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ÎN ZIARUL DE AZI:
• Convorbiri despre educație. Un obiectiv 
esențial: Formarea unei gîndiri economice 
înaintate • Zile primăvăratice: lumea satelor 
a ieșit în cîmp la lucrări de îmbunătățiri 
funciare S Disciplina timpului productiv • Tele
viziunea școlară — rezultate și posibilități de a- 
meliorare în procesul de învățămînt • Rubricile 

noastre: Faptul divers; Carnet plastic; SportSub auspiciile cordialității, stimei reciproceși dorinței comune de intensificare a colaborării, ieri a început — Cum se desfășoară
Întrecerea?

— Cum se îndeplinesc 
ANGAJAMENTELE?
Întrebări care solicită fiecărui colectiv

ANALIZE SISTEMATICE 
Șl MĂSURI OPERATIVE

• Călduroasă primire pe 
aeroportul internațional 
Tripoli

• Ovații furtunoase, aclamații 
și urale pe străzile capitalei 
libiene la adresa șefului 
statului român

• Prima zi a vizitei conturează 
premise trainice și pers
pective bogate conlucrării 
româno-libiene, în interesul 
reciproc și al cauzei coo
perării internaționale

Marea întrecere socialistă pentru îndeplinirea și depășirea planului pe 1974, pentru creșterea substanțială a eficienței Întregii activități economice se află in plină desfășurare. Chemărilor entuziaste la întrecere, lansate de colective fruntașe din toate ramurile și sectoarele economiei naționale, le-au răspuns sute de alte colective care, hotărite să întimpine cu realizări deosebite cea de-a XXX-a aniversare a eliberării patriei și Congresul al XI-lea al partidului, și-au luat In adunările generale ale oamenilor muncii angajamente in- suflețitoare pe multiple planuri. Sint angajamente care se Înscriu in efortul întregului popor de a îndeplini cincinalul inainte de termen, de a transpune neabătut in viață programul elaborat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, de a înfăptui sarcinile cuprinse in Hotă- rirea Plenarei comune a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, din noiembrie 1973.Desfășurată sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid, intrecerea scoate la suprafață noi și importante resurse în toate unitățile din economie — rezultatele din luna ianuarie, care au marcat un început fructuos in activitatea multor întreprinderi, constituind un prim argument în a- ceastă privință. Atit etapa premergătoare luării angajamentelor, cit și cea ulterioară au constituit un bun prilej de a investiga cu grijă și spirit gospodăresc cele mai eficace mijloace de acțiune pentru folosirea mai bună a capacităților de producție, reducerea cheltuielilor de fabricație și, îndeosebi, a celor materiale, îmbunătățirea în continuare a calității produselor, creșterea suplimentară a productivității muncii

și a rentabilității, depășirea producției destinate exportului, devansarea punerii in funcțiune a unor obiective, scurtarea termenelor de atingere a parametrilor proiectați la noile capacități — intr-un cuvint, pentru a ridica întreaga activitate economică pe o treaptă calitativ superioară. Tocmai de aceea, important este ca aceste resurse, o dată identificate, să fie neintirziat fructificate prin aplicarea pas cu pas a măsurilor stabilite in fiecare unitate, astfel ca în desfășurarea întrecerii procesul productiv să fie menținut la nivelul maxim al posibilităților.Evident. întrecerea socialistă din acest an — prin aria sa largă de cuprindere și obiectivele superioare urmărite — pune in fața organelor și organizațiilor de partid sarcini importante. Devine, in a- cest sens, deosebit de actuală sarcina urmăririi sistematice a modului in care se infăptuiesc efectiv angajamentele asumate de fiecare colectiv, printr-un control exigent, activ și riguros. Aceeași răspundere de care s-a dat dovadă in formularea angajamentelor trebuie să stiăbată, ca un fir roșu, întreaga activitate pentru realizarea lor. Cu stăruință și intransigență trebuie să combată organizațiile de partid din intreprinderi orice tendință de discontinuitate, orice formă de manifestare a spiritului de campanie, a formalismului în desfășurarea întrecerii. In permanență, ele trebuie să analizeze — împreună cu organele de conducere colectivă, organizațiile sindicale și ale U.T.C. — rezultatele concrete obținute de fiecare colectiv, de fiecare formație de lucru, de fiecare om în întrecere. Este vorba nu de simple statistici sau
(Continuare in pag. a II-a)

„Fiți bine venit 
pe pămintul Libiei!"

De-a lungul unui itinerar de mii de kilometri, pe coordonatele căruia sint înscrise Libia, Liban, Siria și Irak, timp de zece zile, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, va fi oaspetele unor țări arabe cu care țara noastră dezvoltă trainice legături de prietenie și colaborare, îl însoțesc gîndurile și sentimentele de dragoste, de deplină încredere ale întregului popor, urarea de drum bun și succes deplin. Vizita reprezintă un nou și important act al politicii externe a României socialiste, o manifestare grăitoare a solidarității active cu toate forțele militante pentru dezvoltarea independentă a popoarelor, pentru transformări economice și sociale înaintate, pentru progres și pace. Ea prilejuiește reafirmarea hotărîrii de a adinei și diversifica legăturile dintre țările și popoarele noastre pe multiple planuri, în interesul reciproc, al cauzei colaborării, destinderii și păcii în lume....Din momentul cînd avionul prezidențial s-a desprins de pista aeroportului Băneasa, în uralele și ovațiile mulțimii, sub cerul senin al unei primăveri timpurii, și pînă în clipa cînd a aterizat la Tripoli, în plină primăvară, în decorul luxuriant al vegetației mediteraneene, au trecut patru ore, răstimp în care au fost survolate teritoriile Bulgariei și Greciei, aeronava reflectîndu-și apoi aripile în oglinda albastră a Medite- ranei.Aeroportul internațional Tripoli este împodobit festiv pentru a în- tîmpina înalții oaspeți din România. Sînt arborate drapele de stat ale României și Libiei.în întîmpinarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a celorlalte persoane oficiale care îl însoțesc în această vizită au venit colonelul Moamer El Geddafi, membri ai Consiliului Comandamentului Revoluției, membri ai guvernului,

reprezentanți ai autorităților militare și civile, alte persoane oficiale. Se află, de asemenea, de față reprezentanți ai misiunii economice române la Tripoli, tehnicieni și specialiști români care lucrează în Libia în cadrul acordurilor de cooperare dintre cele două țări.La ora 13,15 avionul prezidențial aterizează, arborînd stegulețe cu culorile României și Libiei.La coborîrea din avion, președintele Nicolae Ceaușescu este salutat cu cordialitate de președintele Moamer El Geddafi. Cei doi șefi de stat își string îndelung mîinile. „Fiți bine venit pe pămin- tul Libiei" — i se adresează oaspetelui președintele țării- gazdă.
(Continuare In pag. a IlI-a)

CONVORBIRI
OFICIALE

Marți la amiază, la Tripoli, la Palatul Revoluției, au început convorbirile oficiale între președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și președintele Consiliului Comandamentului Revoluției, Moamer EI Geddafi.La convorbiri, din partea română, participă : Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Mircea Malița și Nicolae Doicaru, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat.Din partea libiană participă : maior Abdel Moneim El Houni și maior Mouktar Al Karawi, membri ai Consiliului Comandamentului Revoluției, Abdel Ati Al Ou-

beidi, ministrul muncii, Mohamed Ahmed Sherif, ministrul educației, Aii Taba, ministrul agriculturii, Abdel Fatah al Naasi, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe.Au fost abordate probleme ale dezvoltării pe multiple planuri a relațiilor dintre cele două țări, precum și unele probleme actuale ale vieții internaționale.Convorbirile dintre cei doi șefi de stat au continuat apoi în biroul de lucru al președintelui El Geddafi.Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.

„Drum bun, iubite tovarășe Ceaușescu, 
și succes deplin în itinerarul de prietenie, 

colaborare și pace în țări arabe“
- PLECAREA DIN CAPITALĂ -în dimineața zilei de 12 februarie, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a părăsit Capitala, plecînd într-o vizită oficială în cîteva state din Orientul Mijlociu.în această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu este însoțit de

tovarășii Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, de consilieri și experți.La aeroportul Băneasa, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost condus de tovarășa Elena Ceaușescu,

Banchet oferit în onoarea
președintelui Nicolae Ceausescu 
de președintele Moamer El GeddafiDupă convorbirile oficiale care au avut loc la Palatul Revoluției, cei doi șefi de stat au sosit împreună la Palatul Republicii, unde președintele Consiliului Comandamentului Revoluției, Moamer El Geddafi a oferit un banchet oficial în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.La banchet au luat parte persoanele oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita sa oficială in Libia.

Au fost prezenți membri ai Consiliului Comandamentului Revoluției, miniștri, personalități ale vieții politice și culturale din Tripoli, șefii misiunilor diplomatice acreditați în capitala Libiei.în timpul banchetului, președintele Moamer El Geddafi și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.Banchetul s-a desfășurat într-o ambianță de caldă prietenie și cordialitate.

de tovarășii Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Niculescu-Mi- zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- dulescu, Virgil Trofin, Ilie Ver- deț, Maxim Berghianu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Florian Dă- nălache, Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, Petre Lupu, Dumitru Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitec, Chivu Stoica, Constantin Băbălău, Miron Constantinescu, Mihai Gere, Magdalena Filipaș, Ion Ioniță, Ștefan Andrei.Erau prezenți, de asemenea, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, generali, ziariști, corespondenți ai presei străine.Au fost de față A. H. Al-Samar- rai, ambasadorul Republicii Irak la București, și Muhsen Sayadi, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Arabe Siriene la București. Erau, de asemenea, prezenți alți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București.Numeroși bucureșteni aflați pe aeroport au salutat cu multă căldură pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și încrederea deplină că vizita pe care o întreprinde în țări din Orientul Mijlociu va deschide noi perspective în evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare pe care România socialistă le întreține cu țările din această regiune a lumii. Ei au adresat din inimă șefului statului urarea : „Drum bun și succes deplin, iubite tovarășe Ceaușescu, în această nouă și importantă solie consacrată păcii, întăririi prieteniei și colaborării între popoare".
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Ziua bună de dimineață se cunoaște; și tot de atunci

FORMAREA UNEI GINDIRI DISCIPLINA TIMPULUI PRODUCTIV
ECONOMICE ÎNAINTATE

— In preocupările sporite 
pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste se cere, pe bună 
dreptate, să se pună un accent 
puternic asupra formării gindi
rii economice la toți oamenii 
muncii. Cum se reflectă pe 
planul județului Sibiu acest 
imperativ ?

Interlocutor: Richard WINTER,
prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R.

— Este evident că dezvoltarea gindirii economice înaintate este o necesitate stringentă pentru înfăptuirea politicii economice a partidului nostru, politică ce trebuie temeinic cunoscută și însușită in întreaga sa amploare și complexitate și aplicată exemplar în toate sectoarele economiei, la fiecare loc de muncă. Ra- portindu-ne nemijlocit la realitățile județului nostru, care în acest an înregistrează cel mai înalt ritm de dezvoltare din întreaga perioadă a construcției noastre socialiste — 22,3 la sută — este lesne de înțeles Ce importanță covîrșitoare are să înrădăcinăm în mintea fiecărui om al muncii convingerea că este o datorie a sa primordială să acționeze permanent pentru îndeplinirea ritmică a planului, pentru realizarea de produse de cea mai bună calitate, competitive oriunde în lume, la un preț de cost cît mai redus. Așadar, rostul muncii politico-educative este să dezvolte la toți oamenii muncii capacitatea de a sesiza legătura indisolubilă între principiile generale și faptele lor de muncă, să Ie dezvăluie esența politică, patriotică a actului gospodăresc, să-i ajute să Înțeleagă profund multiplele efecte generate de desfășurarea oricărui proces economic.
V-arn ruga si ne înfățișați 

care acțio- 
județean de 

partid 
for- 
oa-

modul concret in 
nează comitetul 
partid, organizațiile de 
din intreprinderi pentru 
marea gindirii economice a 
menilor muncii.— Programul Întocmit rezervă spațiu larg acțiunilor menite ajute, în primul rînd, cadrele conducere din economia județului să-și formeze și să-și dezvolte un riguros mod de gîndire economică. Este .adevărat că unitățile noastre dispun de cadre bune, temeinic pregătite. Totuși, progresul tehnic, complexitatea sporită a vieții economice ridică noi și noi probleme care impun o împrospătare continuă a cunoștințelor. Totodată, constatăm că mai sînt directori de întreprinderi care nu acționează întotdeauna corespunzător cerințelor unei gîn- dlri economice înaintate, exigente și de larg orizont.Iată considerentele pentru care am Inițiat acțiunea „Protehnica" ; sub această denumire se regăsește o largă gamă de acțiuni și manifestări de propagandă tehnico-economică. La cele cinci ediții susținute pînă acum au participat numeroși oameni de știință, cadre universitare, care au făcut expuneri despre noi orientări și probleme în știința conducerii, ca și in tehnică.O direcție în care intenționăm să acționăm mai puternic decît pină acum este antrenarea în mai mare măsură a economiștilor, fructificarea cunoștințelor acestora în vederea sporirii eficienței producției. Subliniem acest lucru deoarece în prezent majoritatea economiștilor se limitează cel mai adesea la înregistrări date, îndeplinind nu de puține ori rol de simpli funcționari.Este locul potrivit să amintesc eforturile noastre pentru crearea unui larg interes din partea cadrelor de conducere pentru valorificarea superioară a rezervelor de care dispune economia județului nostru sînt contracarate de unele imperfecțiuni care mai dăinuie în sistemul de indicatori ; așa, de exemplu, utilizarea indicatorului tone-utilaj n-are capaci-

un să de

de uncă

(Urmare din pag. I)

tatea să stimuleze gindirea economică a cadrelor de conducere în căutarea continuă de soluții pentru rezolvarea cit mai economicoasă a problemelor.
— Dar In direcția dezvoltării 

gindirii economice la oamenii 
muncii care lucrează nemijlo
cit in producția materială ce 
s-a întreprins ?— în primul rînd am orientat mai ferm învățămintul de partid către

utilizarea completă a timpului de lucru 7 în cadrul ei nu s-au mai ținut obișnuitele referate, coreferate, expuneri, ci, după proiectarea unor grafice, scheme, diagrame, care înfățișau evoluția indicelui de utilizare a timpului pe județ, a urmat prezentarea unor acțiuni politico-educative, unele reușite, altele dimpotrivă — organizate și desfășurate în cadrul diferitelor întreprinderi din județ. In continuare s-a proiectat filmul intitulat „Timpul", ce cuprindea scene filmate în Întreprinderile textile

sele umărul și să contribuie nemijlocit la realizarea lor. Nu este întîmplător faptul că asemenea idei apar și, mai ales, se materializează tocmai în întreprinderile în care organizațiile de partid cum se cuvine acest rol. plifica printr-un caz.Pînă acum cîtva timp cesar întreprinderii „Emailul din Mediaș se importa. Pe lingă faptul că era și costisitor, aprovizionarea neritmică din exterior provoca nu puține strangulări în procesul de producție. Comitetul de partid a dezbătut această problemă pe larg cu specialiștii, cu muncitorii fruntași din uzină. S-au întocmit cu a- ceastă ocazie grafice comparative care evidențiau avantajele pe plan economic cu care s-ar solda fabricarea emailului la

îndeplinescVom exem-emailul neroșu"

Subiectul teleconferinței de astăzi îl 

constituie, din nou, folosirea integrală a 
timpului de lucru. Prezenți dis-de-dimi- 
neață, la ora începerii programului de lu
cru, in unele întreprinderi industriale din 

județele Hunedoara, Mureș și Galați, co
respondenții „Scînteii" relatează :

am aflat că cei mai intirziați făceau totuși din perso- combinatului chi-

discutarea problemelor economice, către aprofundarea aspectului economic al diferitelor măsuri, acțiuni, inițiative. Ponderea cursurilor în care se studiază și se dezbat probleme economice se ridică la circa o treime. Tocmai pentru a asigura o mai mare eficiență a dezbaterilor, cea mai mare parte a propagandiștilor sînt activiști, cadre din economie, oameni cu o bună pregătire politică și profesională.O importanță deosebită am acordat în dezvoltarea spiritului gospodăresc dialogului deschis, viu, cu oamenii a- supra problemelor economice care se ridică la fiecare loc de muncă. Un singur exemplu. în urma dezbaterii cu muncitorii de la Centrala gaz metan Mediaș, în cadrul adunărilor generale pe secții și întreprinderi, a măsurilor de reducere a energiei consumate au fost puse în evidență noi rezerve de economii, ceea ce a făcut posibilă dublarea angajamentului luat inițial.Deosebit de utile în înrădăcinarea spiritului economic, în combaterea manifestărilor de risipă se dovedesc mijloacele muncii politice de masă — agitația vizuală, propaganda prin conferințe etc. Axîndu-se tot mai mult pe dezbaterea aspectelor concrete culese din fabrici și uzine, de pe șantiere, munca politică de masă a dat un sprijin substanțial la reușita unor acțiuni întreprinse la „Flamura roșie", „Independența", U- zina mecanică din Sibiu, Uzina de textile din Cisnădie privind economisirea metalului, valorificarea deșeurilor etc. Aș remarca ajutorul primit în această direcție din partea cabinetelor de științe sociale, care au furnizat organizațiilor de partid grafice și tabele sugestive privind îndeplinirea planului, rezultatele economice cu Care s-ar solda diferitele măsuri.O mențiune specială se cuvine făcută cu privire la realizarea unor filme înfățișînd aspecte concrete din intreprinderi, referitoare la economisirea de metal, la calitatea produselor. Semnificativ intitulate „Timpul", „Risipitorii de metal" și „Calitatea", ele au fost de un real sprijin dezbaterilor din secții, combaterii unor manifestări de chiul, de neglijență etc.

Cisnădie, care puneau în antiteză comportamente, rezultate, acestea, urmate de discuții, au oferit up bogat material de reflecție și concluzii organizațiilor de partid.Trebuie să arătăm toate organizațiile de suficient de receptive forme de influențare, cum ar fi : de piele !

Toate
însă că nu partid sînt la asemenea întreprinderi „8 Măi“-Mediaș, Fabrica __ ,_______ și încălțăminte Agnita, „Steaua roșie" Sibiu, întreprinderea mecanică Mîrșa, unde se ridică probleme în legătură cu respectarea disciplinei in muncă, gospodărirea judicioasă a materiilor prime, realizarea ritmică a planului, nu utilizează cu suficientă promptitudine și inventivitate mijloacele muncii politice, așteaptă pasiv Indicații „de 

sus". — în legătură cu creșterea a- 
portului organizațiilor de par
tid ; ce se întreprinde in această 
direcție I— Faptele dovedesc rolul hotărltor al organizațiilor de partid care au datoria să fie receptive la ideile avantajoase din punct de vedere tehnic ți economic, să pună ele !n-

noi în țară. S-a ho- tărît unui cadre gătite, studieze posibilitățile obținerii a- cestei substanțe prin eforturi proprii. Așa s-a reușit să se producă email românesc și — trebuie să remarcăm — cu caracteristici similare celui care se importa. într-un mod asemănător am reușit să producem de doi primul cristal românesc.Sintem deopotrivă preocupați grija ca în procesul complex de mare a gindirii economice să nu se alunece pe pantă dezbaterii unei cazuistici mărunte, a unei factologii nesemnificative. Trebuie să atragem atenția că, nu de puține ori, cei însărcinați să finalizeze măsurile preconizate rezumă acțiunea de formare a gindirii economice la a zeci de cifre și procente practic, nu se pot trage cu valoare de generalizare.A face pe fiecare om al muncii să fie pătruns de cerința împrospătării și creșterii continue a cunoștințelor economice, a participării active la perfecționarea procesului de producție, la creșterea eficienței economice înseamnă a transforma conștiința Înaintată lntr-o forță materială a progresului, într-o pîrghie a accelerării mersului nostru înainte.

constituirea nucleu de bine precare să

anide for-

înșiruirea din care, concluzii

Convorbire realizata de
Paul DOBRESCU

— Transmit direct de la una din porțile principale de la intrare — cea din dreptul secției de motoare Diesel — ale întreprinderii reșițene constructoare de mașini. După ceasul meu este ora 6 fix. Păcat că nu pot sugera animația ce domnește aici : un flux neîntrerupt de oameni, sute de muncitori, maiștri și ingineri intră în primul schimb al zilei. Am și identificat pe cîțiva dintre cei mai matinali. Te rog consemnează-i.— De ce-ar fi nevoie, tovarășe Catană, de un „clasament" al „matinalilor" 7— Pentru că prezența lor la locul de muncă cu mult înainte de începerea programului are o semnificație aparte : fiecare va lua contact din timp cu problemele acestei zile, cu sarcinile sale de producție, astfel incit Iși va putea pregăti și organiza temeinic treaba. Nu degeaba se spune că ziua bună se cunoaște de dimineață. Te rog să-i notezi, deci : strungarul Ion Damaschin, lăcătușul Ion Olaru. șeful de echipă E- mil Anuța, maiștrii Marin Frențiu și Francisc KronowWtfer, inginerul Roman Vasilescu.— Bun. Să-i dăm legătura lui Lorand Deaki.— La Combinatul de îngrășăminte din Tîrgu- Mureș am fost martorul unor întîmplări puțin o- bișnuite. La 5—10 minute după începerea schimbului au continuat să so- V ___

sească în valuri ve aproximativ de oameni. Spun mativ, deoarece este imposibil să-i numeri pe în- tirziați : unii au sărit pur și simplu gardul, iar alții
succesi- 300—400 aproxi-

tîrziu mulți parte naiul mic.— Care sînt cauzele în- tîrzierilor 7— Pe de o parte, modul defectuos de desfășurare a transportului în comun, iar pe de altă parte, lipsa de control și indiferența cu care este tratată problema punctualității și disciplinei In producție. M-am deplasat în comuna Bălăușeni, localitate de unde nu sosiseră, nici la ora 8, muncitorii care lucrează în combinat. Ce-am constatat 7 Autobuzul care parcurge acest traseu este neîncăpător față de nu-
Anchetă matinală: corespondenții

noștri, la ora 6 in fața ceasurilor

de pontaj

au intrat în fabrică prin- tr-o poartă laterală, unde nu există nici un control.— O stare de indisciplină și de lipsă de organizare cu totul ieșită din comun !— într-adevăr, așa stau lucrurile. O surpriză și mai mare mi-a furnizat-o însă punctul de vedere al tov. Augustin Podaru, personal, salarizare, Împărtășit cele tate. „Majoritatea întîr- ziaților nu sînt salariații noștri, ci aparțin de șantierul. Trustului de construcții industriale din Cluj, care funcționează în, perimetrul combinatului", mi-a replicat dumnealui.— De unde putea să știe cu atîta precizie 7 A fost tov. Podaru prezent la poartă, la intrarea in schimb 7— Nu, și, de altfel, mat

șeful biroului învățămînt și căruia i-am consta-

mărul mare de pasageri : peste 20 de oameni nu s-au putut sui în el la timp și au întîrziat a- proape două ore de la lucru. O situație care trebuie neapărat să dea de gîndit întreprinderii de transporturi auto din Tîrgu-Mureș, deoarece se repetă cu regularitate.— Cît privește controlul insuficient exercitat la ora de intrare în schimbul de dimineață, cum stau lucrurile 7— Fișele de pontaj au fost desființate și în locurile lor s-a introdus condica de prezență. Dar valoarea ei este simbolică. Semnezi — nu semnezi, aproape nimeni din conducerea combinatului nu se interesează.— Ce repercusiuni provoacă acest inexplicabil menajament cu care sint privite acte de indisciplină atît de grave 7

— în primul rind, dacă un operator chimist în- tirzie la schimbul de dimineață, automat colegul din tura de noapte este nevoit să rămlnă peste program. Muncă suplimentară, Încordare și o- boseală suplimentare, deci randament scăzut. Nu Întîmplător, anul trecut, s-au înregistrat a- proape 160 000 ore-om din fondul de timp de muncă neutilizate. în luna ia-, nuarie, din acest an, neajunsurile se mențin la aceeași scară.La telefon, din Galați, corespondentul nostru Tu- dorel Oancea.— De la întreprinderea mecanică navală. Mai în- tii, vreau să fac o constatare : la intrarea in schimb, numărul întîrzia- ților sau al salariaților sosiți la lucru fără legitimații de intrare este destul de mare. Ulterior, in Întreprindere, am aflat că nici absenții nemotivați nu sînt puțini.— Ai văzut vreo situație concretă a absenților?— Da. Pe luna ianuarie 887 ore-om au fost pierdute din acest motiv. Anul trecut în timpul irosit se puteau realiza 5 macarale de bord pentru nave de 18 000 tdw și C cabestane.— Ce-și propune să facă conducerea întreprinderii în această situație 7— Tov. Georgel Tă- nase, inginerul șef cu care am discutat, mi-a a- rătat că sint în curs de aplicare o serie de măsuri organizatorice, nite să neajuns. Bineînțeles, nici formele tice și
me-curme acestmuncii poli- educative n-au fost ignorate In cadrul acestui plan de acțiune. Rămîne să vedem ce rezultate vor da aceste promisiuni....Alte semnale critice primite pe parcursul a- cestei teleconferințe ne obligă să mai rămlnem „pe fir", într-unul din numerele viitoare.

Cristian ANTONESCU
J

BRĂILA

Zile primăvăratice
la lucrări de

— Cum se asigură răsplndi- 
rea și generalizarea inițiativelor 
valoroase 7— Pentru a asigura răspindirea ■ tot ceea ce s-a acumulat pozitiv, valoros, în munca politică, am organizat, după un plan de acțiuni eșalonate, schimburi de experiență, dezbateri, colocvii, simpozioane etc. De pildă, la nivelul județului am organizat un schimb de experiență cu secretarii organizațiilor de bază din întreprinderi pe tema : cum contribuie mijloacele muncii politice la

TRECEREA?niștilor, al tuturor oamenilor muncii, de a manifesta intransigență și de evidențe întocmite birocratic, ci combativitate față de fenomenele de o analiză vie, care să urmăreas- negative. Folosind cu pricepere vacă îndeplinirea ritmică și integrală a angajamentelor și să se soldeze cu măsuri concrete pentru stimularea întrecerii, pentru lichidarea grabnică a oricăror neajunsuri care pot apărea. Este vorba de un control eficient, cu un puternic caracter preventiv și un scop pronunțat constructiv, de natură să imprime întrecerii un caracter permanent, să concentreze efortul și capacitatea creatoare ale colectivelor asupra depășirii sarcinilor cantitative și calitative ale planului pe acest an, să asigure participarea fiecărui om al muncii, cu tot ce are mai bun ca putere inițiativă, masă.Capătă mare însemnătate acțiunile organizatorice și munca politico-educati- vă pe care trebuie să le desfășoare organizațiile de partid și comitetele sindicatului din întreprinderi pentru popularizarea largă a angajamentelor, pentru cunoașterea de către fiecare om al muncii a obiectivelor întrecerii, a mersului ei și a rezultatelor obținute, pentru extinderea inițiativelor de valoare, a experienței înaintate în producție.Se înțelege că desfășurarea întrecerii la cotele înaltelor exigențe ale activității economice din acest an, rezultatele obținute zi de zi sînt nemijlocit legate de creșterea răspunderii în muncă și a exigenței față de îndeplinirea sarcinilor participanților Ia întrecere, de întărirea spiritului de ordine și disciplină în rîndul colectivelor de întreprinderi. încă o dată se relevă, și din acest unghi de vedere, menirea organizațiilor de partid de a culti
va aceste trăsături în rîndul comu-

de muncă, pricepere și la această competiție deastfel, în acest context, o

riatele forme ale muncii politico- educative, organizațiile de partid sînt chemate să răspundă imperativului de a ridica la un nivel mal înalt conștiința socialistă a oamenilor muncii, de a stimula dorința lor de a obține zi de zi rezultate tot mai bune. Concomitent, organizațiile de partid — pe baza concluziilor desprinse din analiza sistematică a îndeplinirii angajamentelor — au datoria de a acționa cu fermitate pentru asigurarea în permanentă a tuturor condițiilor organizatorice și tehnico-ntateriale necesare, fășoare la nivelul maxim al potențialului de care dispun întreprinderile.Angajamentele mobilizatoare asumate de oamenii muncii din toate ramurile în întrecerea din anul 1974 se circumscriu interesului major pe care-1 avem cu toții de a accelera progresul economic și social al țării, de, a asigura creșterea mai rapidă a venitului național — baza sigură și trainică a dezvoltării continue a economiei, a ridicării nivelului de trai al oamenilor muncii. Acesta este, de altfel, și mobilul fundamental al întrecerii, acesta este scopul entuziastei competiții pentru realizarea cincinalului înainte de termen. Iată de ce, in toate întreprinderile, în toate sectoarele, nici un efort nu trebuie precupețit pentru Îndeplinirea ritmică și integrală a planului și a angajamentelor asumate în întrecere, astfel ca acest an — al patrulea din — să marcheze un nou și tant avans în îndeplinirea grandios obiectiv 'național, tate cantitative și calitative superioare în toate domeniile.

incit întrecerea să se des-

cincinal impor- acestui rezul-

lumea satelor a ieșit in cîmp
îmbunătățiri funciare

Profltînd de timpul favorabil, mii de țârani cooperatori din |udețul Brdila participii la săparea canalelor, asi surind apei un drum ordonat, latâ-l în Imaginile surprinse de fotoreporter, 
pe cooperatorii din Gemenele (stînga) ți cei din Gropeni (dreapta), care definesc odată cu linia canalurilor conturul unei recolte viitoare sigure și bogate

APe ogoarele județului Brăila, mii de țărani cooperatori au declanșat o adevărată campanie pentru a folosi gospodărește pămîntul. Cu cîteva zile în urmă, la inițiativa biroului comitetului județean de partid, au început să se desfășoare lucrări hidroameliorative pe șantierele de la Vădeni și Cotu-Lung. Primii care au sosit pe șantierul de la Vădeni, alături de localnici, au fost cooperatorii din Cazasu, în frunte cu președintele cooperativei, Eftimie Nită. De asemenea, au venit să lucreze aici și cooperatorii din comunele Tudor Vladimirescu, Tichilești și Movila Miresii. I-am văzut la locul de muncă pe Vasile Mazilu, Gheorghe Stancu, Vasile Topor, Dumitrache Stancu, Gheorghe Stoian, Irimia Năstase și mulți alții, venițl din comuna Tichilești.

împreună cu ei lucrau Ionel Toma, secretarul comitetului comunal de partid, Dumitru Pândele, președintele consiliului popular comunal, și Ion Nica, președintele cooperativei agricole Tichilești. într-un sector de lucru vecin am întîlnit 130 de oameni din comuna Gropeni ; ei lucrau la săparea unui canal pe o lungime de 4 050 metri, care va feri de inundații 800 hectare de teren, în fruntea cooperatorilor și salaria- ților se aflau Radu Popoacă, președintele cooperativei agricole, și Ion Stanciu, locțiitorul secretarului comitetului de partid.Pe un vast șantier din comuna Cotu-Lung mosferă de solicitarea Cotu-Lung, funciare a
se remarcă aceeași at- muncă însuflețită. La cooperativei agricole oficiul de îmbunătățiri pregătit documentația

necesară, apoi specialiștii unității, prezenți pe teren, au trasat și pichetat 2 canaluri pentru aducerea apei în vederea irigării și un altul pentru desecare. Lungimea canalu- rilor este de 2 100 m liniari, pentru construirea cărora trebuie dislocați 6 800 m cubi de pămînt. Sîmbătă și duminică, aici au sosit cooperatorii vecini din Salcia, Gulianca, Corbu, Măxineni, Romanu, Gemenele, Siliștea, Latinu, Sihleanu, Pitulați și Scorțaru-Nou. Se distinge grupul masiv al cooperatorilor din Romanu, care a răspuns „prezent" la această acțiune. Am stat de vorbă-cu președintele cooperativei din Romanu, tov. Petre Ghelase, care conduce această unitate de peste 20 de ani.— Noi avem Întreaga suprafață Irigată. Știm bine ce înseamnă să

învingi seceta. Ajutorul ce-1 dăm vecinilor noștri va spori rodnicia pămintului. De aceea, toți am ținut să fim prezenți, aici, la extinderea amenajărilor pentru irigații. într-o singură zi, la Cotu-Lung, cei 730 participanți la această acțiune au dislocat 3 400 mc pămînt.Am revenit în zilele de 11 și 12 februarie pe cele două șantiere din județul Brăila. Bilanțul întrajutorării consemnează : lucrarea de la Vădeni a fost încheiată în numai 2 zile, cei peste 1 300 de participanți la aceste lucrări dislo- cînd peste 3 700 metri cubi de pămînt. A fost realizat astfel profilul canalului proiectat.Marți s-au încheiat lucrările și pe șantierul de la Cotu-Lung, unde sute de oameni din 12 cooperative agricole de producție au dislocat

peste 6 500 metri cubi de pămînt. în ultima zi — 12 februarie — au fost săpați 1500 metri cubi de pămînt. Practic, datorită muncii avîn- tate a țăranilor cooperatori, a timpului favorabil, lucrările pe a- ceste două șantiere au și fost încheiate.în județul Brăila s-au deschis alte noi șantiere. Oamenii muncii din agricultura județului sînt hotărîți să folosească timpul neobișnuit de frumos, din aceste zile de februarie, pentru a impulsiona lucrările de îmbunătățiri funciare, acțiune de primă importanță ce se înscrie in complexul de măsuri ce trebuie înfăptuite in vederea folosirii raționale a pămintului.
Tudorel OANCEA
corespondentul „Scintelf

VESTI
9

DE HĂRNICIE DE PE OGOARE
Zilele frumoase din această perioadă au găsit unitățile agricole din județul Constanța pregătite pentru campania de primăvară, ceea ce a permis începerea din plin a lucrărilor a- gricole. Pînă ieri, 12 februarie, mecanizatorii din întreprinderile agricole de stat au grăpat 20 000 de ha din totalul de 69 000 ha. De asemenea, a început însămînțatul culturilor din prima epocă : borceag, mazăre și măzăriche boabe la întreprinderile agricole de stat Co- badin, Mangalia, Negru Vodă, Stupina, Co- gealac și Crucea, realizindu-se, în total, 1200 ha. Printre cooperativele agricole care au început însămînțatul, prima este cea din Tătaru. Pe ansamblul județului, culturile de grîu au fost fertilizate, pînă în prezent, pe 116 000 ha din totalul de 168 000 ha.

în județul Ialomița, sute de tractoare lucrează la arat și la grăpatul ogoarelor. La începutul săptăminii, cooperativele agricole din raza S.M.A. Balaciu aveau de arat 1 250 ha. în timp ce duminică s-au arat 60 ha, luni au intrat in brazdă 95 de tractoare, care au realizat 150 ha. Hotărîți să termine arăturile pină la 14 februarie, așa cum s-au angajat, mecanizatorii de la secția Grădiștea a S.M.A. Cuza Vodă lucrează ca în plină campanie, in schimburi prelungite. La cooperativa agricolă din Făcăeni, brazdă. Celelalte mijloace „Progresul" mecanizatorii au tras ultima 24 de tractoare cu remorci, 20 cu discuri, 50 de atelaje — au fost repartizate la discuit și cărat gunoiul în cîmp. Concomitent, numeroase unități agricole au început însămînțarea primelor supra-

fețe cu mazăre și borceag. Primii care au intrat cu semănătorile în cîmp au fost mecanizatorii din S.M.A. Săveni și Jegălia, precum și cei de la I.A.S. Andrășești. *Pe ogoarele unităților agricole din județul Vrancea a început pregătirea terenului în vederea însămînțării culturilor din prima urgență. în ultimele două zile, in cooperativele agrir cole Milcovu, Gologanu, I.A.S. Pufești și altele au fost arate și discuite aproape 1100 hectare. Totodată, în județ continuă acțiunea de fertilizare a terenurilor. Pînă în prezent s-au transportat în cîmp aproape 100 000 tone gunoi de grajd.

ample lucrări de sezon. Su-

★în cooperativele agricole din Județul Dlmbo-

vița se desfășoarăprafețe mari — peste 32 000 de hectare — au fost fertilizate cu 5 224 tone îngrășăminte chimice. Pe alte 2 400 hectare, care vor fi însă- mînțate cu legume și plante tehnice, cooperatorii au administrat 53 200 tone îngrășăminte naturale, o parte însemnată provenind de la combinatele avicole din județ. în numeroase alte unități, printre care Bilciurești, Cornățel, Răcari, Colacu, Braniște, se verifică și se pun în stare de funcționare sistemele de irigații. Pină acum au fost curățate canalurile pe 9 550 hectare, din cele 13 000 hectare amenajate pentru irigații. Pe terenurile cu exces de umiditate, de circa 12 600 hectare, s-au săpat 389 km de canaluri, cu participarea a peste 10 000 de țărani cooperatori.
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In timpul convorbirilor oficiale
Din toatd inima, un gest plin de căldură

(Urmare din par- »Un grup de copii libieni oferă șefului statului român buchete de flori.Președintelui Nicolae Ceaușescu Ii sînt prezentați, de către Moamer El Geddafi, membri ai Consiliului Comandamentului Revoluției : lt. colonel Abu Bakr Yunis Jaber, maior Beshir Hawadi, maior Omar Meheishy, maior Mouktar Al Karawi.Președintele Nicolae Ceaușescu prezintă, la rtndul său, președintelui El Geddafi persoanele oficiale care îl însoțesc : Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, George Ma- covescu, ministrul afacerilor externe, Mircea Malița și Nicolae Doi- caru, consilieri ai președintelui Consiliului de Stat.Sînt intonate imnurile de stat ale celor două țări în timp ce, în semn de salut, sînt trase 21 de salve de artilerie. Cei doi șefi de stat trec în revistă garda de onoare, formată din militari în ținută de gală.Pe platoul din fața aerogării sînt prezenți, pentru a-1 saluta pe șeful statului român, membri ai guvernului libian — Abdel Ati Al Oubeidi, ministrul muncii, Ezzedin El Mabrouk, ministrul petrolului, dr. Mohamed Ahmed Sherif, ministrul educației, Aii Taba, ministrul agriculturii, Mohamed Ahmed El Mnakous, ministrul locuințelor și serviciilor publice, Abdel Fatah al Naasi, subsecretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe. Sînt prezenți, de asemenea, șefii misiunilor diplomatice acreditați la Tripoli și alți membri ai corpului diplomatic.O scenă emoționantă : doi copii al unor specialiști români care lucrează în Libia se apropie de tovarășul Nicolae Ceaușescu, îi în- mînează flori și, adresîndu-i urarea de bun venit, îl îmbrățișează.în salonul de onoare al aeroportului, președintele Moamer El Geddafi, adresîndu-se președintelui Nicolae Ceaușescu, a declarat : Salut în persoana dumneavoastră prezența în Libia a primului șef de stat din Europa răsăriteană și vă mulțumesc pentru aceasta. Sint convins că această vizită va pune bazele unei colaborări trainice între statele și popoarele noastre.îmi exprim satisfacția că vă in- 

tilnesc — a răspuns președintele Nicolae Ceaușescu — și nutresc, ca și dumneavoastră, convingerea că întilnirile și convorbirile noastre vor deschide perspective bogate conlucrării dintre cele două state, dintre popoarele României și Libiei, Sper să fie un început bun și pentru relațiile dintre țările noastre și cu toate țările din Europa răsăriteană. Vom fi bucuroși dacă vizita va contribui la dezvoltarea conlucrării cu toate țările socialiste, cu toate țările lumii.Răspunzînd solicitării reprezentanților presei libiene tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat : Doresc să adresez poporului libian un salut călduros din partea ponorului român și cele mai bune urări.Sînt deosebit de bucuros că am putut răspunde amabilei invitații a președintelui Consiliului Comandamentului Revoluției din Republica Arabă Liblană. Sint convins că prin convorbirile pe care le vom avea vom pune bazele unei bune colaborări între popoarele noastre.Apoi cei doi șefi de stat părăsesc aeroportul într-o mașină escortată de motocicliști, îndreptîn- du-se spre reședința rezervată înaltului oaspete român.Coloana offcială de mașini se înscrie pe noua autostradă, dată recent în circulație, care leagă aeroportul de capitală. încă înainte de intrarea în oraș, de o parte și de alta a autostrăzii, se văd numeroase construcții de locuințe înălțate în ultimii ani din inițiativa Consiliului1 Comandamentului Revoluției. Aceste edificii, ca și alte construcții industriale, portuare, agricole, social-cult.urale, realizate pe tot cuprinsul țării în perioada de după 1 septembrie 1969 -ț- Ziua înlăturării monarhiei și a proclamării republicii — ilustrează e- fortul creator al talentatului și harnicului popor libian pe drumul dezvoltării și progresului.Se străbat apoi bulevardele Si- wani Ben Yadim, Piața Abdel Mo- neim Rvad, Calea Republicii, Strada Omar Al Moukhtar. Bulevardul al Fath — artere principale ale frumoasei capitale. ,De-a lungul traseului străbătut de coloana oficială sînt arborate drapele românești și libiene ; 1 se văd portrete ale președinților Nicolae Ceaușescu și Moamer El Geddafi1, jnscripții de bun venit a- dresate solilor poporului român.Populația orașului, care a aflat cu bucurie și satisfacție despre vizita în Libia a președintelui Nicolae Ceaușescu, a ieșit în număr mare pe străzi, bulevarde și 

în piețe, ovaționîndu-1 cu căldură pe șeful statului român, expri- mîndu-și sentimentele de simpatie și înaltă stimă. Căldura cu care mulțimea a salutat de-a lungul traseului pe cei doi președinți concordă în chip fericit cu temperatura de aici a acestor zile de februarie, cînd, la Tripoli, mercurul termometrului urcă, la amiază, la plus 32 de grade.Sîntem martorii unei noi demonstrații a sentimentelor de prietenie de care se bucură și în această parte a lumii — ca și în toate țările vizitate — șeful statului român. Mulțimea poartă portrete ale celor doi șefi de stat, pancarte pe care sînt înscrise urări pentru prietenia dintre cele două țări și popoare.„Ceaușescu-Geddafi“ sînt cuvintele scandate de masa de demonstranți, dînd expresie dorinței de apropiere și colaborare între popoarele Libiei și României. Sînt oameni de toate vîrstele, muncitori și studenți, care formează o masă compactă. Coloana mașinilor oficiale se oprește ; cei doi șefi de stat iau loc într-o mașină deschisă, răspunzînd cu căldură aclamațiilor entuziaste ale mulțimii.
TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare BulgariaSurvolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria, am deosebita plăcere de a transmite Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, poporului frate bulgar și dumneavoastră personal un călduros salut, precum și cele mai bune urări de noi succese în opera de construcție a socialismului în țara dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România

Excelenței Sale Domnului PHAIDON GYZIKIS
Președintele Republicii Eleneîmi este deosebit de plăcut ca, survolînd teritoriul Republicii Elene, să adresez Excelenței Voastre și ponorului grec prieten cele mai tune urări de progres, prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Asemenea manifestări de bucurie și prețuire din partea gazdelor au loc și la intrarea la „Palatul de oaspeți-", unde se află reședința rezervată șefului statului român.Pe frontispiciul „Palatului de oaspeți'" a‘u fost arborate drapele românești și libiene, care încadrează un mare portret al tovarășului Nicolae Ceaușescu. Militari în ținută de gală prezintă onorul, în salonul de onoare al reședinței, cel doi șefi de stat, împreună cu persoane oficiale române și libiene, se întrețin cu cordialitate.Primirea deosebit de călduroasă făcută șefului statului român, sentimentele de bucurie, admirație și respect ale locuitorilor orașului Tripoli sînt dovezi elocvente ale interesului și satisfacției poporului libian și conducătorilor săi de a-1 avea ca oaspete, pentru prima oară, pe șeful statului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu-.
Reportajul a fost realizat de:
Ion MARGINEANU 
Mlrcea MOARCAȘ 
Victor STAMATE 
Nicolae LUPUFoto : Radu Crlstescu

Moment solemn pe aeroportul din Tripoli: cei doi președinți trec în revista garda de onoate

Locuitorii capitalei libiene saluta pe președintele Consiliului de Stat al României

Potențialul Industrial al județului Alba s-a dezvoltat puternic in ultimii ani, prin construirea și intrarea în funcțiune a unor capacități de producție, fie în unități noi. fie in cele existente. încă din momentul debutului productiv, o sarcină de mare importanță a constituit-o. cum era și firesc pentru colectivele tinerelor unități, atingerea parametrilor proiectați. Aceasta reprezintă, de altfel, obiectivul numărul unu pentru colectivul fiecărei întreprinderi sau secții noi. obiectiv care trebuie gtins intr-un timp cit mai scurt. Se poate aprecia că realizarea parametrilor stabiliți în proiect reprezintă pentru noile colective de muncă primul „mare examen"' în procesul afirmării industriale.— Un asemenea „examen"" este trecut în multe cazuri cu succes deplin, ne relata tov. Stefan Dumitrescu, directorul sucursalei județene Alba a Băncii de Investiții. La noile capacități de producție de la întreprinderea de prefabricate din beton Aiud, întreprinderea de Încălțăminte „Ardelcana“,-Alba lulia șl întreprinderea de ciorapi și tricotaje „Sebeșul" — Sebeș, parametrii proiectați au fost atinși și depășiți. Sint insă și alte unități care nu au îndeplinit această sarcină în capul listei res- tanțierilor se situează combinatele de prelucrare a lemnului din Sebeș șl Cîmpeni. Urmează. în continuare, întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Alba lulia, pentru capacitatea realizată în prima etapă de execuție, instalația de oxid de magneziu și cuptoarele de var de la Combinatul de produse sodice din Ocna Mureș și altele.Cauzele care determină ca la u- nele capacități să nu se realizeze la termen indicatorii prevăzuți în pro

iect constau în lipsa de exigență a comisiilor de recepție și. mai ales, in organizarea internă necorespunzătoare a producției. Mulți factori din ministere și centrale industriale consideră că și-au făcut datoria odată cu intrarea noilor capacități in producție și nu le mai acordă, cu aceeași atenție, sprijinul necesar. Date fiind toate acestea, in analiza de față am concentrat investigațiile noastre pe a- ceastă temă Ia Sebeș și Cimpeni, intrucit cele două combinate de prelucrare a lemnului trebuiau să lucreze Ia parametrii nominalizați in proiect încă din prima parte a anului 1972, deci de acum aproape doi ani.Marele Combinat de prelucrare a lemnului din Sebeș are în componența sa 3 fabrici : de plăci fibro- lemnoase, cherestea de fag și parchete. Pînă acum, nici una dintre aceste fabrici nu a reușit să producă la capacitatea proiectată. La fabrica de plăci fibrolemnoase această sarcină nu a fost îndeplinită din cauza unor neajunsuri existente în stăpîni- rea procedeului uscat de producere a p.f.l.-ului. frecventelor întreruperi ale procesului de fabricație. în cazul fabricii de cherestea de fag. perspectivele respectării termenului de atingere a parametrilor au fost reduse încă din start. Fabrica a intrat în producție la sfîrșitul anului 1970. o- dată cu recepția preliminară, care s-a efectuat în condiții cînd funcționa doar unul din cele 4 gatere, iar unitatea era dotată cu un ferăstrău- panglică de debitat bușteni, utilaj neomologat care, de asemenea, nu era în stare de funcțiune. De altfel, datorită acestor improvizații, primele cantități de cherestea au fost produse la Sebeș la 7 luni după... raportarea intrării in funcțiune a fabricii.

— Aceste utilaje, produse de către „Progresul"" din Brăila, ne-au creat numeroase greutăți — ne-a spus Ilie Pumnea, inginer-șef la C.P.L. Sebeș. Ferăstrăul-panglică, nefiind omologat, nu trebuia să intre in dotarea fabricii. Un an de zile am refuzat plata lui. Pînă la urmă, acesta a fost
JUDEȚUL ALBA

Noile investiții la examenul 
realizării parametrilor proiectați
achitat de minister, dar noi nu l-am putut utiliza in producție.Bizară „istorie"" a avut acest utilaj 1 Trei comisii de omologare, venite în fabrică, nu și-au dat verdictul. In prezent, ferăstrăul-panglică se află la I.R.U.M. Reghin pentru re- condiționare. Pentru punerea la punct a utilajului respectiv s-au cheltuit peste 600 000 lei. adică o dată și jumătate valoarea lui. Nici cele 4 gatere nu au funcționat corespunzător. Instalația hidraulică a gaterelor a fost modificată pină acum de trei ori. 

Peste 7 700 ore întreruperi, datorate unor defecțiuni tehnice înregistrate in cursul anului trecut, au „măcinat"" timpul bun de lucru al celor 4 gatere.Toate aceste neajunsuri — semnalate in combinat — au generat daune. Nimeni însă nu le-a suportat, cu toate că s-a nesocotit legislația în vi

goare privind recepția și punerea în funcțiune a fabricii, că nu s-a acționat energic pentru inlăturarea deficiențelor in exploatarea utilajelor Spunem aceasta, deoarece o parte din defecțiunile utilajelor au fost provocate și de slaba pregătire profesională a muncitorilor. Fluctuația forței de muncă s-a menținut mul" timp și se menține și acum ridicată Pregătirii temeinice a cadrelor recrutate din zona apropiată, conducerea C.P.L. Sebeș i-a preferat transferul de torță de muncă din zone îndepăr

tate, chiar și din Moldova, fără perspective de stabilizare. Deși s-au organizat 4—5 cursuri de calificare, totuși, doar jumătate dintre cei înscriși au rămas să lucreze în combinat. Or, aceste neajunsuri se da- toresc lipsei de preocupare a conducerii combinatului pentru asigurarea 

forțel de muncă bine pregătită si organizarea producției și nu pot fi puse pe seama utilajelor. La fabrica de parchete calificarea insuficientă a forței de muncă (au fost angajați muncitori, fără nici o selecție, după obiceiul „cine bate la poartă este bine venit"") a provocat frecvente a- varii utilajelor, între altele, prin ne- resnectarea tehnologiei. De altfel, indicatorii de productivitate a muncii și prețul de cost nu sint realizați nici acum ia nivelul stabilit in proiect, ceea ce influențează nefavora

bil Situația financiară, eficiența economică.Cit vor mai persista asemenea stări de lucruri ? Notăm că, in ultimele luni, preocuparea pentru atingerea parametrilor proiectați a sporit. Un prim rezultat s-a înregistrat la fabrica de parchete unde, prin reorganizarea formațiilor de luciu și asigurarea asistenței tehnice, s-a obținut în luna decembrie o producție de 21 mii metri pătrați de parchet, cu a- proape 1 000 metri pătrați peste prevederile din proiect.— în primul trimestru din acest »n, ne-a asigurat inginerul șef, fabrica de parchete va lucra la parametrii proiectați. Am întocmit un program care prevede că in trimestrul al doilea să realizăm acest o- biectiv și la fabrica de cherestea de fag. Nu sînt promisiuni, ci chestiuni sigure, rezultate certe, fundamentate pe calcule și măsuri temeinice — Care privesc atît buna funcționare a utilajelor, cit și asigurarea forței de muncă bine pregătite.Evident, vom urmări eficacitatea acestor acțiuni și vom informa la timp despre atingerea parametrilor proiectați de cele două unități. Cauze asemănătoare au întirziat realizarea parametrilor proiectați și în unele unități de Ia C.P.L. Cimpeni. Situația fabricii de cherestea este identică cu cea de Ia Sebeș.— în schimb, fabrica de mobilă a atins parametrii proiectați în trimestrul doi din anul 1973 — ne relata inginerul Vasile Petrușel, directorul combinatului.— Cu o tntîrziere de un an...— Intr-adevăr. Este însă îmbucurător faptul că anul trecut am depășit capacitatea proiectată cu 1000 garnituri de mobilă etalon. Avem 

toate condițiile ca și la fabrica de cherestea să lucrăm la capacitatea proiectată, dar nu ne dă voie planul de producție.— Cum ?— Simplu. Planul de producție stabilit pentru acest an este mai mic decît capacitatea proiectată. Ca atare, indicatorii de productivitate și preț de cost stabiliți in proiect nu pot fi îndepliniți.— Și la fabrica de cherestea a fost depășit prețul de cost, ne-a informat Ilie Crișan, contabil-șef. Prin proiect, un metru cub de cherestea rășinoase trebuie să coste 396 lei, iar noi am realizat 459 lei. A- ceași situație este și la cheresteaua de fag.Tocmai în aceasta constă „secretul* eficacității economice : să produci a- tit cit este necesar, la un preț de cost cel mult la nivelul celui din proiect ! Numai astfel se asigură o eficiență superioară fiecărui leu investit, se valorifică din plin capacitatea utilajelor, timpul de muncă, spațiul de producție. Iată de ce colectivele din cele două mari combinate de prelucrare a lemnului din Sebeș și Cîmpeni trebuie să dovedească în acest an mai mult spirit gospodăresc și de răspundere în muncă, iar cu ajutorul organelor de partid din județ, cu sprijinul ministerului de resort, să acționeze ferm pentru a produce mai bine — atît cit esta necesar — dar în condițiile unei eficiente economice substanțial sporite, transformînd „aurul verde"" al pădurilor în bunuri materiale de valoare.
Ștefan D1N1CA
corespondentul „Scinteir
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TELEVIZIUNEA ȘCOLARĂ culturală

- rezultate și posibilități de ameliorare 
In procesul de învățămlntCînd, cu vreo trei ani în urmă, clțiva profesori au adus — experimental — în clasă un televizor și, în plină lecție, au conectat in predare imaginile proiectate pe micul ecran, lumea școlii a fost oarecum surprinsă. Elevii s-au amuzat, profesorii au fost destul de sceptici, gindindu-se la dificultatea de a-și corela propria expunere din clasă cu „lecția" transmisă la televizor, unii directori de școli s-au neliniștit, presimțind griji suplimentare în legătură cu procurarea televizoarelor, cu întreținerea lor în stare de funcționare etc., etc.O dată depășite însă primele greutăți inerente oricărui început, au fost suficiente citeva lecții pentru a se demonstra utilitatea acestor mijloace moderne în cadrul activității școlare. Așa se face că, începînd cu acest an școlar, în fiecare județ al tării, numeroase școli au introdus teleșcoala ca un element important de ridicare a calității în procesul instructiv-e- ducativ.Ce oferă astăzi teleșcoala spectatorilor săi elevi 7în primul rlnd, o amplă deschidere spre universul de cunoaștere al eîtorva domenii ale științei — biologie, fizică, chimie, geografie etc. — prin cicluri de lecții, alcătuite științific și sistematizate după toate rigorile pedagogiei. Apoi, un sistem complex de prezentare a unor noțiuni și cunoștințe prevăzute în programele analitice școlare : lecții de televiziune școlară integrate direct în programa obiectului respectiv (pe care profesorii le conectează cu expunerea lecției în clasă), lecții dirijate (recepționate de elevi ca o activitate extrașcolară obligatorie, îndrumată și dirijată de profesorul de specialitate), emisiuni completive, destinate, așa cum le arată titulatura, să îmbogățească orizontul de cunoștințe al elevilor în multiple domenii (literatură, istorie, matematică, științe sociale etc.), precum și unele cicluri de consultații menite să-i ajute în pregătirea la unele discipline pentru concursurile de admitere în licee și facultăți, pentru bacalaureat. In rîndul „spectatorilor" sînt antrenate categorii diverse de elevi : din anii III și IV ai liceului, din clasa a V-a a școlii generale, pentru care sînt organizate anul acesta și lecții de teleșcoală privitoare la electrotehnică, activitatea tehnico-producti- vă ș.a.Cu alte cuvinte, un program bogat, complex, menit să le prezinte elevilor pe viu, în acțiune și desfășurare, procese fiziologice și tehnologice, să însuflețească scheme și aspecte statice din manuale și planșe didactice, să le ofere posibilitatea unei înțelegeri mal temeinice, mal profunde a unor noțiuni și cunoștințe prevăzute în programele școlare.Dar profesorului, ce-î oferă emisiunile de televiziune școlară 7 Ne răspund chiar cel în cauză :— în primul rînd, posibilitatea, nesperată altă dată, de a aduce în clasă, pentru lecțiile pe care le predăm, procese și experiențe științifice interesante, inedite, imagini de instalații industriale moderne, locuri și evenimente imposibil de reprodus în cadrul restrîns al unei săli de cursuri sau laborator, oricît de bine dotat — prof. Boris Mălai, directorul Liceului nr. 2 din Satu-Mare.— Un ajutor concret, binevenit în strădania noastră de a îmbina mal strîns, mal organic noțiunile teoretice din lecții cu aplicațiile lor practice în viața de toate zilele. Și, fapt deosebit de important, posibilitatea de situare permanentă a fiecăreia dintre lecțiile și expunerile noastre în actualitatea de ultimă oră a realizărilor științei și tehnicii de la noi și de pretutindeni — prof. Lambrina Bogdănescu, liceul „M. Eminescu" din Buzău.Deci, un sprijin efectiv, substanțial în îmbogățirea lecției. în împrospătarea tehnicilor didactice, în accesibilizarea cunoștințelor predate.— înlesniri evidente, care — menționa prof. Cezara Popovicl, de la

Liceul nr. 15 din București — departe de a-1 „elibera" pe profesor de obligația sa permanentă de a se pregăti pentru lecție, li creează preocupări noi, superioare : de a-și planifica mai riguros materia și timpul de expunere, de a studia și cunoaște în prealabil material suplimentar pentru a putea explica și noțiunile din lecția-film, de a-i pregăti pe elevi pentru modalitățile noi de expunere a cunoștințelor prin intermediul imaginilor de pe micul ecran ș.a.m.d.Referitor la acest sprijin substanțial pe care televiziunea îl poate o- feri școlii, perfecționării și modernizării procesului de învățămînt, un sondaj în rîndul „spectatorilor" interesați — profesori și elevi — efectuat in școli din județele Satu-Mare, Buzău și din orașul București, a relevat că aprecierilor unanime li se alătură și unele cerințe justificate, izvorîte tocmai din dorința de a exploata la maximum potente și valențe instructive și educative deosebit de bogate, pe care televiziunea le prefigurează cu prisosință. O a- semenea cerință, formulată de cei mai mulți telespectatori profesori, este aceea a unei planificări, în mai directă concordanță cu programele de învățămînt, a lecțiilor de t.v.s. integrată și dirijată. „Sînt momente cind trebuie să intîrzii predarea unei teme și să „aștept" lecția televizată, in alte cazuri să grăbesc ritmul predării unui capitol ca să mă pot integra în lecția de pe micul ecran — ne spune prof. Elena Rădulescu, de la liceul „M. Eminescu" din Buzău. Nu mai vorbesc de asemenea „accidente" neplăcute cînd sînt pregătită cu clasa să urmăresc, de exemplu, „fiziologia organului vizual" și, în loc de aceasta, se repetă lecția despre „fiziologia sistemului nerVos". prezentată cu cîtva timp în urmă".Propunerile de a se asigura o programare cit mai realistă, de a se publica din timp în suplimentul „Radio-Teleșcoală" îndrumările metodice orientative și de a se anunța operativ în „Tribuna școlii" unele schimbări intervenite în planificate ni se par judicioase și demne de luat în seamă de realizatorii emisiunilor.Se ridică, și in legătură cu tele

viziunea școlară, problema volumului de cunoștințe încorporat intr-o lecție și a nivelului expunerii lor. Aici părerile „beneficiarilor" sint oarecum diferite. Unii profesori consideră că volumul cunoștințelor nu trebuie să se ridice peste cel prevăzut în programele școlare la disciplinele și clasele respective, așa cum se întîmplă in unele lecții. Unii elevi, dimpotrivă, sînt dornici să vadă și să afle cit mai multe aspecte șl amănunte în legătură cu tema tratată (mai ales că mulți dintre ei se pregătesc pentru admiterea la facultăți de profil), dar întîmpină a- desea dificultăți în urmărirea expunerii, atit din cauza ritmului prea alert al succesiunii imaginilor, cit și a insuficientei sublinieri a elementelor esențiale, a neclarității unor formule și scheme (scrise cu litere prea mărunte sau desenate în tonuri șterse). De ce, întrebau mulți dintre elevii cu care am stat de vorbă, nu se fac lecțiile mai „plăcute" prin asocierea unui fond muzical adecvat, a „vocii" unui crainic exersat sau chiar a unui actor cunoscut (așa cum se procedează de regulă la emisiunile de televiziune completivă) 7 De ce nu prezintă lecții profesori sau specialiști de renume din domeniul respectiv 7 De ce nu se dau la fiecare lecție întrebări și probe de control pentru a se testa gradul de însușire a noțiunilor predate 7 Răspunsul la asemenea întrebări, cît și la altele adresate direct realizatorilor și-ar găsi poate locul cel mai nimerit într-o „poștă a t.v.s.", ea însăși modalitate de informare, de pregătire și de educare a tineretului școlar.Toate aceste păreri și sugestii sînt, evident, discutabile, perfecționări fiind posibile — și de dorit — in programul emisiunilor de t.v.s. in fiecare dintre direcțiile indicate de spectatorii interesați. De aceea, un dialog mai activ și direct între beneficiari și realizatori ar fi binevenit și pentru că experiența profesorală, competenta științifică și pedagogică a sute și sute de profesori din întreaga țară pot da mai multă substanță și fizionomie lecțiilor televizate.
Florica DINULESCU

ÎNȚELEGERE privind 
COLABORAREA 

INTRE UNIUNEA 
SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA 

Șl UNIUNEA LITERAȚILOR 
POLONEZIMarți a fost semnată la București înțelegerea de colaborare între Uniunea scriitorilor din Republica Socialistă România și Uniunea litera- ților polonezi pe anii 1974—1975. Documentul prevede vizite reciproce de scriitori, traducători și redactori ai unor publicații de specialitate, participarea la o serie de manifestări literare legate de aniversarea a 30 de ani de la evenimentul eliberării țării noastre și a trei decenii de la proclamarea R.P. Polone : seri de poezie, mese rotunde, dezbateri etc. Va fi asigurat totodată un bogat schimb de informații privitoare la noile a- pariții în domeniul literar, sprijinin- du-se traducerea celor mai reprezentative dintre acestea.

„30 DE TNTÎLNIRI 
ALE TINERETULUI 

LA MUZEUL NAȚIONAL"Ieri, la Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România a debutat un semnificativ ciclu de manifestări omagiale, reunite sub genericul „30 de întîlnlri ale tineretului la Muzeul național". Timp de treizeci de săp- tămîni, în fața a mii de tineri muncitori, elevi și studenți din Capitală vor fi evocați succesiv fiecare din cei treizeci de ani care au trecut de la eliberarea României de sub jugul fascist, relevindu-se ceea ce au înscris ei mai semnificativ din punct de vedere politic, social-economic și cultural in analele istoriei contemporane a tării. Evocările sint susținute de cunoscuți istorici și muzeografi, de participanți la evenimente, de fruntași ai muncii socialiste. De fiecare dată, manifestările vor fi însoțite de proiecții de filme documentare și diapozitive, de audiții muzicale.
„IMAGINI DIN FINLANDA"La Palatul culturii din Iași a avut loc marți la amiază vernisajul expoziției „Imagini din Finlanda" — organizată sub auspiciile Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea. Asociației de prietenie „Finlanda — România" și Consiliului popular municipal Iași.La vernisaj, la care a luat parte un numeros public, au luat cuvîntul loan Manciuc, primarul municipiului Iași, și Pentti Martin Suomela, ambasadorul Finlandei la București.

Prezențe noi în arhitectura orașului Piatra NeamțFoto : E. Dichiseanu
LA GALERIA NOUĂ

Cinci artiști ieșeni

FAPTUL
DIVERS
Mîndrie 
vîlceanăLa spitalul din Rm. Vilcea a 
fost adus, in comă, tinărul Ion 
Stancu. Avea o rană adlncă in 
dreptul inimii și o scădere alar
mantă a tensiunii. Viața ii 
atirna de un fir de păr. Putea 
să mai reziste citeva ore. Poate 
chiar minute... Cei doi medici 
de lingă el, D. Săndulescu și L. 
Neacșu, s-au privit o clipă. O 
clipă decisivă pentru soarta 
tinărului. Cei doi medici au 
efectuat imediat o dificilă ope
rație pe inimă. Prima de acest 
fel in Vilcea. Și, prima reuși
tă : peste citeva zile, salvat de 
la o moarte sigură, tinărul va 
ieși din spital.

Saramurică
300 kgde...

„ROMANIA-FILM" PREZINTĂ O NOUA PRODUCȚIE A CASEI DE FILME TREI 
„ÎNTOARCEREA
LUI MAGELLAN"

Scenariul și regia : Cristiana Nicolae, 
Imaginea : Dinu Tănase. Muzica : Adrian 
Enescu. Decoruri : Marcel Bogos. Cos
tume : Nelli Grigoriu-Merola. Montaj : 
Adina Codrescu. Cu : Vladimir Găitan, 
Mihaela Marinescu, Cornelia Gheorghiu, 

George Motoi și Radu Beligan
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Prezența artei plastice din cele mai diferite colțuri ale țării pe simezele bucureș- tene a devenit un fenomen obișnuit. Numeroasele manifestări de acest fel la care am asistat pină acum nu numai că Înlesnesc o firească și atit de tjecesară confruntare a produsului artistic creat în cele mai depărtate centre artistice cu un public la fel de diferențiat în materie de formație și preferințe, dar realizează, in același timp, o utilă circulație a valorilor.Legată de bunele tradiții create în acest sens — expoziția pe care iubitorii de artă bucureșteni sînt invitați s-o viziteze in a- ceste zile în sălile Galeriei noi (str. N. Ior- ga nr. 42) poartă, pe lingă amprenta distinctă a individualităților artistice pe care le prezintă, și o semnificație aparte. Căci, situată in timp la mică distanță după expozițiile Inaugurale și prezentată, acum, concomitent cu ele, această nouă manifestare, prezidată de girul calității, este menită să pună în circulație o nouă galerie de artă. Cinci figuri ale plasticii ieșene de azi : Francisc Bartok, loan Gînju, Val Gheorghiu, Dan Hatmanu și Cornelia Ionescu, cunoscute publicului bucu- reștean din numeroase manifestări anterioare, se dovedesc, și de a- ceastă dată, spirite deschise, receptive față de arta modernă.Generos intitulată, „Materie și sens", expoziția grupului de artiști ieșeni, hrănin- du-se la surse diferite, are capacitatea de a oferi echivalențe poetice ale realității, investigate de fiecare dată altfel. în care particularitățile unei lucrări sau alteia să

se impună ca fapte de stil. Dorința este aceea de a „uni pămintul cu cerul, obiectul cu gin- dul, bucuria cu lacrima, adîncul cu înaltul" — după cum a- nunță cei cinci expozanți în catalogul care le însoțește expoziția. Indiferent de intenții și atitudini, de teluri și efecte, lucrările prezentate acum conțin în infrastructura lor satisfacția de a genera și elibera prin creație fenomene sensibile.
CARNET

PLASTIC

Desenele pe care un artist cu experiența lui Dan Hatmanu, decanul de vîrstă al expozanților de acum, stau sub zodia unor evocări și semnificații mai largi, care se insinuează discret pe planul conștiinței. „Oameni și case", ca și desenele din ciclul „Pulsația orașului" devin, dincolo de finețea caligramei, prilej de meditație gravă, tin- zînd să evoce parcă un timp lăuntric, inepuizabil.Recurgînd ca și Dan Hatmanu la posibilitățile oferite de desenul în creion, Val Gheorghiu s-a oprit Ia tratarea discretă, sugestivă a suprafețelor nu lipsite de valori picturale. Fie că este vorba de „Cîmp", „Cupa" sau „Scaunul" — pictorul, de data aceasta desenator, se dovedește a fi un elegiac, modul său liric de a concepe peisajul fiind su

plinit de creionarea u- neori vagă, vaporoasă, alteori intensă. Așa cum ne-a obișnuit și pină acum, pictura lui loan Ginju se dovedește și de această dată a fi discret înclinată spre metaforă și simbol. Elegante și delicate, „Duet" sau „Rezonanță", „Sarabandă" sau „Gardianul galben" sint tot atitea invitații la comentariul metaforic, la corelația fantezistă, tot atitea teritorii ale jocurilor de lumini și șoaptelor dezlănțuite în suită. Pornind de la exigențele, de la nivelul picturii contemporane, tablourile lui Francisc Bartok se individualizează nu prin orientarea tematică, ci mal ales prin structura pinzelor sale. Dacă titluri ca „Ritm" sau „Zbor" am intilnit de nenumărate ori în expoziții, acordurile cromatice, reportările e- vocatoare și uneori contrastante ale culorii anunță adevărate erupții lirice.Gama caldă de un farmec tonifiant, ca și schema compozițională conferă lucrărilor lui Corneliu Ionescu un sens al echilibrului. Echilibrate și sobre, „Arheologie fantastică", „Rocă" sau „Nocturnă" trădează un talent sigur pe mijloacele sale.Prin ceea ce angajează și prefigurează, expoziția din sălile Galeriei noi își află rațiunea de a fi în însuși scopul pe care și-l propune : acela de a favoriza formarea unei imagini de ansamblu asupra creației celor cinci artiști ieșeni, de a înlesni atit de necesara circulație a valorilor la care ne refeream la începutul acestor rînduri.
Marina PREUTU

Ilie Radu și Spiru Ștergărel, 
din Tuf ești (Brăila), aveau o 
poftă teribilă de o saramurică 
de pește. Și, cum le lăsa gura 
apă, iar apa era înghețată, s-au 
dus la baltă și au făcut o copcă. 
„Măcar un crăpcean să pice". 
Dar peștii au început să țișneas- 
că, pentru o gură de aer, unul 
după altul și cei doi nu s-au 
oprit nici cind făcuseră un 
morman de 300 kg. Parcă tot 
nu le ajungea de-o „saramuri
că". Și, in lăcomia lor, poate ar 
mai fi prins încă pe atit, dacă 
n-ar fi fost ?i ei prinși. Căzind 
în propria plasă au tăcut ca 
peștele. Și s-au dus pe... copcă I

| Cum îți 
| așterni... înPentru a se vedea modul care sînt respectate prevederile privind găzduirea unor persoane prin oficiile județene de turism au fost vizitate 5 028 gazde și chestionate 13 818 persoane, îmbucurător este faptul că, in cea mai mare parte, gazdele și găzduiții erau in ordine. Totuși, s-au semnalat și nereguli, în special prin neînregistrarea oaspeților în cărțile de imobil sau ocolirea oficiilor județene de turism. Evident, evaziune fiscală. A fost depistat și un „campion" al celor prinși în neregulă în persoana Iui Szekeres Karol din Arad, care a găzduit 43 de musafiri poftiți pe căi ocolite. Nici el, nici alte 336 de gazde n-au fost ocolite de a- menzi.Cum îți așterni, așa dormi.
Doi megieși, 
o fîntîna
și 16 procesePentru a-și „imortaliza" prietenia, doi megieși, doi buni gospodari din Plopeni (Suceava) au săpat între ogrăzile lor o fintînă de toată frumusețea. Pentru ei și pentru toți drumeții însetați. De la un timp, și din te miri ce, megieșii s-au luat la harfă, fiecare vrînd ca fîntîna să fie numai a lui. S-au dus cu... fintînă și în fața instanței. Și nu numai odată. Pină acum, numărul proceselor a ajuns la 16. între timp, unul din megieși, D.G., și-a ridicat o „fintînă proprie", mai mare ți mai frumoasă. Nici megieșul celălalt, M.M., nu se lasă mai prejos. Cică vrea și el să-și facă una. Dar prima fintînă, rămasă tot în litigiu, nu le-a ^„sleit" încă setea de harță, de acum încolo. Poate
Chiriașul

9

galanton sau
Un statistician, care semnează A.C., ne-a invitat să dăm mare atenție unui calcul făcut de el. „Să zicem (ne propune A.C.) că în fiecare unitate de servire publică din țară intră zilnic minimum 100 so- licitanți (minimum, pentru că numai la „Cocorul" și la „Victoria" intră zilnic 120 000 de oameni) ; să mai presupunem că dintre toți aceștia numai 2—3 la sută (!) ar avea de formulat o propunere, o sugestie, o sesizare. Rezultă că sectorul serviciilor publice e ajutat de cetățeni ca nimeni altul, că activitatea lui primește de la noi sute de mii de corecturi. Dv. care citiți acum scrisoarea mea vă imaginați ce ajutor imens reprezentăm (sau am putea reprezenta) noi, cetățenii, pentru sectorul serviciilor 7 Noi am putea fi barometrul lui, ghidul, busola, controlorii de calitate cei mal autorizați cu putință".— Bine zici, stimate A.C., dar de ca spui că „am putea reprezenta", „am putea fi", adică vrei să insinuezi că ajutorul nostru nu prea e luat în seamă, că de fapt nu sîn- tem busola, ghidul etc. Nu sîntem pe deplin de acord cu dumneata. In primul rînd, pentru că numărul acelora dintre noi care participă conștient și din proprie inițiativă la perfecționarea serviciilor publice este mult mai mare. Oamenii își spun părerea, fac propuneri, sesizări nu numai atunci cînd intră în contact direct cu „alimentara", atelierul meșteșugăresc, librăria și magazinul de legume. La modelarea serviciilor publice participă mii și mii de cetățeni și cu ocazia consfătuirilor cu deputății, în sesiunile consiliilor populare. O mare parte dintre cei care furnizează servicii pentru populație sînt și ei interesați să ne afle părerea, se bizuie efectiv pe sprijinul cetățenilor, organizează expoziții comerciale deschise, chestionează publicul, sondează cererea pentru a-și echilibra oferta, amplasează ți reprofilează unitățile de servire după dorința noastră. Fără

îndoială, dialogul dintre cetățeni și furnizori de servicii este mult mai amplu și mai fructuos decît în urmă cu 5, 10 sau mai mulți ani.La Buzău, ca să dau un exemplu, au fost organizate cu rezultate bune nenumărate expoziții comerciale, de produse meșteșugărești, de legume și fructe. De multe ori, primăria municipiului a inițiat sondaje publice, consfătuiri cu cetățenii. Dar în ce privește dialogul de bază din unitate, dintre cetățean și furnizorul da servicii — meșteșugar, comerciant,

Blazat peste măsură, unul dintre responsabili ne răspunde :— Cam aveți dreptate 1 Nu ne-am prea interesat.— Totuși, unele file din condică sînt decupate, înseamnă că le-ați luat dv. și le-ați dus la O.J.T. să le mai vadă și directorul 7— O, nu. Filele au fost rupte de... cei reclamați. Așa se procedează. Cei reclamați rup filele condicii și le az- vîrle ca să dea impresia că le-am luat eu și le-am dus la director.Am rămas înmărmurit ! Deci așa

Văzut, Popescu. în rest — nici o măsură, nici o concluzie.Prin magazinele de confecții, de tricotaje, pe la magazinele alimentare, peste tot pe unde am cutreierat în Buzău, semnalele critice, propunerile cetățenilor erau „văzute" de alți revizori contabili, de alți inspectori și alți Popești. Pe scurt : intr-un magazin mărfurile nu sînt expuse. Un cetățean notează faptul în condică și pleacă. După el vine revizorul și scrie : văzut. Cel mult ia măsuri ca (numai) la magazinul

statare pe care am făcut-o (și au făcut-o și alții, inclusiv unii dintre membrii comitetului executiv al consiliului popular municipal) în rețeaua unităților de servire publică de la Buzău.Din cele cîteva zeci de condici care mi-au trecut prin mină, am observat încă un fapt, tot atit de regretabil : în ultima vreme, intervenția cetățenilor (în scris) e din ce în ce mai rară. Au observat oamenii că semnalele lor critice rămîn uneori fără efect sau se află cu totul altceva la

•a
librar — corespondentul nostru are dreptate. In multe cazuri, el este formal, ineficace. Omul din fața tejghelei spune sau scrie în condică în ce fel ar vrea să fie serviciul, iar partenerul lui de dialog, așezat dincolo de tejghea, n-aude, n-a vede. Am făcut aceste reflecții tocmai cînd frunzăream prea răpănoasa condică de sugestii a restaurantului „Bucegi".„Bucegii" din Buzău reprezintă o prăvălie în felul ei impozantă, dar care a luat-o pe calea degradării. Treptat, am ajuns cu lectura Ia a 70-a reclamație. Și ce să vezi (și să nu crezi) 7 Deși cetățenii își spun frecvent părerea, propun sau sesizează, nimeni nu-i ia în seamă. Mai exact, comercianții de la oficiul local de turism (proprietarii localului) sint atit de indiferenți față de cele propuse incit nici măcar nu catadicsesc să răspundă.— Cum e posibil să refuzați un ajutor atit de important 7

însemnări despre lipsa de receptivitate a unor servicii publice 
din Buzău la observațiile și sugestiile cetățenilor

se procedează... Dar să nu anticipăm. Doar „inițiativă" de la „Bucegi" n-o fi fost preluată în tot sectorul serviciilor comerciale din Buzău !Am deschis curînd altă condică. Aceea a croitoriei de haine „Crolux". Și iată că lucrurile se schimbă. Condica arată pe dinafară destul de bine. Dar pe dinăuntru 7 Și la cooperația meșteșugărească telegrafia dintre solicitanții și furnizorii de servicii e tot fără... fir, dialogul dintre client și meseriaș e tot ineficace. Cetățeanul își spune părerea, face o propunere și... atit. în loc de răspuns am zărit sub propunerile și re- clamațiile scrise un „V" mare și o semnătură cu roșu : revizor contabil, Popescu. Ca la școala elementară :

aceia să nu se mai repete abaterea. Alt cetățean notează cîteva observații despre starea de igienă, despre comportarea furnizorilor de servicii. Dacă nu găsește foaia ruptă, revizo^ rul pictează cu roșu un „V". Adică el, Popescu, a văzut, știe 1 Dar ce rost are acest dialog mut și fără de sfirșit ? E ca în povestea cu croitorul. care, uitînd să facă nod la ață, coase mereu și iar coase și ața nu se mai termină. Așa fac unii inspectori și unii șefi de-ai lor din sectorul serviciilor buzoiene : Scriu mereu pe foile condicii că au văzut, dar nu analizează, nu pun cao la cap propunerile și reclamațiile cetățenilor, nu trag concluzii, nu iau măsuri generale. Este o primă și gravă con-

mijloc ? Am vrut să aflu adevărul curat. Așa că...— Dați-mi și mie condica de recla- mații — ii cer unei „șefe" de la patiseria din centru.— Condica noastră, dar ce-ai cu condica 7— Păi, vreau condica 1— Avem, zice ea, dar e sus.Mă uit în sus, pe ziduri, dar fata ride în hohote și adaugă :— Păi nu e sus pe pereți, e sus la conducere, la birouri.— Aaaa !Am incercat și la poștă (oficiul nr. 1).— Condica 7 ! -j- se miră funcționara de la recomandate. Dar ce-aveți de scris în condică 7Nici n-am apucat să răspund, că expeditoarea recomandatelor s-a și mistuit într-o încăpere. Apare împreună cu un bărbat.— Credeam că venițf cu condica...— Eu sînt dirigintele — își declină bărbatul funcția și. văzind că nu mă sperii, adaugă : Dar care e necazul 7— Vreau condica.

— Dar dv. cine sînteți 7 Aaaa, sinteți ziarist 7 Mulți spun că sint. Dați-mi legitimația !...Am plecat și la autogară. La casa de bilete nr. 3 se duelau amarnic două... andrele. Cer un bilet. Andrelele sticlesc în lumină și, imperturbabile. se duelează. Cer condica. Pentru moment, andrelele continuă duelul, iar proprietara lor, care făcea „un ochi pe față, altul pe dos", spune fără să ridice ochii ;— Nu ținem !— Ce nu țineți 7— Condici. A autogăril e la „mișcare" 1 (Și, lăsindu-mă baltă, se informează la o colegă : Cum se tricotează dragă în... bob de orez 7).Dau să intru la „mișcare", dar nu se poate. Acolo e un aviz : „intrarea strict oprită !“.Care va să zică !Deci, pe de o parte, unii dintre reprezentanții unităților publice refuză să discute cu solicitanții, pe de alta — cînd are loc — dialogul este adesea ineficient.Al treilea fapt, care uimește chiar mai mult decit primele două, este acela că responsabilii cu destinele serviciilor publice din Buzău cunosc bine și de mult manifestările despre care am vorbit. Le cunosc, dar nu s-a întreprins încă mai nimic pentru revitalizarea dialogului dintre solicitant și solicitat. Cel puțin așa am înțeles din relatările tovarășului loan Roman, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular mu- nicinal, și mai ales ale tovarășului N. Bogdan, inspector comercial de stat.Firește, * reabilitarea dialogului despre care vorbim necesită acum eforturi mai mari, impune comitetului executiv organizarea unor dezbateri mai largi la care să participe specialiștii și cetățenii. Pentru că, orice s-ar spune, este anormal ca formele de intervenție a publicului să nu corespundă stadiului actual de dezvoltare a serviciilor.
Gh. GRAURE

De cum afla din ziar auzea că cineva are o cameră de închiriat, nota adresa, se prezenta la gazda respectivă și, cu o politețe rară, fără să se tocmească, dădea — mai bine zis promitea că va da — chiria cerută. După o zi, cel mult două, își lua tălpășița, nu însă înainte de a lua cu el, spre a nu uita ospitalitatea gazdelor, tot felul de „amintiri" sub formă de haine și obiecte de valoare. De necrezut cit de „credule" au fost gazdele respective. Bucuroase că vor primi chiria cerută, fără tocmeală, nici măcar nu-1 întrebau de acte pe chiriașul galanton, care nu era decît Ion Gheorghe, cu domiciliul în Constanța, str. Lăpușneanu nr. De acum înainte, pentru un va fi un „chiriaș" statornic.
Amenda
i-a potolit

a

10. an,

După ce întrecuseră măsura 
cu băutura. frații Andrei și 
Imre Pusztai l-au atacat pe 
Maksai Iosif care mergea pe o 
stradă din orașul Sfintu-Gheor- 
ghe spre casă. Văzindu-se tn 
„inferioritate numerică" și do
rind să se răzbune, M.I. a aler
gat spre casă și s-a întors, la 
locul incidentului, cu doi cum- 
nați „înarmați" cu seînduri rupte 
dintr-un gard. De data aceasta, 
rolurile se inversaseră, frații 
Pusztai fiind in „inferioritate 
numerică". A urmat o... urmă
rire ca-n filme și o încăierare 
tot ca-n filme, după care toți cei 
cinci „actori" au fost amendați 
de către miliție cu cite 1 000 de 
lei de fiecare. De data aceasta 
au fost cu toții la „egalitate 
merică".

nu-
Rubrlcâ redactată de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scintell1



SCINTEIA — miercuri 13 februarie 1974 PAGINA 5

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de. Miniștri al Republicii Socialiste România în numele poporului cubanez, al Partidului Comunist >și al Guvernului Revoluționar din Cuba ne este plăcut să vă exprimăm dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, precum și poporului român drag, profundele noastre mulțumiri pentru caldul mesaj de felicitare transmis cu ocazia celei de-a 15-a aniversări 
a victoriei revqluției.împărtășind sentimentele exprimate în mesajul dumneavoastră, vă transmitem, la rîndul nostru, un salut cordial frățesc.

FIDEL CASTRO RUZ
Prim-secretar al C.C. al Partidului 

Comunist din Cuba, 
Prim-ministru al Guvernului 

Revoluționar al Republicii Cuba

OSVALDO DORTICOS TORRADO
Președintele Republicii Cuba

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

BASCHET

în derbiul feminin: 
Politehnica-Voința 79-72

Anii noi ai Budapestei

La întreprinderea „1 Mai" din Ploiești

Miting al solidarității sindicale româno-chilieneCu prilejul aniversării a 21 de ani de la constituirea Centralei Unice a Oamenilor Muncii din Chile (C.U.T.), marți după-amiază a avut loc un miting la întreprinderea constructoare de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești.Despre semnificația, acestei aniversări au vorbit Nicolae Bucura, președintele Comitetului sindicatului pe întreprindere, frezorul Sandu Iatan și lăcătușul Dumitru Mîzgoi. F primind sentimentele de prietenie ș solidaritate pe care le nutrește

poporul român față de poporul chilian, vorbitorii s-au pronunțat pentru restabilirea libertăților democratice și sindicale, pentru repunerea în drepturi a Centralei Unice a Oamenilor Muncii din Chile.
★Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România a adresat un mesaj de solidaritate Centralei Unice a Oamenilor Muncii din Chile cu prilejul aniversării a 21 de ani de la înființarea acesteia.(Agerpres)

Echipele feminine de baschet Voința și Politehnica, principalele candidate la titlul de campioană pe acest an, au susținut aseară in sala Floreasca a doua lor partidă directă, veritabil derbi al campionatului. A fost un meci de mare luptă, deosebit de disputat, cu momente pasionante, mai ales prin evoluția scorului. Chiar dacă în cele din urmă au cîștigat — și trebuie spus că au reușit ceva mai ușor decît se așteptau — jucătoarele de la Politehnica s-au aflat către finalul partidei în- tr-un mare impas. De unde, mai a- les după pauză, dominau din ce în ce mai clar și se distanțau serios (în min. 30 conduceau cu peste 20 de puncte), cu numai trei minute înainte de încheierea partidei avansul era de numai... patru puncte. Revenirea baschetbalistelor de Ia Voința a fost fantastică. Recuperînd foarte bine sub propriul panou, ele au contraatacat puternic, înscriind coș după coș, spre nedumerirea generală — a adversarelor, a publicului spectator.

Cum spuneam însă, victoria a revenit Politehnicii, formație mai omogenă, cu jucătoare mult mai experimentate. Scor 79—72 (45—34).O victorie oricum meritată, la care, după părerea noastră, o contribuție directă și-au adus și jucătoarele de la Voința ; aseară foarte timorate, nedecise, dezorientate și — cu excepția minutelor amintite — dovedind o inexplicabilă imprecizie în pase și în aruncările la coș. Coșge- terele formațiilor au fost : Gabriela Ciocan (26 puncte), Suzana Szabados (23 p), Ecaterina Savu (17 p) pentru învingătoare ; Mariana Andrees- cu și Liliana Radulescu (cite 17 p), Tatiana Rădulescu (16 p) pentru învinse.în clasament conduce Voința (30 p din 16 meciuri), dar Politehnica — acum pe locul doi (cu 29 p) — are toate șansele să devină lideră, pentru că, în mod normal, nu poate pierde „restanța" cu echipa Rapid.
I. D.

TENIS. Noi turnee în circuitul W.C.T.

Cronica zilei

A început turneul de tenis de la Toronto, al doilea concurs pentru grupa I a circuitului W.C.T. în cea mai disputată partidă a zilei, australianul Ray Ruffels l-a întrecut cu 7—6, 1—6, .6—3 pe americanul Tom Gorman. Olandezul Tom Okker a dispus cu 6—1, 6—1 de canadianul Keith Carpenter, iar Phil Dent (Australia) l-a eliminat cu 6—7, 6—3, 6—4 pe Georges Goven (Franța).Ilie Năstase — lider în clasamen

tul actual al grupei și principal favorit al turneului — îl va întîlni în primul 'tur pe Bob Maud.La „Palatul sporturilor" din Bologna a început un turneu interna» țioțial, contînd pentru grupa a III-a a circuitului W.C.T., la care participă și tenismanul român Ion Ți- riac. în prima partidă, Țiriac l-a Învins cu 7—6, 6—3 pe americanulRoscoe Tanner.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire de la ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, Kyaw Soe, pentru mesajul de felicitări transmis cu ocazia zilei naționale.
★Marți, a sosit In portul Constanța nava-școală peruană „Independen- cia“. în cursul dimineții, comandantul navei, căpitan de rangul I Armando Mazzotti Pritell, însoțit de un grup de ofițeri din comanda navei, a făcut o vizită președintelui Consiliului popular județean Constanța, Vasile Vîlcu.în cadrul convorbirii, oaspeții peruani au evocat vizita pe care șeful statului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut-o in cursul anului trecut în Republica Peru. Ei și-au exprimat bucuria de a avea posibil litatea să cunoască România, realizările poporului nostru.Oaspeții au făcut o vizită comandantului marinei militare, contraamiral Sebastian Ulmeanu, și la institutul de marină „Mircea cel Bă- trîn“. Apoi au depus o coroană de flori la monumentul „Victoria" din Constanța.în cursul după-amiezii, președintele Consiliului popular județean Constanța, comandantul marinei militare și alte persoane^ oficiale au făcut o vizită de răspuns la bordul navei-școală peruane.

Seara, ambasadorul Republicii Peru în țara noastră, Enrique La- roza, a oferit o recepție cu prilejul vizitei navei-școală „îndependencia".Vizita marinarilor militari peruani, întîlnirile cu reprezentanții organelor locale de stat, cu marinarii militari români s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.(Agerpres)
Ajutor acordat 

de guvernul român 
G.R.P. al Republicii 

Vietnamului de SudLa 12 februarie, la Ministerul A- facerilor Externe a avut loc semnarea protocolului prin care guvernul Republicii Socialiste România, în spiritul deplinei solidarități cu lupta justă a populației sud-vietnameze pentru libertate, independență, suveranitate și reunificare a țării, a acordat Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud un ajutor nerambursabil.

BOX. Tinerii noștri pugiliști susțin două întîlnirl 
în IugoslaviaIeri a părăsit Capitala, plecînd la Belgrad, echipa de box (tineret) a țării noastre care va întîlni în zilele de 15 și 17 februarie echipa similară .a Iugoslaviei. Din echipă fac parte Niță Robu, C. Buzdugeanu, Florin

Ghiță, V. Sîrbu, C. Hajnal, C. Dafi- noiu și alții. Echipa este însoțită de antrenorii T. Niculescu șl C. Ciucă. întîlnirile constituie un criteriu de verificare în vederea campionatelor europene de la Kiev.
ÎN CÎTEVA RÎNDURIReprezentativa de hochei pe gheață a României și-a început turneul în Cehoslovacia, jucînd cu selecționata secundă a țării gazdă. Partida s-a încheiat la egalitate : 2—2 (1—0, 1—1, 0—1). Punctele formației române au fost înscrise de Pană și Turea- nu. Pentru gazde au marcat Longauehr și Travnik.• La Magdeburg, în prezența a circa 3 000 de spectatori, s-a desfășurat meciul revanșă dintre selecționatele masculine de handbal ale R. D. Germane și Norvegiei. La capătul unul joc echilibrat, în care oaspeții au opus o rezistență dîrză, scorul a fost egal : 19—19 (12—9). în primul meci, disputat la Leipzig, gazdele obținuseră victoria cu scorul de 26—18.Partida de la Magdeburg a fost cea de-a 200-a întHnire internațională susținută de echipa reprezentativă a R. D. Germane.

• La Sofia, în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin, s-au intîlnit echipa locală Ț.S.K.A. Sep- temvrisko Zname și formația vesl- germană Eintracht Minden. Handbalistele bulgare au terminat învingătoare cu scorul de 13—7 (7—4).• în cadrul turneului întreprins In unele țări arabe, echipa de fotbal Universitatea Craiova a susținut șapte partide, dintre care a cîștigat trei, a terminat la egalitate trei și a pierdut un joc. Iată rezultatele obținute de fotbaliștii români : 2—0, 0—0 și 0—2 cu reprezentativa Kuweitului ; 4—1 cu selecționata divizionară a Libanului ; 2—1 cu echipa Racing din Beirut ; 0—0 cu formația Honienet- men (Liban) și 1—1 cu selecționata armatei siriene. (Agerpres)

Cetățenii Ungariei socialiste aniversează astăzi o pagină memorabilă din istoria capitalei lor — eliberarea Budapestei de sub jugul fascisto-horthyst. „Bătălia pentru Budapesta", al cărei dezno- dămînt a marcat un moment de seamă în luptele purtate în cursul celui de-al doilea război mondial pentru zdrobirea definitivă a mașinii militare hitleriste, s-a înscris in șirul marilor acțiuni ofensive desfășurate de Armata Sovietică, care a purtat greul războiului și a avut rolul hotărîtor tn cucerirea victoriei — la această bătălie participind cu vitejie și înalt spirit de sacrificiu ostașii Armatei române, alături de trupele Frontului 2 Ucrainean.In amintirea multora din locuitorii Budapestei sînt încă vii secvențele acestei bătălii care a început în prima zi a anului 1945, cînd ostașii sovietici și români, după ce au sfărîmat ultima centură de apărare ridicată de dușman, au pătruns In oraș. Au urmat lupte grele, purtate zile și nopți de-a rîndul, pentru cucerirea fiecărei case, a fiecărei străzi, și care s-au încheiat victorios la 13 februarie 1945.11 000 de ostași și ofițeri români și-au dat viața pentru ca Budapesta, capitala țării vecine, să fie liberă. Mormintele lor sint păstrate în cimitirul Rakosliget, unde sînt dăltuite în piatră cuvintele : „Glorie e- roilor români care și-au jertfit viata în lupta împotriva fascismului, pentru elibe

rarea poporului-frate ungar".Rezistența atît de Indîrjită a fasciștilor a provocat răni a- dînci capitalei ungare. La încetarea luptelor, trei sferturi din totalul clădirilor erau avariate, străzile erau acoperite de ruine, podurile de pe Dunăre zăceau în a- pele fluviului, iar numeroase întreprinderi industriale, devastate și distruse de fasciști, nu aveau perspectiva
DE LA CORESPON
DENTUL NOSTRU

de a fi puse curind In funcțiune. Dar locuitorii Budapestei, mobilizați de comuniști și sprijiniți de întregul popor ungar, muncind cu abnegație, au izbutit în scurt timp să vindece rănile războiului și să obțină succese tot mai mari in dezvoltarea orașului lor.In prezent. Budapesta e mai frumoasă ca oricînd. Multor oameni, veniți din provincie sau de peste hotare și care vizitează, de pildă, noul cafetier „Jozsef Atila", a- proape nu le vine să creadă că pe acel loc se întindea înainte sordidul „oraș al barăcilor", cu cocioabe în care se înghesuiau cite o duzină de oameni. S-au construit în anii puterii populare și alte cartiere noi — în Zuglo, Ujpest, Obuda etc. — fiecare al patrulea locuitor al capitalei trăind astăzi în casă nouă.Budapesta adăpostește în prezent peste

două milioane de locuitori. In cele peste 1 500 de întreprinderi care funcționează in cuprinsul orașului se realizează aproape 40 la sută din producția industrială a întregii țări. Aici se fabrică autobuze, ma- șini-unelte de precizie, locomotive electrice, aparataj electric, utilaje pentru telecomunicații, aluminiu, macarale plutitoare, televizoare, medicamente etc. Budapesta este și cel mai mare centru cultural al R. P. Ungare. In cele 15 u- niversități și institute de învățămint superior de aici învață două treimi din studenții tării.An de an, orașul a devenit tot mai bogat în edificii, mari magazine și hoteluri ca „Duna- Intercontinental", „Em- ke“, „Volga". „Szot" etc. In perioada din urmă s-au dat în folosință o nouă linie de metrou. Totodată, în cursul anului 1973 ■ fost modernizat și vechiul metrou (existent încă din 1896), linia lui fiind prelungită pină în noul cartier Zuglo. Iar vechile vagoane au fost înlocuite și trimise la muzeu. Viața trepidantă a orașului, dezvoltarea sa vertiginoasă i-au determinat, totodată. pe edilii capitalei să construiască prin locurile mai aglomerate un șir de pasaje subterane.Oraș renăscut. în continuă dezvoltare și Înnoire, Budapesta reprezintă o mărturie a talentului creator al locuitorilor săi, al oamenilor muncii din Ungaria socialistă.
Aurel POP

HANOI

Congresul Federației 
Sindicatelor 

din Vietnam
Salutul sindicatelor 

din RomâniaHANOI 12 (Agerpres). — în raportul Comitetului Executiv al Federației Sindicatelor din Vietnam, prezentat la cel de-al treilea Congres al federației ce se desfășoară la Hanoi, sint înfățișate succesele obținute în R. D. Vietnam în perioada ce a trecut de la congresul precedent, subliniindu-se contribuția majoră a industrializării socialiste la dezvoltarea întregii economii naționale. Se menționează, de asemenea, creșterea de peste 2,5 ori a numărului muncitorilor și salariaților in comparație cu 1961 și, implicit, a activității sindicatelor.In numele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, tovarășul Constantin Mîn- dreanu, secretar al C.C. al U.G.S.R., a adresat participanților la congres, clasei muncitoare, eroicului popor vietnamez un cald și frățesc salut, subliniind că și in continuare clasa muncitoare, întregul nostru popor vor acorda poporului vietnamez sprijinul lor multilateral pentru reconstrucția țării, pentru realizarea unei păci trainice in Indochina, pentru dezvoltarea socialistă ■ R. D. Vietnam.
+Agenția V.N.A. informează că Ton Duc Thâng, președintele R. D. Vietnam, Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, Truong Chinh, președintele Comitetului Permanent al Adunării Naționale, Fam Van Dong, primul ministru al R. D. Vietnam, și alți conducători de partid și de stat ai R. D. Vietnam au primit pe conducătorii delegațiilor străine participante la Congresul Federației Sindicatelor din Vietnam.

Implicațiile „crizei petrolului" continuă să preocupe guvernele, partidele, cercurile economice, comentatorii de presă, păturile largi ale populației din țările occidentale. In comentariul pe care-1 reproducem mai jos, ziarul american „INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE" prezintă o imagine a urmărilor actuale sau previzibile ale „crizei petrolului" In Europa occidentală.

Fabrica de confecții din Călărași (cu efectiv preponderent feminin) are o asociație sportivă despre care se pot spune multe lucruri bune. în numeroase cazuri, sportivele de la „Confecția" s-au aflat printre fruntașele întrecerilor din oraș ori din județul Ialomița, calificîndu-se chiar în fazele superioare ale unor competiții de masă cu caracter republican. Aici există, fără îndoială, o tradiție și o experiență în depistarea și promovarea tinerelor talente sportive. Dar cea mai lăudabilă realizare a acestei asociații sportive o constituie, de fapt, introducerea pauzei de gimnastică in majoritatea sectoarelor de producție.în halele mari ale fabricii, uneori șl pe aleile din jur. atît in schimbul de dimineață, t!t și în cel de după- amiază, muncitoarele de la „Confecția" — citeva mii ! — execută, în f ecare zi, cîte 5 minute, exercițiile
i gimnastică alese $1 recomandate în funcție de specificul muncii lor. Această activitate a devenit realmente obișnuință. Iar cînd, prin vreun sector, se Intîmplă să nu fie bine organizată sau, din cine știe ce motive, să nu se facă la ora stabilită, criticile se fac auzite imediat. Atît de mult s-au obișnuit toți cu pauza de gimnastică, încît nimănui nu i-ar trece prin minte ș-o desființeze. însuși directorul fabricii, inginerul Ion Manole, ne-a vorbit cu vădită satisfacție despre interesul general ce-1 suscită, mai ales în rîndul muncitoarelor tinere, cele citeva minute de gimnastică zilnică. De la președinta comitetului sindical. Teodora Stan, aflăm că se discută frecvent în jurul acestei activități și al efectelor ce le are pentru cei ce-o practică. Muncitoarele vor să știe mai mult, se arată preocupate și de cunoaștera altor modalități de întărire a sănătății. Venind în întîmpi- narea numeroaselor solicitări de acest gen, medicul fabricii a vorbit, în fața citorva sute de muncitoare, despre influenta binefăcătoare a practicării cu regularitate a exercițiilor fizice, în general despre mișcarea în aer liber, despre practicarea sportului. Exemplele, luate chiar din rîndul salariatelor (starea de sănătate și suplețea celor care practică gimnastica zilnică, în comparație cu a celor care nu o practică), au fost, cît se poate de convingătoare.

Desigur, realizările sportive de Ia „Confecția“-Călărași nu pot fi subestimate. Totuși, o analiză mai atentă a situației sportului de masă — care constituie atribuția principală a asociației sportive și față de care au răspunderi precise și sindicatul, și organizația U.T.C. — arată că aici sfera unor asemenea preocupări este încă restrînsă, limitată la puține acțiuni de larg interes.

Campionatul Intern al asociației a ființat mai mult pe hîrtie : doar citeva meciuri, la două sporturi — și atît. Despre „Cupa tineretului" — a cărei etapă de masă era, în zilele documentării noastre, pe sfîrșite — ni s-a spus, deschis, dar și parcă fără nici un regret : „N-am făcut nimic".Introducerea și practicarea gimnasticii în producție — o inițiativă
Zilnic, cinci minute pentru

ii nastică în producție
...Șl, TOTUȘI, ÎN CIUDA ACESTEI LĂUDABILE REALIZĂRI, NU 
SE POATE SPUNE CĂ LA FABRICA DE CONFECȚII DIN CĂLĂ
RAȘI SPORTUL AR FI DEVENIT UN PRIETEN STATORNIC AL 

TINERELOR MUNCITOARE.

Condiții, nimeni nu se poate pllnge, există cum nu găsești prin multe alte părți : Dunărea este la doi pași ; în spatele fabricii („gard în gard") se află un mare complex sportiv (cu terenuri, săli și alte spații pentru practicarea sportului) ; instructori voluntari și alți tehnicieni sportivi, între care doi profesori de specialitate, stau, de asemenea, la dispoziția consiliului asociației sportive ; tinerele muncitoare, majoritatea salariatelor și salariaților ar dori să acorde activității recreativ-sportive ceva mai mult din timpul lor liber. în privința condițiilor, nu are de obiectat nimic nici președintele asociației sportive, Gh. Constantinescu, ce ne-a fost interlocutor — și ghid, totodată — în vizita noastră la această fabrică din Călărași. Dar aceste posibilități — pe care, văzîndu-le la fața locului, le-am putea califica excelente — nu sînt nici pe departe folosite. S-a organizat „Cupa Femina". Foarte bine, însă evenimentul a rămas singular în fapt, fiind mereu și mereu trecut In rapoarte și bilanțuri.

lăudabilă In sine — nu constituie însă un stimulent, ci, din păcate, prilej de automulțumire. Ceea ce se face, în rest, îmbracă uneori haina festlvismului și are prea mult menirea de a se putea raporta cifre sau „culege" elogii la adresa organizatorilor. De cîtăva vreme, spre exemplu, ceea ce preocupă pe linie sportivă aproape toți factorii responsabili ai fabricii călărășene este ca echipa feminină de handbal să obțină calificarea în divizia... B. Deși în anii tre- cuți această tentativă a eșuat, iar a- cum n-au început încă meciurile de baraj, promovarea handbalistelor este considerată ca sigură ! ! într-atît de sigură, încît în principal se discută despre culorile, calitatea și linia cit mai modernă a echipamentului „virtualei" divizionare. „Avînd un echipament după ultima modă — ne spunea președintele asociației sportive — echipa ar produce un «șoc psihologic» în rîndul adversarelor" (!)Planurile de măsuri, Intențiile declarate ale consiliului asociației spor

tive, sindicatului și comitetului U.T.C. vizează, într-adevăr, propagarea sportului în mase. Dar aplicarea în practică a acțiunilor preconizate, ca și inițierea altora — de interes mai larg și cu o anumită continuitate — devin probleme. De ce ? Pentru că intre aceste organizații — investite prin hotărirea partidului cu sarcini in dezvoltarea continuă a e- ducației fizice și sportului in rîndul maselor — nu există o strinsă și, mai ales, permanentă colaborare. U- neori, responsabilii sportivi nici măcar nu se cunosc între ei. „Eu, unul — ne spunea președintele asociației sportive — nu am văzut-o măcar o dată pe responsabila sportivă din comitetul U.T.C. Știu doar că o cheamă Ignat Maria..." Dialogul cu secretara comitetului U.T.C., Cristina Cotea, avea să fie și el edificator, confirmînd realitatea — adică faptul că organizația de tineret este foarte puțin preocupată de propagarea ideii de sport și extinderea activității sportive. Nu-i suficient să recunoști autocritic : „Am făcut poate puțin, dar vom face pe viitor mai mult", într-o asemenea fabrică, unde predomină tineretul, unde majoritatea salariaților o formează tinerele fete, răspunderea U.T.C. față de sănătatea acestora, față de popularizarea binefacerilor sportului devine cu atît mai mare.Cuprinderea largă a salariaților la practicarea sistematică a sportului, a exercițiului fizic cere responsabilitate, muncă intensă și disciplinată, perseverență, în primul rînd din partea activiștilor sportivi, a organizațiilor răspunzătoare. Deci, și la „Confecția“-Călărași sportul poate deveni cu adevărat de masă, în condițiile în care asociația sportivă, sindicatul și U.T.C. vor înțelege să conlucreze permanent și să se ocupe de acele acțiuni, de acele competiții care se adresează tuturor salariaților, din fiecare unitate de bază (atelier, sector, secție). Condițiile materiale și climatul favorabil, experiența organizatorică de aici constituie tot a- tîtea premise ca sportul să ajungă un prieten statornic pentru cei mai mulți dintre tinerii salariați ai fabricii călărășene. Dacă, evident, și organizația de partid va sprijini și controla mai mult activitatea sportivă de masă.
Ion DUM1TRIU

„în economia Europei occidentale au avut loc transformări profunde In cele trei luni care au trecut de la izbucnirea „crizei petrolului". înainte de această perioadă predominau condițiile unui avînt economic și dacă anumite persoane se așteptau la o încetinire în anul 1974, nimeni nu se îngrijora prea mult la gîndul cum o să-și plătească notele de plată sau dacă să-și păstreze slujba. Criza combustibililor și creșterea uluitoare a prețului petrolului au zdruncinat încrederea vest-euro- penilor in viitorul lor economic. Sînt afectate toate țările industriale neso- cialiste, iar acest lucru a complicat și mai mult lucrurile. Pentru prima oară de la al doilea război mondial încoace indicii economici ai tuturor acestor țări industriale cunosc o tendință regresivă.Poate că, mai mult decît economia Statelor Unite, economia Europei occidentale este dominată de automobil. Unul din zece locuri de muncă depinde direct sau indirect de mersul acestei industrii. Vînzările de automobile au scăzut brusc. în luna decembrie, In Germania occidentală s-a înregistrat o scădere in proporție de circa 50 la sută a vîn- zărilor. Firmele producătoare din tot mai multe țări și-au redus producția, au concediat muncitori sau au introdus săptămîna de lucru redusă. Au crescut în schimb vînzările de biciclete, motociclete, patine pe rotile și miniautomobile. Aceasta nu constituie însă un stimulent suficient pentru folosirea forței de muncă.Consumatorul din Europa occidentală se teme că II așteaptă vremuri grele și de aceea se abține să cheltuiască. El este nemulțumit din cauza inflației care ii ciuntește salariul.Economiștii menționează posibilitatea ca anul acesta inflația să fie de 25 la sută. Prețurile au crescut deja în medie cu 10 la sută față de anul trecut. Dar responsabilii cu problemele economice din cadrul guvernelor nu sînt încă siguri dacă să dea prioritate luptei împotriva inflației sau păstrării locurilor de muncă.în acest timp, practic, flecare guvern din vestul Europei a sistat importul de forță de muncă străină, iar în unele cazuri muncitorii străini, care numărau aproximativ 7 milioane oameni, au fost deja trimiși acasă...tn Germania occidentală, unde în ultimele două decenii șomajul depășea rareori cifra de 500 000, se esti

mează că înainte de sftrșitul anului va ajunge la peste 1 milion. In Franța, jumătate de milion oameni sint în căutarea unui loc de muncă,„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE”iar alte citeva sute de mii sint șomeri totali sau parțiali. Tn Marea Britanie, 1 milion de oameni sînt deja în căutare de lucru, cifră care ar putea depăși 3 milioane.Adevărata problemă economică nu rezidă atît în faptul că prețurile la benzină s-au scumpit sau că vînzările de automobile s-au redus. Aceste lucruri pot fi rezolvate. Ceea ce nu poate fi rezolvat, sau cel puțin este mult mai greu de rezolvat.

este efectul majorării prețurilor la petrol asupra balanței de plăți. Problema care se pune este de a se ști cum o tară ale cărei industrii și prosperitate au depins timp de două decenii de petrolul ieftin se va putea acomoda dintr-o dată cu plata unei sume de patru ori mai mare pentru aceeași cantitate de petrol. Țările din Europa occidentală sint în general obișnuite să fie creditoare. Acum ele vor deveni debitoare.La Roma, miniștrii de finanțe din 20 de țări industriale și In curs de dezvoltare au discutat această problemă și au ajuns la concluzia că dacă omenirea dorește să evite o recesiune generală, națiunile trebuie să încerce mai curînd să coopereze decît să concureze reciproc.Statele Unite au invitat principalele țări consumatoare la o întrunire la Washington în încercarea de a se elabora noi formule de cooperare ca un preludiu la o întrunire ulterioară pentru discutarea problemelor cu țările producătoare de petrol. In Europa occidentală se manifestă însă o doză apreciabilă de scepticism față de inițiativa americană".

In legătură cu perspectivele economice ale principalelor țări capitaliste, ’n 'u'™,a Penurii de carburanți și energie, ziarul austriac „DIEPRESSE publică graficul de mai sus, în care sint înfățișate ratele de creștere a produsului social brut în anii 1972, 1973 și 1974 (1973 — cifre preliminare ; 1974 cifre estimative). După cum reiese din grafic, Japonia ar trebui să se aștepte, pe anul în curs, la o scădere de 5 la sută a produsului social brut ; Austria — la o creștere de numai 3 la sută ; Elveția __1 la sută ; S.U.A. — 1,5 la sută ; Olanda — 0 ; Franța — 2,5 la sută ; Italia— o scădere de 1 la sută; Belgia — 2 la sută ; R. F. Germania — 0 : Anglia— o scădere de 2 la sută.
Cifrele din primul dreptunghi negru Indică creșterea produsului social 
brut în 1972; din al doilea — evoluția în 1973; în al treilea dreptunghi 

este redat coeficientul probabil de creștere sau scădere pentru 1974

cinema
• Întoarcerea lui Magellan :
SCALA — 9,30; 11,45; 14; 16,15;
18,30; 20,45, FLAMURA — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cercul : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Cojocelul fermecat : DOINA — 
9,30; 11,30; 13,45; 17,30.
• Program de filme documentare 
în premieră : DOINA — 16.
a Ceața : DOINA — 20.
• Cidul ; PATRIA — 9; 12,45;
16,30; 20,15.
• Trecătoarele iubiri : CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 
GRI VITA — 9; 11,30; 15,30; 18;
20,30.
• Misterioasa prăbușire : LUCEA
FĂRUL — 8.30: 11; 13.30; 16; 18,30; 
21, BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, MODERN — 9; 11,15: 
13.30; 16- 18.15; 20,30, MELODIA — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.

• Capcana : BUCEGI — 15,45; 18;
20.15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15. 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.
• Aventura lui Darwin : FESTI
VAL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30.
A Coloana de la miezul nopții : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30.
• Insula misterioasă : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45: 
18; 20,15.
• Acea pisică blestemată : VIC
TORIA — 9: 11,45; 14.30: 17.45: 20 
A Abracadabra — 14,30. Rapaci
tate — 16.30, Hiroșima, dragostea 
mea — 18.45, Revolta pescarilor — 
20.45 : CINEMATECA (sala Union)
• Tudor : MUNCA — 16; 19.
A Luna furioasă : EXCELSIOR — 
9,15; 12; 14,45; 18; 20,30.
A Vifornița : LIRA — 15.30; 18;
20.15.
A Misiunea secretă a maiorului 
Cook : LUMINA — 9; 11.15; 13,30; 
16, CRÎNGAȘI — 16; 18,15.
• Pămintul strămoșilor noștri : 
LUMINA — 18,30; 20,45.

• Nu trișa, dragă t UNIREA — 
15,45; 18; 20,15.
a Veronica se întoarce : PACEA
— 16; 18; 20.
a Judo: BUZEȘTI — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20.30.
• Dosare de mult uitate : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,30: 18: 20,15.
• Marele vals : DRUMUL SĂRII 
— 15,30; 19, COTROCENI — 11; 
16; 19.
A Fellaga : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
A Zboară cocorii — 14; 16, Doi pe 
un balansoar — 18; 20,15 : VIITO
RUL.
• Vîntul călătoriilor : FEREN
TARI — 15,30; 17.43; 20.
a Joe Kidd : MOȘILOR — 9: 11,15: 
13,30; 15 45; 18; 20,15, FLACÂRA - 
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15.
A întîmplări cu Cosa Nostra : 
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.
A O floare și doi grădinari : 
FLOREASCA — 11; 15,30: 19.
a Ultimele șase minute ; COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
A Articolul 420 • VITAN — 10; 
16; 19.

• Bună seara, doamnă Campbell :
RAHOVA — 16,30; 18; 20.30.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (Ia Sala mică a Palatu
lui) : Recital susținut de Martha 
Kessler — 20.
a Opera română : Carmen — 19 
A Teatrul Național (sala mare) : 
Zodia Taurului — 19,30.
a Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Noile suferințe ale tinărului 
„W“ — 20.
A Teatrul Național din Cluj (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
— sala din bd. Schitu Măgurea- 
nu) : Unchiul Vanea — 19.30, (în 
sala Comedia a Teatrului Națio
nal) : Jocul dragostei și al întîm- 
plării — 19,30.

a Teatrul Mic : După cădere — 
19,30.
A Teatrul „C. I. Nottara*4 (sala 
Magheru) : Bună seara, domnule 
Wilde — 19,30.
a Teatrul Giuleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă*4 : Dan
sați cu salamandra — 9, Omul in
vizibil — 18.
A Teatrul „Țăndărică* (sala din 
str. Academiei) : Răi șl nătărăi
— 17.
A Studioul I.A.T.C. „t. L. Cara- 
giale44 (la Modern-club) : Bucă
tăria — 20.
A Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu” : O fată imposi
bilă — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La Savoy, 
Boema ! — 19,30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi diseară — 19,30.
A Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 : La hanul cu clntece
— 19,30.
A Circul „București44 : Spectacol 
prezentat de circul „Busch-Rol- 
land* — 16; 19,30.

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală • Introducere In 
informatică : Suporturi de 
Informații (I) ■ Geografie
(anul IV) : Orașele și satele 
din Republica Socialistă Ro
mânia (Televiziune școlară 
Integrată) • Electrotehnică 
(Pregătire tehnico-producti- 
vă) : Mașini electrice (Tele
viziune școlară integrată).

10,00 Curs de limba engleză. Lec
ția 77.

10,30 Curs de limba rusă. Lec
ția 76.

1.1,00 Film pentru tineret : „Căl
dura". Regia : Șerban Crean
gă. în distribuție : Vladimir 
Găitan, Emilia Dobrin, Nico
lae Wolcz, Sebastian Papa- 
ianl, ștefan Mihăilescu- 
Brăila.

16,00 — 17,00 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. Creș

terea animalelor. Realizarea 
sarcinilor privind sporirea 
producției de fire de mătase 
naturală și a producției de 
lină.

17.30 Telex.
17,33 Curs de limba franceză. Lec

ția 80. Prezintă asist, univ. 
Claude Dlgnoire.

18,05 Micii meșteri mari.
18.30 Istoria operetei. Selecțiunl 

din „Batista de dantelă" de 
Johann Strauss. Soliști : Ro- 
dica Truică, Margareta Nicu
lescu, Alexandru Ionită, Ca
ro! Herca, Anghel Jar șl Du
mitru Trandafir. Conducerea 
muzicală : Cornel Popescu. 
Coregrafia : Maria Luiza Iosif,

18,45 Dialog. Teoria marcusiană a 
„omului unidimensional".

19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri : Pik și Tlk.
19.30 Telejurnal.
20,00 Semnături în cartea satului
20,15 Telecinemateca : „Cerul gal

ben". Premieră pe tară. Cu : 
Gregory Peck, Richard Wld- 
mark, Anne Baxter. Un 
western psihologic In regia 
lui William Wellman.

»,50 Mina șl cei... 40 de balerini 
de la „Sabato serra". Specta
col de varietăți realizat de 
studiourile R.A.I. de la Roma. 
Mal participă Little Tony al 
Milva.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 Avanpremieră.
20,05 „Sînt fecior de argeșean" — 

melodii populare interpreta
te de Tlcă Sorescu.

20.20 Telex.
20,25 „S-a găsit o pălărie !• _

emisiune de divertisment.
20,53 Universitatea TV « Amfitea

tru politic : Democrația so
cialistă. Invitat : prof. univ. 
dr. Ovidlu Trăsnea • Istoria 
științei și tehnicii românești : 
Secolul al XVTII-Iea in Țările 
Române. Invitat : dr. Con
stantin Șerban a Istoria ci
vilizațiilor : Scandinavia în 
secolele X—XIII. Invitat :
acad. Emil Condurachi.

21,30 Reportaj TV : „se întorc fiii 
Vrlncioaiel".

21,50 Pagini de umor.



viața internaționalăORIENTUL APROPIAT
CAIRO 12 (Agerpres). — Trupele de geniu ale Egiptului procedează, în prezent, la deminarea sectorului nordic al Canalului Suez, pentru a permite cît mai rapid începerea lucrărilor de curățire a acestei căi navigabile — relatează cotidianul cairot „Al Ahram". Startul lucrărilor va fi dat de degajarea celor 14 nave de diverse naționalități, blocate, de ..........................lului.Pe de France tean al Reconstrucțiilor a definitivat un plan de reconstruire a orașului Suez. Acesta prevede dezvoltarea orașului Suez, care se va întinde, în viitor, pe o suprafață de zece ori mai mare decît cea actuală. în același context, s-a hotărit să se pună capăt izolării guvernoratului de la Marea Roșie și să se lege mai bine această regiune de interiorul țării, printr-o rețea de șosele și căi ferate.în sfîrșit, agenția anunță că, la sfîrșitul lunii curente, este așteptat la Cairo Robert McNamara, președintele Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), care va examina cu oficialitățile egiptene posibilitățile de

ani de zile, in apele cana-altă parte — adaugă agenția Presse — Ministerul egip-

„Fiecare țară trebuie 
să contribuie la

îmbunătățirea situației 
internaționale11

— Declarațiile președintelui 
MexiculuiVIENA 12 —. Trimisul Agerpres, V. Crișu, transmite : într-un interviu acordat ziarului austriac „Die Presse", președintele Mexicului, Luis Echeverria, a subliniat că, In actualele condiții economice internaționale, este de la sine înțeles că fiecare țară trebuie să facă tot posibilul pentru a-și diversifica și consolida relațiile și pentru a contribui la îmbunătățirea situației internaționale.Referindu-se la scopul actualei sale vizite oficiale în Austria, președintele Mexicului a declarat că este vorba de „o intensificare a raporturilor și a prieteniei între cele două țări, de a trezi interesul industriei austriece pentru o colaborare cu noi, în ce privește produsele ce corespund și necesităților noastre".în legătură cu conferința ce va începe la 21 februarie în Mexic, el a declarat că „vor fi discutate încă o dată, temeinic, toate problemele cu S.U.A. Mexicul s-a pronunțat de mult timp în favoarea unei restructurări a Organizației Statelor Americane, care să dea posibilitate atit Cubei, cît și Canadei să intre în organizație".în încheierea interviului, președintele Mexicului a declarat că scopul esențial al călătoriei sale îl constituie propunerea sa privind elaborarea unei noi Carte a relațiilor dintre state. „Este principalul motiv al călătoriei mele — a spus el — deoarece proiectul, care este redactat, în prezent, la Geneva, prin participarea a 40 de națiuni, urmează să fie discutat la sfîrșitul anului de către Națiunile Unite".

VIZITA DELEGAȚIEI U.G.S.R

participare. a B.I.R.D. la reconstruirea zonei Canalului și curățirea căii navigabile.
★ALGER 12 (Agerpres). — Președintele Algeriei. Houari Boumediene, a avut, la Alger, convorbiri succesive cu Khaled Hassan, conducătorul delegației Organizației pentru Eliberarea Palestinei, precum și cu Georges Habbache, președintele Frontului Popular de Eliberare al Palestinei. Cu acest prilej au fost examinate o serie de probleme referitoare la actuala evoluție din Orientul Apropiat.

JAPONIA

Preocupări 
pentru stăvilirea 

creșterii prețurilorTOKIO 12 (Corespondență de la P. Diaconu). — în raportul prezentat, marți, guvernului de către -directorul nificare se arată ridicata la sută cu 35 la sută comparativ cu aceeași lună a anului trecut. La Tokio, prețurile la bunurile de consum au crescut cu peste 20 la sută.La sfîrșitul reuniunii guvernului, ministrul de finanțe, Takeo Fukuda, a declarat că se va proceda la aplicarea și mai strictă a măsurilor de control financiar, în scopul frînării creșterii prețurilor. Guvernul japonez a hotărit, totodată, ca în principalele orașe ale țării să fie luate măsuri severe de supraveghere a evoluției prețurilor și a aplicării restricțiilor impuse în scopul frînării creșterii acestora. După cum se știe, recent au fost instituite limite superioare la prețurile anumitor produse și s-au luat măsuri pentru desfacerea pe piață a unor bunuri de consum aflate în stocurile companiilor.

general al Agenției de Pla- Economică, Tsuneo Uchida, că, în ianuarie, prețurile cu au sporit în Japonia cu 5 față de luna precedentă și I

ac- 
con-

• Manifestul electoral al partidului conservator • Replica 
de opozițiepartidelorLONDRA 12 (Corespondență de Ia N. Plopeanu) : în cadrul campaniei electorale din Anglia, luni s-a dat publicității manifestul electoral al partidului conservator, care se află la putere din iunie 1970.în capitolul rezervat rezultatelor guvernării conservatoare, manifestul se referă la | eforturile cabinetului Heath pentru a pune capăt inflației, precizînd că, in ciuda măsurilor adoptate, „rata creșterii prețurilor este încă periculos de înaltă". Se promite „apărarea consumatorilor de creșterile de prețuri care nu sînt necesare" și se anunță eventuala analiză a unor „căi noi pentru controlarea creșterii prețurilor la articolele- cheie din alimentație". De asemenea, se au in vedere măsuri „pentru reducerea dependenței Angliei de importul de combustibil". Manifestul prevede noi măsuri care să limiteze drepturile sindicatelor, considerînd relațiile de muncă existente în Anglia drept „căjcîiul lui Achile al economiei britanice". Se apreciază că actualele conflicte sociale sint „cele mai grave de după război". în ceea ce privește Irlanda de Nord, manifestul promite să se continue politica de pină acum, in același spirit.In problemele externe, documentul precizează că „primul obiectiv" al politicii britanice este „să mențină pacea și să asigure securitatea și prosperitatea națiunii britanice". în referirile la Piața comună, se preconizează „renegocierea in sensul reformării practicilor C.E.E. și redefinirii locului Angliei in cadrul acesteia". De asemenea, se precizează că Anglia va continua să joace un rol important la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.Luni, la sediul central al partidului laburist a avut loc o conferință de presă, în cadrul căreia liderul partidului, Harold Wilson, a declarat că guvernul conservator „a adus țara foarte aproape de faliment". Vorbitorul a menționat că manifestul conservator urmărește „divizarea țării" și că. în timpul campaniei electorale, laburiștii vor pune pe primul plan toate problemele pe care conservatorii „vor să le uite" — respectiv creșterea prețurilor, devalorizarea lirei

sterline, deficitul balanței de plăți, dificultățile economice etc.Tot........................................................... ...ral a a lui dului, că manifestul conservator „divizează țara".Ziarul „Times" reproșează manifestului electoral al partidului conservator faptul „că nu enunță în mod clar acțiunile politice necesare, in actuala situație a Marii Britanii.„Morning Star" subliniază că lozinca manifestului conservator — „fermitate și echitate" — trebuie înțeleasă astfel : fermitate împotriva celor ce muncesc și mai mult decît echitate cu patronatul.„The Guardian" apreciază că este posibil ca partidul liberal să obțină in viitorul parlament un număr suficient de mandate pentru a-și asigura „minoritatea de blocaj".

luni, la sediul partidului libe- avut loc conferința de presă Jeremy Thorpe, liderul particare a apreciat la rindul său

Un miliard de oameni
trăiesc in sărăcie4*

— arată un studiu întocmit 
Ia cererea Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omuluiLa cererea Comisiei O.N.U. 
pentru drepturile omului, sa
vantul iranian Manouchehr 
Ganji a întocmit un studiu, in
titulat „Decalajul In creștere", 
care urmează să fie prezentat 
comisiei. Potrivit documentului, 
aproape un miliard de persoane 
din populația planetei noastre 
de circa 3,7 miliarde trăiește in 
sărăcie. O treime pină la ju
mătate din locuitorii Asiei, 
Africii și Americii Latine sufe
ră de foame și de subnutriție. 
Circa 20—25 la sută din . copii 
mor, in aceste zone, înainte de 
a împlini cinci ani, iar virsta 
medie a unui număr mare de 
locuitori este de 20 de ani.

ÎN R. F. GERMANIABONN 12 (Corespondență de la N. S. Stănescu). — Delegația Uniunii General? a Sindicatelor din România a sosit la Bonn la invitația președintelui Uniunii Sindicatelor din R. F. Germania (D.G.B.). Tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a avut o
Vetter, pre- alți membri Sindicatelorîntrevedere cu H. O. ședințele D.G.B., și cu ai conducerii Uniunii din R.F.G. Au fost discutate posibilități de dezvoltare a relațiilor și colaborării dintre sindicatele din cele două țări,' precum și alte probleme de interes comun.

Conferința de la Washington
• Un program american privind actuala criză energetică 

® Franța iși menține opoziția față de propunerile S.U.A.WASHINGTON 12 (Agerpres). — în discursul rostit la deschiderea lucrărilor Conferinței principalelor state occidentale importatoare de petrol, secretarul de stat al S.U.A., H. Kissinger, a propus un program de cooperare in șapte puncte pentru soluționarea actualei crize energetice. El a arătat că dacă celelalte țări occidentale consumatoare, care produc și ele petrol, vor proceda la fel. Statele Unite si»t gata să împartă cu ele o parte din disponibilitățile lor totale (producția internă plus importurile), pe baza unor criterii ce urmează a fi stabilite. El a adăugat că S.U.A. iși vor aduce contribuția la stabilirea unui angajament colectiv în vederea dezvoltării resurselor de petrol din fiecare țară industrializată care posedă zăcăminte exploatabile și să încurajeze investițiile de capital în noi sectoare de producere a materiilor energetice — carburanți sintetici, gaze obținute din cărbune etc. El a tăcut apel ca țările industrializate să accepte participarea la „sacrificiile și cheltuielile rezultate din măsurile de economisire a energiei". Secretarul de stat a arătat că Statele Unite doresc ca țările tn curs de dezvoltare să fie invitate să se a- lăture, într-un stadiu ulterior, discuțiilor asupra problemelor energetice începute de statele zate.Ministrul de externe Michel Jobert, a apărat

vedere al țării sale în ce privește acordurile bilaterale asupra produselor petroliere și a respins ideea creării unor organisme însărcinate cu organizarea cooperării în domeniul petrolier după încheierea conferinței de la Washington, pe care a calificat-o ca o „reuniune oarecum nelegitimă". El s-a pronunțat în favoarea ideii ca problemele ridicate de criza energetică să fie examinate in cadrul organizațiilor internaționale, mai degrabă decît în cadrul unui grup restrins, cum este cel reunit in capitala americană. El s-a pronunțat, din nou. în favoarea con- ' vocării unei conferințe in cadrul O.N.U., consacrată problemelor energiei.Ministrul de externe britanic, Alec Douglas-Home, a spus că guvernul de la Londra studiază propunerea președintelui Algeriei, Houari Boumediene, privind convocarea unei sesiuni speciale a Adunării Generale a O.N.U., consacrată examinării problemelor crizei energetice și materiilor prime.Aceeași poziție a fost adoptată și olandez,
industriali-al Franței, punctul de

de ministrul de externe Max Van der Stoel.Ministrul de externe al Aldo Moro, și-a exprimat că actualele dificultăți vor șite printr-o cooperare internațională sinceră între țările industrializate, țările în curs de dezvoltare și statele producătoare.
Italiei, speranța fi depă-
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Tradițiile relațiilor româ- 

na-libaneze și sîndirea romft- nească in epoca modernă și contemporană au format obiectul unui șir de conferințe, susținute la Beirut de prof. Virgil Cindea, membru al A- cademiei de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România. Conferințele s-au bucurat de o largă a- preciere din partea participanților.
încheierea convorbirilor 

pOlOnO-libiene. Comunicatul publicat la încheierea vizitei oficiale în R. P. Polonă a primujui ministru libian, Abdel Salam Jalloud, arată că, în cadrul convorbirilor cu Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri, au fost abordate
CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

SUCCESUL CONFERINȚEI MUNCITOREȘTI 
NAȚIONALE A P. C. I.

«„O probă de maturitate. Un eveniment de o importanță deosebită, care a prilejuit dezbateri intense, vii și pasionante, a indicat soluții precise pentru marile probleme naționale, incepind cu cele privind Mezzo- giorno și pînă la cele referitoare la investiții, la agricultură, la politică energetică, la lupta contra creșterii costului vieții, la apărarea salariilor și a puterii de cumpărare a maselor". Cu astfel de cuvinte a- precia ziarul „L’Unită" semnificația celei de-a șasea Conferințe muncitorești naționale a P.C. Italian, care s-a desfășurat' la Genova.Conferința, la care au te peste 4 000 de delegați dunările organizațiilor de fabricile și uzinele de pe ritoriul Italiei, a polarizat numai a comuniștilor, ci ror forțelor democratice din țară, în primul rind a mișcărilor sindicale. Atît raportul principal, prezentat de Fernando di Giulio, membru al Biroului Politic, al Direcțiunii P.C.I., șeful secției muncitorești a P.C.I., cît și intervențiile a numeroși delegați au evidențiat creșterea și con- . solidareă continuă a forței Partidului Comunist Italian, a legăturilor sale cu clasa muncitoare, intensificarea activității comuniștilor în fabrici șl uzine. Au fost trecute pe larg in revistă experiența acțiunilor revendicative, organizate în perioada de la ultima conferință muncitorească de la Milano din 1970 și pînă în prezent, s-au analizat problemele unității sindicale, sarcinile care trebuie să se afle în fața organizațiilor de partid și a muncitorilor comuniști din fabrici pentru înfăptuirea unor transformări profunde în societatea italiană, pentru înaintarea spre un nou curs politic, economic și social. „Nici un partid, se arăta în raport, nu poate doar cu forțele sale să-și asume sarcinile realizării mutațiilor pe care și le propun masele populare. Nici noi nu putem face acest lucru singuri. Tocmai de aceea este necesar ca marile componente politice ale poporului italian, niști, socialiști, catolici, toate democratice să se întîlnească colaboreze".în încheierea dezbaterilor

luat par- aleși în a- partid din întreg te- atenția nu și a tutu-

comu- forțele și săconfe

aspecte vizînd dezvoltarea relațiilor bilaterale și probleme internaționale actuale. A fost subliniată necesitatea retragerii trupelor israeliene de pe toate teritoriile ocupate după 1967. Comunicatul subliniază sprijinul celor două țări față de măsurile tn direcția asigurării securității europene și dezvoltării colaborării dintre statele de pe continentul european.

dispune liber de resursele sale naturale.

Greva salariaților servici
ilor publice din R.F.G. *că* pătat, marți, o amploare deosebită, numai în rețeaua de transporturi aflîndu-se in grevă aproape 190 000 de muncitori. Acestora li s-au adăugat, în cursul zilei, lucrătorii din serviciile poștale și cei din rețelele de distribuire a electricității, gazelor și căldurii.

Acte teroriste ale I.R.A. 
în Marea Britanie. La sediul unei școli militare superioare de lingă Londra s-a produs, marți, o puternică explozie, soldată cu rănirea a aproximativ zece persoane și avarierea clădirii. Atentatul, atribuit organizației extremiste I.R.A. din Irlanda de Nord (Ulster), survine la scurt timp după uciderea, tot ca urmare a exploziei unei bombe, a 12 militari britanici. în ultimele două luni, membrii organizației au provocat în afara teritoriului nord-irlan- dez 40 de explozii, care au produs 12 morți și peste 100 de răniți.

rinței a luat cuvîntul secretarul general al P.C.I., Enrico Berlinguer. Subliniind deplinul succes al conferinței, vorbitorul a evidențiat că au crescut șl s-au consolidat forța partidului, legăturile sale cu clasa muncitoare, s-a intensificat activitatea comuniștilor în fabrici și uzine.Pe planul politicii economice interne, secretarul general al P.C.I. s-a referit la importanța Înaintării spre un nou „model de dezvoltare" economică, pornind de la domenii care se impun cu prioritate. Obiectivul comuniștilor este acela de a schimba profund starea actuală a lucrurilor, atit în ceea ce privește linia economică, socială și politică, cit și modul de guvernare, de a acționa

Două reuniuni diplomatice cu caracter special, care urmează să aibă loc in curînd, polarizează atenția observatorilor, așteptîndu-se de la ele „rezultate palpabile" pe linia redefi- nirii relațiilor interamericane. La 21 februarie, conferința din Ciudad de Mexico a miniștrilor de externe ai țărilor membre ale O.S.A. va lua în. dezbatere aspectele esențiale ale „noului dialog cu S.U.A.", iar în aprilie — la Atlanta (S..U.A.) — se întrunește Adunarea generală a O.S.A., avînd pe agendă problema reformării organizației înseși. Cele două evenimente au fost pregătite la reuniuni anterioare, îndeosebi cea de la Bogota, din noiembrie trecut, unde miniștrii de externe din 24 de țări ale continentului au elaborat, în linii mari, o platformă în vederea dialogului din Mexic. în prezent, la Ciudad de Mexico se desfășoară o reuniune la nivel de experți pentru elaborarea punctelor de vedere pe care le vor prezenta participanților la acest dialog. Evident, pozițiile nu sînt identice — reflectînd unele trăsături distincte ale politicilor naționale — dar converg într-o serie de

pentru stabilirea unui raport de încredere deplină între instituții și popor, între guvern și. țară, de natură să stimuleze participarea cetățenilor la activitatea instituțiilor republicane.Vorbitorul a arătat apoi că P.C.I. concepe înaintarea spre socialism in Italia și, în general, în lume ca o mișcare reală care iși face loc prin intermediul luptelor duse pentru rezolvarea treptată a marilor probleme ale eliminării amenințării războiului termonuclear, ale dezarmării, ale construirii unui sistem de coexistentă pașnică, ale raporturilor între zonele rămase în urmă economic și cele dezvoltate ale lumii. Soluționarea acestora impune în mod necesar contribuția unor forțe multiple și diverse, a statelor cu regimuri sociale diferite, a unor curente, și organizații de diferite ideologice sau filozofice — o acțiune unită a celor mai largi forțe democratice.
instituții orientări

Roma Radu BOGDAN

probleme esențiale de interes general.De cîțiva ani se impun atenției eforturile țărilor latino-americane de a imprima sistemului de raporturi interamericane direcții, obiective și modalități de funcționare corespunzătoare noilor procese de pe continent și din lume. Ca atare, pe ordinea de zi a aproape tuturor reuniunilor continentale a figurat, într-un fel sau altul, problema modificării vechilor tipare ale raporturilor dintre țările Americii Latine și S.U.A., revendicările privind formularea unor principii noi de relații politice, economice, financiare și comerciale care să le asigure un grad mai mare de respectare a intereselor lor legitime. Printre acestea se numără solicitarea unui acces mai liber al exporturilor latino-americane pe piața S.U.A., ca și îngrijorarea față de activitatea așa-numitelor „societăți multinaționale", care prejudiciază serios interesele țărilor latino-americane. Dimensiunea penetrației acestor societăți monopoliste a ajuns la un asemenea grad, încît a determinat includerea Unei dezbateri pe această

temă la viitoarea conferință a miniștrilor de externe.în declarația adoptată de conferința de la Bogota a miniștrilor de externe latino-americani au fost reafirmate solemn asemenea principii ca suveranitatea de decizie a fiecărui stat în toate problemele politicii sale interne și externe, necesitatea unor relații de colaborare între state cu sisteme social-politice diferite, pe baza respectării independenței și neamestecului în treburile interne. A- plicarea strictă a acestor principii în practica relațiilor interamericane este preocuparea dominantă pentru a- propiatele reuniuni amintite, ale căror agende, deși distincte, au multe puncte interferențe. Aceasta fiindcă tratarea realistă a problemelor cooperării economice este inseparabilă de remodelarea O.S.A. ca structură, concepție și' mecanisme de funcționare. Prima reuniune, care se așteaptă să aibă o mare influență asupra celei de-a doua, marchează începutul „noului dialog" cu S.U.A. In acest sens, observatorii scenei latino- americane au notat declarația secretarului de stat Kissinger în sensul că un asemenea dialog este de natură „să ducă Ia noi niveluri de înțelegere și de cooperare, printr-o examinare deschisă și constructivă a problemelor". O serie de comentatori se referă, pe marginea acestei declarații, la faptul că in S.U.A. ar exista tendința unei abordări mai realiste a raporturilor cu țările Americii Latine, tendință reflectată între altele intr-un articol recent al influentului cotidian „New York Times", care a calificat blocada impotriva Cubei drept „un fapt anacronic". In aceeași ordine de idei, se poate înscrie și acordul de principiu realizat zilele trecute între S.U.A. și Panama în vederea negocierii unui nou tratat asupra zonei Canalului Panama. Este interesant,, totodată, de remarcat că pe planul colaborării economice, guvernul S.U.A. intenționează, între altele, să propună țărilor latino-americane elaborarea unui program comun de exploatare a rezervelor petroliere de pe continent.Amploarea preparativelor pentru cele două conferințe interamericane conferă acestora o însemnătate e- videntă. După părerea multor comentatori, ele ar putea iniția finalizarea unui proces de restructurare a raporturilor interamericane printr-o abordare nouă în conformitate cu realitățile actuale ale emisferei occidentale, cu procesele și tendințele noi care se constată pe întreg globul.

La Moscova s_a Incheiat vl- zita de prietenie efectuată de Stefan Olszowski, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., ministrul afacerilor externe al R. P. Polone — transmite agenția T.A.S.S. El a a- vut convorbiri cu Andrei Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al Uniunii Sovietice, asupra relațiilor bilațerale și în probleme internaționale actuale.
Senegalul și Iranulau tn- cheiat un acord de colaborare în domeniile economic, tehnic și științific, semnat la încheierea vizitei oficiale pe care a întreprins-o la Dakar premierul iranian Amir Abbas Hoveyda. Potrivit comunicatului comun dat publicității, cele două părți și-au reafirmat fidelitatea față de principiile Națiunilor Unite, subliniind dreptul fiecărui stat de a
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Președintele Uruguayu- 
lui, Juan Maria Bordaberry, l-a desemnat pe colonelul Hugo Linares Brun in funcția de ministru de interne — s-a anunțat la Montevideo. Fostul titular, Nestor Bolentini, și-a prezentat, anterior, demisia.
Un succes al muncitorilor

sud-africaniGreva celor 10 000 de muncitori textiliști africani din orașul Durban (Africa de Sud), care a paralizat activitatea a opt întreprinderi mari, s-a încheiat recent cu victoria greviștilor, care au obținut de la firmele „Dano" și „Frame" majorarea salariilor, relatează ziarul britanic „Times". Acest conflict social, cel mai mare din ultimele 11 luni, a fost marcat de numeroase incidente între forțele greviști. Circa 217 africani au fost arestați și judecați în. incinta unei mari închisori din Durban, fiind condamnați la grele amenzi bănești.
de ordine sud-africane și
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regiunile din vestul Europei au fost bintuite de 
care au provocat importante pagube materiale. în 
numeroase artere de circulație au devenit impractl-

în ultimele zile, 
furtuni violente 
Marea Britanie, 
cabile în sud-estul țârii din pricina inundațiilor. Valurile uriașe au
scufundat) în apropiere de Capul Cornwall, o nqvâ panamezâ, al 
cărei echipai a putut fi insâ salvat. în Olanda, apele fluviului Escaut 
au ieșit din matca lor. în Franța, vîntul a suflat, în vestul țârii, cu 
peste 180 kilometri pe ord. în Imagine : puternicele inundații care au 

afectat localitatea britanicâ Midsomer Norton

• GRĂBIȚI CREȘTE
REA ARBORILOR. Pen' tru a face față actualei penurii de hirtie și pentru a preintim- pina o viitoare penurie de lemn de construcție, geneticienii din Statele Unite fac cercetări și speră să reducă timpul de maturizare a arborilor cu lemn moale de la 50 la 25 de ani, iar cel al arborilor cu lemn tare de la 75 la 25 de ani. O altă cale a cercetărilor dedicate acestui scop este injectarea de hormoni la arborii tineri pentru a provoca o înflorire precoce.

• „ZILE BIOLOGICE" 
DE 28-40 DE ORE. Televiziunea franceză pregă's tește in prezent un ciclu ds, emisiuni despre cronobiologie — o știință nouă care s-a dovedit a fi de mare folos pentru aeronautică. Alcătuirea programului de lucru și a regimului de viață, în general, ale astronau- (ilor, revizuirea programelor de zbor ale companiilor aeriene, mai ales ale avioanelor supersonice — pornesc de la constatările cronobiologilor. Printre ultimele descoperiri ale acestei științe se numără și constatarea senzațională că după o ședere de cel puțin 15 zile într-o izolare completă sub pămînt, in afara influenței ciclurilor solare — zi- noapte — ritmul biologic, adică intensificarea sau scăderea activității organismului se modifică, ajungindu-se la cicluri de 28 pină la 40 de ore. Cu alte cuvinte, „ceasul interior1' după care funcționează corpul omenesc, încetind să mai fie reglat după Soare, regimul biologic se transformă radical.

• COMPUTERE PEN
TRU MARELE PUBLIC, în capitala cehoslovacă a apărut, la începutul acestui an, un punct de atracție de un fel deosebit. In incinta facultății de electrotehnică a fost deschis, pentru uzul public, un centru de calcul. Organizatorii — Asociația inginerilor și tehnicienilor cehoslovaci și decanatul facultății respective — și-au propus un dublu scop : să introducă pe neinițiați în „lumea fantastică" a mașinilor electronice de calcul și, concomitent, să execute, la comandă, în mod gratuit, pentru persoane particulare calcule cerute de realizarea unor lucrări cu caracter științific, tehnic sau economic de un real interes pentru viața economică și social-culturală a țării. Afluența de pînă acum a publicului a determinat pe organizatori să hotărască deschiderea unui al doilea centru de calcul la Bratislava.

• FIDELITATE... FE
LINĂ. Un sexagenar din localitatea franceză Bar le Duc, din apropiere de Metz, a fost salvat de la o moarte aproape sigură de către... o pisică. Furtuna care a bintuit In aceste zile în regiunea Lorenei a izbit cu o forță deosebită hornurile apartamentului locuit de bătrinul Gourmaux, distrugindu-le și astupind gurile de ieșire respective cu moloz. Ca urmare, dor- mitorul apartamentului, in care , * ardea focul, s-a umplut rapidcu oxid de carbon și fum, iar omul, care dormea, se asfixia lent. La un moment dat a fost insă trezit de pisică care s-a aruncat asupra lui lingîndu-i fața și miorlăind cu putere. Cu ultimele forțe, cetățeanul a izbutit să se tîrască pînă la fereastra dormitorului și s-o deschidă. Se va modifica acum vechea zicală și se va spune „credincios ca o pisică" 7

• 30 DE TRĂSNETE 
PE SECUNDĂ. Pe suprafața globului se dezlănțuie concomitent, în funcție de sezon, un număr de două pină la cinci mii de furtuni, scrie revista „Science et vie". în total, în fiecare secundă se abat asupra globului terestru cam 30 de trăsnete (din cele aproximativ o sută de fulgere care se dezlănțuie în aceeași perioadă de timp). Cu toate acestea, puterea „focului celest" nu este atit de mare pe cît s-a presupus. Calculele au demonstrat că ea este de ordinul a 700 megawați, respectiv comparabilă cu aceea a unei singure centrale atomo- electrice de mare capacitate. Aceste concluzii spulberă speranțele celor ce visau să „capteze electricitatea existentă în nori" pentru a o Înmagazina și utiliza in diferitele domenii de activitate ; față de cererea actuală de energie, cea captată din nori ar fi ca un strop in apa mării, conchide publicația amintită.

• „METROPOLITAN" 
ISI SCURTEAZĂ STA
GIUNEA. Direcția faimoasei opere „Metropolitan" din New York se așteaptă în stagiunea 1973/74 la un deficit de circa. 5 milioane dolari. Ca urmare, stagiunea urmează să fie scurtată cu circa șase săptă- mini. Criticul muzical Harold Schonberg a declarat că această situație influențează negativ și calitatea artistică a spectacolelor prezentate.
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