu lapte. Datorită bunei îngrijiri și furajări a animalelor, producția medie zilnică de lapte pe cap de vacă furajată a fost, în luna ianuarie, de 10,8 litri. Anul trecut s-a realizat o producție medie de 3 605 litri, iar in acest an s-a prevăzut a se obține 4 000 1. La tineretul bovin s-a realizat, anul trecut, un spor in greutate de peste 900 gr zilnic, îngrijitorii Ion și Flo- rica Preda, soț și soție, îngrijesc cu pasiune și dragoste tineretul bovin, reușind să obțină sporuri mari de creștere în greutate (fotografia nr. 4).Există deci toate premisele ca I.A.S. Belciugatele să-și îndeplinească angajamentele.
Florea 
CEAUȘESCU
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Noi tipuri 
de rulmențiVASLUI (Corespondentul „Scînteii", Vasile Iancu). — Seriilor de rulmenți mari și mijlocii fabricați la întreprinderea bîrlădeană li s-a adăugat una nouă — cea a rulmenților de dimensiuni mici, odată cu noua capacitate de producție care este, de fapt, o veritabilă fabrică, amplasată într-o hală monobloc de mari proporții. Aici au început să se producă primele inele ale primului rulment din seria mezină.în acest an, pe lingă tipodi- mensiunile de rulmenți mari, întreprinderea bîrlădeană va fabrica și o gamă variată de rulmenți mici, urmînd ca pînă la sfirșitul cincinalului, capacitatea de producție a uzinei să crească de cîteva ori față de producția prezentă. Implicit, va crește șl numărul tipodimensiunilor care, acum, se cifrează la peste 400. Preocuparea colectivului de muncă de aici pentru ridicarea calității, perfecționarea tehnologiilor de fabricație și sporirea de la an la an a numărului de rulmenți se Împletește cu aceea privind diversificarea continuă a producției do rulmenți solicitați in numeroasa țări ale lumii.
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— în domeniul producției utilajelor petroliere — aprecia interlocutorul nostru — avem o tradiție valoroasă, recunoscută, pe care o susținem și o cultivăm de decenii. Producția de utilaje petroliere rămîne o ramură cu o principală pondere în industria națională, precum și - la export Deținem locul II în lume în ce privește exportul de utilaje petroliere, după S.U.A., șl locul III pe plan mondial în domeniul nivelului producției — după S.U.A. și U.R.S.S. în prezent, sîntem angajați, între altele, în realizarea a două programe prioritare de cercetare privind forajul de adincime și forajul marin. Dar atit din perspectiva acoperirii cerințelor interne — care merg de la punerea în valoare a unor zăcăminte din straturi subterane din ce în ce mai adinei, pînă la recuperarea, în procente tot mai ridicate, a hidrocarburilor — cît șl din aceea a măririi exportului și creșterii eficientei acestuia, este necesar un ritm mai susținut de dezvoltare a creației tehnico-științifice In această privință. Inevitabil, o a- semenea tradiție valoroasă impune cercetării științifice de profil să mențină și să consolideze pozițiile ciști- gate pe piața internațională, precum și adjudecarea de noi rezultate și priorități. ,— Ne-am obișnuit si aflăm 
că rezultatele institutului dv. 
sint prețuite la diverse tirguri 
și expoziții naționale și inter
naționale. Am văzut, in citeva 
ocazii, tricolorul nostru înălțat 
pe instalațiile argintii de fora) 
românești, dominind cerul și 
clasamentele. La realizarea lor, 
colectivul pe care îl conduceți 
avea un aport aproape integral. 
Ce premiere ați mai lansat in 
ultima vreme ?\— Dintre premierele omologate recent amintesc un nou tip de instalație de foraj seismic, denumită F.S.-32. Ea dezvoltă cele mai înalte performanțe mondiale. Cred că va fi un nou succes de prestigiu. Un alt rezultat, demn de remarcat. îl reprezintă noul tip de sape cu role (sapele cu trei conuri și cu lagăre etanșe). cu performante de 3—4 ori mai bune decît ale altor tipuri, dintre cele existente. Șirul realizărilor recente ar .mai putea continua și cu alte produse noi. Aș vrea insă să vorbim despre altă problemă ; despre eforturile de a face față — din punctul nostru de vedere, al principalei unități științifice de profil — exigențelor net superioare pe care partidul 

și statul le ridică In acest domeniu In etapa actuală.
— Adică... T— în institut ne ocupăm de crearea produselor noi de la a la z ; de la elaborarea ideii, pînă la proiectul final de execuție ; iar prin grupe de specialiști trimise în uzine, adesea, contribuim șl la realizarea prototipurilor industriale. Este limpede, deci, că cercetătorii și proiectanții trebuie să fie primii în menținerea priorităților, pe care să le înmul- 

Prestigiul utilajelor petroliere 
românești—Iu un nivel 

mereu superior!

CITEVA DIRECȚII DE ACȚIUNE AIE CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE DE SPECIALITATE

țlm. Pentru aceasta trebuie să asigurăm, din timp, un fond de cercetări și soluții de mai largă anvergură, teoretice, ca bază indispensabilă viitoarelor aplicații. Astfel încit să nu fim surprinși. în perspectivă, de înnoirile pe care le-ar aduce alții. In prezent, trebuie să recunosc, nu facem totul în acest domeniu. Motivele ? în mintea multor specialiști, predominanta și utilitatea cercetării de nivel aplicativ au dus, greșit, la absolutizarea ei, în sensul că aceasta nu se mai ocupă decît de teme absolut sigure.— O atare mentalitate nu se 
datorează comodității ?— Poate. Poate și faptului că majoritatea temelor sint finanțate de întreprinderi. Iar întreprinderile acceptă finanțarea unei teme numai dacă cercetătorii prezintă de la bun început rezultatul ce-1 vor obține. Evident, nu sînt împotriva „lovirii tintei din primul foc". Specificul muncii da 

eercetare este Insă descoperirea noului. Din aceleași motive, din înțelegerea uneori mecanică a eficienței cercetării, se îndepărtează — sau devine anevoioasă — intervenția specialiștilor noștri in domenii care constituie în prezent un teren de acută confruntare în ceea ce privește competitivitatea pe piața internațională.
— La ce anume, concret, vă 

referiți ?— Există, de exemplu, • vie pre-

Convorbire cu 
ing. Alcibiade MIHĂILESCU, 

directorul Institutului de proiectări 
și cercetări pentru utilaj petrolier

ocupare pentru dotarea instalațiilor petroliere cu sisteme de control și măsurare cit mai avansate, mecanizate și automatizate, pentru creșterea parametrilor de foraj. Aceste perfecționări ale produsului nu-1 interesează direct pe cel ce finanțează cercetarea. adică întreprinderea producătoare. Uneori, ei îi este indiferent dacă, in exploatarea la beneficiar, datele funcționării instalației se iau după „fler" sau sînt citite, cu exactitate. de pe un panou de control automat. Totuși, clienții externi pretind astfel de dotări și sînt dispuși să plătească bine pentru ele. Lipsa de receptivitate în înțelegerea acestei necesități determină ca asemenea preocupări tematice să nu fie sufi

cient de stimulate în prezent. Chiar dacă se abordează, în institut, ele sint realizate rupindu-se cîte ceva din fondurile destinate altor teme, ceea ce nu mi se pare normal.O a doua condiție pentru a se »- sigura perspectiva înnoirilor productive din acest sector privește baza experimentală.-- Da, e cam greu de ima
ginat un laborator care să per
mită realizarea experimentală a 
prototipului unei instalații de 

fora), de pildă. Fie și numai 
din cauza înălțimii ei, a dimen
siunilor...— Acesta este unul dintre motivele pentru car,e am adoptat soluția creării bazei experimentale * institutului in întreprinderile de profil, în acest scop, am și trecut la proiectarea, în institut, a unor standuri de încercare complexe, care vor fi realizate și amplasate în întreprinderile producătoare și beneficiare. La fiecare stand adăugăm o capacitate de încercări pentru uzul nostru, al cercetării. în ce privește încercările și controlul calității produselor, In prezent au crescut considerabil exigențele, aceasta fiind o sarcină esențială subliniată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Ca atare, sperăm că întreprinderile cu care colaborăm vor înțelege importanța acestui efort și vor acționa pentru execuția lucrărilor respective.

— Institutul colaborează șl 
cu alte colective, de la diverse 

catedre, din cercetarea uzinali, 
de la nivel de centrală pină la 
specialiștii in cercetare și pro
iectare din alte sectoare.— într-adevăr. cu unii colaborarea merge bine, cu alții însă... mai scîrtîie. Un exemplu. Intre principalele terenuri de confruntare calitativă, cel al acționărilor electrice cu care sint dotate instalațiile petroliere este deosebit de important. A- cestea contribuie la mecanizarea și automatizarea operațiunilor din instalații. Pînă în prezent însă ministerul de profil — Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii — nu și-a dezvoltat acest sector pe măsura cerințelor, deși acesta ar avea în conlucrarea cu institutul un debușeu apreciabil. Intr-un mod mai susținut ne-ar putea sprijini și cercetarea de specialitate de Ia catedrele universitare.

— împreună cu Institutul po
litehnic din Timișoara ați ob
ținut rezultate bune.— Da. cu specialiștii din Timișoara am colaborat, in ultima vreme, la realizarea unor turbine lente, pentru motoarele de foraj în adincime. Totuși, aceasta nu înlătură perturbarea ce apare frecvent în domeniul conlucrării cu catedrele. De exemplu, ai nevoie, pentru realizarea unei sarcini, de un anume specialist de la catedră.

— Il solicitați...— Nu. De ce așa de simplu 7 ! A- dică, s-ar putea și simplu : știm care este specialistul, discutăm cu cei in drept să ne permită colaborarea cu acesta, trecem în plan 100 de ore pentru el și ne-am face treaba. Dar lucrurile nu se petrec așa de simplu. Ne adresăm institutului și treaba decurge mai anevoios decît am trata direct cu specialistul.Dar discuția ar putea continua, căci fiecare problemă este cu încrengături și consecințe. Un lucru ne este clar. Pentru a ne asigura și pe viitor afirmarea puternică, la nivelul celor mai bune realizări din a- cest domeniu, trebuie să ne îngrijim din timp de cercetare, de cercetarea in perspectivă. Căci, mai inainte de confruntarea utilajelor tehnologice pe piață, sc produce o confruntare de competitivitate, indirectă, în laboratoare. in sinul creației științifice și tehnice de specialitate. Dar noi nu trebuie să acționăm singuri, ci îndeaproape sprijiniți de către toți specialiștii, pentru impunerea grabnică a creațiilor noastre în interesul major al economiei, al țării.
Convorbire realizată de
Teodor CAZACU

VALORIFICAREA
REZERVELOR AGRICULTURII(Urmare din pag. I) primăvară presupune ca toate tractoarele și celelalte utilaje agricole să fie reparate și revizuite cu grijă pentru a exista garanția bunei lor funcționări. în timpul scurt care a rămas pînă la începerea din plin a lucrărilor din cîmp, este necesar ca organele și organizațiile de partid, conducerile stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și ale întreprinderilor agricole de stat să acorde cea mai mare atenție încheierii grabnice a lucrărilor de reparații la tractoarele și mașinile a- gricole. în acest sens, să fie mat. mult folosită experiența prețioasă a multor ateliere mecanice privind organizarea în flux a reparațiilor, reconditionarea unor piese de schimb. In fiecare județ să se asigure redistribuirea pieselor de schimb între unități.Nivelul recoltei depinde în bună parte și de folosirea unor semințe din soiuri și hibrizi de mare productivitate, adaptate condițiilor pedoclimatice locale. De aceea, organele și organizațiile de partid, consiliile populare, direcțiile agricole șl specialiștii din unități au datoria să se ocupe cu răspundere de asigurarea și pregătirea din timp a întregului necesar de semințe. Trebuie ca în fiecare unitate agricolă să se examineze de urgență balanța semințelor și să se ia măsuri operative în vederea procurării celor deficitare prin schimb, contract și întrajutorare. Conducerile unităților agricole sînt chemate să întreprindă măsurile necesare pentru pregătirea și condiționarea din vreme a semințelor, verificarea calității acestora.O importantă acțiune din această perioadă o constituie asigurarea condițiilor de care depind realizarea și depășirea planului in iegu- micultură, respectarea întocmai a indicatorilor pe fiecare sortiment în parte. în acest scop, conducerile unităților i agricole cultivatoare de legume, cu sprijinul organizațiilor de partid, trebuie să acționeze pentru insămințarea suprafețelor sta

bilite pe culturi și încheierea contractelor la nivelul indicatorilor repartizați. Preocuparea primordială a legumicultorilor trebuie să fie intensificarea ritmului de reparații și de amenajări la răsadnițe și solarii, fertilizarea grădinilor de legume. Executarea la timp și de calitate a acestor lucrări oferă premise favorabile pentru obținerea unor producții sporite de legume, eșalonate pe o perioadă cit mai lungă din an.Pentru păstrarea și dezvoltarea patrimoniului pomicol șl creșterea mai rapidă a producției de fructe, o mare însemnătate are organizarea unor acțiuni de masă, cu participarea tuturor locuitorilor satelor și comunelor, pentru plantarea pomilor fructiferi și executarea lucrărilor de sezon in livezile existente.Conducerea partidului și statului se ocupă îndeaproape de dezvoltarea continuă a zootehniei. în vederea realizării unei producții mari de carne, lapte, lină, trebuie întreprinse și aplicate cu toată consecvența măsurile pentru realizarea planului de creștere și ameliorare a efectivelor de animale, înfăptuirea sarcinilor de producție și de livrare la fondul de stat. In acest important sector al agriculturii este nevoie să se desfășoare o activitate susținută pentru organizarea temeinică a producției și a muncii, respectarea riguroasă a programului zilnic de furajare, Îngrijire și adăpare a animalelor, gospodărirea judicioasă a resurselor de furaje, îmbunătățirea procesului de reproducție și de selecție, creșterea în cele mai bune condiții a tineretului femei de prăsilă.Pentru realizarea și depășirea sarcinilor ce revin oamenilor muncii din agricultură in acest an, este necesar ca întreaga activitate de pregătire a lucrărilor agricole de primăvară, toate celelalte acțiuni curente din ferme și unități agricole să se desfășoare sub directa conducere a comitetelor județene și comunale de partid, a organizațiilor de partid din unitățile agricole de stat și cooperatiste.
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în ultimii ani, mulți dintre locatarii noilor cartiere au făcut cunoștință, la modul cel mai concret, cu un termen nou, însă foarte frecvent, din vocabularul urbaniștilor noștri : „îndesire". Abia mintuiți de vecinătatea șantierului, de a- leile desfundate, de praful stîrnit de basculante, abia aduși — uneori prin contribuția lor nemijlocită — la un peisaj civilizat, în care vegetația și ordinea iși regăseau echilibrul, ei descopereau că excavatoarele și macaralele își fac din nou apariția, cu tot cortegiul binecunoscutelor consecințe. Desigur, sînt foarte puțini acei cetățeni care — chiar puși în asemenea situație — să nu înțeleagă rostul preocupării edililor și proiec- tanților pentru utilizarea cit mai rațională a teritoriului urban, cu atît mai mult cu cit importanta ei a fost in repetate rînduri subliniată In documentele de partid, în indicațiile conducerii de partid și de stat. Dar nu e mai puțin adevărat că, nici chiar cei mai informați nu întîrzie să-și pună întrebări : de ce nu s-au prevăzut, de la bun început, soluțiile cele mai bune ? Ce garanții există că acum, într-adevăr, s-a atins densitatea optimă ? Și, la urma urmei, cit de des trebuie și se poate admite să fie așezate blocurile ? în ce constă, de fapt, problema ?La asemenea întrebări și-a propus să răspundă recenta plenară lărgită a comitetului de conducere al Uniunii arhitecților, avînd drept temă valorificarea te- 1 ritoriului urban in noile ansambluri de locuit. Atît din studiul prezentat de președintele U.A., prof. dr. arh. Cezar Lăz&rescu — studiu întocmit în cadrul catedrei de urbanism a Institutului de arhitectură „Ion Mincu" — cit și din cuvîntul participanților la dezbateri, reies concluzii de mare Însemnătate, care depășesc limitele interesului pur profesional, adresin- du-se celor mai largi categorii de cetățeni.Să începem cu ultima întrebare pusă: în ce constă problema ? Se știe că, din întreaga suprafață a țării, doar aproape 10 milioane de hectare sînt, în prezent, teren arabil. Cu toate eforturile care se fac — și se vor face în continuare — pentru îmbunătățirea fon- iului funciar, e greu de iresupus că suprafața ara- jilă ar ’putea îi extinsă in mod substanțial ; este mai de grabă de semnalat o tendință de reducere a ei, datorită echipării teritoriului național cu noi rețele de transporturi și comunicație, energetice, construirii noi obiective ș.a. Sporirea medii la hectar ea limitată chiar în cazul culturii intensive. Creșterea populației, a cerințelor de consum impun — evident — o gospodărire a fondului funciar care să mențină, pentru o perioadă de timp cit mai îndelungată, condi-

țiile normale da obținere a hranei necesare. Tocmai a- ceasta este problema urbaniștilor — șă limiteze teritoriul ocupat de orașe, dacă este posibil la cel actual, pentru a nu grăbi atingerea punctului critic definit mai sus. Este posibil ? Pe ce căi ? Cu ce consecințe?Municipiile și orașele României — 236 la număr — închid în perimetrul lor (aflat în curs de definitivare, ca urmare a anlicării Directivelor Conferinței Naționale din iulie 1972 a

tată unui locuitor, va crește pînă la sfîrșitul secolului de 4 ori. Ceea ce înseamnă că dublarea densității calculate în locuitori la hectar va pretinde, în realitate, în cadrul aceluiași teritoriu, o creștere de opt ori a suprafeței desfășurate (adică a suprafeței însumate a tuturor nivelurilor construcțiilor). Iată cum realizarea unei densități mai ridicate a construcțiilor decurge direct din grija pentru pîinea generației viitoare.

de industriale producției este și

• De la „îndesire" 
țifică a problemei 
rilor de locuit • Vor 
metre urbane pînă

la o abordare știin- 
densității ansamblu- 
rezista actualele peri- 
la sfîrșitul secolului ?

• Revine întrebarea : de ce numai P-f-4 
și P+10?

P.C.R.) 170 415 globală de 47 locuitori hectar (cifra densității categorii de orașe variază între 31, in medie pentru cele sub 20 000 de locuitori, și 98, în cazul Bucureștiu- lui). în situația, posibilă, a creșterii populației urbane, pînă în pragul mileniului III, L peste 20 000 000 de locuitori, se apreciază că in actualele municipii și orașe vor trăi aproape 15 milioane de oameni (față de 7 750 000, astăzi). Rămânind în perimetrele stabilite în prezent, densitatea globală ar trebui să crească la 87 locuitori la hectar, ceea ce, la prima vedere, nu pare prea mult. Dacă se ține seama insă de toate implicațiile acestei dinamici, proporțiile se schimbă.în primul rînd, suprafața zonelor de locuit nu reprezintă, la această oră, decit 52 la suta din teritoriul o- cupat de orașe (în Franța studiile de dezvoltare prevăd valori de 56 la sută, în Elveția — 61 la sută). Densitatea zonelor de locuit este deci aproape dublă față de cea globală, pe o- raș. De notat că grija pentru utilizarea rațională a teritoriului urban nu poate fi limitată la zonele de locuit, ci trebuie să privească în egală măsură zonele industriale, de depozitare, suprafețele afectate de circulație etc. ; totodată, se poate spune că există o rezervă pentru . dezvoltarea zonelor de locuit chiar în interiorul perimetrelor actuale, pe seama extinderii procentuale a suprafețelor rezervate acestora..în al doilea rînd, față de suprafața locuibilă medie de 8.5 mp care revine. în prezent, la un orășean (noua normă legală este de 10 mp), se prevede o creștere, pînă în anul 2000, 14 mn. Avînd în vedere dezvoltarea previzibilă serviciilor, se apreciază suprafața construită,

o suprafață de ha, cu o densitate la pe Conform unui calcul prezentat în cadrul discuțiilor, pentru a asigura păstrarea pină în anul 1990 a perime- trelor actualelor municipii și orașe, s-ar impune adoptarea unui ritm ridicat de înlocuire a fondului construit și uzat (3 la sută pe an din total) și a unor densități considerabile (mer- gind chiar pină la 1 000 de locuitori la hectar, în samblul de locuit).Mai mulți vo-bitori subliniat faptul că una cepași densitate poatetinsă pe mai multe căi, folosind blocuri de înălțimi diferite și că nu se justifică, din acest punct de vedere, alcătuirea ansamblurilor exclusiv din blocuri cu patru sau zece etaje, ca pină acum.Lucrările plenarei au e- vidențiat însemnătatea a- bordării științifice a problemei densității și a extin-

an-au și a- fl a-

derll studiului la toate implicațiile ei. Ceea ce ar solicita repunerea în discuție a normativelor urbanistice, ca și depășirea stadiului care limitează investigațiile la tipurile de cartiere de locuit din orașele existente — cel tradițional, cu străzi- coridor, și cel „modern", cu blocuri dispuse liber pe teren. Deplasarea orizontului cercetării pină în pragul mileniului viitor pretinde mai mult curaj în conceperea unor soluții noi. în pas cu manifestările de vîrf existente în acest domeniu pe plan mondial. Un asemenea curaj, însă, nu se poate baza decît pe un studiu aprofundat și continuu. Or, din păcate, în domeniul arhitecturii și urbanismului, cercetarea științifică se menține, la noi, de ani de zile, la un nivel de inexplicabilă timiditate. Ziarul nostru va găzdui oricînd în coloanele sale acele opinii ale specialiștilor care, pla- sînd în centrul atenției generale subiectele „fierbinți" ale acestui domeniu de activitate, ar putea contribui la un reviriment — așa cum, de pildă, a făcut-o recent, publicînd o sumă de observații, pe care noi le socotim deosebit de actuale și interesante, cu privire la căile de reducere,' prin proiectarea locuințelor a consumului de combustibil în exploatare. Poate cea mai importantă concluzie a plenarei Uniunii arhitec- ților — care, în sine, poate fi socotită un început promițător de drum — este necesitatea unei schimbări radicale de'optică în domeniul construcției de locuințe, care să fie rezultatul dezvoltării activității de cercetare științifică în arhitectură și urbanism, pe măsura cerințelor actuale și a perspectivei largi cu care este confruntată.
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Titlul filmului, Trecătoarele iubiri, este, desigur, de natură să predispozițiile publicului. Și narațiunea evocă, într-adevăr, iubirile trecătoare sau neîmplinite ale personajului principal. Tema filmului realizat — după un scenariu propriu — de Malvina Urșianu plasează insă pe un plan secund experiențele sentimentale ale acestui personaj ; ceea ce-I readuce definitiv in țară pe Andrei, bărbatul stabilit de cîțiva ani în străinătate, nu este nici iubirea de mult stinsă pentru Ana, ' fosta colegă de școală din satul natal, și nici dragostea necicatrizată încă pentru Lena, colega de studenție, acum arhitectă și ea, și căsătorită, ca și Andrei. Ci o altă legătură, mult mai profundă, indestructibilă.: dorul de patrie, dragostea de patrie, singura iubire nicicind trecătoare. Drama lui Andrei este, de fapt, drama dezrădăcinării, iar autoarea filmului și-a propus, după cum ne-a declarat in ajunul premierei — și In mare măsură a izbutit — să tălmăcească în imagini cinematografice acest sentiment, intraductibil în nici o altă limbă, care este dorul ; neliniștea dureroasă a omului mistuit de dorul de ' patrie și pentru care nimic nu poate compensa despărțirea de pămîntul și de oamenii țării sale.Chiar de Ia primele secvențe, filmul surprinde a- ceastă stare a personajului, în avionul care-1 readuce pe Andrei în țară, în momentele plimbării nocturne pe străzile Capitalei, febra regăsirii patriei este sugerată veridic. Ca și în peregrinările sale de mai tirziu, care-i poartă pașii spre locurile copilăriei, dezvăluindu-i noile frumuseți ale patriei înfloritoare de astăzi, sau frumusețile dintotdeauna știute ale pămintului natal și care capătă parcă, acum, dimensiuni și sensuri noi. Muzica scrisă de compozitorul Tiberiu Olah, cu o expresivitate adecvată temei, contribuie esențial la pregnanța atmosferei dominate de adîncl nostalgii, la punctarea momentelor dramatice.1 Regrete, reconsiderări, rea de a reînnoda rupte greșit,

stimuleze lirice ale

incerca- firele în urma unui pas bucuria de a se

la și a că afec-

simți din nou acasă ; personajul este stăpînit de sentimente complexe, și presupunem că opțiunea lui, definitivă, fundamen- ’ tală, e rodul unui proces de conștiință profund și chinuitor petrecut în anii înstrăinării. Vom a- fla însă că destinul acestui bărbat este marcat de o boală incurabilă, de presentimentul și apoi de certitudinea unui sfîrșit apropiat, implacabil. Semnul morții, sub care e plasată Înapoierea în țară a per-

tică interiorizare, personajul, trăiește convingător simțămintele contradictorii ale Lenei, momentul de poetică abandonare de pe țărmul mării, repede dar dureros reprimat, dramatismul eliberării de sub povara unei amintiri care a planat, peste ani, asupra existenței acestei femei a zilei de azi. Intr-un rol mai puțin generos, actorul Cornel Coman conturează — pe aceeași linie a jocului firesc — portretul soțului Lenei, un om rezervat,

ROMÂNIA-FILM" prezintâ Misterioasa prăbușire"

Nu demult a văzut lumina tiparului „Etnografia ro
mânească" de Ion Vlăduțiu, lucrare amplă, prima de 
acest fel intr-un domeniu de activitate care resimțea 
acut necesitatea unui studiu exhaustiv, întreprins cu 
mijloacele și instrumentele competentei științifice. Vo
lumul cuprinde evoluția ideilor etnografice in Româ
nia, reliefează aspectele caracteristice ale modului de 
viată și ale culturii populare românești, pune in evi
dență acele valori care îi subliniază profunda sa ori
ginalitate, puternicul său spirit creator.

Dată fiind importanta lucrării, bogăția și varietatea 
datelor cuprinse, caracterul perfectibil al interpretării 
unor fenomene sau al unor modalități de tratare, am 
solicitat părerea unor reputati specialiști.

0 lucrare merituoasăConsecvent unei juste orientări de pe poziții materialist-dialectice, Ion Vlăduțiu Înglobează în tratatul său etnografic problematica culturii materiale șl spirituale tradiționale a poporului român, cu implicațiile sale necesare și oportune în contemporaneitate, în măsura în care se impun prin legitatea transmiterii lor in practica orientării spre viitorul nostru politic, economic, cultural.în concepția științifică • lui Ion Vlăduțiu, raportul dintre arta populară și etnografie se definește clar în următoarea formulare : „Creațiile de artă populară constituie unul dintre domeniile culturii populare" (p. 378). formulare care poate fi dezvoltată prin ideea că procesul de creație artistică populară se integrează ansamblului interdependent, sincretic și dialectic al fenomenului et-, nlc de cultură populară. Arta populară constituie deci o latură a caracterelor specific etnice, cu implicațiile sale estetice și este deci, în consecință, o ramură a etnografiei, un aspect fenomenologic al problematicii acesteia. Este o poziție la care subscriem, cu totul, pe care am susținut-o de peste două decenii în toate ocaziile care puneau acești termeni In discuție.Evidentă în această problemă este structura lucrării. în care — in afară de un capitol distinct de artă populară, cu o serie de considerații estetice și cu încercarea de a găsi locul artei

populare în contemporaneitate — creșția artistică populară este mereu prezentă, tratată la locul cuvenit în ansamblul complex al fenomenelor etnografice : elemente artistice arhitectonice șl organizarea artistică a interiorului la capitolul Locuința ; creații artistice în lemn la capitolul Creșterea animalelor ; industria casnică textilă ; meșteșugurile artistice populare românești, ca prelucrarea artistică a lemnului, cojocăritul, o- lăritul, prelucrarea artistică a osului și a cornului și, în sfirșit, portul popular.în toată expunerea problematicii artei populare românești, autorul dovedește o informație foarte bogată și manifestă o deosebită probitate științifică, prin expunerea — fără polemică — a celor mai noi, importante și competente rezultate și interpretări. Și aceste elemente asigură lucrării un nivel științific ridicat.Un alt element care ridică mult calitatea lucrării este permanenta strădanie de a aduce și situa în contemporaneitate fiecare fenomen și proces etnografic tradițional. în felul acesta, lucrarea se poate situa printre cele care constituie un Îndreptar în studiile de etnografie aplicată.Firește că într-un studiu atît de amplu se va găsi de fiecare dată și loc pentru completări, îndeosebi în urma unor noi cercetări întreprinse, dar

lași numitor a stărilor de spirit, conform unui model psihologic multiplicat, deși eroii, în parte, sint de fapt foarte diferiți ca structură, preocupări, condiție etc. Toți apar ca oameni apăsați, purtind o „povară psihologică" inteligibilă Cu excepția re secvențe, convingătoare prietenii de confruntările amintite constituie cel mult indirect argumente in dezbaterea temei fundamentale a filmului Trecătoarele iubiri ; iar înlănțuirea lor, grevată de hiatusuri, citeodată nemotivate de logica narațiunii, accentuează ritmul voit lent al a- cestui film.Imaginea semnată de o- peratorii Sandu Intorsu- reanu și Gheorghe Fischer are un incontestabil relief plastic, frumusețea peisajului românesc este remarcabil pusă in valoare de acest prestigios cuplu de operatori, descoperită parcă de ochii avizi ai personajului central. Este aici, se poate spune, o convenție pe care autoarea filmului o propune publicului său : privită din perspectiva lui Andrei, realitatea apare transfigurată, locurile, oamenii au o frumusețe parcă mai a- păsată. Dar prinsă în propriul ei joc, imaginea supralicitează și virează nu o singură dată spre artificial. N-am insista asupra acestor aspecte dacă ar fi vorba doar despre niște accente ilustrative sau despre compunerea ostentativă a unor interioare — amănunte desigur de ordin șecundar. Ele se conjugă însă cu o undă de prețiozitate în maniera de a povesti ; estetica filmului, întotdeauna elaborată minuțios de Malvina Urșianu, pare de astă-dată mai puțin sigură, cu anumite disonanțe și cutabile. calitățile definitorii maturitatea autorului său, coexistă cu intenții doar parțial finalizate ; peliculă inegală, cind recunoaștem nu recunoaștem exigentă a cineastului care a realizat „Gioconda fără surîs" sau, mai recent, acel atît de reușit film psihologic intitulat „Serata".

nu întotdeauna și explicabilă, unei singu- nu tocmai (discuția cu odinioară).

zz Trecătoarele
iubiri"

sonajului, poate estompa, credem, în parte, semnificația însăși a acestei reveniri, diminuînd-o la actul pur sentimental al omului care vrea să se sfirșească acasă. Oricum, este un punct neclar ca intenție al povestirii, care nu trece deloc neobservat.Cineast rafinat și sensibil, cu certă vocație pentru investigația psihologică, pentru filmul de atmosferă dens, laborios, Malvina Ur- șianu acordă, ca și în realizările anterioare, o atenție deosebită caracterizării eroilor săi, dirijează jocul actorilor spre dezvăluirea nuanțată a mișcărilor sufletești, urmărind autenticitatea trăirilor, a introspecțiilor. Ferite de riscul patetismului exterior, sentimentele lui Andrei își găsesc, în actorul George Motoi, un interpret discret, care biruie cu multă naturalețe dificultățile acestui rol încărcat de gînduri nerostite și constituind coloana vertebrală a întregului film. Există mult adevăr omenesc și în reapro- pierea de-o clipă dintre Andrei și Lena ; actrița Silvia Popovici își intuiește emoționant, cu o auten-

stăpin pe sine, cu o exas- defecte...Patrichi Hannei, un per-fierantă lipsă de n timp ce Gina creează, în rolul soția sonaj de un relief remarcabil, joc căldura unei iubiri cu tăria femeii de afaceri deprinsă să-și cenzureze — deși nu izbutește întotdeauna și pînă la capăt — reacțiile, celei mai dureroase, renunțări. Mai amintim aici impresionanta compoziție a actriței \ Beate Fredanov, admirabilă în rolul episodic, cu valoare de simbol, al femeii care în singurătate, pustie» Dar la principalele ale căror destine se interferează filmului birl" — mentele fruntările revelatoare sînt elemente de tensiune psihologică și dramatică oarecum izolate în desfășurarea povestirii. Drame individuale și resentimente, toate cam de aceeași natură, definesc cadrul u- man care-1 întîmpină pe Andrei ; se face simțită o anumită reducere la ace-

lui Andrei,împletind într-un subtil feminitatea, tîrzii,
chiar în cazul

se plimbă, pe plaja - revenind personaje,legitimind titlul „Trecătoarele iu- vom nota că „mode adevăr", con-
cu metafore dis- Cu alte cuvinte, filmului, reale, pentru arta șieste o în care și cind „mina"
D. COSTIN

Producție a studiourilor americane. Scenariul : Harold Medford — după romanul lui Ernest K. Gann, Regia : 
Ralph Nelson. Cu : Glenn Ford, Nancy Kwan, Rod Taylor.

• adnotări • adnotări • adnotări • adnotări •

Ion VLĂDUȚIU;

„ETNOGRAFIA ROMANEASCĂ"
el va rămlne drept prima încercare de acest gen în țara noastră și constituie un omagiu major adu* creatorllor acestei culturi, poporului român.

Tancred BANATEANU

Aprecieri îndreptățite, 
dar și cîteva rezerve„Etnografia românească" este, fără îndoială, o carte așteptată cu îndreptățire. cu atit mai mult cu cit discuțiile in legătură cu obiectul, metodele și contribuția a- cestei discipline la cunoașterea și definirea specificului etno-cultural au fost mai numeroase în ultimul timp.Meritul incontestabil al volumului lui Ion Vlă- duțiu este acela de a ne oferi prima încercare pentru o sinteză a etnografiei românești, lucrare mai mult decît utilă și necesară, prin informația, prin sistematica ei. In ce măsură cartea, apărută în Editura științifică, răspunde deplin titlului, sau în ce măsură ea reprezintă un pas înainte pentru această disciplină, in special din punct de vedere teoretic, merită să fie analizat și apreciat ca atare, în modul cel mai obiectiv.Fără a ne putea propune aici decît să exprimăm citeva puncte de vedere cu privire la lucrare, trebuie să spunem că meritele și lipsurile ei țin de însuși stadiul de dezvoltare al etnografiei, de o insuficientă precizare a locului și relațiilor sale cu disciplinele înrudite, cît și, pe de altă parte, de importanța pe care ea poate și trebuie să o capete prin

contribuția la elucidarea multor probleme, prin rolul eficient pe care-1 poate juca în procesul instructiv-educațional și in stimularea unui larg repertoriu deIndiscutabil lucru care te nează pozitiv nicia cu care adunat, sistematizat prelucrat un mare volum de materiale bibliografice și documentare (adeseori proprii, în sectoarele în care a făcut personal cercetări pe teren), pe care ni le pune la înde- mînă într-o schemă bine cunoscută și aproape u- nanim acceptată, fără a da insă totdeauna dezvoltarea cuvenită unor capitole în raport cu altele, ori fără a trage concluziile pe care materia- îngăduit. timiditate în a trage care, în cazuri,

creație. că primul impresio- este hăr- autorul aȘi

lele le-ar fi Este parcă o sau o reținere concluziile pe destul de multe materialele le-ar permite in spiritul concepției materialist-dialectice, teriale rezultate din activitatea laborioasă a unor înaintași, din truda creatoare a numeroșilor etnografi care au realizat lucrări meritorii în ultimul sfert de secol. Se resimte în lucrarea Iul I. Vlăduțiu — și o recunoaște el însuși — lipsa unei serii cit mai complete de monografii te-

ma-

matice și zonale, care să facă posibilă o adevărată sinteză.în această privință s-ar putea afirma totuși că autorul nu pune suficient în evidență unele contribuții care reprezintă pietre de hotar în încercarea de a da o imagine generală despre cultura și arta populară din volumul scos în anul 1969 de către Institutul de istoria artei, în editura Academiei, in care unele capitole (de exemplu, arhitectura) se situează la un nivel de cuprindere superior capitolelor similare din cartea lui Ion Vlăduțiu. O lipsă mai mare ni se pare însă, omiterea unor lucrări de înaltă ținută științifică și de larg orizont, cum ar fi cea a lui Al. Dima, intitulată „Arta populară și relațiile ei", nefolosi- rea, desigur critică, a numeroaselor studii de sociologie rurală gustiană, dar și contemporană, a lucrărilor lui Lucian
Arhitectura 

un capitolUn capitol important al volumului recent apărut este dedicat arhitecturii țărănești, unul din domeniile reprezentative ale culturii populare românești, oferind pe lingă numeroase exemplare de veche tradiție și altele, din ce in ce mai multe, ce oglindesc marile prefaceri petrecute în ultimele decenii.Despre casa țărănească din România s-a scris mult în ultimele trei sferturi de secol. Pe baza

Blaga, a lucrărilor publicate cu doi ani în urmă pe baza anchetei lansate în Europa cu privire la denumirea și definiția etnografiei, anchetă la care au răspuns cei mal autorizați etnografi contemporani.Fără a stărui, în acest spațiu restrîns nu se poate să nu apreciem și bogăția de ilustrații care aduce, normal, pe lingă lucruri inedite și multe altele consacrate, pe care se clădește volumul.Lucrarea lui Ion Vlăduțiu demonstrează importanța și locul pe care trebuie să-1 ocupe etnografia românească contemporană atît in rîndul științelor social-istorice, în învățămintul superior, cît și în practica vieții moderne pe care ne-o făurim după chipul și a- semănarea stilului nostru propriu, al trăsăturilor etno-culturale specifice, constituite de-a lungul istoriei.
Dr. Cornel IRIMIE 
populară— 
perfectibilunui material științific bogat, autorul a izbutit să dea o imagine complexă a unui fenomen de cultură populară, care pe teritoriul patriei se prezintă intr-o mare varietate de forme, dacă n-ar fi să amintim decît faptul că, pe de o parte, arhitectura populară românească face parte din vasta arie a arhitecturii de lemn de tip Blockbau din nordul Europei, tip apărînd sporadic în restul sud-estului european, iar
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pe de altă parte, că In cadrul arhitecturii noastre populare sînt prezente și construcțiile de piatră cu acoperiș de piatră, de factură sudică, mediteraneană. Foarte bina a subliniat autorul terminologia latină a casei românești, ca~și a elementelor de interior, după cum unul din termenii- cheie ai locuinței, „vatra", este de origină autohtonă traco-dacică.în cea ce privește clasificarea locuințelor în : permanente și sezoniere, am observa că acesta este unul din criteriile posibile și că locuințele semi- ingropate și cele „de suprafață" se întilnesc in ambele categorii, și nu numai in prima dintre ele, cum s-ar înțelege din textul de la pagina 155. De altfel, chiar autorul, un paragraf mai jos, notează „bordeiele", adăposturi semiingropate, printre construcțiile celei de a doua categorii. Tot așa, am observa că așa numitele „cule" sînt, in marea majoritate a cazurilor, dacă nu in totalitate, locuințe boierești și nu țărănești, și că există și cule de lemn nu numai de piatră, acestea fiind de fapt construcțiile ce au aparținut elementelor înstărite din rîndurile țărănimii moșnenești din Oltenia și, mai rar, din Muntenia, Să notăm însă că locuințele de tipul culă, adică de forma unui turn cu plan tinzind spre pătrat și de caracter fortificat, se întilnesc și în Banat și chiar in mediul urban din sudul Transilvaniei, fiind un fenomen prezent pe o arie mult mai vastă decît Oltenia.Un element definitoriu al oricărei construcții, mai ales prin formă, este acoperișul, prezent in toate lucrările de etnografie și care ar fi trebuit să-și găsească un loc mai amplu in încercarea de a defini tipul de casă țărănească românească.Un înțeles oarecum limitativ mi se pare a se acorda termenului de „arhitectură", atunci cind, la sfîrșitul capitolului despre „Locuință", în care s-a vorbit de fapt despre arhitectura țărănească, se prezintă decorul casei țărănești nu-

teatre
a Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — It, Lohengrin — 19.
a Teatrul de operetă : 
lui Marco Polo — *10,30.
inimioară, spune — 19.30. 
a Teatrul Național (sala 
âin bd. N. Bfilcescu nr. 2) 
fluture pe lampă— 10,30,
— 19.30, (sala Comedia) : Prizonie
rul din Manhattan — 10.30; 20,
Dona Diana — 15,30.
a Teatrul 
10. Nicnic 
indienii — 
a Teatrul 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : O scrisoare pierdută — 
10, Intre noi doi n-a fost decit 
tăcere — 15, Joc de pisici — 20, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Noile 
suferințe ale tînărului „W“ — 15, 
Puterea și Adevărul — 20.
a Teatrul Mic : Stllpli societății
— 10,30, După cădere — 19.36.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 10, Adio, Charlie — 15,30,

Secretul 
Spune

mare 
: Un

Becket

de comedie : Preșul — 
— 15, Buffalo Bill și 

20.
„Lucia Sturdza Bu-

Paradlsul — 19,30, (sala Studio) s 
Gaițele — 20.
• Teatrul Ciulești : Scufița roși»
— 10, Măsură pentru măsură — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" ; Omul 
Invizibil — premieră — 16. (sala 
Studio din Piața Amzei) : Scufița 
cu trei iezi — io, Nota zero la 
purtare — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11, (sala din str. Acade
miei) : O poveste cu cintec — li. 
a Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — 11, Moartea unui 
comis-voiajor — 19,30.
a Studioul I.A.T.C. 
giale" : Labdacizii -
a Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă’ 
nașe" (sala Savoy) : 
Boema — 19,30, (sala 
Victoriei 
19,30.
a Teatrul de revistă . ___
„Ion Vasilescu" : O fată Imposi
bilă — 10; 19,30.
a Ansamblul artistic 
romănă" : -----
— 19.30.
a Circul 
prezentat 
Roland" — 10; 16; 19,30.

„I. L. Cara-
20.

nr. 174) :

La Savoy; 
din Calea 
Groapa —

și comedie

,.Rapsodia
Meleaguri fermecate

„București" : Spectacol 
de circul „Busch-

mindu-I „arhitectură", formularea însăși suferind : „Arhitectura populară a casei românești tradiționale".Pe bună dreptate, autorul insistă, de la prima pagină a capitolului, asupra importanței casei in viața omului, subliniind în același timp locul eminent al preocupării pentru frumos în contextul arhitecturii țărănești românești. Această latură este aceea care a atras atenția și lui Nicolae Ior- ga, lui Al. Tzigara-Sa- murcaș și George Opres- cu, care au dedicat casei românești multe și frumoase pagini, autorul citîndu-i în consecință pe toți trei și aci, și la capitolele despre port și des pre arta populară. De aceea mi se pare că nu este drept ca dintre disciplinele care și-au adus contribuția la dezvoltarea cercetării etnografice, tocmai istoria ' artei să lipsească, mal ales că, în anii de după cel dc-al doilea război mondial și pînă azi, un mare număr de studii etnografice s-au întreprins tocmai la Institutul de istoria artei al Academiei, unde profesorul George Oprescu a și înființat, chiar de la întemeierea institutului (1949), un sector special de artă populară. După cum era de neapărată trebuință citarea numelui lui Al. T2igara-Sa- murcaș, istoric de artă și mare animator și realizator cultural, atunci cind se vorbește de înființarea la 1906 a „Muzeului de etnografie, de artă națională, artă decorativă și artă industrială", cel din care avea să se dezvolte Muzeul de artă populară.Dar asemenea omisiuni sînt aproape inerente unei încercări de anvergura celeia pe care a întreprins-o Ion Vlăduțiu. El nu a pregetat în fața uriașului material etnografic românesc, de o mare bogăție și cu vaste implicații în planul culturii europene, alcătuind această panoramă a culturii noastre populare care este „Etnografia românească", panoramă admirabil Ilustrată de luliana Dancu.
Dr. Paul PETRESCU

„Ciocîrlia“ 
în OlandaUn grup din Ansamblul folcloric „Ciocîrlia" a plecat într-un turneu de trei săptămîni în Olanda, unde va prezenta frumusețea cîntecului și dansului nostru popular la Amsterdam și în alte orașe ale „țării lalelelor".Luna aceasta urmează să întreprindă turnee în străinătate și cîteva apreciate formații de muzică de cameră. Cvintetul „Musica Nova" va susține astfel un concert în Berlinul occidental, iar cvartetul „Voces contemporanae" din Iași va prezenta lucrări de Haydn și Max Reger în cadrul unui concert la Freiburg, în R.F. Germania. în curînd, „Trioul român" va pleca în Canada și S.U.A., unde timp de o lună va oferi o suită de 14 concerte. Coritinuîndu-și seria succeselor pe care le înregistrează in Italia, cvartetul „Academica" al Conservatorului „Ciprian Porumbescu" va fi, în- cepînd din a doua jumătate a acestei luni, oaspetele publicului spaniol.

J

Estrada Ia satePLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn- teii", C. Căpraru). — O inițiativă notabilă a Teatrului de estradă ploieștean : colectivul de aici a pregătit un spectacol dedicat satelor prahovene, celor din județele Buzău și Dîmbovița, intitulat sugestiv „Să rîdem... cu Păcală și Tindală". Regia și scenografia aparțin lui Harry Eliad, conducerea muzicală lui Paul Ionescu, iar coregrafia lui Costin Premac. Textul acestei producții teatrale tratează aspecte din activitatea cooperativelor agricole de producție, din viața satului, surprinse la fața locului de autori, care s-au deplasat în documentare timp de mai multe săptămîni în localități rurale din Prahova. Premiera spectacolului a avut loc nu la sediul teatrului, ci în sala de festivități a cooperativei agricole de producție din Bucov în fața a sute de cooperatori. în aceste zile, echipa de actori, cîntăreți vocali, instrumentiști și dansatori a prezentat spectacolul și in cămine culturale din Măneciu-Ungureni, Ceptura, Cătu- nu, Corlătești, Măgurele. Pină la sfîrșitul lunii februarie ei vor mai prezenta în fața țăranilor cooperatori încă 30 de spectacole cu : „Să rîdem cu... Păcală și Tindală".
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.Simbătă, 2 februarie a.c„ tovarășul Ștefan Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegata Secției relațiilor externe a C.C. al P.C.U.S., condusă de tovarășul Olimp Alexe- evici Ciukanov, adjunct al șefului secției, care. Ia invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită în schimb de experiență in țara noastră.La primire, care s-a desfășurat Intr-o atmosferă cordială, au participat tovarășii Vasile Pungan, membru al C.C. al P.C.R, consilier al președintelui Consiliului de Stat, Ghi- zela 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, de asemenea, N. V. Maslennikov, ministru consilier al Ambasadei U.R.S.S. la București.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • ȘPQRȚ ♦ SPORT

„Cupa Poiana" 
la biatlon

• Nicolaie Vestea a cîștigat 
proba de 20 km • Astăzi - 

ștafeta 4X7,5 km

La Poiana Brașov, ieri a început concursul internațional de biatlon „Cupa Poiana", la care participă schiori din R. D. Germană, Cehoslovacia, Bulgaria și România, Proba de 20 km a revenit schiorului român Nicolaie Vestea cu timpul de lhl9T5” (trei minute penalizare), urmat de Reinhardt (R, D. Germană) — lh20’08” (două minute penalizare) și Ion Mîrza (România) — lh20’48” (trei minute penalizare) Astăzi se dispută proba de ștafetă 4x7,500 km.

TENIS. Spre o finală Năstase- Gorman în turneul internațional de la Richmond, concurs care se dispută în cadrul Circuitului W.C.T. In sferturile de finală, cei doi principali favoriți au obținut victorii scontate : Ilie Năstase l-a învins cu 6—0, 6—1 pe francezul Georges Goven, iar Tom Gorman cu 6—2, 4—6, 6—4 pe tinărul său compatriot Billy Martin, în semifinale, Năstase îl va întîlni pe Nikola Pilici (6—0, 6—3 cu Drysdale), iar Tom Gorman pe Patrice Dominguez (4—6, 7—6, 6—4 cu M, Riessen).VOLEI. Dinamovișții bucureșteni tn turneul semifinalelor C.C.E. — Intre 8 și 10 februarie se Va desfășura în Olanda unul din turneele semifinale ale „Cupei campionilor europeni" la volei masculin, turneu la care va participa și echipa Dinamo București, care a eliminat formația spaniolă Hispano. Frances Barcelona, cîștigind cu 3—0 primul meci și cu 3—1 pe cel de-al doilea Alături de echipa Dinamo vor lua parte la turneul din Olanda formațiile Ujpest Dozsa Budapesta. A.Z.S. Olsztyn (Polonia) și Blockeer (O- landa).ȘAII. în sferturile de finală ale turneului candidaților, a șaptea partidă a meciului dintre Anatoli Karpov și Lev Polugaevski s-a întrerupt la mutarea a 41-a, intr-un final egal de dame și pioni. Scorul în acest meci este 4—2 (1) în favoarea lui Karpov.
STAGIATURA(Urmare din pag. I) un an de zile, cum trebuie ea organizată ? De la început subliniem o părere mai veche și anume că tinărul inginer trebuie să-și inceapă activitatea în întreprinderi direct productive. Vor mai fi, desigur, și cazuri de excepție. Am auzit o dată un inginer Cercetător, altminteri excelent profesional, spunînd că activitatea depusă într-o uzină reprezintă „un hiatus" pentru memoriul său tehnico-științi- fic. Poate depinde și de cine îi apreciază memoriul. Realitatea este că întreprinderea reprezintă o verigă Importantă și necesară in formația profesională și umană a oricărui inginer, a viitorului om de știință sau profesor universitar.în al doilea rînd, trebuie Investigat în ce domeniu de activitate se pot împlini cel mai eficient aptitudinile tînărului absolvent. Dacă nu există observații anterioare, bazate pe criterii obiective de apreciere, o discuție atentă cu cel in cauză se impune de la sine. Avem în uzine oameni pregătiți pentru o asemenea testare î Nu se prea poate da un răspuns general afirmativ. Trebuie recunoscut că se încetățenește lent înțelegerea necesității unui specialist în asemenea treburi, a unui specialist în psihologia muncii sau, mai precis, a unui cunoscător în testarea aptitudinilor viitorilor salariați pentru o- rientarea spre o activitate de maximă eficiență. Pină una-alta, această sarcină ar trebui încredințată unor ingineri cu experiență, iar concluziile acestora să fie înfățișate, fără nici o excepție, directorului întreprinderii.După părerea noastră, principalele direcții de formare profesională și perfecționare a tînărului inginer pot fi axate pe una din următoarele trei funcțiuni esențiale : conducere-orga- nizare, proiectare și cercetare. Esențial este ca noului specialist venit în întreprindere să i se dea posibilitatea și încrederea de a munci efectiv, do a-și proba cunoștințele șl calitățile. Nu ni se pare indicată rotirea lui ultra-rapidă prin toate secțiile și compartimentele întreprinderii, întreprinderea poate fi cunoscută funcțional, lucrlnd pe un anumit loc de muncă, prin relațiile de producție ale acestuia cu alte sectoare. Nici trecerea tînărului inginer direct în activitatea de proiectare sau cercetare nu pare indicată. Direcțiile principale amintite mai înainte trebuie să însemne un obiectiv final sau, oricum, mai îndepărtat al formației sale profesionale. îmi amintesc și acum de o reglementare din urmă cu cițiva ani. potrivit căreia inginerul stagiar nu putea fi utilizat primii 3 ani în standurile de probe.

In timpul vizitei In țara noastră, oaspeții sovietici au avut convorbiri la C.C. al P.C.R., în vederea convenirii Planului de relații dintre P.C.R. și P.C.U.S. pe anii 1974—1975. Cu acest prilej a fost evidențiată dorința comună de a extinde în continuare relațiile frățești dintre cele două partide pe multiple planuri ale activității de partid, au fost abordate o serie de aspecte ale colaborării economice și tehnico-ștHnțifice dintre Republica Socialistă România și U.R.S.SDelegația Secției relațiilor externe a C.C. al P.C.U.S. a avut, de asemenea, convorbiri la Comitetul județean Dîmbovița și Comitetul municipal Brașov ale P.C.R., a vizitat o serie de întreprinderi industriale, obiective șl instituții social-culturale din Capitală și din județele Brașov, Prahova și Dîmbovița.

CAMPIONATE EUROPENE
El Patinaj artistic

Tn penultima zl a campionatelor europene de patinaj artistic de la Zagreb, peste 4 000 de spectatori au urmărit întrecerile finale ale probei de dansuri. Conform pronosticurilor, cuplul sovietic Ludmila Pahomova- Aleksandr Gbrșkov a obținut o victorie clară, totalizînd 212,20 puncte. Prezentlnd un program în care tehnica s-a îmbinat în mod armonios cu virtuozitatea artistică, patinatorii sovietici au întrunit sufragiile juriului de arbitri care le-au acordat de opt ori nota maximă ! șase. Pe locurile următoare s-au clasat cuplurile Hilary Green — Glyn Watts (Anglia) — 205,72 puncte și Natalia Liniciuk — Ghenadi Karponosov (U.R.S.S.) —200.80 puncte.In proba feminină individuală, după executarea „programului scurt", pe primul loc se afla Christine Errath (R.D. Germană), secondată de KarinÎN CÎTEVA RÎNDURILa Palma de Mallorca, a 7-a partidă dintre Tigran Petrosian (U.R.S.S.) și Lajos Portisch (Ungaria) s-a terminat remiză. Petrosian conduce cu un avans de un punct.BASCHET. 20 000 de spectatori la meciul Cuba—U.R.S.S. (69—60), — La Havana s-a disputat întîlnirea internațională amicală de baschet dintre selecționatele masculine ale U.R.S.S. și Cubei. Urmărită de un număr record de spectatori (20 000). partida a fost de un excelent nivel tehnic și s-a încheiat cu scorul de 69—60 (32—36) în favoarea baschetbaliștilor din Cuba.ATLETISM. Nou record mondial la 1 500 m. — La Christchurch (Noua Zeelandă) s-a încheiat cea de-a lO^-a ediție a Jocurilor sportive ale Commonwealth-ului, competiție la care au participat peste I 700 de sportivi și sportive din 38 de țări, tn ultima zi a concursului de atletism s-a înregistrat un nou record mondial în proba masculină de 1 500 m, record stabilit de tanzania- nul Filbert Bayi. cu excelentul timp de 3’32”2/10. Vechiul record (3’33”1'1O) aparținea din anul 1967 americanului Jim Ryun. • 21.45 m la aruncarea greutății pe teren acoperit. — Cu prilejul unui concurs la San Francisco, americanul George Woods a stabilit cea mai bună performanță mondială pe teren acoperit tn proba de aruncare a greutății : 21,45 m.Vechiul record (21,30 m) fusese rea
INGINERULUICred că nicăieri nu poate învăța mai mult un tinăr inginer decît la platforma de încercări, verificînd — trebuie spus — nu numai mașinile corespunzătoare din toate punctele de vedere caietului de sarcini, ci mai ales pe cele cu „buclucuri", cărora trebuie să le găsească „hiba" și, dacă se poate, să o înlăture. Un proiectant sau un cercetător, care nu poate asculta singur pulsul mașinii sau utilajului conceput și eventual să-l regleze după propria-1 dorință, este un fel de „șofer de duminică" așteptînd pe marginea drumului a- jutorul unui om de meserie.Inginerul apt pentru activitatea de conducere productivă poate să-și înceapă cariera intr-un atelier de finalizare (asamblare, montaj), unde are și posibilitatea gîndirii asupra unei organizări confluente a întregii fabricații. Desigur. în întreprinderile care în întregime reprezintă activități industriale primare. problema se pune altfel, inginerul tînăr trebuind totuși a lucra efectiv în secții sau ateliere coordonatoare. In primul an de activitate, „stagiarul" ar trebui să îndeplinească funcția de inginer tehnolog. In formația sa viitoare este obligatoriu să dobîndească serioase citnoștințe de tehnica modernă a programării și urmărirea fabricației, organizarea producției și a muncii.Am amintit la început că este posibil ca unele reglementări rigide să conducă la plafonarea interesului tînărului inginer pentru o autodepă- șire. Astăzi, mai mult decît cu ani în urmă, tineretul știe și se preocupă să aprecieze relația cîștig-muncă în ambele sensuri. Reglementările actuale privind vechimea în muncă pentru creșterea salarizării și promovarea în funcții sînt bune. Sînt cunoscute atributele pozitive ale tinereții — dar avem în vedere și a- vantajele pe care le aduc experiența, trecerea anilor, care te fac să apreciezi mal realist lucrurile, să iei decizii, întrebind și pe alții, cu cit știi mai mult, adică in sensul indicațiilor date de conducerea partidului nostru. Susțin însă, cu toată convingerea, gîndirea unei mai mari elasticități în cadrul unor anumite limite de salarizare a inginerilor, chiar din primul an. avînd în vedere inclusiv o mai bună corelare cu creșterile salariului minim al muncitorilor calificați.Fără îndoială, ar fi aspecte de relevat In legătură cu activitatea inginerilor stagiari. Ne gîndim. tocmai de aceea, că ar fi utilă o confruntare mai largă șl a altor opinii, din care să nu lipsească punctul de vedere al tinerei generații de ingineri.

Cronica
Simbătă s-au încheiat la Timișoara lucrările celui de-al treilea simpozion național de istorie agrară a României, organizat de Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor. în colaborare cu Institutul agronomic din Timișoara, direcțiile agricole ale județelor Timiș. Arad și Caraș-Severin și cu Muzeu! Banatului. Arhivele statului și Biblioteca municipală din Timișoara.Cele 130 de comunicări prezentate in decurs de trei zile, cit a durat simpozionul, au prilejuit o amplă trecere în revistă a rezultatelor valoroase dobîndite în acest domeniu.La reușita simpozionului și-au adus contribuția cercetători și afți specialiști din cadrul Ministerului Agriculturii. Industriei Alimentare și

Iten (Elveția). Această ultimă probă s-a încheiat aseară tîrziu, rezultatele definitive neparvenlndu-ne pină la închiderea ediției.
Ol Patinaj viteză

Pe patinoarul de înaltă altitudine Medeo, de la Alma Ata (U.R.S.S ), au început simbătă campionatele euro-, pene feminine de patinaj viteză. Primele două probe au fost cîștigate de sportivele olandeze : Ate Keiden- Deelytra — cursa de 500 m în 43”78/ 100 (au urmat în clasament vest-ger- mana Monika Pflug In 43”99/100 șl sovietica Tatiana Averina în 44”01/ 100), Keulen Koning-Deelstra — cursa de 1 500 m în 2’15”84/100. După prima zi, în clasamentul general conduce Keulen Koning-Deelstra cu 89,060 puncte, urmată de Statkievici (U.R.S.S.) — 90,333 puncte si Pflug (R. F. Germania) — 90,697 puncta.

lizat de același sportiv, săptămîna trecută, la Portland (Oregon). Recordul mondial în aer liber este de 21,82 m și îl deține Al Feuerbach (S.U.A.).BOX. Francezul Jacques Ke- chichian și-a păstrat titlul de campion european la categoria „super- welter", învingind prin K.O. tehnic, în repriza a 9-a, pe australianul Hans Orsolics. Pină în rundul 8 lupta a fost egală. Meciul s-a disputat Ia „Stadthalle" din Viena, în prezenta a peste 10 000 de spectatori.
Sală de atletism 

la Cîmpulung - MuscelPITEȘTI (Corespondentul „Scîn- teii“. Gh. Cirstea). La Liceul central experimental de atletism de la Cîmpulung Muscel a fost dată ieri în folosință o sală de atletism. Pista — de 85 m — este acoperită cu un material sintetic, denumit coritan. realizat în premieră pe țară, la Pitești, de combinatul de articole tehnice din cauciuc. Totodată, sala mai cuprinde diferite instalații (saune, bazine cu apă caldă etc.) pentru refacere după efort. Noua sală. în care se pot pregăti deodată 30—40 de atleți. asigură condiții optime pentru antrenamente și întreceri în tot timpul anului.

PROGRAMUL I

8.39 Deschiderea emisiunii.
8.40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru copii : 

„Comoara din 13 case"
10,00 Viata satului.
11.15 Ce știm și ce nu știm des

pre... Inteligente artificiale.
11.43 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.

Azi începem cu anecdote. în 
distribuție : Alex. Giugaru. 
H. Nicolatde. Octavian Co- 
tescu. Tamara Buciuceanu. 
Putu Căltnescu, Marius Pe- 
ptno, Nicu Constantin. Anca 
Pandrea. Rodlca Mușeteanu. 
Melania Ursu. Anca Maxi
milian.

13.08 Preferințele muzicale ale tu! 
Sile Dinicu.

13.18 „La zăpadă" au teșit Mihal 
Mereuță și Marius Peplno.

13,23 ..Cei mai buni dansatori" — 
secvențe de la concursul In
ternațional de la Nassau 
(R.F.G.) — partea a H-a.

13.43 Mălai Florea și povestirile 
sale. Interpretează Florin 
Piersic,

13.52 Am !nt!lnlt-o pe Margareta 
Ptslaru la Timișoara.

14.00 Aventuri tn epoca de piatră.
14.25 La ferestrele Bucureștiului — 

cintec de Ruxandra Ghlață.
14.28 „O ascensiune alpină" de Ch. 

Reader. în rolul temerarei 
alpiniste. Carmen Stănescu

14.34 De la o melodie la alta cu 
Ion Dolănescu.

14.38 O Tntimplare ciudată — dra
matizare după M. Sadoveanu. 
In distribuție : Mlhaela Dum
bravă. Silviu Stănculescu și 
George Mlhăilă.

14.50 Ce secvență muzicală v-a 
plăcut mai mult 7

14.54 Pasiuni pe 18 mm — repor
taj.

15,08 „02 Gălar"
15.25 Film serial : „Pistruiatul" — 

Episodul al VII-lea.
16,00 Campionatele europene de 

patinaj artistic.
18,00 Clntare patriei
19,20 1001 de seri : Pik și Tik.
19.30 Telejurnal
20.00 Film artistic : „Cromwell". 

Premieră TV. In distribuție : 
Richard Harris. Alec Gulness. 
Robert MOrley, Dorothy Tu- 
tin. Regia : Ken Hughes.

22.10 Telejurnal.

PROGRAMUL O

20.00 Film serial pentru copil : 
„George". Episodul III.

20.25 De pe scenele lirice ale tă- • 
ril. Selecțiuni din opereta 
„Silvia" de Kalman

21.10 Film serial : „Colombo".

zilei
Apelor, ai direcțiilor agricole județene, profesori universitari, oameni de știință și cercetători de la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România, specialiști ai Muzeului de istorie a Republicii Socialiste România, ai Institutului de istorie „N. Iorga", Institutului de istorie a artei, Institutului de Istorie și arheologie „A. D. Xenopol", Muzeului de istorie și Muzeului etnografic al Transilvaniei, Institutului de cercetări pentru economia agrară și organizarea întreprinderilor agricole socialiste. Direcției generale a arhivelor statului, Academiei de studii economice, precum și alți cercetători de la diferite instituții specializate din întreaga țară.

★Simbătă, la Muzeul de artă contemporană românească din Galați, a avut loc vernisajul expoziției „Pictură și grafică contemporană din Republica Arabă Egipt". Sînt expuse 60 de lucrări ilustrind diferitele tendințe ale picturii și graficii egiptene.Despre semnificația manifestării a vorbit Nicolae Itu, directorul muzeului. *In ideea de a realiza o confruntare directă cu publicul. Muzeul Peleș din Sinaia a organizat, în colaborare cu Institutul de estetică industrială, prima expoziție permanentă din țară de „frumos industrial". Sînt expuse piese din sticlă, faianță și porțelan, produse ale unor creatori din întreprinderi cu acest profil din țară — unele de o rară frumusețe, care se încadrează în linia modernă a creației artistice, îmbinind frumosul cu utilul. Ele se inspiră din formele creației noastre populare, asigurînd astfel o legătură armonioasă între tradiție și inovație.Expoziția este permanentă și se va extinde. încă din acest an, atît sub aspectul numărului de exponate, cit și al spațiului. (Agerpres)
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Silvicultorii din județul Bacău se pregătesc intens pentru campania de primăvară. Anul acesta, ei vor planta cu puieți de rășinoase și foioase o suprafață de aproape 2 400 ha teren. In acest scop, la toate cele 14 ocoale silvice se lucrează in aceste zile la întocmirea documentației, curățirea suprafețelor ce vor fi plantate, se amenajează depozitele pentru păstrarea puieților, sînt pregătite cabanele, uneltele etc. La ocoalele silvice din Dărmănești, Mînăstirea Cașin, Agăș. Comă- nești a fost asigurat tot materialul șăditor necesar, iar celelalte pregătiri sînt, practic. In-, cheiate. Directorul Inspectoratului silvie județean, ing. Vasile Mihalache, ne spune că pentru obținerea unui material săditor de bună calitate, cu cheltuieli minime, precum și pentru scurtarea timpului de executare a plantațiilor, silvicultorii băcăuani folosesc o seamă de metode noi, înaintate. Este vorba, între altele, de producerea puieților de rășinoase în paturi nutritive sub adăpost de polietilenă, extinderea semănăturilor directe sub masiv, executarea plantațiilor în paralel cu fertilizarea solului din jurul puieților, extinderea schemei de plantare în biogrupe, sau cu un număr diferențiat de puieți, In funcție de starea de regenerare naturală a arboretului.Angajamentul silvicultorilor băcăuani este ca pină Ia începutul lunii aprilie să realizeze în întregime sarcinile prevăzute pentru actualul plan cincinal la capitolul plantații, ora . actuală, > ' cele 7 000 ha deja realizate.se că nit
La circa 6 000 ha din planificate sînt Pregătirile care fac în prezent dau garanția angajamentul va fi îndepli- întocmai.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteli'

Despre Tunisia, țară situată în partea sudică a bazinului mediteranean. cu o poziție geografică dăruită cu generozitate de natură. cu o civilizație străveche, se poate spune că a trecut prin numeroase încercări de-a lungul istoriei sale milenare. Ea a cunoscut, ca și Țările Române, aproape cinci veacuri de dominație otomană. In vremea in care România își obținea independența națională, Tunisia schimba asuprirea otomană cu cea a colonialismului francez. Istoria celor două țări este astfel istoria unei lupte neîntrerupte Împotriva asupririi străine.în perioada ocupației străine. poporul tunisian a gustat amărăciunea umilinței, tn timp ce bogățiile sale se aflau în mîlnile capitalului străin, țara se zbătea în sărăcie și Ignoranță, poporul suferea din cauza foametei și lipsurilor, bunurile pe care le realiza cu mîinile sale erau la discreția colonialiștilor. Dar nici o clipă nu s-a stins din sufletele fiilor poporului tunisian dorința de a fi liberi in țara lor.Catalizatorul acestor aspirații populare a fost Partidul Neo- destur, sub conducerea lui Habib Bourguiba. Miiitanții partidului au pornit din sat în sat, în zonele da șea și de

munte, sădind în sufletele oamenilor să- mînța din care s-au dezvoltat apoi germenii unei conștiințe noi, revoluționare, spiritul de abnegație tn lupta pentru eliberarea pămîntului strămoșilor luminindu-le drumul.Habib Bourguiba și

ceilalți conducători au fost supuși la persecuții și aruncați în Închisori sau obligați să părăsească țara. Deși a stat în închisoare a- proape 30 de ani, el nu a capitulat. încrederea în victoria cauzei poporului tunisian nu l-a părăsit nici o clipă. Treptat, cu răbdare. Tunisia a reușit să-și dobîndească drepturile pentru care lupta — mai întîi autonomia, ca primă etapă, iar apoi independența completă. Lupta de la As-Sakiya. impusă tu- nisienilor din cauza sprijinului pe care l-au acordat fraților lor algerieni în războiul pe care-1 purtau împotriva colonialiștilor, a constituit un moment deosebit de dificil. Apoi. bătălia de la Bizerta a consti-

•express-: Din ceea ce gospodina arunca 
odinioară - o industrie a viitorului

Cunoașteji prețul care se pune astăzi în lume pe resturile de hîrtie, 
materiale plastice și alte „deșeuri menajere"?„Din resturi menajere puteți obține carburanți, explică Floyd Walace, 

profesor de chimie din Jackson, statul Michigan. De 12 ani el își fabrici la 
domiciliu carburanții de care are nevoie, folosind resturile menajere și chiar... 
frunzele din grădină. In acest răstimp, concetățenii săi l-a« considerat un ori
ginal, dar, de la declanșarea „crizei de energie" au început să se intereseze 
asiduu de uimitoarea sa instalație, care fabrici benzină" — relatează revista 
franceză „L’Expresș" intr-un articol din care reproducem :Problema resturilor menajere a încetat să mai fie o chestiune pur individuală, ea punîndu-se în fața tuturor țărilor industrializate. Recent, la Paris. Comitetul interministerial francez de acțiune pentru protejarea naturii și mediului înconjurător i-a consacrat o reuniune. în fidalul căreia a fost prezentat un proiect de lege care va ti supus sesiunii parlamentare și care prevede oiganizarea unui serviciu pentru prelucrarea resturilor menajere.In medie, fiecare francez produce zilnic aproape 1 kg de resturi menajere, cifră de trei ori mai mică decit in S.U.A. In ritmul actual al concentrării urbane, soluția clasică pentru îndepărtarea lor devine imposibil de aplicat. încă de pe a- cum, unul din cele mai frumoase golfuri ale lumii — San Francisco — a fost înghițit de gunoaie: 32de linii de descărcare au acaparat 750 kmp din suprafața de 1 800 kmp a acestuia.Parisul este în această privință mai avantajat. In cele trei uzine de incinerare de care dispune sînt arse cvasitotaljlatea resturilor provenite din întreg orașul și din 52 de comune învecinate. Parțial, această operațiune este rentabilă : căldura provenită. din combustie acoperă 30 la sută din încălzirea urbană pariziană, producînd și electricitate. In S.U.A.. incinerarea celor 220 milioane tone de resturi menajere, care se acumulează în cursul unui an, ar putea furniza o cantitate de electricitate echivalentă cu 16,7 la sută din electricitatea produsă In Statele Unite.Tn acest scop, tehnica cea mal Indicată rărtiine piroliza folosită de Floyd Wallace, care nu presupune o combustie, ci o descompunere sub acțiunea unor temperaturi ridicate intr-un mediu ferit de aer. Ea reproduce în ritm accelerat procesele ce se desfășoară în mod spontan in decurs de milenii sub scoarța terestră.Tot ce constituie resturi menajere — hîrtia, produsele din plas
„LE FIGARO" ȘI „VOIX OUVRIERE"

Haiti sub despotismul lui „Baby Doc“
Sub domnia lui „Baby Duvalier", urmașul răposatului dictator su

pranumit „Papa Doc", situația internă din Haiti se caracterizează in 
continuare printr-o cruntă teroare, iar pe plan economic și social prin 
inflație, criză ascuțită a producției agricole, creșterea accelerată a cos
tului vieții, mizeria maselor muncitoare, întărirea exploatării clasei 
muncitoare. Sub semnătura tul Georges Dupoiy, ziarul „LE FIGARO" 
înfățișează intr-un articol imagini ale realităților haitiene.„Cum pot fi împăcate armoniile naturale paradisiace din Haiti cu ororile regimului lui Francois Duvalier, faimosul „Papa Doc", de tristă amintire, mort în urmă cu peste doi ani și care se perpetuează prin fiul său Jean-Claude 7 Sînt bine cunoscute masacrele, atrocitățile, plăsmuirile sale înspăimîntătoare. Timp de 13 ani, împreună cu bandele sale, faimoșii „Tonto Macoutes", a făcut să domnească pe insulă un regim de teroare. El adopta hotărîrile importante stînd cufundat în cada de baie și se întreba asupra viitorului în fața capului despicat al unuia dintre adversarii săi politici.Fiului său, „Baby Doc". Ia început nu i se prevedeau nici măcar șase luni de „domnie". Sint, totuși, doi ani și jumătate de cînd „Baby Doc" continuă să se afle la putere. Ce s-a întîmplat ? Supraviețuiesc numeroși duvalieriști. începind cu șeful poliției, un călău sadic, denumit Desyr Luc Desyr. Sub dictatura lui Papa Doc acest servitor zelos s-a făcut vinovat de un număr nemaiauzit de crime.Nu se știu prea multe lucruri despre tinărul președinte. Chiar și virsta sa este controversată. Se pretinde că tatăl său l-ar fi „întinerit" cu trei ani pentru a disimula intirzierea sa școlară („președintele" încă nu « ter

tuit cel mai greu examen, pe care Tunisia l-a cîștigat sub conducerea președintelui Bourguiba. După ce militarii străini au părăsit Bizerta, stindardul tunisian a fluturat în toate colțurile tării. Tunisia a redevenit a tunlsienilor.
i

Articol scris pentru „Scînteia" 
de Abdallah al-KAHLAOUI, 

publicist tunisian

Pășind ne drumul consolidării Independenței politice, Tunisia și-a concentrat eforturile in direcția dezvoltării pe plan economic, social și cultural. Guvernul a pornit o campanie împotriva ignoranței, a acordat o deosebită atenție învățămîntu- lui. Statul a construit școli pină și în cele mai îndepărtate cătune. le-a dotat cu inventarul necesar, a asigurat cadre didactice. Invățămîntul este gratuit în toate etapele sale. Școala a devenit ast- 

tic, cauciucul — sînt transforma- bile prin piroliză. Executată in vase etanșe, operațiunea nu produce nici un fel de poluare. In funcție de temperatura folosită, ea furnizează cărbune, asociat fie cu gaz, fie cu petrol (în cantități mal mici). Dar dacă pină acum petrolul obținut pe această cale nu era rentabil, intr-o epocă de criză a energiei el devine rentabil.In 1973 a fost experimentată prima stație franceză de piroliză din resturi menajere — o uzină ce seamănă cu o rachetă in curs de lansare. Introduse în partea superioară a turnului, reziduurile trec succesiv prin două compartimente de uscare unde li se extrage toată umiditatea. Apoi sînt deversate intr-o retortă cilindrică etanșă, care este încălzită din exterior, sub acțiunea gazului pină la 900 grade. Prin piroliză, resturile produc gaz și se transformă intr-un reziduu carbonic. Gazul se folosește în primul rînd pentru a întreține piroliza, iar cu cel excedentar se pot aproviziona locuințele.în Statele Unite, atît problema protejării mediului ambiant, cît și cea a penuriei de energie s-au conjugat, contribuind la accelerarea realizării unor instalații asemănătoare, tn orașul San Diego se construiește o uzină producătoare de petrol, care va costa echivalentul a 18 milioane franci Dintr-o tonă de reziduuri tratate, în baza unei operațiuni care va costa echivalentul a 22 franci, se vor produce 160 litri petrol, care se vînd în momentul de față cu echivalentul a 76 de franci.Rentabilitatea acestei metode poate fi sporită printr-o mai bună utilizare a reziduului carbonic. Faptul „A fost o vreme — conchide articolul din „L’Express" — in care meseria 
de stringător de cirpe a adus averi enorme. Această profesiune a fost ucisă 
de vîrsta de aur a risipei. Necesitatea de a gospodări mai bine resursele te
restre. impusă de penuria care ne pindește de pretutindeni, o va face să 
renască. Dar stringătorii de cirpe de nțîine nu vor mai fi niște obsceni răsco
litori ai gunoaielor, ci industriași ce se vor baza pe ultimele cuceriri ale teh
nologiei".

minat cursul inferior al liceului). Ii plac mașinile de sport, muzica de jazz. Se arată toarte generos față de prietenii săi, cărora le-a dăruit vreo 30 de automobile cu prilejul crăciunului.Și aceasta în timp ce pretutindeni în țară domnește o imensă sărăcie. Dincolo de pitorescul cocotierilor. al plăților albe, strălucitoare în soare, se impune o altă realitate : Haiti — țara cu cel mai redus venit din lume pe locuitor, cu nivelul cel mai ridicat al analfabetismului, (90 la sută), cu longevitatea cea mai scăzută (47 de ani și șase luni), cu recordul de mortalitate infantilă (147 la mie).Pe acest fundal, firme americane fără scrupule acaparează economia țării, achiziționînd pe nimic plățile și terenurile de construcții, instalînd industrii pentru a exploata un proletariat flămind și prost plătit (1 dolar pe zi), străduindu-se să tacă din Haiti un „local de lux" pentru americani petrecăreți.Haiti — un paradis decăzut, ridicol, dar totuși un paradis care trebuie salvat. Este nevoie să fie smulsă mica republică neagră din solitudinea sa pentru a putea atrage asupra ei alte priviri decît cele ale disprețului".La rîndul său, ziaristul elvețian 
Denis Alexandre, publică In ziarul 
fel un bun al întregului popor. Numeroase serii de absolvenți al Universității, cea mai mare parte provenind din rindul maselor populare, au constituit detașamentul activ al tinerei intelectualități, care și-a pus întreaga energie șl 

pasiune în slujba patriei libere și independente. Statul acordă o mare atenție formării tineretului din punct de vedere științific, cultural, e- ducativ. Au fost create numeroase instituții de învățămint superior, avînd menirea să formeze cadrele necesare Tunisiei în noua etapă a dezvoltării sale.în același timp, s-a acordat atenția necesară dezvoltării e- conomice — economia tunisiană cuprlnzînd trei sectoare : de stat, privat și cooperatist. 

Intre noi și țările prietene s-au stabilit relații economice. bazate pe respect reciproc și neamestec în treburileinterne.In acest cadru se înscriu și bunele relații de colaborare cu România, care cunosc

o dezvoltare ascendentă atît pe plan economic, cît și pe plan politic. Specialiști români acordă asistență tehnică colegilor lor tunisieni pentru punerea în valoare a unui important zăcămînt de fosfați la M’Rata. in partea sudică a țării. Mina este concepută după proiecte românești și dotată cu utilaje fabricate de constructorii de mașini din România. Deosebit de active sînt schimburile comerciale în ambele sensuri. Tunisia Importă tractoare universale, autocamioane, locomotive hidraulice, concasoare, anvelope, diverse bunuri de consum. Printre importurile României

că acesta nu arde bine este compensat prin conținutul său bogat în minerale. în acest sens, reziduul carbonic este comparabil cu zgura de fier, care reprezintă 30 la sută din tonajul inițial. De mai multă vreme, Biroul de cercetări geologice și miniere din Orleans face studii in vederea exploatării zgurii de fier, „veritabil zăcămînt mineral fabricat de om“. în medie, acesta conține 15 la sută fier, 15 la sută sticlă, 1 la sută aluminiu și 1 la sută diverse metale — cupru, plumb, zinc. In 1972, în Franța a fost realizată o unitate pilot în vederea exploatării zgurii de fier. Rezultatele Obținute au fost atlt de satisfăcătoare, incit un an mai tirziu s-a constituit un grup industrial care construiește o unitate aptă să trateze 1.5 tone zgură de fier pe oră.Pentru sporirea eficienței piroli- zei, este preferabil ca, în prealabil, resturile menajere să fie triate. In S.U.A. se intensifică cererile vizînd antrenarea cetățenilor la separarea diverselor reziduuri casnice — sticlă, hirtie, cutii de conserve. La Los Angeles se experimentează trierea industrială a resturilor menajere în cadrul unor uzine pilot — una de incinerare, cealaltă de piroliză. Cea de-a doua oferă modelul cel mai per- ’ fecționat de revalorificare : recuperarea materialelor utile este atît de bine pusă la punct, îneît după piroliză rămin doar 4 la sută reziduuri organice, iar producția de petrol obținută face operațiunea rentabilă. Și în Franța se va construi o unitate specială de triere.Potrivit specialiștilor întruniți la Orleans, o revalorificare, „cît mai complet posibilă" a deșeurilor produse de societatea modernă ar permite „să se reducă 25—50 la sută exploatarea de noi materii prime". * încă de pe acum, în Statele Unite, jumătate din cuprul și plumbul consumat se obține prin recuperare. Iar industria de revalorificare a atins o cifră de afaceri echivalentă cu peste 20 miliarde de franci.

„VOIX OUVRIERE" o scrisoare din 
Haiti, in care se arată, intre altele : „Pătrunderea monopolurilor tn toate domeniile vieții haitiene a provocat în lumea foarte restrînsă a claselor dominante o anumită „creștere a afacerilor". Dar criza ascuțită a producției agricole datorată, în mare parte, deposedărilor masive ale țăranilor și ruinării micii gospodării rurale, a agravat considerabil mizeria maselor muncitoare. Produsele alimentare, pină acum obținute tn țară, sînt actualmente importate și se vînd la negru.Exploatarea clasei muncitoare »-« accentuat ; ziua de muncă s-a prelungit ; ea durează intre 12 și 15 ore. Țăranii deposedați, atunci cînd nu pleacă din țară (emigrația este oficial organizată în profitul funcționarilor guvernului), se îndreaptă către orașe — în special către capitală — ' și tac astfel să crească imensa armată a șomerilor. Noii locuitori ai capitalei se îngrămădesc în cocioabe ca animalele : pină la șase persoane într-o încăpere mică de 8 mp. Din timp in timp, guvernul dă foc acestor cartiere pentru a-i izgoni pe locuitori... 1In plus, trebuie adăugată creșterea accelerată a costului vieții, în cursul anului 1973 chiria a crescut cu 33 la sută, prețul orezului cu 150 Ia sută. Numai mobilizarea clasei muncitoare și a țărănimii sărace Intr-un front larg al forțelor antiimperialiste și antidictatoriale poate să învingă dictatura dinastiei duvalieriste și să pareze manevrele monopolurilor, pentru a instaura un regim de democrație și progres social în Haiti."

din Tunisia se includ minereu de fier, piei brute de animale, ulei de măsline, produse citrice, plută și altele. Produsele românești prezente la tîrgurile internaționale, organizate o dată la doi ani. în capitala tunisiană, oferă vizitatorilor prilejul să cunoască și mai îndeaproape mărfurile românești. La cea de-a 16-a ediție a acestui tîrg, primul ministru tunisian, Hedi Nouira, ca și alte oficialități și specialiști tunisieni, care au vizitat pavilionul românesc au făcut aprecieri elogioase la adresa expo- ’ natelor românești. Promițătoare sînt perspectivele de colaborare în ramuri ca mineritul, agricultura, construcțiile portuare etc. Aș vrea să menționez, totodată, faptul că în Tunisia lucrează un grup de medici români.Prietenia dintre cele două țări este trainică, se bazează pe realism și pornește de la interesele reciproce. Avem convingerea că aceste relații vor cunoaște o dezvoltare tot mai largă. O astfel de evoluție îh relațiile dintre cele două țări va servi atit lor, cit și păcii și înțelegerii dintre popoarele întregii lumi.



ORIENTUL APROPIAT
• „Redesfășurarea trupelor egiptene și israeliene progre
sează normal" — declară un purtător de cuvînt al O.N.U.

• Continuă șirul contactelor diplomaticeCAIRO 2 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt al O.N.U., citat de a- genția Associated Press, a declarat, sîmbătă, că redesfășurarea trupelor egiptene și israeliene — în concordanță cu acordul de dezangajare încheiat între Egipt și Israel — „progresează normal, fără probleme și dificultăți". Agenția citată precizează că este pentru prima dată cînd un purtător de cuvînt al O.N.U. confirmă că Egiptul a început să-și redes- fășoare trupele odată cu Israelul.CAIRO 2 (Agerpres). egiptean „Al Ahram", genția United Press informează că Statele Unite au transmis Siriei și Israelului „noi idei" privind dezahgajarea trupelor lor in regiunea înălțimilor Golan. „Contactele americane cu Damascul și Tel Aviv-ul țintesc spre elaborarea unei formule acceptabile pentru cele două părți" — menționează „Al Ahram".Totodată, ziarul informează că guvernul egiptean a primit o copie a sugestiilor americane privind dezangajarea forțelor siriene și israeliene și că președintele Siriei, Hafez Assad, a transmis președintelui Anwar Sadat un mesaj urgent în legătură cu această problemă. Mesajul a fost a- dus la Cairo de Ahmed Khatib, primul ministru al Confederației Republicilor Arabe, și înmînat, în cursul unei întrevederi, ministrului egiptean de externe, Ismail Fahmy.Surse politice reluate de a&eași a- genție au declarat, pe de altă parte, 'că șeful statului sirian va discuta, cu prilejul vizitelor sale în Kuweit și Arabia Saudită, propunerile de dezangajare a forțelor pe frontul de pe înălțimile Golan și eventualitatea participării Siriei la faza următoare a Conferinței de pace de la Geneva asupra Orientului Apropiat.

— Cotidianul reluat de a- International.

patru zile la Cairo, la invitația conducerii ziarului „Al Ahram". în cursul vizitei, arată agenția M.E.N., Francois Mitterrand a fost primit de președintele Anwar Sadat și a avut convorbiri cu alte oficialități ale țării gazdă.Două misiuni din partea Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.) desfășoară, în prezent, la Cairo, contacte cu oficialitățile egiptene asupra participării B.I.R.D. la realizarea unor proiecte economice din planul de dezvoltare a R.A. Egipt.DAMASC 2 (Agerpres). — Președintele Siriei, generalul Hafez Assad, a sosit într-o vizită oficială în Arabia Saudită.DAMASC 2 (Agerpres). — In zonele centrale și de nord ale frontului de pe înălțimile Golan s-au produs, sîmbătă, o serie de incidente între forțele siriene și israeliene la care au participat unități de artilerie și tancuri — a anunțat un purtător de cuvînt militar de la Damasc, reluat de agențiile United Press International și France Presse.Potrivit purtătorului de cuvînt, trupele siriene au deschis focul, în sectorul central al frontului, asupra unei unități de geniu israeliene, împiedicînd-o să-și realizeze misiunea. Incidentele au continuat timp de trei ore.

Franpois Mitterrand, prim-secretar al Partidului Socialist Francez, și-a Încheiat vizita întreprinsă timp de

TEL AVIV 2 (Agerpres). — Un purtător de cuvînt militar de la Tel Aviv a declarat că în cursul zilei de sîmbătă artileria siriană a deschis focul asupra pozițiilor israelie- ne de la linia de încetare a focului de-a lungul înălțimilor Golan. El a arătat că tirul artileriei siriene fost îndreptat spre liene amplasate la Shams, Tel Morai tătorul de cuvînt a riile israeliens au dul lor, focul.
a pozițiile israe- Tel Antar, Tel și Harpah. Pur- afirmat că bate- deschis, la rin-

agențiile de presă
I Un comunicat comun dal publicității la încheierea vizitei oficiale de prietenie efectuate in R. P. Ungară de Horst Sindermann, președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, precizează că au fost discutate aspecte ale relațiilor bilaterale, în primul rînd cele privitoare la colaborarea economică și teh- nico-științifică, precum și probleme internaționale actuale.

0 delegație a P. C. din 
Spania, condusă de Santiago Carillo, secretar general al partidului, care face o vizită în Cuba la invitația Comitetului Central al P.C. din Cuba, a sosit la Havana.

Iosip Broz TitO, președintei. R.S.F. Iugoslavia, și-a încheiat vizita oficială în Bangladesh. A fost dat publicității un comunicat comun. Sîmbătă, președintele Tito a sosit la Katmandu, la invitația regelui Nepalului, Birendra, întf-o vizită oficială de trei zile.

Pentru o largă cooperare 
internațională în soluționarea

problemei energiei
Sesiunea Comitetului pentru transporturi al Comisiei economice 

a O.N.U. pentru EuropaGENEVA 2 (Corespondență de la C. Vlad). — La Palatul Națiunilor s-au desfășurat, timp de patru zile, lucrările celei de-a 33-a sesiuni a Comitetului pentru transporturi al Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E.-O.N.U.).Adresîndu-se participanților, Janes Stanovnik, secretar executiv al comisiei, s-a referit pe larg la situația prezentă și la perspectivele ce se întrevăd în domeniul energetic pe plan mondial.Nu este pentru prima oară cînd are loc trecerea'de la o sursă de e- nergie predominantă la altele, a spus el, amintind că în 1870 două treimi din energia mondială erau furnizate de utilizarea lemnului, în 1920 același procentaj — de folosirea cărbunelui, iar astăzi, de asemenea, două treimi — de petrol.Privitor la actualul moment de „trecere de la o sursă de energie la alta", vorbitorul a spus că „singura problemă este de a ști dacă fenomen se va dezvolta în spontan sau dacă asupra sa se va exercita acțiunea oamenilor și a statelor". J. Stanovnik a chemat la o largă cooperare internațională în vederea găsirii în comun de soluții pentru problemele foamei crescînde

de energie și, !n general, pentru problemele dezvoltării economice a țărilor lumii. „Există o legătură tot mai strinsă în domeniul comerțului și al producției intre economiile țărilor occidentale și economiile țărilor socialiste, legătură bazată în mod fundamental pe tehnică" — a declarat el.

acest mod

Atac al forțelor patriotice asupra orașului Pnom Penh(Agerpres). — Sîm-PNOM PENH 2 . „ .bătă în zori, forțele patriotice cambodgiene au lansat un nou atac asupra capitalei, informează agențiile France Presse și Associated Press. Mai multe obuze au căzut pe aeroportul Pochentong, precum și în zona de sud și sud-est a orașului Pnom Penh.

transmit
Prin decret prezidențial,Mohamed Hassanein Heykal, redac- tor-șef al ziarului „Al Ahram", a

bruxelles Reuniunea reprezentanților
opiniei publice pentru securitate

și cooperare in EuropaBRUXELLES — (Corespondență de la N. Popescu-Bogdănești). Vineri și sîmbătă, la Bruxelles i a avut loc reuniunea reprezentanților opiniei publice pentru securitate și cooperare în Europa.Dezbaterile s-au concentrat asupra memorandumului privind situația în Europa și în întreaga lume, la începutul anului 1974. Documentul

analizat va fi supus sesiunii „Comitetului internațional al reprezentanților opiniei publice", care va avea loc în primăvara acestui an. De asemenea, s-a realizat o analiză de ansamblu asupra activităților grupurilor naționale pe linia mobilizării opiniei publice la înfăptuirea securității și cooperării pe continentul european.
Președintele Nixon a prezentat Congresului

Raportul economic anualWASHINGTON 2 (Agerpres). — Președintele S.U.A., Richard Nixon, a prezentat Congresului raportul său economic anual. Potrivit raportului, 1973 a fost un an de probleme și progrese în economia americană. în unele privințe, a spus- președintele, problemele au fost mai mari decit ne așteptam, iar progresele mai mici decît speram. Domeniile realizărilor noastre trainice au fost însă mai importante decît cele ale dezamăgirilor noastre. S.U.A. sînt confruntate cu sarcini dificile — în primul rînd cu o problemă veche, inflația, precum și cu o problemă devenită, recent, acută — energia. „Nu putem accepta — a subliniat președintele Nixon — continuarea ratei inflației din 1973 și, cu atît mai puțin, nu putem risca creșterea ei. Trebuie să ne consacrăm eforturile continuării luptei împotriva inflației, în 1974 și după aceea".La începutul anului 1974, celor trei probleme care au dominat mulți ani politica economică — inflația, șomajul și deficitul balanței de plăți — li s-a adăugat o a patra, și anume problema energiei. Situația actuală și de perspectivă în dome-
fost numit consilier pentru presă al președintelui Sadat, s-a anunțat oficial la Cairo. Printr-o altă hotărîre, președintele Sadat l-a numit pe Abdel Kader Hatem, vicepremier însărcinat cu problemele culturii și informațiilor, în funcția de președinte al Consiliului de administrație al cotidianului „Al Ahram". Hatem își menține, totodată, și vechile atribuții.

INCENDIU CATASTROFAL LA SAO PAULO

PROTOCOL
ROMANO-UNGAR

DE

Lucrările sesiunii exper*
ților O.P.E.C. «Organizația țărilor exportatoare de petrol) consacrate studierii unui sistem de fixare a prețurilor la petrol pe termen lung, , s-au încheiat, la Viena. Rezultatele vor fi formă cursul mează

La Galeria Națională din 
Budapesta a avut loc, simbătă, 
vernisajul expoziției de pictură 
românească contemporană a 
Muzeului de artă din Cluj. Ex
poziția grupează creații a 37 de 
pictori din diferite zone ale ță
rii noastre. Au participat repre
zentanți ai Ministerului Culturii, 
ai Institutului ungar pentru re
lațiile culturale cu străinătatea, 
pictori, membri ai corpului di
plomatic.

grupate într-un raport a cărui definitivă va fi realizată în unei noi reuniuni care ursă aibă loc în luna martie.
Convorbiriln problema reei®- mentării, pe baza unui acord, a relațiilor culturale și tehnico-științifi- ce dintre R. S. Cehoslovacă și Statele Unite, au început la Praga.

in ad- Po- In-

Delegația reprezentanți
lor celor patru țâri membr' ale Comisiei Internaționale de Control și Supraveghere (C.I.C.S.) Vietnam, cuprinzînd pe șefii și juneții șefilor delegațiilor R. P. lone, R. P. Ungare, Iranului șidoneziei, care, la invitația M.A.E. al R. D. Vietnam, a făcut o vizită în această țară, a părăsit Hanoiul. A- genția V.N.A. menționează că delegația a fost primită de Fam Van Dong, primul ministru al guvernului 
R. D. Vietnam.

Primul ministru al Austra
liei, Gough Whitlam, aflat într-o vizită oficială în Tailanda, a apreciat, în cursul unei conferințe de presă, că este inevitabil ca toate țările din Asia să recunoască guvernul Republicii Populare Chineze ca singurul guvern legitim al Chinei.

Patru ofițeri pakistanezi au fost condamnați, la Peshawar (capitala provinciei de nord-vest), la închisoare pe termene între* 5 și 14 ani, sub acuzația de a fi acționat pentru răsturnarea guvernului Bhutto, anunță agențiile de presă Reuter și Associated Press.
Incendiul din zona Ba

har a fost stins. Incendiul dLn zona Bahar de exploatare a gazelor naturale și petrolului, din largul Mării Caspice — care a transformat, pentru citeva zile, mica insulă artificială a unei foarte productive sonde într-un adevărat vulcan — a fost stins, la 2 februarie, prin eforturile comune ale unor echipe de pompieri, petroliști și marinari.

în dimineața zilei de vineri, centrul orașului brazilian Sao Paulo a fost teatrul unui spectacol tragic: edificiul de 25 de etaje „Joelma", adăpostind firme comerciale și financiare, a fost cuprins de o mare de flăcări. în momentul declanșării incendiului, provocat de un scurtcircuit al sistemului de climatizare, în cuprinsul clădirii se aflau circa 900 de persoane. în panica produsă, mai mult de 20 persoane ș-au aruncat pe ferestre, zdrobindu-se de sol. Cu toate eforturile pompierilor și intervenția a 6 elicoptere, bilanțul e ridicat : peste 170 de morți și 500 de răniți. Imobilul, inaugurat cu doi ani în urmă, nu era. prevăzut cu căi de evacuare în caz de incendiu. Se reamintește că în 1972, in condiții similare, un mare incendiu a distrus o clădire de 25 etaje, tot din Sao Paulo, provocînd 21 de morți și 208 răniți. In fotografic : Elicoptere ridicînd de pe acoperișul unei clădiri vecine supraviețuitori ai incendiului.
R. P. UNGARĂ

Scrutin prezidențial în Costa Rica Dezvoltarea economiei

niul petrolului va duce, concomitent, la creșterea prețurilor, la limitarea producției în unele ramuri și la reducerea cererii în alte ramuri. Statele Unite trebuie să pună în aplicare „planul de independență" pentru a-și dezvolta capacitatea de a fi independente în ceea ce privește aprovizionările cu energie la prețuri rezonabile. Un element-cheie al acestui plan îl constituie programul pe cinci ani, finanțat de guvern, în valoare de 10 miliarde de dolari, cu privire la prospectarea și dezvoltarea în domeniul energetic.în încheierea raportului său, președintele Nixon a relevat că o sursă indispensabilă a creșterii economice o constituie economiile și invențiile în domenii productive.

privind colaborarea 
și cooperarea 

tehnico-economlcă 
in domeniul construcțiilor 

de mașiniBUDAPESTA 2 (Corespondență de la A. Pop). La Budapesta a fost semnat — de către loan Avram, ministrul român al industriei construcțiilor de mașini grele, și Gyula Hor- gos, ministrul metalurgiei și industriei construcției de mașini din R.P. Ungară — un protocol privind colaborarea și cooperarea tehnico-econo- mică în domeniul construcțiilor de mașini.Protocolul prevede lărgirea acțiunilor de cooperare și specializare în producție pe anii 1974—1975 și în următorul plan cincinal.
Sere românești

în munții LibanuluiLa Faraya, in deco
rul alpin al acestui 
februarie cu multă ză
padă in munții Liba
nului, un inginer și 
trei tehnicieni români 
lucrează la construcția 
unor vaste sere flori- 
cole, de unde, încă in 
acest an, se vor în
drepta spre magazine
le Beirutului primele 
garoafe și trandafiri. 
Complexul este pro
iectat și executat in 
întregime de sucursa
la din capitala libane
ză a firmei românești 
ARCOM.

Construite la 1250

metri altitudine, din 
profile galvanizate și 
sticlă, pe o suprafață 
de 5 000 
sere vor 
centrală 
prie.

După 
lata 
tescu, directorul filia
lei ARCOM de la 
rut, serele de la 
raya constituie 
începutul 
gram de 
românești 
alte țări 
zonă,, conform tratati
velor in curs cu di
verși parteneri. In ca-

mp, 
dispune 
termică

aceste 
de o 
pro-

cum ne 
ing. C.

re-
Balu-

Bei- 
Fa- 

doar 
pro-unui 

construcții 
in Liban și 
arabe din

drul acestor tratative 
s-a discutat ti posibi
litatea proiectării și 
construirii unui orășel 
turistic format din 
vile, hoteluri, restau
rante, plut obiectivele 
aferente — drumuri, 
instalații de apă și 
electricitate.

In alte țări arabe 
sint in curs de con
tractare două mari ho
teluri de lux și un si
loz de cereale.

Crăciun 
IONESCUBeirut

I

Studiu prospectiv privind

ale Pieței comune în 1974BRUXELLES 2 (Agerpres). — misia Pieței comune a realizat studiu prospectiv privind evoluția economiei țărilor membre ale C.E.E. în cursul acestui an. Comisia apreciază că, în 1974, produsul național brut al „celor nouă" va crește cu 2 la sută, față de 3,5 la sută, cit fusese prevăzut. Principala cauză, atribuită de acest organism scăderii ritmului de dezvoltare a economiei, o constituie criza petrolieră.Adevărata problemă care se ,află în prezent în fața membrilor comunității, menționează documentul, nu este cea a unei eventuale penurii de petrol, ci, mai ales, a creșterii importante a «prețurilor hidrocarburilor, intervenită în ultimul timp și apreciată la peste 180 la sută, în interval de un an. Consecința cea mai gravă a crizei petrolului este apreciată a fi, în 1974, accelerarea creșterii prețurilor într-un ritm de aproape 10 la sută, cota-parte datorată majorării

Court prețului petrolului fiind de 2 la sută.Se consideră că anul acesta se va asista la o deteriorare a balanței de plăți a „celor nouă", valoarea deficitului fiind estimată între 17 și 18 miliarde dolari, ceea ce reprezintă 1,5 la sută din produsul național brut al C.E.E. sau 17 la sută din valoarea totală a exporturilor spre țările terțe. Finanțarea acestui deficit și mijloacele pentru a face față crizei de energie vor constitui ulterior obiectul unor propuneri elaborate de comisie.în ceea ce privește șomajul, studiul elaborat de Comisia Pieței comune prevede o creștere, în acest an, cu 0,7 la sută.Totodată, documentul comisiei exprimă opinia că, în situația actuală, este necesar să se acorde un ajutor sporit țărilor în curs de dezvoltare, care riscă să întimpine serioase dificultăți economice generate de criza energetică.
Firme cu pete de petrol...

Corpul electoral costarican se prezintă azi în fața urnelor pentru a alege pe viitorul președinte al țării. Spre deosebire de scrutinul precedent, de astă dată posibilitățile de opțiune sînt mai numeroase, în cursa prezidențială fiind angajați nouă candidați. Partidul Eliberării Naționale, de guvernămînt, prezintă candidatura lui Daniel Oduber, iar între reprezentanții principalelor grupări opoziționiste se numără Fernando Trejos (Partidul Unității Naționale), Manuel Mora Valverde, secretarul general al Partidului Avangarda Populară (din partea coaliției de stingă „Frontul de acțiune socialistă") și Jorge Gonzales (Partidul Național Independent).Sondajele de opinie realizate în preajma scrutinului acordă șansele cele mai mari lui Daniel Oduber, al cărui program prevede, în esență, continuarea politicii actualului președinte, Josâ Figueres, personalitate de prestigiu în viața politică 
a țării în ultimii 25 de ani (potrivit prevederilor constituționale, aceeași persoană nu poate ocupa consecutiv, ci numai alternativ funcția de președinte). Ales de trei ori

președinte, Figueres, căruia cos- taricanii îi spun „don Pepe", este fondatorul Partidului E- liberării Naționale și autorulunui act unic : desființarea armatei, în 1948. în, mod simbolic, cazarma Bella Vista a fost transformată în muzeu de artă, iar pentru menținerea ordinii interne Costa Rica dispune de o „gardă națională". cu un efectiv de vreo 3 000 de oameni,, a căror „armă" este, regulă, bastonul alb. în timii ani, eforturile sînt centrate în vederea utilizării ționale a resurselor țării prin cerea industriei de la faza micilor întreprinderi de prelucrare a produselor agricole la cea a producției industriale. Pe plan extern, Costa Rica a constrîns faimosul trust „United Fruit" să majoreze substanțial redevențele către stat și chiar să renunțe la importante suprafețe de teren, iar societatea an- glo-americană „Northern Railways Company" să abandoneze monopolul pe care 11 deținea asupra căilor ferate.Spre deosebire de alte state ale Americii Latine, bîntuite deseori de intemperii politice, Costa Rica, țară unde starea excepțională nu

de ul- con- ra- tre-

se lntllnește decît in cazuri de calamități naturale, a avut și de astă dată o campanie electorală lipsită de tulburări. Poate că singurul detaliu ieșit din comun l-a constituit tentativa originală a unui candidat opoziționist, Gerardo Villalobos, de a-și spori popularitatea : a înfruntat într-un meci, pe un ring din capitală, pe campionul Americii Centrale la categoria semiușoară...Unul din punctele principale și cu larg ecou ale programului prezentat de candidatul partidului guvernamental se referă la naționalizarea integrală a industriei de rafinare a petrolului. Actualul președinte a propus încă acum citeva luni preluarea de către stat a singurei rafinării de petrol, proprietate a companiei „Allied Chemical Co", dar proiectul nu a putut fi aprobat din cauza votului în parlament al deputaților opoziționiști. Victoria scontată a lui Daniel Odu- ber ar întrerupe tradiția, încetățenită încă din secolul trecut, după care opoziția cîștigă în mod sistematic alegerile.

naționale in anul 1973BUDAPESTA 2 (Agerpres). — A- genția M.T.I. a transmis comunicatul Oficiului Central de Statistică al R.P. Ungare .privind dezvoltarea e- conomiei naționale în anul 1973.în comunicat se arată că, anul trecut, venitul național al acestei țări a crescut cu 6,5—7 la sută, cifrîndu-se la 355—360 miliarde forinți, producția industrială a sporit cu 7,2 la sută, iar cea agricolă — cu circa 5 la sută transporturile de persoane au înregistrat o creștere de cele de mărfuri — de portul și exportul de registrat creșteri atîtțările socialiste, eît și cu cele neso- cialiste, 66 la sută din comerțul exterior ungar revenind schimburilor cu țările socialiste. îh 1973 au crescut, de asemenea, veniturile reale ale populației.în anul 1973, populația R.P. Ungare a crescut cu aproximativ 33 000 de persoane, ajungînd, la 1 ianuarie 1974, la 10 449 000 de locuitori.

2 la sută, iar 4 la sută ; im- mărfuri au în- în comerțul cu

V. OROS

Unul din cele mai 
scandaloase cazuri de 
corupție pe care le-a 
cunoscut Italia in ul
timii ani deține in a- 
ceste zile prima pagi
nă a ziarelor de aici. 
O serie de companii 
petroliere sînt acuza
te de a fi „pus în 
mișcare" o sumă de 
circa 20 miliarde de 
lire pentru coruperea 
unor înalți funcționari, 
precum și a diferiți 
oameni politici, prin 
intermediul cărora au 
fost falsificate cifrele 
furnizate guvernului 
asupra situației ener
getice reale din Italia 
— pentru a obține, in 
acest fel, o creștere 
substanțială a prețuri- 

' lor la produsele pe
troliere.

Totul a pornit de la 
o anchetă dintre cele 
mai obișnuite, ln urma 
sesizării unei școli din 
Genova, amenințată 
să-și suspende cursu
rile datorită lipsei de 
motorină pentru încăl
zire, tribunalul din lo
calitate a efectuat o 
percheziție inopinată 
la rafinăria Garrone 
Cu acest prilej au fost 
descoperite importante 
cantități de combusti
bil nedeclarate, care 
au fost confiscate. O

amplă anchetă judi
ciară a fost declanșată 
pe plan național. Au 
ieșit astfel la iveală 
indicii despre o serie 
de manevre speculati
ve asupra benzinei din 
partea Uniunii petro
liere — organism care 
grupează companiile

corespondenta
DIN ROMA

italiene, ct» excepția 
E.N.l.

Ziarul „Corriere 
della Sera" relevă in
tr-un articol că docu
mentele sechestrate de 
poliția financiară de 
la diferite bănci din 
Roma și Genova, ca 
și de la sediile unor 
rafinării, sint de natu
ră să demonstreze că 
intre 1971 și 1973 (și 
chiar poate și mai îna
inte) marile companii 
au recurs la diferite 
manevre frauduloase 
pentru creșterea arti
ficială a prețurilor 
produselor petroliere, 
obținind profituri fa
buloase.

Potrivit presei Italie
ne, ofensiva cea mai 
puternică a fost de-

etanșată de către com
paniile petroliere in- 
cepind din vara trecu
tă. In plină perioadă 
estivală, acestea au 
redus cantitățile de 
benzină pentru stații
le de pe autostrăzi, 
indreptind mari canti
tăți pe piețele externe. 
In acest context, au 
intrat în acțiune func
ționarii corupți care 
furnizau autorităților 
date false provenind 
de la aceleași compa
nii producătoare și 
importatoare. Situația 
s-a precipitat odată cu 
declanșarea crizei de 
carburanți In întreaga 
lume ; caracterul real, 
obiectiv al penuriei a 
fost artificial ascuțit. 
Deformind și agravind 
lucrurile, companiile 
petroliere au furnizat 
știri despre „dispariția 
totală a benzinei" și — ca efect direct — 
despre o posibilă pa
ralizare a economiei 
naționale. Rezultatul 
urmărit a fost atins 
prin noi și importante 
măriri la prețurile 
benzinei, ceea ce le-a 
adus mari profituri, in 
dauna consumatorilor 
și a economiei in an
samblu.

Radu BOGDAN

• METODA DE DE
PISTARE A FUMĂTORI
LOR PREDISPUȘI A SE 
ÎMBOLNĂVI DE CAN
CER. Periodicullitate, anunță, în numărul său din februarie că cercetătorii oncologi ai spitalelor „Anderson" și „Tumor Institute" din Houston, statul Texas, au descoperit o metodă de analiză a sîngeiui prin care pot fi depistați fumătorii predispuși a se îmbolnăvi de cancer la plămîni. Revista subliniază că aceasta reprezință cea mai însemnată realizare din ultimii 5 ani în cercetările pentru prevenirea răspîndirii cancerului pulmonar care constituie cea mai frecventă formă de cancer întîlnită la om. Analiza constă în măsurarea nivelului hidrocarburii șril hidroxilozei (a h h) din celulele limphocite ale sîngeiui.

• SECOLUL VITEZEI... După cum a comunicat recent Automobil clubul regal englez, in prezent, viteza medie de circulație a automobilelor lă Londra este, cel mult, 16 km pe oră. Acum 70 de ani, în Anglia exista o ordonanță care limita, in capitala britanică, circulația automobilelor la... 22 km pe oră.
• GALERIA ARTISTI

CĂ DIN PĂDUREA „PA
RADISUL CEHIEI", cura este supranumită una din _cele mai frumoase miei, etalează dulci, piscuri tuoase, păduri torești colțuri tele străvechi, ce stimulează imaginația. în această ambianță s-a dezvoltat de-a lungul vremii o puternică artă populară. Construcțiile din lemn, o- biectele de tîmplărie și sculptură fin măiestrite de maeștri populari locali pot figura cu cinste alături de cele mai reușite exemplare ale genului. O atracție deosebită prin ineditul ei exercită sculpturile în piatră realizate de Vojtăch Kupic chiar în mijlocul pădurii care începe în spatele casei sale țărănești. El a dăltuit în stîncă lei, castele, scene și personaje din istoria națională, creînd astfel una din cele mai insolite galerii artistice".

• LUPTĂ CU GANG
STERI PE STRĂZILE PA
RISULUI. în „Place de la Bourse", ln plin centrul Parisului, un grup de bandiți înarmați au pătruns într-o bancă, de unde au jefuit o mare sumă de bani și mai multe lingouri de aur. La ieșirea din localul băncii, bandiții s-au trezit față în față cu poliția. în schimbul de focuri care a urmat, o persoană în vîrstâ de 70 de ani, aflată Intlmplător la fața locului, a fost grav rănită. Manifestând o remarcabilă promptitudine, un colaborator al serviciului foto al agenției „France Presse" — al cărui sediu se află în aceeași piață — a reușit să surprindă pe peliculă diferitele faze ale luptei. Un episod similar s-a petrecut în fața unei alte bănci, atacate de bandiți într-o suburbie a Parisului. Schimbul de tocuri s-a soldat cu un mort și trei răniți. Este oare. Parisul pe punctul de a retrăi momentele sîngeroase prin care a trecut Chicago, în epoca prohibiției și 
a „incoruptibilului" Elliot Ness? — se întreabă presa franceză.

• UN AN DE 399
ZILE? Acum 310 milioane de ani, în perioada devoniană (a patra perioadă a paleozoicului), se pare că anul terestru a avut 399 de zile. La această concluzie a ajuns biologul britanic dr. Wells ■coralii, anuale, inele zilnice. Examinînd coralii din perioada devoniană cu ajutorul unor microscoape extrem de puternice și a unei aparaturi de șlefuit foarte fine, el a observat că aceștia prezintă, pe perioada unui an, 399 de inele zilnice.

• „ARTĂ" Șl PROFI
TURI. Cum să nu te revolți cînd vezi cum un copil drăgălaș și ascultător degenerează într-o arătare cu părul vîlvoi, chipul însîngerat, cuprinsă demență ?“ „Newsweek", centul film menii leșină rii, iar proprietarii de cinematografe pregătesc din timp punguțe cu săruri. Filmul caracterizat printr-o atmosferă de coșmar prezintă avatarurile unei fetițe, pe care pun stăpînire... spiritele rele. Pe ecran se petrec orori de neînchipuit : fetița desfigurată total își lovește crunt propria mamă, îl mușcă sălbatic pe doctor, urlă cele mal obscene cuvinte, realizatorii își în numai realizat din încasări 2 milioane de dolari. Poveste absurdă și monstruoasă, „Exorcistul" reprezintă o mostră de cum este mînuită uneori arta filmului în occident, ca mijloc de profituri cit mai marî. lăsîndu-se cu totul la o parte orice preocupări artistice și cu atît mai puțin educative.

„Sănătatea de specia- familiei",

regiuni ale Boe- privirilor coline de stînci maies- întunecoase, pi- de natură și cas- ce

care a constatat că concomitent cu inelele prezintă și așa-numite

cu de exclamă revista în legătură cu re- „Exorcistul". Oa- In timpul vizionă-

în schimb, freacă mîinile : o săntămînă s-au
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