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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

în ziua de 15 martie 1974 a avut 
loc ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a iăcut o infor
mare in legătură cu recenta vizită 
efectuată, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Republica Li
beria, Republica Argentina și Repu
blica Guineea. Comitetul Executiv a 
acordat o înaltă apreciere activității 
deosebit de fructuoase desfășurate 
de secretarul general al partidului cu 
prilejul acestei vizite, a aprobat în 
unanimitate rezultatele vizitei, docu
mentele semnate cu acest prilej, 
adoptind o hotărîre specială, care se 
dă publicității separat. z

Comitetul Executiv a luat în dis
cuție și a aprobat Programul pen
tru cercetarea șl valorificarea de noi

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu

in Liberia, Argentina șiI
Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român a luat cunoștință, cu deosebită satisfacție, de rodnicele rezultate ale vizitelor de prietenie întreprinse, între 3—11 martie 1974, de secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Liberia, Republica Argentina și Republica Guineea.Comitetul Executiv acordă o înaltă apreciere bogatei activități și modului strălucit în care secretarul general al partidului a acționat în cursul acestor vizite și cu prilejul convorbirilor purtate, în cadrul cărora a reafirmat cu vigoare politica statornică a României socialiste de amplificare a colaborării pe multiple planuri și de sprijinire activă a năzuințelor și eforturilor statelor din Asia, Africa și America Latină care pășesc pe calea dezvoltării lor economice și sociale independente.Prin inițiativele multiple ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin activitatea sa neobosită, desfășurată cu înaltă competență, cu abnegație, dăruire și pasiune revoluționară, se înfăptuiesc neabătut orientările și hotărîrile Congresului al X-lea al P.C.R., ale Conferinței Naționale a partidului, privind extinderea și adîncirea relațiilor României cu toate țările socialiste, dezvoltarea raporturilor cu țările în curs de dezvoltare, cu celelalte state ale lumii, creșterea contribuției sale la promovarea unei politici noi în viața internațională, la consolidarea cursului pozitiv, îndreptat spre destindere și colaborare între națiuni.Vizita recentă se înscrie pe linia acțiunilor consecvente întreprinse, în anii din urmă, de partidul și statul nostru, de secretarul general al partidului, în direcția promovării unei colaborări multilaterale cu țările Africii și Americii Latine — contribuție de seamă la lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. Desfășurată în acest spirit, vizita în Liberia, Argentina și Guineea a reprezentat un nou și important aport la întărirea solidarității poporului român cu lupta popoarelor din aceste țări pentru afirmarea identității lor naționale, pentru salvgardarea și consolidarea suveranității și independenței lor, o contribuție însemnată la întărirea frontului democratic, antiimperialist din întreaga lume.Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în cele trei state prietene, convorbirile purtate cu conducătorii acestor țări au evidențiat dorința de colaborare, de dezvoltare a relațiilor bilaterale în toate domeniile — politic, economic, tehnico- științific, cultural — au dus la identificarea de noi căi în vederea dezvoltării și mai susținute a unei fructuoase și strînse conlucrări, reciproc avantajoase, de natură să asigure progresul multilateral al țărilor noastre, să contribuie la lichidarea mai rapidă a decalajelor ce le despart de țările avansate din punct de vedere economic. în cursul vizitei, au fost semnate un important număr de documente oficiale, tratate, acorduri, înțelegeri, convenții, care așazâ raporturile dintre România și țările vizitate pe o temelie trainică, de lungă durată, în cadrul unei cooperări reciproc avantajoase, deschizînd ample perspective dezvoltării relațiilor de prietenie și colaborare între poporul român și popoarele țărilor respective. România socialistă, ea însăși țară în curs de dezvoltare, care face eforturi pentru accelerarea progresului său economic și social, nutrește convingerea că extin- derea-raporturilor de colaborare cu aceste state servește atît intereselor popoarelor respective, cît și cauzei generale a cooperării ți înțelegerii internaționale, a luptei antiimperia- liste. ' XComitetul Executiv subliniază importanța istorică a tratatelor de prietenie și cooperare cu Argentina și Guineea — tratate care asigură un fundament trainic colaborării multilaterale dintre România și aceste state, avînd, totodată, o însemnătate internațională, ca documente care sintetizează principiile unor relații noi între state, de egalitate, stimă și respect reciproc. Aceste tratate, precum și Declarația solemnă cu Republica Liberia, comunicatele comune încheiate cu cele trei țări constituie o contribuție de largă semnificație la promovarea noului tip de raporturi între state, întemeiate pe respectarea strictă a independenței naționale, deplină egalitate în drepturi, stimă și avantaj reciproc, de neamestec sub nici o formă în politica internă și externă a altor state, excluderea forței și amenințării cu folosirea ei, pe respectarea dreptului sacru al fiecărui popor de a se dezvolta liber, de a-și decide suveran căile dezvoltării sale.Comitetul Executiv relevă cu satisfacție faptul că, în cursul întîlnirilor și convorbirilor tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei. Elena Ceaușescu cu conducătorii statelor vizitate, s-a ajuns la o identitate de păreri în probleme de interes comun privind raporturile bilaterale și la opinii apropiate, convergente în legătură cu viața internațională actuală, necesitatea întăririi unității de acțiune a popoarelor în lupta împotriva politicii imperialiste de forță și dictat,
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surse de energie, care prevede va
lorificarea, în condițiile unor tehno
logii de înaltă eficiență, a unor surse 
de energie disponibile în țara noas
tră, introducerea în circuitul energe
tic național și dezvoltarea tehnolo
giilor de producere, manipulare șl 
consum pe scară mare a unor noi 
purtători de energie — obiective care 
se înscriu în cele mal actuale ten
dințe ale energeticii pe plan mon
dial.

în continuare a fost examinat pro
iectul Programului național privind 
eliminarea excesului de apă de pe 
terenurile agricole și combaterea 
inundațiilor, întocmit de o comisie 
specială, numită in acest scop de că
tre Comitetul Executiv. Adoptind 
orientările generale ale programu
lui, Comitetul Executiv a stabilit să 
se ia măsuri energice pentru oprirea 
proceselor de eroziune și degradare

a terenurilor agricole, să se treacă 
Ia realizarea unui număr cit mal 
mare de bazine de retenție prin con
struirea de baraje, cu mijloace cit 
mai economicoase, să se continue 
acțiunea de regularizare a riurllor 
existente. în ce privește excesul de 
apă, Comitetul Executiv a stabilit să 
fie concepute sisteme care să poată 
fi folosite atit pentru combaterea ex
cesului de apă, cit și pentru irigații 
în sezoanele secetoase.

în cadrul ședinței, Comitetul Exe
cutiv a examinat modul în care sint 
utilizate fondurile pentru cercetare 
și introducerea tehnicii noi in între
prinderile industriale. Scoțind in evi
dență rezultatele bune obținute, Co
mitetul Executiv a stabilit să se la 
măsuri ferme pentru intărfrea ordi
nii și disciplinei în cheltuirea fon
durilor destinate tehnicii noi, să se

HOTĂRÎREA

de ingerințe în treburile interne ale altor state, a oricăror forme de dominație și asuprire a altor popoare. Au fost statornicite premisele unei conlucrări strînse în direcția promovării, prin acțiuni comune, a unei politici active în folosul păcii, independenței și progresului social, al asigurării dreptului fiecărei națiuni de a-și organiza viața așa cum o dorește, de a prelua în mîinile proprii bogățiile naționale și a le folosi în interesul dezvoltării lor economice și sociale.Comitetul Executiv apreciază, în același timp, ca deosebit de importante întîlnirile avute în cursul vizitei cu reprezentanții partidelor politice, ai sindicatelor, organizațiilor de masă și obștești din aceste țări. Aceste convorbiri, schimbul de opinii care a avut loc au contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă, au reprezentat un aport de seamă la dezvoltarea relațiilor prietenești dintre poporul român și popoarele respective, dintre Partidul Comunist Român și forțele politice democratice și progresiste din țările vizitate.Comitetul Executiv constată cu satisfacție că succesele poporului român în opera de făurire a socialismului sînt tot mai larg cunoscute și apreciate în lume, că sporește continuu interesul popoarelor față de experiența României în construcția social-economică socialistă, crește prestigiul țării noastre în lume. S-a confirmat pe deplin și cu prilejul acestei vizite justețea programului elaborat de Congresul al X-lea și a hotărîrilor Conferinței Naționale privind accelerarea dezvoltării economico-sociale a țării, perfecționarea continuă a organizării și conducerii societății, creșterea — pe această bază — a nivelului de trai, material și spiritual, al întregului popor.Comitetul Executiv își exprimă satisfacția pentru primirea deosebit de caldă de care s-au bucurat solii poporului român din partea conducătorilor statelor vizitate, cît și a popoarelor acestora, materializată în ample manifestații cu caracter de masă, de cordială prețuire și stimă — expresie a sentimentelor de profundă considerație față de poporul român, de conducătorul partidului și statului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de'rolul pe care îl joacă în lupta pentru triumful idealurilor libertății, independenței naționale, progresului social, democrației, păcii și înțelegerii internaționale.în același timp, vizita a permis cunoașterea transformărilor înnoitoare din aceste țări, care — deși se află în stadii diferite de dezvoltare — își propun pe căi diverse, specifice, rezolvarea problemelor spcial-economice cu care se confruntă, își afirmă tot mai hotărît voința de a pune capăt vechilor stări de lucruri și de a construi o nouă societate mai dreaptă, mai bună.Comitetul Executiv apreciază că vizita în Republica Liberia, convorbirile cu președintele William Tolbert jr., Declarația solemnă comună, acordurile și înțelegerile de cooperare încheiate au pus bazele unor relații durabile de prietenie și colaborare în diverse domenii de activitate, au statornicit premisele unei conlucrări active pe plan internațional în vederea înfăptuirii principiilor de egalitate, dreptate și echitate în relațiile dintre state, sprijinirii mișcărilor de eliberare națională de pe continentul african, promovării cauzei păcii și progresului în întreaga lume.Comitetul Executiv își exprimă deplina satisfacție pentru rezultatele excepționale ale vizitei în Argentina, pentru rodnicite convorbiri purtate cu președintele Juan Domingo Peron. Tratatul de prietenie și cooperare, Acordul general de cooperare economică și tehnică, precum și celelalte înțelegeri și convenții încheiate deschid perspective din cele mai favorabile dezvoltării unei conlucrări îndelungate, reciproc avantajoase, pe diverse planuri între cele două țări. Aceste înțelegeri și acorduri prezintă, totodată, o mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor României cu toate celelalte state din America Latină, care luptă pentru afirmarea nestînjenită a suveranității și independenței lor naționale,' pentru folosirea și valorificarea bogățiilor naționale în folosul propriei dezvoltări, pentru instaurarea unui spirit nou, de egalitate și echitate, în raporturile internaționale.Comitetul Executiv apreciază că vizita în Guineea, schimbul tovărășesc de păreri cu președintele Ahmed Sekou Tourâ, întîlnirile cu masele largi, în cadrul unor însuflețite adunări populare, precum și Tratatul de prietenie și cooperare, celelalte înțelegeri și convenții încheiate marchează un moment deosebit de important în dezvoltarea pe o treaptă superioară a raporturilor de prietenie și solidaritate militantă între Partidul Comunist Român și Partidul Democrat din Guineea, între țările și popoarele noastre, în intensificarea raporturilor frățești bilaterale de colaborare și sprijin internaționalist și, totodată, în lupta generală pentru progres și pace în lume, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, a oricăror forme de dominație și asuprire.
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urmărească mal îndeaproape Intro
ducerea mai operativă in producție 
a rezultatelor cercetărilor, să se asi
gure o eficiență maximă a acestora.

In aplicarea consecventă a hotărî- 
rilor Congresului al X-lea și Confe
rinței Naționale privind perfecțio
narea conducerii și organizarea di
feritelor sectoare ale vieții social-po- 
litice. Comitetul Executiv a exami
nat proiectul Legii privind controlul 
financiar preventiv, proiectul Legii 
remunerării după cantitatea și cali
tatea muncii, proiectul Legii privind 
sistematizarea teritoriului și localită
ților.

Comitetul Executiv a hotărît con
vocarea plenarei C.C. al P.C.R. în 
ziua de 25 martie a.c.

Comitetul Executiv a rezolvat, de 
asemenea, unele probleme ale acti
vității curente.

Guineea
Comitetul Executiv relevă că întîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu, în timpul vizitei în Guineea, cu tovarășii Aristides Pereira, secretar general al Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), și Luis Cabrai, președintele Consiliului de Stat al Republicii Guineea-Bissau, a prilejuit reafirmarea, pe pămînt african, a poziției consecvente a României de sprijinire a noului stat independent, a tuturor popoarelor africane care luptă pentru lichidarea dominației colonialiste, pentru afirmarea deplină a dreptului lor la o viață liberă și demnă. Conducătorii mișcării de eliberare din Guineea- Bissau au relevat solidaritatea consecventă și sprijinul multilateral pe care P.C.R., secretarul său general le acordă popoarelor angajate în lupta pentru libertate, pentru scuturarea jugului colonial.Comitetul Executiv apreciază că întîlnirile și convorbirile tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu cu conducătorii unor partide comuniste, progresiste și democratice, cu reprezentanți ai sindicatelor, ai unor organizații politice de masă și obștești s-au.înscris ca o nouă și însemnată contribuție la dezvoltarea legăturilor de prietenie între poporul român și popoarele țărilor respective, la întărirea forțelor progresiste, antiimperialiste și anticolonialiste.Aprobînd în unanimitate rezultatele vizitei, documentele semnate cu acest prilej, Comitetul Executiv trasează ca sarcină Consiliului de Miniștri, ministerelor și organizațiilor economice de resort să ia măsurile ce se impun, în vederea trecerii, fără întîrziere, la aplicarea în viață în cele mai bune condiții a acordurilor și înțelegerilor convenite. Este necesar să se acționeze cu fermitate pentru a se asigura maximă operativitate în aplicarea prevederilor înscrise în aceste acorduri și înțelegeri, să se ia toate măsurile pentru buna pregătire a cadrelor necesare realizării operațiunilor de cooperare economică și tehnico-științifică stabilite cu statele respective.In scopul realizării unei mai strînse apropieri și a unei mai bune cunoașteri reciproce a valorilor spirituale ale popoarelor noastre, Comitetul Executiv stabilește ca Ministerul Educației și învățămîntului, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie să întreprindă acțiuni care să ducă la intensificarea schimbului de cadre didactice și studenți, de cercetători, oameni de știință și cultură, la promovarea de schimburi de lucrări literar-artistice, de formațiuni cultural-artistice etc.Comitetul Executiv hotărăște, totodată, să se întreprindă tot ce este necesar pentru dezvoltarea colaborării dintre Partidul Comunist Român și partidele politice conducătoare din țările vizitate, cu celelalte partide și forțe progresiste, antiimperialiste din aceste țări — pornindu-se de la faptul că aceasta reprezintă o contribuție de cea mai mare însemnătate la adîncirea raporturilor de prietenie dintre poporul român și popoarele respective, la întărirea întregului front antiimperialist.Comitetul Executiv recomandă Frontului Unității Socialiste, Uniunii Generale a Sindicatelor, Consiliului Național al Femeilor, Uniunii Tineretului Comunist, celorlalte organizații de masă și obștești din țara noastră să adopte măsuri concrete pentru extinderea legăturilor și a schimburilor de experiență cu organizațiile similare din cele trei țări vizitate.întrunind adeziunea unanimă și aprobarea entuziastă a întregului nostru popor, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în Liberia, Argentina, Guineea se înscrie ca o nouă și remarcabilă contribuție la dezvoltarea relațiilor cu popoarele țărilor vizitate, la afirmarea ideilor socialismului, la promovarea țelurilor dezvoltării independente, propășirii economice și sociale a tuturor națiunilor, la intensificarea luptei antiimperialiste și anticolonialiste, pentru instaurarea unei lumi a păcii și colaborării.Prin întreaga sa desfășurare, prin rezultatele obținute, vizita reprezintă o nouă și elocventă mărturie a legăturii indisolubile între politica internă și externă a țării noastre, confirmînd, o dată în plus, că justețea și caracterul constructiv al activității internaționale a României socialiste își au izvorul în succesele dobîndite în construcția socialismului, în progresele realizate în dezvoltarea economico-socială a țării și în ridicarea nivelului de trai al întregului popor. In lumina acestui adevăr fundamental, Comitetul Executiv adresează tuturor oamenilor muncii din patria noastră chemarea de a depune noi eforturi, de a acționa cu pricepere și hotărîre pentru a dezvolta și amplifica realizările obținute, astfel ca anul celei de-a XXX-a aniversări a eliberării țării și al Congresului al XI-lea al partidului să însemne anul unor noi și strălucite succese pe calea edificării societății socialiste multilateral dezvoltate, a înfloririi continue a națiunii noastre socialiste, pe calea amplificării relațiilor noastre internaționale, a afirmării tot mai puternice a României într-o lume a păcii și colaborării internaționale.

IN CENTRUL ATENȚIEI TUTUROR COLECTIVELOR 

ECONOMICE - iNDEPLINIREA INTEGRALĂ A PLANULUI

Maisînt16zil^pînăJa 

încheierea primului trimestru

LA SCADENTĂ- 

FĂRĂ RESTANTĂ!
îndeplinirea integrali a planului pe primul trimestru, recuperarea grabnică a restanțelor care au apărut in diferite unități reprezintă, Ia ora actuală, o cerință primordială pentru toate colectivele de întreprinderi și șantiere, pentru toate organele și organizațiile de partid. Economia națională are nevoie ca planul să fie îndeplinit zi de zi, in fiecare unitate industrială, la toate produsele necesare altor Întreprinderi, fondului pieței și exportului ; ca pe șantiere să se lucreze ritmic, res- pectîndu-se riguros termenele de finalizare a investițiilor.In ziarul de ieri, am abordat unele probleme ale realizării planului in anumite întreprinderi și pe șantiere.

în continuarea anchetei „Scînteii" pe aceasta tema, 
prezentăm astăzi, în pagina a lll-a a ziarului, rezultatele 
investigațiilor noastre întreprinse în unități industriale din 
județul Timiș și din Capitală.

» ÎN CÎMP
■ ÎN GRĂDINI
> ÎN LIVEZI

Pregătiri temeinice, muncă 

neîntreruptă pentru producții 

record în acest an

Analiza amplă a rezultatelor obținute in dezvoltarea agriculturii noastre în primii trei ani ai cincinalului, făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la Conferința pe țară a cadrelor de conducere din unitățile agricole de stat și cooperatiste, a reliefat rezervele mari de care dispune această ramură de bază a economiei naționale. Numeroase date și exemple concrete au avut darul să evidențieze că, atunci cind se aplică în mod corespunzător regulile agrotehnicii, cînd se execută bine și la timp lucrările agricole, se pot obține recolte mari. La nivelul actual de dezvoltare a bazei tehnico-materiale a agriculturii, concretizat în extinderea mecanizării, chimizării și irigațiilor, e- xistă posibilități să se obțină producții mari și constante chiar în anii cu condiții climatice mai puțin favorabile.Marele sfat al lucrătorilor din a- gricultură, care a analizat problemele dezvoltării și modernizării a- cestei ramuri și a jalonat direcțiile fundamentale de acțiune pentru creșterea producției vegetale și a- nimale, a coincis cu începerea lucrărilor agricole de primăvară. Cu conștiința că de modul în care vor munci în actuala campanie agricolă depinde în mare măsură obținerea de recolte sporite în acest an, oamenii muncii de pe ogoare sînt hotărîți să-și consacre toate forțele pentru executarea în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor din această perioadă. „Să facem totul — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor conferinței — pentru a avea garanția că lozinca de a obține in acest

an o recoltă record se va putea realiza. Avem toate condițiile pentru aceasta și eu sînt convins că fiecare dintre voi, întors acasă, va acționa în această direcție".îndemnul insuflețitor al secretarului general al partidului, chemarea conferinței adresată țăranilor cooperatori, lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat, mecanizatorilor, specialiștilor, de a face totul pentru succesul însămînțări- lor de primăvară, pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor lucrărilor de care depind recoltele sporite ce vor trebui obținute în acest an, au găsit un puternic ecou în toate județele. Hotărîți să traducă in viață măsurile și sarcinile stabilite de conferință, peste tot, in comune și la sate, cooperatorii și mecanizatorii participă la executarea la timp și la un nivel agrotehnic ridicat a lucrărilor agricole de sezon, hotărîți să pună o bază puternică recoltei din acest an.Sîntem la mijlocul lunii martie, incit putem face un prim bilanț al lucrărilor agricole de sezon. Zăpezile din ultimele zile, care au afectat mai ales sudul țării, au contribuit la refacerea rezervei de umiditate din sol. Cu toate acestea, în unele zone, pămîntul nu are suficientă apă, ceea ce impune ca, în continuare, să se acorde cea mai marp atenție lucrărilor de pregătire a solului în vederea însă- mințărilor. După cum se știe, din toamnă au rămas nearate circa 300 000 hectare. Datorită măsurilor organizatorice luate de organele județene de partid și de stat, de conducerile unităților agricole, arătu-
(Continuare în pag. a III-a)

Matematica muncii

superioare contrazice 
aritmetica simplă

— Cum începe o zi de muncă aici, pe platforma siderurgică gălățeană 1Ne-au răspuns oțe- lari, lăcătuși și sudori de la intervenții, ingineri, secretari de partid, comuniști, tineri și vîrstnici :— Cu întrebarea : „Cît oțel dăm azi ?“ Iar atunci cînd s-a pus o altă întrebare : „Cum răspundem la chemarea hunedore- nilor hotărîreanoastră a fost una singură : „Cu măcar 5 000 de tone de oțel peste angajamentul lor 1“Și astfel a fost declanșată o nouă etapă a bătăliei pentru minutele de oțel. Am mai scris despre asta. Cu presupunerea că recordurile atinse vor rămîne multă vreme în picioare. Dar n-au rămas. O demonstrează diagrama producției de oțel din ultimii ani. Proiectate pentru 2,5 milioane de tone pe an, instalațiile ajung curînd la acești parametri ; o amplă mobilizare de forțe, de inteligentă umană ridică producția la 2.8 milioane tone pe an, pentru ca, în 1974, să se fixeze drept țintă : 3 125 000tone.Dacă ceva scăpase

calculului riguros, dacă maț stăruia la unii neîncrederea că se vor atinge aceste performanțe, asta se datora unei singure erori : omiterea din calcul exact a energiei
Strategia 
succeselor 

în întrecere 
ale oțelarilor 

gălățeni
umane, a hotărîrii de a face mai mult. Adică, exact lucrurile care țin de o matematică mai puțin obișnuită... (Anul trecut, gălățenii — chiar dacă locurile de baștină ale unora sînt Reșița, Hunedoara, Cîmpia Turzii, tot gălățeni au început să-și zică — au dat țării, peste plan, mai bine de 70 000 de tone de oțel. Anul acesta, in condițiile unui plan strins, și-au fixat angajamentul la alte zeci de mii de tone peste).

— Cine sînt cei care vor face aceste tone ?— Topitorii și cei de sus, de la cazane, într-o deplină înțelegere și colaborare, ne-a răspuns ing Mihai Ursu, de la ca- zanele recuperatoare ale convertizoarelor....Pornim împreună spre cota 48. Scurt popas pe platforma convertizoarelor. Se insuflă oxigen. La cîțiva pași — văpaia celor 1 610 grade Celsius, „cadrul natural" propice în care se naște oțelul. Reflexele focului sînt violente și nu distingem fețele oamenilor. Cel care primește rezultatul a- nalizei de la laborator poate fi Gheor he Furtună ori Pavel Hanganu, Vasile Cio- banu ori loan Bogdan. („Oțelarii raportează o producție suplimentară de 418 tone", se scria în ziarul local din 4 ianuarie 1974. Deci, din primele zile, un demaraj cu cîteva sute de tone în avans).Urcăm, întrebîndu-1 pe inginer despre virtuțile omului de la intervenții. „Un simț al orientării și al deci-
_______________T. IL1E 
(Continuare 
in pag. a II-a)
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problemă de conștiință PENTRU AGENDA DV

8 Martie a 
fost și ziua... 
șoferilor ? |Coincidența a făcut ca toc- i mai în ziua de 8 Martie — Ziua I femeii — pe întreg cuprinsul I țării să nu se producă nici un 1 accident de circulație cu conse- I ciute grave. Din datele centra- I lizate la Inspectoratul general » al miliției rezultă că în ziua | respectivă, deși zăpada căzută I crea destule dificultăți trans- | portului rutier, toți conducătorii auto au fost mult mai atenți ca I de obicei. Consemnind faptul ca' I pe un eveniment, sperărh că • el nu va rămîne un simplu... I accident.
Un om

In timp ce aștepta autobuzul 
să-l ducă din autogara Craiova 
acasă, in comuna Cetate, bătri- 
nului Ion Lupitu, in vîrstă de 79 de ani, i-a venit rău, a ame
țit și a căzut in stradă. Cineva 
l-a dus imediat la spitalul nr. 1 
din Craiova, in stare foarte gra
vă. Specialiștii spitalului ne-au 
informat că dacă se întirzia nu
mai cu citeva minute, bătrinul 
n-ar fi putut să mai fie salvat. 
Peste citeva zile,* însănătoșit, 
bătrinul va ieși din spital — „și 
cit oi mai trăi o să-i mulțumesc 

' celui care m-a salvat, cu toate 
că nimeni nu știe nici cum arată, 
nici cum il cheamă". Simplu : un 
om I

Tulai, 
ce mă fac?

In gară la Teiuș, Marla Molnar 
din Pețelca (Mureș) și-a pierdut 
portmoneul in care avea și bani, 
și acte, și biletul de tren.

— Tulai, doamne, ce mă jac 1 
și-a zis femeia speriata, între
bând pe unul și pe altul, plnă 
cind a fost întrebată și ea de 
un, lucrător de la postul de mi
liție, T.F. :

— Cum iți zice I
— D-apăi eu mi-s Maria lui 

Molnar și-am pățit baiul cu...
— Cu ăsta ? Și milițianul ii 

luminează portmoneul pe care-l 
găsise o altă călătoare, Silvia 
Hațegan, din Mihalț-Alba.

— No, că-i fain. Țucu-i ochii 
cui l-o găs’t l

I
I
I
| în ofsaid

I

Un fotbalist

fot- dinComponent al echipei de bal de divizia C „Unirea" Sfîntu-Gheorghe, Tiberiu Hîrșu- lescu s-a întrecut într-o seară și cu paharul, și cu tăria corzilor vocale, tulburînd liniștea. Cind lucrătorii de miliție au vrut să-l legitimeze, T. H. a refuzat să prezinte buletinul de identitate, ripostind cu injurii. „Faultul" grosolan la bunele moravuri a fost sancționat cu o „lovitură de pedeapsă", care i-a lăsat un... gol in buzunar de 500 lei.
Pontatorul
pontat

Lucrând ca șef al unei echipe 
de mozaicari in cadrul lotului 
Codlca, al T.C.I. Brașov,. Ilie 
Vngureanu s-a gindit, la un mo
ment dat, să-și sporească numă
rul coechipierilor, „că n-o fi foc". 
Și a trecut pe statul de salarii 
încă 8 nume ale unor cunoscuți 
de-ai lui, aflați pe alte șantiere 
ale țării, dar pe care el ii ponta, 
zi de zi. Apoi, lună de lună, le 
ridica simbria in numele lor, dar 
in folosul lui. Ba, mai mult : 
văzind că-i „merge", a mers pină 
acolo incit la 2 din cei 8 le ri
dica și indemnizațiile pentru co
pii. Acum, șeful mozaicarilor e 
pus in fața unui mozaic de în
vinuiri, pe care instanța le va 
„ponta" pe o singură sentință.

Cu și fără 
perdea

Șofer la autobaza nr. 4 Mili
tari, aparținând de l.T.A. Bucu
rești, ion Toma a primit 95 de 
colete cu perdele pentru a le 
transporta la Cluj. Traseu lung, 
colete multe, tentație mare... Și 
I. T. a început, colet după colet, 
să-și golească mașina și. să-și 
umple buzunarul, prezentind la 
întoarcere acte fictive precum ca 
perdelele au ajuns la destinație. 
Ajunsă însă și miliția la fața 
locului, s-a ridicat perdeaua a- 
facerii, care însumează 130 425 
lei. Și cercetările continuă tot 
deschis, fără... perdea.

Prea multă 
apă stricăControl inopinat la magazia aflată în gestiunea Catincăi Popa de la complexul turistic Costi- nești (Constanța) a dus la o descoperire ciudată : 133 de sticle cu etichete de coniac erau pline cu... apă chioară. Intrucit gestionara a rămas uluită de asemenea metamorfoză, a cerut sprijinul organelor de miliție, care l-au descoperit pe adevăratul făptaș : Florian Manea, _ salariat la același complex. Făcind rost de un rînd de chei de la maga- zie de cite ori avea „chef" de cite un'chef, F. M. înlocuia sticlele golite de coniac cu cele umplute cu apă. Acum i-a venit lui rîndul să intre la apa.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
ți corespondenții „Scinteji"

Transcriem dintr-un recent bilanț al Fabricii de postav Buhuși citeva date care ilustrează rezultatele unei acțiuni perseverente pentru îmbunătățirea calității produselor : de la începutul anului s-au livrat peste prevederile planului peste 200 000 mp țesături de lină și 100 000 mp țesături de bumbac de calitate superioară. în 1973, numai prin reducerea rebuturilor 5- comparativ cu anul precedent — s-a obținut un beneficiu de 500 000 Iei. „La aceste rezultate a a- dus o importantă contribuție munca pofitico-educativă de masă — ne spune maistrul Gheorghe Mitrea, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Organizațiile de. bază au pus in acțiune toate mijloacele muncii politice de masă — colectivele de agitatori, gazetele de perete, agitația vizuală — pentru a combate concepția greșită, care își făcuse loc și la noi. potrivit căreia la o parte a producției, și anume aceea care nu este destinată exportului, „s-ar putea" face rabat la calitate. Ne-am străduit — și cred că am izbutit — să explicăm convingător oamenilor că acceptarea unei asemenea idei ar însemna a nesocoti cerința satisfacerii în condiții tot mai bune a nevoilor populației și a încălca unul din principiile de bază ale disciplinei. Așj cum ne cere tovarășul Nicolae considerăm efortul calității produselor principalele sarciniîntr-adevăr, în ateliere, organizațiile de bază au cultivat în rîndurile comuniștilor spiritul de răspundere comunistă în acțiunea pentru ridicarea calității produselor. Bunăoară, la țesătoria de lină, comunistul Ion Bîrlădeanu a observat că unii maiștri și ajutorii lor, deși constată defecțiuni de calitate la rampele de control, se mulțumesc să le consemneze în prn- cese-verbale — și cu asta își consideră misiunea încheiată. La rîndul ei, țesătoarea Elena Cășeru a sesizat perpetuarea unor deficiente in procesul tehnologic, cu efecte negative asupra calității stofei, deși, prin metoda autocontrolului, ele puteau fi evitate. Spre a determina înlăturarea acestei tendințe dăunătoare de tolerare a neajunsurilor, cei doi comuniști au propus discutarea „cazurilor" respective in adunări generale de partid deschise. Și astfel, atitudinea față de calitatea produselor, expresie a gradului de responsabilitate civică, de înțelegere a disciplinei in sensul ei larg, cuprinzător, a constituit obiectivul unor dezbateri vii, re- levînd necesitatea ca fiecare muncitor, tehnician și inginer să facă din calitatea produselor o problemă de conștiință. Acțiuni similare au fost întreprinse și în alte secții.— La un moment dat — ne spune Constantin Brumă, secretarul comite-

tului de partid din secția țesătorie- sud — una din fabricile beneficiare ne-a refuzat citeva mii de metri de stofă. Și pe bună dreptate, stofa avind fire cu îngroșări și nuanțe diferite. Trebuia să punem capăt fără întîrziere acestei stări de lucruri, care arunca o umbră asupra prestigiului întreprinderii noastre. Am hotărît să punem pe cei răspunzători în discuția adunării generale de partid. Au fost dezbateri aprinse. Unii au dat vina pe mașini, alții pe coloranți, dar

nouri, lozinci, grafice intîlnim în secții. La țesătoria de lină citim : „Re- ducind cupoanele și bonificațiile cu 1 Ia sută obținem un beneficiu anual de 100 000 lei" ; și tot aici „Muncitori, tehnicieni și ingineri — prin îmbunătățirea calității produselor realizate contribuit! direct la întărirea bunului renume al fabricii noastre". Forța de inrîurire a agitației vizuale este amplificată în cadrul convorbirilor organizate de agitatori spre a lămuri temeinic însemnătatea chemă-
VIAȚA DE PARTID

Ceat’șescu, pentru ridicarea drept una din de partid, diferite secții șl

foarte puțini s-au referit la răspunderea muncitorilor care au fabricat aceste produse de calitate necores- punzățoare, la controlorii de calitate care au îngăduit să iasă pe poarta fabricii asemenea produse care aduc prejudicii renum'elui nostru.Aceasta a' determinat comitetul de partid să alcătuiască un colectiv de propagandiști și agitatori care au stat de vorbă cu toți muncitorii secției, explicîndu-le argumentat însemnătatea pe care o are pentru economia națională, pentru întreprindere, ca și pentru fiecare salariat al acesteia, realizarea întregii producții la un nivel de înaltă calitate. în urma unei largi consultări a oamenilor a fost adoptat un ansamblu de măsuri menit să asigure înlăturarea acestor neajunsuri prin intensificarea acțiunii de perfecționare a pregătirii profesionale. repartizarea muncitorilor cu o mal slabă calificare pe lingă comuniști 'cu îndelungată practică profesională, aplicarea unor tehnologii superioare, organizarea unui . schimb de experiență între muncitorii de la tesătorie și filatură.Intervenția agitatorilor a devenit mai promptă, mai eficientă. De exemplu, la secția țesătorie-nord, în cadrul unor discuții de la om la om, al convorbirilor în. grup, agitatorul Ghebrghe Adam, recurgînd la exemple concrete, sugestive, a scos în evidență daunele pe care produsele de calitate necorespunzătoare le aduc atît întreprinderii, cit și salariaților ei — în dubla lor calitate de producători și cumpărători.La rîndul ei. agitația vizuală lși face tot mai simțit aportul în lupta pentru calitate. Chiar la intrarea în fabrică, pe frontispiciul clădirii, e înscrisă o chemare : „Tovarășe 1 In- trînd în schimb, nu uita că te-ai angajat în marea acțiune care face din calitatea producției o problemă de demnitate și patriotism". Alte pa-

rilor înscrise pe panouri. Bunăoară, Ion Vîrlan a vorbit într-o zi unor muncitori din atelierul de răsucit despre semnificația chemării înscrise pe primul dintre panourile amintite. După ce a făcut o demonstrație practică la locul de muncă, a arătat, cu fapțe și cifre concrete, că prin realizarea întregii producții de bună calitate, atelierul poate obține un beneficiu de peste 50 000 lei.O experiență valoroasă s-a dobîn- dit în fabrică și în folosirea altor forme ale muncii politice de masă, menite a stimula eforturile pentru îmbunătățirea calității produselor. Astfel, la țesătoria de bumbac, atelierelor care obțin cele mai bune rezultate în acțiunea de îmbunătățire a calității țesăturilor li se înmînează lunar „Steagul calității", iar celor

care nu ating parametrii prevăzut! li se rezervă „Vitrina calității". în ziua cind am vizitat secția, aici erau expuse cîteva' produse cu defecțiuni, purtînd alături de numele autorilor mențiunea : „Iată cum nu trebuie să țesem". \în aceeași zi am răsfoit colecția ziarului de uzină — „Muncitorul textilist". Rubricile „Calitatea producției — o problemă de demnitate muncitorească", „îmbunătățirea calității produselor — sarcină permanentă a fiecărui salariat" și altele reliefează permanent atenția care se acordă aici îmbunătățirii calității produselor.Experiența pe care am prezentat-o în rîndurile de față, are o valoare deosebită in întrecerea pe care colectivul fabricii o desfășoară pentru îndeplinirea angajamentului de a realiza peste plan o producție suplimentară în valoare de 12 milioane lei. Inițiativa textiliștilor din Buhuși a avut un larg ecou și în alte întreprinderi industriale din județul Bacău. Ca urmare a schimburilor de experiență organizate de comitetul județean de partid, a popularizării prin presa locală,, inițiativa a cîști- gat teren zi de zi; în scurtă vreme, ea a fost îmbrățișată și de chimișiii din Borzești, de forestierii din Comă- nești, de metalurgiștii din Bacău, de colectivele de muncă de la combinatul de celuloză și hîrtie „Let.ea", de la fabrica de încălțăminte „Partizanul" etc. Pentru fiecare din aceste colective, creșterea calității produselor este o expresie a unui spirit ferm de disciplină comunistă, a înaltei lor conștiințe muncitorești.
Gheorqhe BALTA 
corespondentul „Scinteii"

• 12 52 44. La acest număr de telefon se pot solicita zilnic informații privind programul unităților sanitare din Capitală, privind procurarea de rețete și medicamente. Noul dispecerat funcționează numai după-amiaza după ora 16,30, iar simbăta după ora 13.30. La acest număr de telefon cetățenii pot adresa și sesizări și sugestii din domeniul sanitar. »• Str. Gabroveni 57 (tel. 13 01 50). Noua unitate a cooperației meșteșugărești execută populației documentații pentru construcții, reparații și extinderi de locuințe, pentru executări de instalații sanitare și de încălzire centrală etc.
CITITORII NE SESIZEAZĂ

• De ce lipsesc din magazine aparatele de pasat legume ? Această întrebare ne-a fost adresată de cititoarea Tincuța Pirlea din București, care a căutat mai multe zile la rind prin magazine aparatul cu pricina. La rîndul nostru am pus aceeași întrebare^șefului serviciului de resort din cadrul întreprinderii o deficiență de aprovizionare — rate în stoc. Vom lua măsuri". ni comerciale I.C.R.M. București. „E s-a răspuns. Avem suficiente apa-
• Poluare. După cum ne scrie D.___ t________ _____________ Zamfir din Rm. Vîlcea, „recent, pe cursul Oltului pluteau sute de pești morți. Avem legi care interzic poluarea, dar cine veghează la respectarea lor" ? într-adevăr.• Recomandat. „Deunăzi, ne scrie Ecaterina Dumitru din București, am primit un aviz poștal, fiind invitată să ridic o scrisoare recomandată la Oficiul nr. 22. Recomandata era tot din partea poștei : mă invita să plătesc taxa de 1,55 lei pentru mutarea aparatului de radio de la vechea adresă la noua adresă. Oare fără taxă de recomandare, fără drumul factorului poștal, fără deplasarea mea l_a oficiu nu se putpa găsi o altă soluție pentru încasarea celor 1,55 lei ? Eventual cu ocazia achitării trimestriale a taxelor de abonament".

NOU• Cămine pentru tineret. Recent, la Făgăraș s-au dat In folosință două noi cămine pentru tinerii care lucrează la întreprinderea de utilaj chimic din localitate. în acest fel, numărul total al căminelor pentru tineret date in folosință in județul Brașov se ridică la 80, cu un total de peste 25 000 locuri.

Matematica
muncii

(Urmare din pag. I)ziilor rapide. Pentru că" ...Pentru că, lu-rătorul de intervenție se află într-o permanentă criză de timp. „Și unde mai pui că rar se întîmplă să întâlnească situații identice. Promptitudinea și soluția cea mai potrivită — numai ele pot garanta succesul intervenției".Astfel, nu de mult, o intervenție la acumulatorul de abur a cerut o oprire totală. Echipa lui Gheorghe Leca avea de executat lucrări importante. Gura de vizitare — mică. Intrarea în interior (cu costume de azbest) — imposibilă. Trecuseră 12 ore de la oprire și, în interior, temperatura era de peste 120 grade. Cum să lucrezi intr-un a- semenea cazan ? în total, la dispoziție, nu mai mult* de 30 de ore. Seara, la 21,30, maistrul Leca, împreună cu inginerul Ursu, legați cu cile o funie, fac o primă tentativă. Pereții? Cuptor încins. Aerul ? Parcă respirău flăcări. Și totuși, temperatura puțin...„Se poate. Dar în buri nu mai mari minute". Sudorul Corodeanu, lăcătușii ghe Chirilă și
scăzuseschim- de 15Mircea Gheor- Ghcorghe Ceaca (ultimul poate fi văzut în fiecare seară în amfiteatrul cursurilor de sub- ingineri de la politehnica gălățeană) intră, pe rind, în. schimburi scurte. în 24 de ore și jumătate operația de intervenție e încheiată cu bine. După toate calculele, reparația intr-un timp mai scurt a îngăduit obținerea, în plus, a 12 șarje de convertizor. Total : 1 800 tone oțel.— Tonele în plus se cîș- tigă astfel, pas cu pas — e de părere Vasile Ivanov, pe care-l întilnim la o cotă superioară, la hota unui convertizor în reparații.Hota ? Un tunel cotit, de evacuare lor ce se formează convertizorului. Pe j'ul încins, Vasile

uriaș, a gaze- la gura blinda- ________ Ivanov aleargă ca pe un bulevard, la înălțimi amețitoare. în- lăturînd defecțiunile din tunelul de țevi cit mai urgent posibil.— Cu înălțimile astea te înveți pînă la urmă...Oameni ca Mircea Can- tacuz ori Augustin Băldău s-au învățat. Nu odată au sudat cu ...focul la picioare, suspendați în văzduh.De la cotele platformei convertizoarelor vine un zgomot ca o răsuflare grea, âdincă, vibrantă. Reflexele metalului urcă peste toț Se elaborează. A cita șarjă în ziua aceea ?Temperatura de jos, de la convertizoare, o simțim într-un fel deosebit in cabina de comandă de sus, de la cazane. Aici — obișnuitul peisaj al conexiunilor electronice. Cu becuri albe, roșii. Clipesc neînce-

tat, avertizînd ori cerînd decizie. Un bărbat înalt, brunet, 26 de ani, pe numele lui Gh. Alexe, a scris din armată să i se rețină locul aici — stăpin peste împărăția de panouri electronice, peste luminile ce clipesc, peste acele mișcătoare ale aparatelor de măsură și control, peste semnalele sonore. Repetăm și aici întrebarea.:— Ce i se cere unui rator ?— Operativitate...— O poate cîștiga n-o are ?— Cel care n-o are, prea rezistă aici. Iar care rezistă trebuie să învețe secretul celor... 10 porunci.Alexe trage cu coada o- chiului către inginerul Ursu. Ce sint aceste porunci ? Zece întrebări puse sistematic operatorilor, pentru testarea formei lor. Un fel de antrenament zilnic. Se știe : nu poți fi bun matematician fără gimnastica minții. Nici bun strungar sau aviator. timonier sau mecanic de locomotivă fără un exercițiu de fiecare zi. Operatorul din oțelăria modernă se supune și el, cu aceeași rigoare. acestei legi a trării și dezvoltării ților intelectuale șiDiscutăm despre gia rezultatelor înregistrate în vatra de foc a Gala- țiului — producția de oțel pește plan, în primele două luni ale anului, se ridică la peste 11 300 tone — cu George Drișcu, inginerul- șef al Uzinei nr. 3, oțelă- rie-refractare.- în noiembrie—decembrie, anul trecut, am atins cel mai înalt virf al producției. Am realizat peste parametrii proiectați 150 000 tone de oțel. Am intrat cu ' un moral ridicat in 1974.— Moral ?— Oțelul e făcut de oameni. Producțiile înalte au nevoie de altitudine morală. în acest an trebuie să producem cu 12 la sută mai mult peste parametrii proiectați, un rol- Si- Si Acum 9 000 Cită aici, care cat ? noi avem nevoie de stanță. După cum se vede, cîștigăm o treaptă și anoi, într-un efort unic, într-un deolin spirit de echină. ne așezăm temeinic pe picioare, ne consolidăm poziția cucerită.Din nou, răsuflarea a- ceea grea, adincă. vibrantă. Se elabora o nouă șarjă la convertizoare.A cita din ziua A cita din cele tone de oțel, cît elaborat oțelarii gălățeni în acest an jubiliar ?

pentru trimestrul al II-lea

Bazna, Ocnele , Că-

Săcelu, Slănic-Moldo-. Jva, Singeorz, Olăn_ești, 1
Locuri de odihnă și tratament

Vedere din Oldneștl Foto : S. Cristian

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București, prin filialele sale de turism din B-dul Republicii nr. 4 și 68. pus în pentru lament numite neoclimaterice. bilete de odihnă se pot procura pentru stațiunile Sinaia, Bușteni. Cheia, Breaza, Pre- Timiș. Pirîul

a vînzare bilete odihnă și train cele mai re- statiuni bal- Astfel,

Rece, Păltiniș. Balvanyos, Sovata, Lacu Roșu, Tușnad, Borsec, Borșa. Moneasa. Eforie Nord și Eforie Sud. Pentru tratament se pot obține bilete pentru stațiunile Eforie Nord, Techirghiol, Mangalia, Amara. Slă- nic-Prahova, Ocna Sibiu. I Mari, Băltățești, ciulata, Călimăneșt.i. Herculane, Pucioasa.

Malnaș. Vilcele, Bor- sec, Buziaș, Vatra Dornei, Covasna, Tuș- nad, Balvanyos, Govora, Sovata. Informații suplimentare și rețineri de locuri, inclusiv pentru lună martie, se pot obține la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante București.

năs- calită- fizice. strate-

Moralul joacă aici important, mai ce ?constanța ritmului, ne apropiem de tone de otel pe zi. muncă e înglobată îți poate spune fie- oțelar. Recorduri-uni- Pînă la 10 400 t. Dar con-

aceea ? 3 125 000 au de

• Se poate și fără accidente de muncă. La întreprinderea textilă „Ardeleana" din Satu-Mare, fenomenul „accident de muncă" a devenit practic inexistent. Inspectorii obștești de protecția muncii, folosind metoda „Chestionarelor la purtător", semnalează operativ toate abaterile de la normele de tehnica securității muncii și in cel mai scurt timp iau și măsurile de remediere a deficiențelor. Cu ocazia recentului schimb de experiență dintre întreprinderile sătmărene a fost prezentat șț filmul „Ziua de muncă a țesătoarei", realizat cu concursul cabinetului de protecție a muncii de la „Ardeleana".• O Întreprindere de agrement va face cit mai plăcute vacantele noastre. în cadrul Ministerului Turismului a luat ființă o întreprindere specializată în organizarea agrementului și în producerea utilajelor necesare dotării stațiunilor de odihnă din întreaga țară cu astfel de mijloace. Noua întreprindere și-a întocmit un bogat program de acțiuni, destinate acestui scop, pentru 1974. Vom reveni.• In stațiunea balneoclimaterică Sîngeorz-Băl a fost dată în folosință o modernă braserie (cit o capacitate de 300 de locuri), unde funcționează un sector specializat în desfacerea preparatelor dietetice pentru pacienții veniți în stațiune.
VĂ INTERESEAZĂ?

• Schimbarea aparatelor de telefon. După cum am fost Informați (de la Direcția de telecomunicații a Capitalei), abonații telefonici din .Bucureșțj. pot-solicita — in scris — schimbarea aparatelor telefonice cu noul tip de telefon tranzistorizat, de producție românească. Costul operației : 25 lei. 'r

ECOURILE RUBRICII
• Situația s-a remediat. Răspunzînd unui semnal critic privind slaba aprovizionare a unor unități ale cooperației meșteșugărești din Reșița, U.J.C.M. Caraș-Severin ne comunică : fapt, pentru care cei vinovati au fost sancționați, rațivei de specialitate a luat pe loc măsuri de vizionării unităților".

,Cele relatate sînt juste, iar conducerea coope- îmbunătățire a apro-
• Adresați-vă „Universalcoopului" I Ing. V. rul 2-Săvinești, ne scrie : „Am citit la rubrica în cursul acestui semestru urmează să apară un repertoriu oficial al legislației in vigoare. Vă sugerăm să ne comunicați de unde va putea fi procurat". Iată amănuntele : informații asupra datei apariției veți găsi în buletinul „Cărți noi", iar comenzi anticipate puteți face prin „Universalcoop" București („Cartea prin poștă"). Dar asta spre sfirșitul semestrului I a.c., cind se prevede difuzarea acestei lucrări.

Boțu, de Ia Șantie- „Telex cetățenesc" că

Gospodinele în fața „hărții" comerciale a orașului
de unități comerciale vechi, și noi a -- acest oraș aflat în plină explozie ustriaia și demografică trebuie să satisfacă, prezent, nevoile de aprovizionare ale unui pu- numericește, cu pretenții și o putere cumpărare crescute. Și cine,

Rețeaua Tîrgoviștei industrială în t_______ ,blic * sporit ... ____de cumpărare crescute. Și cine, dacănu gospodinele, ar putea formula o mai competentă apreciere ? Iată de ce, cu sprijinul Corni-., tetului județean al femeilor-Dîmbovița, am strîns in jurul unei „mese rotunde" zece reprezentante ale femeilor din orașul Tirgoviște — deputate, activiste obștești, salariate, toate de „profesie" și gospodine. Observațiilor sedimentate, în timp, invitatele noastre le-au adăugat și rezultatul proaspăt al unui „raid-michetă" întreprins chiar in ajunul convorbirii noastre. Iar pentru ca problemele. mai ales cele critice, sugestiile gospodinelor să’ capete, pe loc, un răspuns, o soluție, la masa noastră rotundă, comerțului local. i-am
de550— Am în grija mea. dimineața pînă seara, de copii — ne spune Elena Nicolae. directoarea grădiniței de copii nr. 8 — și nu e ușor să-i hrănești „ca la carte". Dar misiunea îmi este mult ușurată de faptul că procurarea alimentelor proaspete și de bună calitate nu constituie o problemă. Și în calitate de membră a unei echipe de control obștesc pot spune același lucru : aprovizionarea populației orașului este bună, în mai toate sectoarele.Afirmația tovarășei Elena Nicolae își găsește suport în citeva date ce ae-au fost furnizate de directorul direcției comerciale județene, tovarășul Haralambie Păunescu. Ast- ' fel, fată de 1968. volumul mărfurilor vîndute s-a dublat. Cum se explică această creștere ? Firește, a numărul in au co- un

creștere ? crescut enorm cumpărătorilor. Dar. mod corespunzător, crescut și suprafețele merciale : s-au deschis magazin — „Mon- un supermagazin (în micro 9), numeroase magazine la parterul blocurilor noi din complexele comerciale : au fost considerabil dezvoltate unitățile existente.— Comerțul din orașul

mare dial", B.I.G.

invitat și pe conducătorii

te mii de salariati, cum este aceea de utilaj petrolier, nu dispune de o can- tină-restaurant sau măcar de un bufet (Ecaterina An- gelescu, gospodină) ; în cartierul micro 6. unitățile comerciale sînt, de faot. improvizații (Maria David, gospodină). Ce au de zis factorii de fesort ?Redăm mai jos răspunsul tovarășului Ion Marin, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean.— într-adevăr, cu toată dezvoltarea din ultimii ani. sîntem încă în urma creșterii impetuoase a numă-

era mai rațional, constructorul a atacat lucrările la celelalte blocuri...Trecînd mai departe, trebuie să spunem că. in mod inevitabil — dat fiind că în jurul mesei rotunde se aflau numai femei — discuția a alunecat repede spre ceea ce a făcut comerțul din acest oraș pentru a veni în ajutorul direct al gospodinelor salariate. (în prezent, un sfert din totalul salariaților sînt temei. Există întreprinderi, cum este „Romlux", unde procentul acestora se ridică la 80 la sută din angajați). Am aflat, astfel, de

Prin urmare, cite ceva s-ă făcut. Totuși, se întreba Ionica Moiceanu — președinta comisiei de femei din consiliul județean al sindicatelor, inginer la noua oțelărie — de ce se- mipreparatele „gospodina" nu pot trece de 5—6 sortimente invariabile, neispititoare și fade ?în același timp, Invitatele noastre au subliniat că ceea ce le dă uneori de furcă sînt nu atît marile probleme ale aprovizionării, ci mărunțișurile. în carnețelele lor se aflau lungi liste de produse mărunte care lipsesc din ma-
Discuție in jurul mesei rotunde organizate

la Tîrgoviște
nostru a făcut progrese vizibile. spunea. în continuare. Sava Oprea, deputată și secretara comitetului municipal al femeilor. Cred . că. în această privință, merită menționat efortul cooperativelor agricole. de consum, meșteșugărești, al industriei locale de a satisface cerințele populației din județ. Totuși, cred că toate acestea sînt, deocamdată. doar un sumițm cantitativ. căruia trebuie să-i urmeze un salt calitativ.Confruntînd cerințele firești cu oferta comerțului sub toate aspectele, invitatele noastre au desprins o serie de observații judicioase. S-a făcut remarca. printre altele, că prezenta comerțului, mai ales in unele cartiere noi, zone și unități industriale este încă anemică : pe noua platformă industrială nu e- xistă, în momentul de față, nici măcar un chioșc alimentar (Ionica Moiceanu, inginer) ; o uzină cu mul-

rului de salariați, deci de cumpărători : suprafețele comerciale actuale nu mai sînt suficiente. Situația se va ameliora însă incepînd chiar din acest an. în centru va începe, la toamnă, construcția unui mare magazin universal, cu peste 5 600 mp suprafață utilă, cu trei etaje. în zona industrială se află în construcție un B.I.G. cu o suprafață de 1 200 mp, ce va fi gata la 23 August, și se prevede construcția unei mari cantine-restaurant. cu un laborator de mare capacitate. pentru semiprepara- te culinare, astfel că aprovizionarea populației din această zonă va fi bine a- sigurată. în cartierul micro 9. e adevărat, în afară de niște gherete, nu se a- flă alte unități comerciale. Și, din păcate, nu se prea întrevede o rezolvare apropiată a problemei. Pentru că în loc să înceapă cu blocurile care au prevăzute U parter magazine, cum

o casă de comenzi care poate satisface zilnic circa 80 de cereri și de micro- casele de comenzi care ființează pe lingă marile magazine ; de asemenea, în cartierele noi funcționează o. unitate și 9 secții „gospodina" și două bucătării de bloc. Tot în micro- 9, după cum ne relata gospodina 'Ecaterina Angelescu, președinta comisiei de femei din cartier. pentru a da o mină de ajutor mamelor de copii școlari, s-a luat inițiativa înființării unei pensiuni pentru elevi, la restaurantul „Caraiman". unde masa se servește pe bază de abonament ; prețul este foarte convenabil, deoarece servitul mesei este asigurat', gratuit, de comisia de femei. După masă, copiii își fac lecțiile sub supravegherea membrelor comisiei de femei. Iată, deci, o inițiativă demnă de a fi preluată, și nu numai la Tirgoviștș.

Bazinele Tîrgoviște! — muștar’ul, praful de copt, drojdia de bere (cu ce să facă gospodinele aluatul ?), scorțișoara, sarea de lă- miie, surogatele de cafea, pesmetul pisat, apele minerale, detergenții mai ieftini (fabrica se află la doi pași, la Ploiești), ața de cusut de anumite culori. șireturile de pantofi. ■ crema de ghete ceara de pantofi, becurile alături,tențele pentru călcat, anumite
neagră, sfoara, (producătorul e la Fieni), rezis- fiarele de tipuri de

baterii ș.a.m.d. De fată fiind, directorii întreprinderilor comerciale și-au notat în intregime această listă.De altfel, la sfirșitul discuției noastre, tovarășii Gheorghe Negoiță, directorul I.C.S. mărfuri alimentare, și Gheorghe Vasilescu, director adjunct al I.C.S. alimentație publică, au a- preciat observațiile ca întemeiate și au promis că vor ' face totul pentru a ține seama de sugestiile făcute. Tovarășa Ioana Păun, președinta comitetului județean al femeilor, sublinia rolul pe care femeile însele, care constituie 80 la sută din totalul salariaților din comerț, trebuie să-l aibă în această acțiune de o asemenea utilitate socială.în final, ne-am aruncat o privire peste „harta" comercială a orașului. Cifrele pe care Ie indică ea (respectiv repartiția pe profile a celor 205 unități) sugerează necesitatea unei reprofilări, a unor denla- sări dinspre tradiționalele bodegi sordide, care vînd mai mult băutură, spre localuri în care accentul să cadă pe preparate proprii, spre cantine-restaurant și bufete-expres, spre unități lacto-vegetariene și cofetării - ș.a.m.d. Ni s-a spus că profilul unităților comerciale din oraș se află in plină transformare. Cu atît mai bine. în schimbările ce se vor efectua se va putea ține seama șl de necesitatea înclinării balanței în sensul arătat mai SUS. ‘sînt, desigur, doar citeva din numeroa-Acesteasele probleme — mari și mici — care au alcătuit miezul 'discuțiilor în jurul mesei rotunde organizate de ziarul nostru. Așa cum spuneam, reprezentanții comerțului din oraș, prezenți la discuție, și-au notat mai amănunțit și mai în cunoștință de cauză observațiile celor 10 invitate ale „Scinteii". Ne place să credem că aceste însemnări nu vor fi uitate, ci vor trece direct pe agenda de lucru a întreprinderilor comerciale din Tîrgoviște.
Rodica ȘERBAN
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în centrul atenției tuturor colectivelor economice - îndeplinirea integrală a planului

Mai silit 16 zile pină la încheierea 
primului trimestru LA SCADENTĂ - FĂRĂ RESTANTĂ!

IN ÎNTREPRINDERI DIN JUDEȚUL TIMIȘ

Rezultatele bune 
pot deveni foarte bune

Panou de onoare
40 000 tone de cărbune peste sarcinile de plan „la zi" 
au livrat economiei naționale minerii din bazinul car
bonifer al Văii Jiului.

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICA DE UTILAJ CHIMIC

DIN BUCUREȘTI

Persistă însă neajunsurile în aprovizionarea 
tehnico-materială l— în bilanțul rie este . ___ . „ -___ __Gheorghe Cristea, vicepreședinte al consiliului județean de control muncitoresc. Pe ansamblul județului, sarcinile de plan au fost îndeplinite și depășite atît la producția globală, cit și la producția marfă. Numai în februarie au fost obținute peste prevederi 15 670 kW motoare electrice, 320 tone țiței extras, 67 tone laminate finite din oțel, 39,3 tone produse macromo- leculare. produse ale industriei e- lectrotehnice și electronice în valoare de peste 3,3 milioane lei, 954 mc panouri mari din beton armat ș.a. Succese deosebite au obținut, în primele două lupi, colectivele întreprinderilor „Electromotor" și „Azur" din Timișoara, întreprinderea de rețele electrice, întreprinderea de produse ceramice din Jimbolia ș.a.— Totuși, in unele unități, restanțele nu au fost încă lichidate. Care sint cauzele răminerilor in urmă și cum se acționează în vederea recuperării lor ?— Fără a minimaliza cu nimic influența neajunsurilor interne a- supra îndeplinirii ritmice a sarcinilor de plan, trebuie spus că una din cauzele principale ale nercali- zării integrale a planului pe sortimente intr-o serie de întreprinderi constă în deficiențele manifestate in domeniul aprovizionării tehnico- materiale. Evident, comitetul județean de partid a analizat la fața locului, în întreprinderi, stadiul realizării planului la fiecare produs și sortiment in parte. Cu a- cest prilej au fost stabilite măsuri riguroase menite să asigure respectarea întocmai a graficelor de recuperare Întocmite. In scopul tm-

industrla Județului Timiș, lunilor ianuarie și februa- pozitiv — apreciază Ing. bunătățirii aprovizionării cu materii prime șl materiale, s-a intervenit direct la conducerile unor ministere economice și am solicitat sprijinul comitetelor județene de partid din județele cu care avem relații de colaborare.Să urmărim, așadar, cum se acționează concret pentru lichidarea răminerilor în urmă la întreprinderea „Tehnometal" din Timișoara (care, după prima lună a anului, înregistra următoarele restanțe : 44 tone împletituri din sîrmă, 50 tone plasă verabiț, 35 tone tablă perforată, 408 garnituri de cabluri diferite pentru autoturismele „Dacia“-1 300 ș.a.).— Am întîmpinat numeroase greutăți în asigurarea necesarului de materii prime și materiale — ne spunea ing. Aron David, șeful biroului plan-dezvoltare al întreprinderii. Pe de o parte, nu am primit repartiții pentru o serie de materiale, iar pe de altă parte, unele întreprinderi furnizoare nu s-au a- chitat integral și la termenele stabilite in contracte de obligațiile ce le reveneau. In ce ne privește, am intervenit de nenumărate ori pentru reglementarea acestei situații. Concomitent, în fiecare secție au fost stabilite măsuri de natură teh- 'nică și organizatorică, menite să a- sigure respectarea întocmai a graficelor de recuperare întocmite.Intr-adevăr,ta că multe din măsurile prevăzute au și fost transpuse in practică. Bunăoară, în secția de împletituri-țesături.Dorza, șeful secției, ne spunea că aici s-a trecut la reamplasarea utilajelor in vederea folosirii mai judicioase a acestora și a spațiilor de producție, la extinderea la mai multe

pieselor de schimb necesare efectuării operative a eventualelor reparații ale mașinilor și utilajelor. Totuși, în luna februarie, volumul restantelor în loc să se micșoreze, așa după cum era de așteptat, a sporit. Așa, de pildă, la Împletituri din sirmă restanțele au ajuns la 92 de tone, la plasă verabiț la 136 tone, iar la garnituri de cabluri volumul acestora s-a triplat. Mai mult, față de situația existentă la sfîrșitul lunii ianuarie au apărut restanțe și la alte sortimente, respectiv, la țesături din sirmă, la unele mașini și utilaje agricole.— Eforturile colectivului nostru — ne relata Gheorghe Băruță, secretarul, comitetului de partid — au fost diminuate, în mare parte, de perpetuarea acelorași neajunsuri in domeniul aprovizionării tehnico- materiale. In urma fiecărei intervenții a noastre la conducerea centralei industriale, a ministerului de resort și Ia Ministerul Aprovizionării am primit asigurări că această problemă va fi rezolvată ; practic insă, nu ne-am ales decit promisiuni.Am reținut din discuția avută cu secretarul comitetului de partid că restanțele vor fi recuperate integrai, pină Ia sfîrșitul acestui trimestru, la mașinile și utilajele a- gricole și la tablă perforată, că există posibilitatea diminuării substanțiale a răminerilor în urmă, pină Ia aceeași dată, și Ia restul sortimentelor. Pentru aceasta. însă, este necesar ca întreprinderea de sirmă și produse din sîrmă — Buzău și I.P.A.-Sibiu să expedieze neîntîrziat toate cantitățile nelivrate pînă acum.
Constantin DUMITRU 
Iile ȘTEFAN

eu

am putut consta-
ing. Mircea

lucrului războaie de țesut și la pregătirea din timp a

Siderurgiștii din întreaga țară au produs suplimentar, 
în primele două luni din acest an, o cantitate de peste 
30 000 tone oțel.
în două luni, unitățile din industria cimentului au reali
zat peste plan aproape 11 000 tone ciment.
Constructorii de pe șantierele Fabricii de elemente de 
asamblare a mașinilor, întreprinderii metalurgice, între
prinderii de mașini-unelte și Fabricii de confecții din 
Bacău, precum și cei de la Combinatul petrochimic din 
Borzești au izbutit să recupereze rămînerile în urmă din 
anul trecut și să obțină avansuri de 1—3 luni la lucră
rile înscrise în planul pe 1974.
32 de noi capacități industriale și agrozootehnice au în
ceput să producă în primele două luni ale anului.
Suplimentar, la export, produse în valoare de peste 
3 milioane lei valută au livrat siderurgiștii hunedoreni, 
cei care au lansat chemarea la întrecere către toate uni
tățile din industria metalurgică.
Noua fabrică „Melana 4" din cadrul Combinatului de 
fire și fibre sintetice Săvinești a realizat o producție de 
10 milioane lei, utilizînd carbonat de etilena rezultat 
prin recondiționarea unor reziduuri chimice.
Exploatarea de minereuri neferoase din bazinul minier 
Maramureș a extras și livrat beneficiarilor cu 3 la sută 
mai mult metal în concentrate față de plan.
Colectivul întreprinderii bucureștene „Automatica" a 
depășit planul pe două luni la producția globală cu 
1,3 milioane lei, iar pe cel al producției-marfă cu 1,8 
milioane lei.

Nu este nici un motiv

La finele primei decade din luna martie, colectivul între
prinderii brașovene „Rulmentul" a consemnat pe gra
ficul întrecerii : 14 000 de rulmenți fabricați peste plan.

Cu 6 luni mai devreme au fost atinși parametrii proiec
tați la linia tehnologică de granulit de la întreprinderea 
de materiale de construcții „Mondial" din Lugoj.

de automultumiretone metal economii reprezintă o mică parte din metalul prelucrat), putem afirma că, intr-adevăr, angajamentul este modest.Dar cum se realizează planul și angajamentele, cum este organizată ■ întrecerea socialistă ? Planul se îndeplinește „pe muche", atît „cît trebuie", atît cit se poate obține cind se muncește domol... (în ianuarie planul de producție s-a realizat, în februarie — nu, iar în martie sarcinile sînt mai mari cu 33 Ia sută față de rezultatele din februarie). Surprinde faptul că, la mijlocul lunii martie, cind in alte întreprinderi Întrecerea socialistă se desfășoară din plin și s-au înregistrat importante succese, în a- ceastă unitate bucureșteană întrecerea nu a demarat într-un ritm susținut ; se așteaptă, se pare, ca altcineva să o dirijeze și să o organizeze eficient. Nicăieri, în incinta întreprinderii, nu poți citi o- biectivele pe care și le-a asumat colectivul în întrecere, iar muncitorii din formațiile de lucru nu cunosc încă precis, individualizat, angajamentul ce le revine. Și, apoi, un atare panou nu este suficient. Ce activitate desfășoară organizația de partid și sindicat ? Cum se discută lucrurile de la om la om ? In ce fel se dinamizează inițiativele de valoare ?Iată de ce, neintirziat, este necesar ca organizația de partid, in strinsă colaborare cu organizațiile de sindicat și tineret, să analizeze modul în care a demarat întrecerea socialistă, să ia toate măsurile politice și organizatorice pentru dinamizarea acesteia, pentru crearea unui climat de incit rezultatele mai scurt timp al posibilităților întreprinderea.

întreprinderea mecanică de utilaj chimic din București este binecunoscută cadrelor care lucrează pe șantierele de investiții ale industriei chimice.Sarcinile întreprinderii sînt în acest an sensibil mai mari față de perioadele anterioare, colectivul unității urmind să producă 12 090 tone utilaj tehnologic. Iată de ce pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor economice ce revin I.M.U.C. din Capitală în acest an importantă este dinamizarea colectivului intreprinderii, în scopul fructificării tuturor rezervelor producției — și aceasta prin întrecerea socialistă, prin angajarea puternică în marca competiție a muncii a fiecărui sector, a fiecărui muncitor, tehnician și inginer.Angajamentul pe acest an, aprobat de adunarea generală a reprezentanților oamenilor muncii, prevede un spor față de sarcinile de plan de 2 milioane lei la producția marfă, economisirea a 400 tone combustibil convențional și a 100 tone metal, precum și exeoutarea, prin autoutilare, a unor mașini și dispozitive in valoare de 2 milioane lei.— Angajamentul nostru e destul de modest — ne spunea secretarul comitetului de partid al întreprinderii, Ion Bujor. Dar sperăm să ii suplimentăm, pentru a ajunge Ia aproape 20 milioane Ici la producția marfă și la 5 milioane lei în acțiunea de autoutilare.Secretarul comitetului de partid are dreptate. „Angajamentul se realizează aproape de la sine" — aprecia tovarășul Ion Bujor. Dacă ți- 'nem seama de ritmul de lucru din ultima lună a anului trecut, ' cînd s-a obținut o producție-marfă cu aproape 7 milioane lei mai mare decit in ianuarie a.c., dacă socotim că indicele de utilizare a metalului este doar de 0,75 (cele 100 de
competiție, astfel să se ridice în cel la nivelul maxim de care dispune

Dan CONSTANTIN

'W’

Laminoriștii brăileni se afirmă

plan 8 084riguroase, o permanentă urmărire a pozî-
con- cajele ce se tone la-

Zi obișnuită de muncă la „Laminorul" Brăila. Metalul incandescent „aleargă" într-un tinuu du-te-vino prin laminoarelor. O bătălie continuă zi și noapte, pentru modelarea metalului, pentru a- ducerea lui la formele cerute de constructorii de mașini și, in e- gală măsură, de constructorii noilor edificii sociale și industriale.Pentru laminoriștii brăileni, filele calendarului consemnează luna mai a anului curent. Calculele făcute la contabilitatea întreprinderii arată clar : anul 1973 s-a încheiat, pentru colectivul de aici, la 21 decembrie, iar planul pe primii trei ani ai cincinalului a fost îndeplinit cu 4 luni mai devreme. Noile capa- 

citați de producție (laminorul III și cele două microlaminoare) au fost puse în funcțiune cu 88 de zile mai devreme. S-au dat peste minate.Calcule atentă și ției pe care o ocupă întreprinderea în întrecerea socialistă, o hotărîre fermă de a respecta angajamentul, de a încheia actualul cincinal înainte de termen.— De peste trei ani — ne spune tovarășul Ionel Bratu, secretarul comitetului de partid de Ia întreprinderea „Laminorul" — colectivul nostru se află in rîndul colectivelor fruntașe din municipiul Brăila. Și tot de trei ani 

n-a mai rămas nici un contract neonorat față de beneficiari. Și nu e puțin acest lucru.Secția „laminor II“. O bătălie cu secundele și minutele. Inginerul Gheorghe Paraschiv, șeful secției, și maistrul Stelian Cociaș, șeful echipei a IlI-a, e- chipă fruntașă pe întreprindere, își mențin avansul luat față de celelalte secții și echipe. De fapt, un avans față de fruntași, pentru că și celelalte echipe și secții au înregistrat avansuri peste sarcinile la zi. La posturile lor de muncă, șeful de echipă Neagu Oțelea, laminoriștii Anton Gavaci, Costică Stănescu, Marin Sima, Marin Istrate și mulți alții adaugă . în fiecare zi noi succese la cele de pină acum.

— Puse cap la cap, laminatele produse de secția laminor II de la începutul anului pînă în prezent, luînd de bază un profil mediu — ne spune inginerul Gh. Paraschiv — însumează o lungime de 1 330 km.Aceeași atmosferă de muncă fierbinte, de bătălie cu timpul o înregistrăm și la secția laminor I, la laminorul III, cît și la cele două microlaminoare. Pretutindeni. o dorință de autode- pășire. Mai trebuie adăugat și faptul că numai în luna ianuarie au fost asimilate 9 noi mărci de oțeluri și două noi tipuri de profile necesare industriei electrotehnice.
Tudorel OANCEA 
corespondentul „Scinteii"
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IÎN CÎMP

(Urmare din pag. I) rile au continuat și în timpul iernii, cind solul nu a fost înghețat. Intr-un timp relativ scurt, in cooperativele agricole din județele Ialomița, Olt, Buzău, Bihor, Argeș, Botoșani și altele au fost executate arături pe toate suprafețele prevăzute. La această dată mal sînt de arat doar 50 000 hectare, aflate in județele Vilcea, Bacău, Suceava, Maramureș. Harghita și Vaslui. De asemenea, 1,9 milioane de hectare ogoare de toamnă au fost pregătite prin grăpat sau discuit, iar aceste lucrări continuă cu intensitate în toate zonele. Prin urmare, din punctul de vedere al pregătirii terenului, situația este incomparabil mai bună decît în oricare din anii precedenți.Sporirea randamentului la hectar este hotărîtă, in mare măsură, de executarea la timp și la un nivel agrotehnic corespunzător a insămin- țârilor de primăvară. Din datele centralizate la ministerul de resort rezultă că, pină la 15 martie, a fost însămînțată o suprafață totală de 246 000 hectare, ceea ce reprezintă 48 la sută din suprafețele destinate culturilor din prima epocă în întreprinderile agricole de stat și 37 la sută în cooperativele agricole. De exemplu, semănatul mazării de cîmp s-a făcut în proporție de 90 la sută în I.A.S. și de 53 la sută in cooperativele agricole. Trebuie respectate indicațiile date în ședința consiliului producției vegetale din minister — și anume să se termine semănatul griului de primăvară, borceagului, mazării, ovăzului și orzoaicei, iar pe măsură ce solul se încălzește, să se intensifice semănatul lucernei, trifoiului, inului și sfeclei de zahăr.Primăvara este anotimpul executării unor vaste lucrări in grădinile de legume, in livezile de pomi, in plantațiile de vii. Constituie o realizare importantă faptul că, pină acum, insămințările in răsadnițe, solarii și sere inmulțitor s-au desfășurat conform graficelor întocmite, iar răsadurile sint, în general, bine îngrijite. Trebuie urmărit 

însă ca, în aceste zile, în fiecare unitate agricolă să se realizeze planul de msămințări și plantări la fiecare sortiment legumicol in parte. Cultivarea legumelor în solarii constituie o metodă sigură de obținere a unor legume timpurii. Cu toate acestea, în unele cooperative agricole se constată tendința de a reduce suprafețele ocupate cu solarii, tendință care trebuie combătută. Avansează rapid lucrările in livezi : in cooperativele agricole stropirile de iarnă s-au făcut în proporție de 85 la sută. Trebuie încheiate pregătirile in vederea plantării pomilor, declanșării acestei acțiuni pentru a se putea realiza planul de extindere a pomiculturii.Folosind întreaga capacitate de lucru a tractoarelor, mecanizatorii sint chemați să asigure o bună pregătire a terenului și insămințarea fiecărei culturi în limitele timpului optim, respectînd cu rigurozitate normele de calitate. Membrii cooperativelor agricole, de la președinte și pinâ la ultimul cooperator, întărind ordinea, disciplina și răspunderea in producție, au datoria să participe cu regularitate la muncă, pentru a executa la timp toate lucrările- de sezon și a folosi gospodărește fiecare palmă de. pămînt. Generalizarea tehnologiilor noi de cultivare a pămîntului și obținerea pe această cale a unor producții superioare este strins legată și de munca specialiștilor din agricultură. Specialiștii din agricultură trebuie să dovedească acum, in campania de primăvară, capacitatea lor tehnică și organizatorică de a contribui activ la creșterea continuă a producției și a eficienței economice.Organele și organizațiile de partid, Întărind rolul lor in conducerea agriculturii, sint chemate să îndrume și să controleze îndeaproape desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară. Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că de felul in care se va munci in cadrul actualei campanii agricole depind în măsură hotărîtoare realizarea de recolte record in acest an, înfăptuirea cu succes a planului pe 1974.

— Ziarul nostru a publicat, 
recent, un ciclu de trei articole 
pe o temă care, fără îndoială, 
interesează in mod deosebit, 
fiind vorba despre posibilitățile 
utilizării mai eficiente a parcu
lui național de vagoane de 
marfă. Înainte de această con
vorbire, ne mărturiseați că ați 
citit articolele respective. De 
aici, prima întrebare : găsiți 
juste observațiile și criticile zia
rului T— Indiscutabil, cele relatate sint absolut juste. Mai mult, adaug că sînt și. de o actualitate evidentă. Nimeni nu mai poate admite transformarea vagoanelor de marfă in „depozite pe roți" sau în „magazii de mină", așa cum din păcate se in- timplă destul de des.

— Vă rugăm să ne introduceți 
In această problemă a eficienței 
economice a transportului de 
mărfuri, pentru a putea înțelege 
mai bine cele ce vor urma.— Ca in orice întreprindere industrială, unde capacitatea de producție este determinată, sub aspect tehnic, de numărul de utilaje, de durata lor de funcționare în timp, precum și de utilizarea rațională a a- cestora, tot astfel și la calea feral ă capacitatea de transport variază in funcție de volumul dc material rulant și de felul cum este folosii — pe scurt, de randamentul acestuia. Productivitatea vagoanelor este determinată, in principal, de două componente : utilizarea capacității de încărcare a vagonului și rulajul (a- cesta reprezentînd timpul mediu dintre două incărcări). Astfel, cu fiecare tonă-capacitate trebuie să se transporte un anumit număr de tone și tone-km. După aceste elemente se stabilește și numărul de vagoane necesar pentru a se putea satisface, în bune condiții, cerințele de transport ale economiei naționale. Este lesne de înțeles că, atunci cînd vagonul nu-i încărcat raționai, la întreaga lui capacitate, adică atunci cind „sarcina statică pe osie" — cum denumim noi acest indicator — nu se ridică la nivelul scontat, apare „deficitul" de vagoane. După cum, tot un număr sporit de vagoane ar fi necesar și în cazul cînd rulajul nu ar atinge nivelul planificat. Eficiența economică, cg și promptitudinea cu care calea ferată trebuie să răspundă la cererile de transport sînt direct proporționale cu creșterea „sarcinii statice pe osia vagonului" și cu reducerea rulajului acestuia. Tocmai asupra acestui „punct 

nevralgic" s-au oprit și cele trei articole apărute în „Scinteia". L-am denumit „punct nevralgic" pentru că in multe întreprinderi metalurgice, chimice și din alte ramuri numeroase vagoane de marfă sînt reținute peste timpul prevăzut, devenind adevărate „depozite pe roți".
— Credem că ar trebui să 

delimitați răspunderile Depar
tamentului căilor ferate de cele 

In finalul unei acțiuni a „Scînteii“ sîntem asigurați că

VAGOANELE DE MARFĂ
NU VOR MAI FI „DEPOZITE PE ROP“

Precizarea este făcută de tovarășul ing. loan NICOLESCU,
adjunct al ministrului transporturilor și telecomunicațiilor

ale marilor beneficiari de trans
porturi. Aceasta in ideea că 
îndatorirea pentru exploatarea 
eficientă a parcului de vagoane 
este comună.— Din capul locului precizez că și noi, organele dc cale ferată, mai avem multe de făcut. în tehnologia de lucru a trenurilor locale de marfă mai avem de adus multe îmbunătățiri. Activitatea de încărca- re-descărcare a vagoanelor, în unitățile proprii (magazii de mărfuri, districte, depouri, șantiere ș.a.) poate fi, de asemenea, perfecționată. Revizuirea și îmbunătățirea organizării lucrului în stații, a sistemului de informare a beneficiarilor privind sosirea vagoanelor la fronturile de incărcare-descărcare sint alte măsuri pe care ni le-am propus să le aplicăm în acest an. De altfel, din totalul măsurilor preconizate in 1974, pentru a asigura realizarea acestui 

indicator sintetic al activității de exploatare — rulajul vagonului — cele mai multe privesc tocmai compartimentele în care putem acționa noi, direct, prin efort propriu. Chiar și in relațiile directe cu întreprinderile beneficiare de transport, unele neajunsuri se datoresc căii ferate. Unul din acestea constă în asigurarea vagoanelor la încărcare-descăr- care într-un mod nu totdeauna ritmic.

— După aceste aprecieri auto
critice severe vom asculta cu 
toată atenția observațiile critice 
la adresa beneficiarilor dv.— Cu toate că durata totală a rulajului s-a redus, din 1970 pină in 1973, cu 4,5 Ia sută, timpul din rulaj cit vagoanele staționează la operațiile de incărcare-descărcare a crescut cu 5,5 la sută. Acest lucru s-a datorat îndeosebi sporirii numărului de vagoane imobilizate. Ia în- cărcare-descărcare, peste termenele tarifare. Numai intr-un singur an, din 1972 pină in 1973, aceste imobilizări au fost cu 33 la sută mai mari. Constatarea ne pune în gardă. Cele mai multe imobilizări de vagoane s-au înregistrat, după cum menționa și „Scinteia", în întreprinderi ale Ministerului Industriei Metalurgice, Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, Ministe

rului Construcțiilor Industriale, M.A.I.A.A. ș.a.
— De fapt, ce cauze generează

aceste dăunătoare imobilizări 1— In unele întreprinderi și combinate nu s-a introdus în mod corespunzător mecanizarea operațiilor de manipulare a mărfurilor în și din vagoane, deși au fost stabilite sarcini clare în această direcție. Alte

ori. lipsa de organizare corespunzătoare a încărcărilor și, în mod deosebit, a descărcărilor de vagoane, zi și noapte continuu, precum și în zilele de sărbătoare, a dus la alte imobilizări de vagoane, atît la fronturile de incărcare-descărcare, cît și în stațiile vecine, așteptindu-se rind la primire în unitățile respective. O influență negativă au frecventele a- bateri de la planurile de transport. Numeroase întreprinderi obișnuiesc ca, in anumite perioade ale lunii, să renunțe la unele fransporturi, solici- tind in schimb altele, suplimentare, ceea ce dereglează echilibrul planului inițial de transport.
— Acum, o întrebare „absolut

• originală" : ce-i de făcut ?— Curat originală ! Mai intîi, consider că ministerele și centralele beneficiare trebuie să ia toate măsurile pentru folosirea capacităților existente și dezvoltarea fronturilor 

de Incărcare-descărcare din întreprinderile pe care le coordonează, in așa fel incit pină la sfirșitul anului 1975 să se asigure capacități la nivelul programului zilnic dc încărcări și al volumului mediu de sosiri pentru descărcare, sporit cu coeficienții de neuniformitate corespunzători traficului, la transporturi interne sau Ia import-export. Bineînțeles, aceasta nu exclude, ci dimpotrivă Întărește necesitatea ca, in toate unitățile, încărcarea-descărca- rea vagoanelor să fie asigurată continuu. In aplicarea acestor măsuri se evidențiază un element de care trebuie să ținem seama cu toții : costurile. In timp ce costul unitar al depozitelor utilate la beneficiari se ridică la circa 1 000 Iei/mp, costurile unitare pentru „depozitele pe roți" sint de 7 000 lei/rap I Diferența netă ne arată ce cale este mai a- vantajoasă.în ceea ce privește transportul produselor de balastieră, al lemnelor de foc și al altor mărfuri de masă, va trebui ca între furnizori și beneficiari să se incheie contracte economice riguroase, astfel incit pină la sfirșitul lunii august a fiecărui an să se asigure livrarea a cel puțin 75 la sută din volumul anual. Măsura va avea drept rezultat aplatizarea „vîrfurilor" de trafic la nivelul întregii economii, diminuindu-se suprasolicitarea căii ferate în timpul sezonului de transport al cerealelor, legumelor și fructelor. Vorbind despre aplatizarea unor „vîrfuri" în transporturi, aceasta poate fi realizată pînă la nivelul întreprinderilor și chiar al fronturilor de încărcare, prin micșorarea neuniformității traficului de la lună la lună și chiar de la zi la zi.
— Așadar, ați analizat, ați 

constatat, măsurile s-au contu
rat precis. Ce intenționați ? Mai 
bine spus, ce asigurări ne pu
teți da ?— Toate asigurările posibile că transporturile de mărfuri vor înregistra o eficiență economică sporită. Am, discutat cu ministerele economice, care sînt marii noștri beneficiari, am găsit înțelegerea cuvenită și. in prezent, finalizăm acte normative, cu obligații și răspunderi clare pentru toate părțile interesate. De aceea. In final, țin să apreciez ca pozitivă intervenția ziarului ..Scinteia". Dovadă că in exploatarea cît mai bună a parcului național de vagoane există un interes comun major.

Convorbire realizata de 
Ștefan ZIDARIȚA
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GENERAȚIILE
o problemă a artei?

Experiențele retului par a in expozițiile Uniunii artiștilor plastici „Orizont". Recenta expoziție _____bleme noi ale imaginii" poate fi un exemplu in acest s*is. Se află aici, teoretizate în textul catalogului sau concretizate in lucrările expuse, tendințe artistice actuale, unele gratuite, altele care ar merita adîncite. Pare insă a se acredita și părerea că numai generației tinere îi sînt deschise căile experimentului. De fapt, problema generațiilor în artă o cred falsă, corespunzînd unui mod particular de a simplifica artificial divergențele de opinii existente între tradiționaliști și moderniști. Ea exprimă un egocentrism primitiv. Țuculescu este mai „tînăr" și actual în artă, deși aparține „generațiilor" trecute, decit mulți dintre artiștii tineri contemporani. Brâncuși modernizase» sculptura tr-un fSl accesibilă lizase.In artă șit. Există o un flux continuu de la modern și actual. A fi actual nu înseamnă neapărat a fi tînăr. Realita-• tea socială, umană și artistică amestecă generațiile, vîrstele, le înlănțu- iește in acțiuni și reacții reciproce. Dacă nu ar fi astfel ar însemna ca generația să devină o ratei sociale.Totuși noi vorbim vîrstnici, de diferențe te, susținem chiar existența unor generații romantice sau revoluționare, simboliste ori realiste. Problema este în sine complexă, dar în artă adesea tinerețea înseamnă aspirația spre modern. Modernul este diferit de tradițional, ca un țel rîvnit al artiștilor spre o artă completă și rodnică, spre acele forme și teorii perfecționate față de cele tradiționale. Cu atit mai mult să nu uităm că adesea ceea ce este azi tradițional, a fost îeri modern, al tinereții, atras pentru periment.„Aî nevoie, cînd ești tînăr, spunea Romain Rolland, să-ți creezi iluzia că participi la o mare mișcare a o- menirii, că înnoiești lumea... Ești a- ttt de liber și atit de ușor ! (...) Ești tare generos cînd poți renunța la ceea ce încă nu deții".Conciabilitatea disputelor Intre tradițional și modern iși poate găsi rezolvarea în abordarea valorii operei de artă, a sensurilor sale umaniste

artistice se fi „Atelier ale tine- concentrat 35“ ale din sala „Pro-

Brâncușila o vîrstă înaintată și, in- oarecare, arta sa este azi decît atunci cînd o mai rea-nu sfîr-avem Început și împrospătare continuă, tradiție la
măsură a du-de tineri și de sensibilita-

Fără să fie un atribut tineretul este mai ușor încercări, căutări și ex-

TINERE TALENTE tv
■

și a integrării In problematicile sociale. Artistul zilelor noastre, sau virstnic, trăiește plină de ' Stilul a tistului, o nouă funcția ția
tînăr intr-o lume transformări și surprize, devenit individualitatea ar- Epoca noastră a ridicat la semnificație utilitatea și socială a creației. Func- socială a operei de artă o înțelegem nu numai prin caracterul ei de folosire particulară’, de proprietate privată, ci, în primul rînd, prin forța ei de însuflețire socială. Consecințele sint imediate deoarece actualitatea și valoarea operei de artă dobindesc alte criterii de apre-

semnificative ale școlii olandeze din secolele XVII-XVIII, pinzele realiste ale școlii ruse din a doua jumătate a secolului XIX, operele arheologice din Expoziția descoperirilor arheologice ale Republicii Populare Chineze, urme ale unor civilizații vechi în- cepînd cu secolul V î.e.n. sau complexa expoziție Capodopere ale artei mexicane, în care, cu. ajutorul artei, am luat cunoștință de epoci de mari civilizații, ca aceea a culturii zapotece, a culturii Maya, cultura Azteao-mexicană, ca și perioadele de întilnire a lumii Americii Centrale cu Occidentul, în curentele unor ci-
puncte de vedere

ciere decît cele estetice sau ale generațiilor. Generațiile in fața funcției sociale a operei nu mai pot constitui criterii sau condiționări. O o- peră de artă impusă iubitorului de frumos nu poartă eticheta vîrstei autorului, ci impune valoarea ei intrinsecă, artistică și educativă.Pentru a forma opinii juste asupra valorii, a ridica tineretul și, in general, pe cei ce gustă arta la capacitatea analizei obiective a operei de artă, in spiritul dinamicii dezvoltării istorice a artei și in aprecierea vehiculării, creative și educative a unor idei în folosul societății, societatea noastră dispune de posibilități organizatorice pentru educarea publicului larg în formarea unui bagaj de cunoștinței de idei și noțiuni asupra stilurilor și evoluției artei, care să îmbogățească fondul aperceptiv și intuitiv al celui ce privește o operă de artă, să-l încurajeze în analiza ei. Un asemenea scop îl au activitatea cotidiană a riiuzeelor, reconsiderările artiștilor valoroși, așa cum au fost retrospectivele Lucian Grigorescu, N. Dărăscu, D. Ghiață, I. Țuculescu, G. Petrașcu, Th. Pallady, D. Paciu- rea, devenind instrumente ale cunoașterii artistice, expozițiile unor maeștri ca Al. Ciucurencu, Ion Mus- celeanu, Ion Irimescu, Vida Gheza, V. Kazar, organizarea unor expoziții prezentind valori artistice universale, cum sint îhcă vii în memoria noastră capodoperele muzeelor pariziene, portretul englez din secolul XVII, uriașele și impresionantele pînze ale școlii napolitane din perioada caravagistă, minuțioasele picturi bogate in detalii expresive

vilizații coloniale sau contemporane. Toate acestea contribuie intens și e- ficient la îmbogățirea spirituală și la formarea unor judecăți în discernerea valorilor,în situația fenomenului artistic contemporan, unde diversitatea de stiluri, de forme și personalități este una dintre caracteristici, fenomenul discernerii valorilor apare mai complicat. Diferite aspecte, stiluri, tendințe, genuri, opere, personalități conviețuiesc împreună și cu atit mai dificilă este discernerea valorii cu cit munca artistului, în rezultatele sale de creație inedite, este incon- trolabilă și imprevizibilă. Efectul scontat prin impresionabilitatea pe care o operă de artă o produce asupra noastră de la șoc și plăcere pînă la satisfacția recunoașterii sau înțelegerii creației artistului depinde de mesajul conținut în egală sură cu originalitatea și valoarea plastică, dar și de cunoștințele și dealurile noastre social-estetice.Societatea noastră, în evoluția

de semnificațiile umaniste și universale ale ariei. Omul cultivat nu se mulțumește să aprecieze arta numai prin simțuri, ci dorește să-și explice trăsăturile originale și semnificația operei, să înțeleagă personalitatea creatorului.Posibilitatea educării în direcția ideologică a dezvoltării artei prin multiple forme de învățămînt, prin difuzarea organizată a valorilor artistice exemplare, prin cercurile artistice, conferințe, concursuri, expoziții itinerate, publicații ș.a.m.d. exemplifică forța educativă a operei de artă și rolul ei social. Afirmația că arta aparține poporului are acum sensuri reale ce implică o nouă responsabilitate creatorului. Astfel, artistul, și îndeosebi cel tînăr, dobîn- dește o înaltă funcție de educator, alături de cea de experimentator. El trebuie să trezească în privitor o conștință creatoare. Artistul antrenat in realizarea unei opere cu o destinație precisă se cere să fie preocupat de înțelegerea imediată de către comunitatea socială. Spre deosebire de izolarea înăbușitoare a artis- . tulul qe crește în spiritul „artei pentru artă" și uneori al celui care se singularizează în „laboratorul" său artistic experimentînd forme noi — artistul epocii noastre poate prevedea destinația creației sale. Artistul de azi, de la noi, are posibilitatea de a alege și a fi folositor, iar legătura sa cu societatea nu este o himeră, ci un fapt posibil, rea! și necesar. El lasă o amprentă proprie care crește forța de transfigurare și a operei sale. Societatea în opera artistului acel temporalitate, actualitatecare se transformă în educativ și social.Pentru publicul larg contează participarea activă a operei fiecărui artist, indiferent de generație, la formarea unui gust estetic, receptiv la tot ce este nobil, progresist, adevărat in spiritul uman.

în emoționare recunoaște caracter de și necesar.Și mă- ei i-»i dezvoltarea sa multilaterală, impune exigențe noî. Cultura pe care o rea-' Uzează socialismul este sirius legală

In ultimul concert simfonic al Orchestrei Studio a Radiotelevi- ziunii s-a propus o „Tribună a tinerilor soliști", xagera că am bagheta Baci, unul dintre concertele stagiunii Magda oferit Concertul nr. 3 în sol major pentru vioară și orchestră K.V. 216 de Mozart. A cintat îngrijit, curat ; mai trebuie, fără îndoială, să cîștige in strălucire. în vibrație. Ca un interesant muzician ne-a apărut Mirel Ian- covici. Concertul în Ia minor opus 33 pentru violoncel șl orchestră de Saînt-Saens i-a o- ferit un bun material pentru tălmăcire. A cintat cu echilibru, a arătat că gîndește muzica înainte de a o transmite. Poate ar trebui să-l preocupe nu numai înțelesul frazelor, dar și căldura. vibrația lor.Să ne amintim In ciclul „Celor B", sub bagheta lui sif Conta, tînărul pianist Vlad Conta a interpretat Concertul nr. 3 pentru pian și orchestră de Beethoven. Ne-a convins atunci, încă o dată, de talentul său, de seriozitatea pregătirii. Cîteva momente dezvăluiau un bun gust și un rafinament cu totul deosebite. După Vlad Conta, un alt tînăr pianist ne-a produs o mare satisfacție : Tu-

s-a propusaȘi nu vom e- dacă afirmăm ascultat, sub lui Ludovicreușite ale muzicale. Sirbu ne-a spre audiție

că trei Io-

în din de do-
dor Dumitrescu, fiecare pagină Concertul nr. 1 Ceaikovski a făcutvada talentului, a u- nei evidente fantezii și sensibilități. Tudor Dumitrescu, încă elev, are putere de a construi dificile momente dramatice, știe să aducă și poezia, și meditația.De curind am văzut pe scena operetei cra-

PROGRAMUL I

CRONICA

MUZICALAlovene un nou spectacol al acestui tînăr colectiv — opereta „Bal la Savoy" de Abraham — și considerăm firesc ca, într-o cronică destinată tinerelor talente, să amintim de cîțiva artiști pe care i-am remarcat. De la bun Început notăm însă meritul regizorului Nicolae C. Vran- cea, cel care a lucrat minuțios cu fiecare solist în parte, a dat muncii un ritm susținut. a dezvăluit tinerilor interpreti taine ale acestui dificil gen al artei. Se afirmă cu fiecare spectacol Gabriel Mamali. un actor cu o voce caldă de bariton, care „june prim" ocolească știute. Apoi.Mețianu, cea care a interpretat rolul Tan- golitei cu vervă, cu ti-
în rol caută schemeleVirginia

de să

Carnet cultural
!- ' '-i:4. '■ NN ''-N -

ȘTEFAN CEL MARE 
LA VASLUIDe cîteva zile, în împrejurimile Vasluiului se turnează, în regia lui Mircea Drăgan, filmul istoric „Ștefan cel Mare", după romanul „Frații Jderi", și anume episodul luptei de la Podu înalt. Echipei de actori profesioniști 1 s-a alăturat un număr impresionant de țărani din satele din împrejurimi, care participă la filmarea bătăliei istorice. Pe genericul peliculei, județul Vaslui va fi înscris în calitate de colaborator nu numai prin participarea a mii de cetățeni, ci și prin sprijinul material acordat de diverse unități economice vaslulene la realizarea filmărilor. Premiera absolută a filmului va avea loc Ia Vaslui, odată cu sărbătorirea a 500 de ani de repurtată Iancu). Ia victoria moldovenilor la Podu înalt. (Vasile
„NAPOCA

UNIVERSITARĂ" NR. 1A apărut primul număr al revistei „Napoca universitară", organ al Consiliului Uniunii Asociației Studenților Comuniști din centrul universitar Cluj. Ea Se constituie, după cum notează editorialul inaugural, ca o sinteză a revistelor studențești editate pînă acum la nivel de institut și iși propune oglindirea amplă a vieții universitare clujene. Pe prima pagină a revistei este publicată telegrama adresată de „Napocș universitară" C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, în care se spune, printre altele : „Avînd mereu în inimă și în gînd strălucitul model de viată și activitate întruchipat de dv„ stimate tovarășe secretar general, vă încredințăm că nu vom precupeți nici un efort pentru a înfăptui sarcinile ce ne revin din programul dezvoltării multilaterale a socialismului și comunismului pe pămintul României".
ÎN MIJLOCUL 
CITITORILORIeri seară, librăria „Mihail Sado- -veanu" din Capitală a găzduit din

AZI IN LIBRĂRIIEDITURA „MINERVA"Camil Petrescu — „Opere (voi. I)Ion Barbu — „Poezii" (seria „Arcade". antologie, postfață și bibliografie de Dinu Flămînd)M. R. “ „Poezii" ............antologie, postfață și bibliografie de Ioan Adam)

convingătoare Iui Daisy. Și. de tînărul di- operetei cra-— Marian înzestrat cu foarte

nerețe, a împletit e- legant cintecul cu dansul, cu vorba sprințară, creind rolul cu personalitate. Să amintim și de Valentina Măncscu, exuberantă, in rolul desigur, rijor al iovene Didu,temperament.muzical (a orchestrat strălucit dansurile o- peretei „Bal la Savoy"). Sperăm să-l re- întilnim și intr-un concert simfonic, dlri- jînd piese din unarele repertoriu universal.Iată numele cltorva tinere talente care s-au impus recent în concerte, în spectacole. Ar mai trebui să amintim și pe cele ale dirijorilor-studenti Cristian Brâncuși și Peter Oschanitzky, convingători la pupitrul Orchestrei simfonice a Conservatorului, apoi pe cel al pianistei Dana Proto- popescu, care a făcut cîteva turnee succes tn destul de descoperi, „talentul"loc o floare rară arta noastră interpretativă. Este mult mai greu — și forurile competente iși asumă o nobilă răspundere — să se vegheze asupra evoluției lor, să le asigure permanent legătura cu publicul, condiție esențială a a- firmării, a dezvoltării unui artist.

9,00 De la Alfa la Omega — En- 
ciclopedie pentru școlari.
Film serial : „Eneida*.
Bucureștlul necunoscut: Clep
sidrele bătrînei inimi...
Gala maeștrilor : Magda Ian- 
culescu.
Telecinemateca.
Din lirica universală. 
Melodii... melodii — muzică 
ușoară.
Fotbal : U.T.A. — Steaua
(divizia A). Transmisiune di
rectă de Ia Arad. Comentea
ză Mircea Ionescu. In pauză :• 
Caleidoscop cultural-artistic. 
Telex.
Avanpremieră.
Din țările socialiste.
Familia.
Muzica. Emisiune de actua
litate muzicală.
Cum vorbim. 
1001 de seri.

19,30 Telejurnal.
20,00 Cîntecul săptămînii : „prag 

București". Muzica și textul : 
Llviu Ionescu. Interpretează : 
Cristian Popescu.

20,09 Teleenciclopedia.
20,45 Film serial : ,.Columbo*. Epi

sodul „Alibi mai mult ca 
perfect".

21,55 Ritmuri argentinene — spec
tacol de cîntece și dansuri.

22,40 Telejurnal • Sport.
22,50 Romanțe și cîntece pe versuri 

de Octavian Goga.

10,35

11,05
11,45
12,05

16,00

19.00
19,20

dețară... Este ușor să mai ales nu este le că de in

Smaranda 
OȚEANU

ROMÂNIA-FILM" prezintă

Mlrcea DEAC

ȘASE VITEJI COLINDA LUMEA

Producție DEFA. După o povestire a fraților Grimm. Regia : Rainer Simon. Cu : Jiri Menzel, Gunter Schubert, 
Friedo Softer

Paraschivescu — (seria „Arcade",
EDITURA „EMINESCU"Ion Marin Sadoveanu — „Istoria universală a teatrului și a dramei" (vol. I—II) •Mihai Stoian — „Eroare judiciară"EDITURA „ALBATROS"Emil Botta — „Versuri"Valentin Silvestru — „Cînd plouă, taci și ascultă"

NOI ATELIERE 
DE CREAȚIEorașul Sf. Gheorghe au fost în folosință patru ateliere de

cinema

CENTRAL — 
16; 18,15; 20,30. 

desene animate 
DOINA — 9,45;

• Păcală t PATRIA — 9,S0; 12,30; 
16,30; 20, FAVORIT — 9.30; 12,30; 
10; 19; 21,45.
• Fantastica aventură a Iul Nep-
tun : BUCUREȘTI — 8,45; 11;
13,15; 16; 18,30; 21.
• Al șaptelea cartuș : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15;
18,15; 20,30.
• Prințul Bob : 
9,15; 11,30; 13,45;
• Program de 
pentru copii :
11.15.
• Șase viteji colindă lumea t 
DOINA — 12,30; 14,30; 16,30; 18,30.
• Program de filme documenta
re : DOINA — 20,15.
• Cidul : SCALA — 9; 12,45; 16,30;
20.15.
• Proprietarii i MELODIA — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, FLA- 
CARA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Cintecul Norvegiei : CAPITOL
— 9,15; 12,30; 16,15; 19,30.
• întoarcerea Iul Magellan t 
BUCEGI — 15,30; 18: 20.15.
• Călărețul fără cap : FESTIVAL
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 21, BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Dincolo de nisipuri : LIRA — 
15,30; 18; 20,15, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Aurul negru din Oklahoma > 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 8; 11,15; 
13,30; 16: 18.15; 20,30.
• Trecătoarele iubiri t COSMOS
— 15,30; 18; 20,15, GIULEȘTI — 
15,30; 18: 20,15.
• O oră cu tine — 14,30, Lungul, 
scurtul și solidul — 16,30; 18,45, 
Costică, Mitică șl fantoma — 
20,45 : CINEMATECA (sala Union).

Misterioasa prăbușire.»; VICTO
RIA — 8,45; 11,15: 13,45; 16,15;
1Ș.30; 21.COTRQCENI — 14; 16;' IB; io, AitTA -l 15,M; 18; 20,15.
• Nu trișa, dragă ; VITAN — 
15,3»; 18; 29.

Luna furioasă : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 18;

29.15.
• Joe Kidd t LUMINA —
10,39; 12,30; 14,39; 16,30; 18.45; 20,45, 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Chemarea străbunilor : GRIVI-
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.13;
20,30, MODERN — 8,45; 11; 13,30; 
16; 16.30: 20,45.
• Oamenii de pe „Flamingo* : 
RAHOVA — 16; 18; 20.
• Omul cu creierul transplantat:

8,30;

FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Trenul spre stația „Cerul" :
PACEA — 15,30.
• Intîmplări cu Cosa Nostra I
PACEA — 17,45: 20.

în date creație pentru artiști plastici, membri al cenaclului din Sf. Gheorghe al U.A.P. Aceste noi edificii sint încă o dovadă a preocupării permanente a partidului și statului pentru asigurarea unor condiții de creație dintre cele mai bune tinerilor artiști plastici. (Tomori Geza).

La mulți ani, tovarășe doctor Teja Papahagi !— Mulțumesc, dar nu sărbătorim azi nimic.— Astăzi nu, dar peste cîteva zile se împlinesc trei , ani de cînd aici, la Domnești, în vestita comună arge- șeană, a luat ființă una dintre primele societăți culturale din țară. Cum au trecut acești ani ?— Pentru mine — obișnuit ; ca n- tîția alții pînă acum. Pentru viața culturală a comunei însă, tot acest interval a marcat cu adevărat o explozie culturală....Iată o secvență de dialog care a avut darul să ne trezească de la bun început interesul. Doctprul Papahagi, directorul modernului spital din Domnești, ’ președintele societății culturale locale „Luca Pavel", ne vorbește, în cuvinte entuziaste, despre fapte și realizări pe care cronica culturală a comunei le-a înregistrat In ultima vreme. Trei ani la Domnești, care au dat un impuls nou pasiunii pentru cultură celor care cu opt decenii în urmă puneau bazele renumitului astăzi. Semințele

educația publî- faptele :zăminte culturale, în cului larg. Dar iată
★— In unele locuri, mul festiv al începutului, societățile culturale au intrat într-o prelungită hibernare. Ce se întîmplă la Domnești, tovarășe doctor Papahagi 7— După trei ani, societatea e la fel de activă ca în prima zi.— Explicația...— ...o găsiți în sudura totală dintre viața comunei, preocupările organelor noastre locale și programul cotidian de acțiune al societății. Să ne oprim spre exemplificare la sfatul bătrînilor.— în toate problemele comunei, pe

după entuzias-
Două încăperi sînt consacrate expoziției de artă contemporană ; alta va primi, periodic, expoziții venite fie de la București sau de la centrul de județ, fie organizate pe plan local.Societatea culturală s-a implicat în cele mai delicate aspecte ale vieții sociale : relațiile de familie, normele de comportare, de conviețuire civilizată. Ea a colaborat cu cooperativa de consum în conturarea și fundamentarea ideii de a construi in Domnești un hotel-restaurant. A cumpărat, din banii proprii, costume pentru formația de dansuri populare. Tratează in prezent achiziționarea unei vechi, dar admirabile case, tipică pentru arhitectura musceleană.

aparent neînsemnate, acea atmosferă solemnă, proprie oricărei săli de spectacol de la oraș.Societatea a discutat și cu meșterii populari, încercind să împiedice degradarea artistică a vestitelor cusături de Cîmpulung. La Domnești a fost „interzisă" desfacerea iilor cusute pe material plastic.— Cum a evoluat societatea culturală în răstimpul acestor trei ani ? — l-am întrebat pe directorul căminului cultural.— Nu societatea în sine a evoluat, ci viața spirituală a satului în ansamblul ei. Căminul cultural a depășit faza de „i lor duminicale"

• Insula misterioasa : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30, MO
ȘILOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Marele vals (ambele serii) : 
UNIREA — 11: 15,30; 19, VOLGA 
— 10; 13; 16; 19.15.
• Semurg, pasărea fericirii i 
MUNCA — 10.
• Jandarmul se Însoară
CA — 16; 18; 20.
• Judo : DRUMUL SĂRII 
18; 20,15.
• Veronica se întoarce :
TARI — 15,30: 17,45: 20.
• Ultimele șase minute : CRIN- 
ȘAGI — 16; 18.15.
• Misiunea secretă a maiorului 
Cook i PROGRESUL — 15,30; 18; 
20,15.

t MUN-

— 15,30;

FEREN-

Societatea culturală
în viafa satului

• La TEATRUL „ȚĂNDĂRICĂ" a avut loc premiera : „Tigrul purpuriu căiuia-i plăceau clătitele". Spectacolul — realizat după o piesă scrisă de un colectiv de copii din Waco (Texas — S.U.A.) — a fost pus in scenă de regizorul debutant Cristian Pepino. Scenografia : Mioara Buescu și Cristian Pepino.

cor, aplaudat și semănate cu grijă de societate au căzut pe un teren, intr-un fel pregătit pentru a le primi cu grijă și căldură. Meritul societății rămîne de necontestat. Actuala comună, cu peste 4 000 de locuitori, cu una dintre densitățile cele mai ridicate din țară pentru mediul rural, cu o «serie de unități industriale pe lingă cele tradiționale agricole, oferă azi imaginea unui adevărat centru spiritual, care iradiază o remarcabilă emulație culturală în zonă. Ce face, așadar, o societate culturală sătească ?— Poate o să vă dezamăgesc — răspunde prompt primul nostru interlocutor — dar nu vom cita lucruri spectaculoase. Societatea culturală s-a integrat atit de organic în viața cotidiană a comunei incit ar trebui, drept răspuns la întrebare, să amintim zeci și zeci de fapte de la cele mai mărunte la altele realmente importante, care se petrec zilnic aici, la noi.Și, totuși, există cel puțin două elemente ce atrag atenția de la bun început, atestînd o experiență ce ar merita să fie generalizată : implicarea societății culturale în rezolvarea unor probleme social-culturale din localitate și, alături de celelalte așe-

care le discutăm în sesiunile consiliului popular, cerem și părerea acestor oameni cu atîta experiență, îmi explica Gheorghe Tecău, secretarul consiliului popular. Analizăm, de pildă, sistematizarea comunei sau dezvoltarea ei economică în următorii ani? „Sfatul bătrînilor" e consultat cu atenție, iar hotărîrile finale încorporează valoroase sugestii izvo- rîte din înțelepciunea lor.Iată și o intimplare semnificativă. Anul trecut, în mijlocul comunei, s-au eliberat cîteva încăperi din clădirea ce găzduiește și căminul cultural. Ce destinație vor căpăta ele ? Iată o întrebare căreia obștea satului trebuia să-i ofere un răspuns. Și atunci a intervenit societatea culturală „Să facem aici o expoziție permanentă, un adevărat muzeu, așa cum există în marile noastre orașe". Propunerea a fost discutată, îndelung cîntărită și, în cele din urmă, aprobată.— Da. La Domnești va exista, in curînd. un muzeu sătesc unic în mediul rural, ne oferă cîteva explicații Ion Hiru, directorul căminului cultural. Secțiile sale, răspîndite acum prin comună, se vor reuni sub același acoperămînt. O sală va găzdui secția de artă feudală (o colecție de cărți rare și piese etnografice ce vorbesc despre o tradițională viață spirituală în zona Domneștiului).

de televi- și comen- formulea-privesc emisiunile, valoare. Cu toate a- spune oare că toate artistice sint înțelese

în vederea amenajării ei ca muzeu etnografic. Exemplele se pot înmulți.
★— S-a amintit, mai înainte, tovarășe doctor, despre expoziția permanentă de artă plastică contemporană. De la ce idee a pornit societatea culturală cînd s-a gîndit să aducă în sat , tablouri și sculpturi pentru deschiderea unei galerii de artă ?— Avem în comună 400 zoare. Oamenii tează îndelung ză judecăți de cestea, putem manifestărileașa cum trebuie de către generațiile de țărani, care abia de două decenii au putut să se apropie de fenomenul cultural ? Expoziția noastră tocmai acest lucru și l-a propus : să integreze în ritmul întregii evoluții sociale progresul spiritual al săteanului.Descifrăm în strădaniile de această natură ale societății culturale aspirația de a impune o civilizație a actului de cultură în viața satului. Tn sala cinematografului au fost invitate teatre din Pitești și din Capitală. Au fost vîndute bilete numerotate și s-a creat, prin rezolvarea unor amănunta

.organizator al hore- și a devenit gazda unor manifestări de prestigiu, cu ’ un larg ecou in rîndul sătenilor.în Domnești, acțiunile care ar putea părea „de excepție" constituie acum regula. De curînd a avut loc o gală demonstrativă de box. Cu puțină vreme în urmă a fost invitată orchestra simfonică a Liceului de muzică din Pitești, i La propunerea localnicilor, în curînd se vor amenaja aici două terenuri de tenis. în- tr-un cuvînt. acum se poate vorbi despre un polimorfism al manifestărilor culturale și sportive.
★E greu de spus cîte din toate acestea se datoresc entuziasmului societății culturale, hărniciei directorului de cămin sau îndrumării atente din partea organelor Adevărul trebuie conlucrarea largă, in concentrarea forțelor locale, a priceperii și competenței fruntașilor comunei pe terenul nobilei și dificilei misiuni de educație a maselor.Mă urc în autobuzul pentru Pitești și, drept rămas bun, îl felicit pe directorul căminului pentru frumoasele realizări din comună. Replica promptă : „Nu e meritul meu, ci societății culturale". Zîmbesc. Cu zi înainte, președintele societății, circumstanțe răspunderea" la primărie, egal ambelor firesc 1 Căci meritul este al obștei satului, al întregului Domnești, comuna frumoasă și primitoare de pe dealurile Muscelului.

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Isaac 
Karabtchewski (Brazilia). Solistă : 
Martha Kessler — 20, (in sala de 
festivități a liceului „Matei Ba- 
sarab“) : Concert educativ în ca
drul ciclului „Muzica de-a lungul 
veacurilor". Dirijor și conferen
țiar : Mircea Cristescu —
• Opera Română : Bal 
— 19.
• Teatrul de operetă : 
mea, Faustina — 19,30.
• Teatrul Național (sala ____ , .
Un fluture pe lampă — 19,30, (sala 
Comedia) : Prizonierul din " 
hattan — 20.
• Teatrul de comedie : 
Hamlet de provincie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Casa de mode — 
(sala din str. Alex. Sabla) : 
douăsprezecea noapte
• Teatrul 
vagon 1 — 
tră — 19,30.
• Teatrul

li. 
mascat

Mătușa

mare) :

Man-

Un
Bu- 
Mă-

20,
A

29.
Mic : Viața e ca un 
15.30, Dragostea noas-

locale de partid, căutat tocmai în

e al o tn asemănătoare, „pasase căminului cultural. Iar elogiile se împărțiseră instituții. Cum era și
Radu CONSTANTINESCU

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cei șase — 19,30, (sala 
Studio)’: Bărbați fără neveste 
— 20.
• Teatrul Giuleștf; Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Harap
nicul fermecat — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Tigrul purpuriu 
căruia ii plăceau clătitele — 17, 
(sala din str. Academiei) : Pun-(sala din str. Academiei) ; 
guta cu doi bani — 17.
• Teatrul evreiesc de stat : 
cel mare — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. 
giale" : Labdacizil — 20.
• Teatru! satiric-muzical „C. Tă-
nase“ (sala ~ —
scuzați... bonsoar !'
— 19.30.rlel nr. ___  . ____ ____ ____ ____
deseară — 19,20.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Eu sint tatăl 
copiilor — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu clntece — 
19.30.
• Circul „București" ; întilnire Ia 
circ — premieră — 19,30.

Lozul

Cara-

Savoy) ; „Pardon... 
premieră 

(sala din Calea Vlcto- 
174) : Vino să ne vezi
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Să ne organizăm viața în deplină concordanță cu
ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ!

Bogăția POȘTA

„eternilor debitori" PAGINII
In luna ianuarie a acestui an, la cunoscuta uzină bucureșteană I.O.R. (care trebuie să-și dubleze producția pînă la sfirșitul cincinalului) au fost angajați 280 de tineri, încă elevi în anul III al școlii profesionale. într-un răstimp record, acești tineri — mulți dintre ei abia teșiți din adolescență — trebuiau integrați ritmului dinamic al producției moderne. Mai ales că e vorba nu de o producție oarecare, ci de lucrări de mecanică fină, care solicită atit măiestrie profesională, convertită în precizii de microni, cît și simț ăl responsabilității muncitorești.In fața acestei situații, care impunea o soluționare rapidă și hotă- rită, comitetul de partid și direcția uzinei au apelat la 24 dintre cei mai buni muncitori ai secției mecanice — comuniști, oameni cu largi cunoștințe și vastă experiență ita meserie — cărora li s-a cerut să-și părăsească pentru o vreme mașinile ■ proprii și să preia în grija lor, in calitate de reglori, fiecare cite 10— 15 tineri, pe care să-i pregătească temeinic ca să devină în cel mai scurt timp muncitori de bază ai întreprinderii. Convinși de însemnătatea misiunii ce li s-a încredințat — aici se află, de altminteri, nodul psihologic șl etic al problemei cu care au fost confruntați — cei 24 au renunțat la avantajele unor succese personale (și chiar, uneori, la corolarul lor material 1) pentru a se dărui unei cauze de interes general, pentru a se împărți în „feliile" mai puțin evidente — și evidențiabile — ale realizărilor dobîndite trudnic, pas cu pas, de învățăceii lor. în definitiv, mulți vorbesc despre grijș pentru tineret, însă comuniștii de aici, de la I.O.R., și-au pus-o efectiv la inimă, au transformat-o dintr-o lozincă frumoasă intr-o preocupare curentă, de zi cu zi.L-am cunoscut pe unul dintre acești oameni, frezorul Mlhai Ciu- domirov, el însuși nu departe de vîrsta celor ce i-au fost repartizați „în custodie socialistă", ■ cum spune dineul cn umor. I-am apreciat simțul pedagogic cil care, Se adresa tinerilor .în rezolvarea celor mai felurite probleme ala muncii și ale vieții lor, generozi-

tatea cu care le împărtășea cunoștințele, priceperea cu care căuta să-i facă să gîndească, să nu primească totul de-a gata, ca niște simpli beneficiari ai măiestriei profesionale a altcuiva.— îi vedeți pe — îmi călăuzi el lălăit capăt al Mihai Tudor și Cînd au venit în de stîngaci și neajutorați într-ale practicii ca și colegii lor. Acum se descurcă destul de bine, își reglează singuri mașina după desen, nu mă mai solicită decît în cazul unor piese mai complicate. Ei bine, cînd o sâ-i văd pe toți ajunși la stadiul ăsta, o să-mi consider misiunea încheiată. Numai că atunci or să vină alții și alții, că așa-i la noi, un flux continuu de forțe tinere. Și, credeți-mă, mai adincă din ce știi tora...— Poate . ____ ___cheltuiți pentru ei — încerc să-i zgîndăr amorul propriu, cunoscîn- du-1 și pasiunea de inovator — l-ați fi putut folosi pentru realizarea unei inovații, pentru crearea unui nou procedeu sau pentru altceva care să rămînă, să vă poarte numele...— Oare un muncitor bine pregătit, conștiincios, responsabil nu valorează cit o inovație ? Eu cred că da I Știți, unii socotesc că viața nu trebuie privită ca un cont in care să contabilizezi totul, la activ sau la pasiv. Eu nu împărtășesc acest punct de vedere ; dimpotrivă, mie mi se pare că omul adevărat pftartă totdeauna în el un cont invizibil în care înscrie, chiar fără să vrea, ce primește și ce dă, numai că preocuparea lui trebuie să fie întotdeauna să dea mai mult decit primește. Cu cit te socoti mai debitor societății, cu atit ești mai bogat, cu cit e soldul pozitiv mai mare, cu atit ai crescut în prețuirea celor din jur. Principalul e altceva : să nu-ți faci popularitate ieftină, de două parale, să-ți cîștigi stima oamenilor pe căi cin- ‘ stite și, mai aleg, să nu sacrifici interesul ■ general pe altarul gloriei personale, căci aceea se cheamă egoism, nu dăruire.

modeștii ai celorNicolae15cei doi de acolo ? privirea spre ce- halei. Ii cheamă Dumitru Nicolae. secție erau la fel

nu există satisfacție decit să fii convins că tu ai împărtășit și al-că timpul pe care vi-1 încer.c

Unul dintre inimoșii și „părinți întru meserie" tineri este și strungarul Știucă. A preluat în grija sa absolvenți de profesională, pe careîi „teleghidează", cum spune el, cu o stăruință și un tact demne de un cadru didactic cu îndelungată experiență.— Mi se pare că, mai presps de orice, in viața omului contează bunăstarea sufletească — mi-a spus el in toiul discuției.Bunăstarea sufletească ! Iată o formulă care mi s-a părut nu numai de o mare plasticitate, dar și exact mulată pe starea de spirit a acestor oameni. O stare de spirit pe care un alt „profesor" al celor tineri de la I.O.R., opticianul Ion Tărchilă, a exprimat-o astfel :— Există printre noi și unii care s-au cam fofilat printre degete cînd a fost vorba să dea ajutor la formarea noii generații de muncitoriDespre mentalitățile ce au trebuit combătute spre a statornici acest spirit — astăzi precumpănitor în toate sectoarele uzinei — ne-a vorbit tovarășul Sevastian Cosma, secretarul comitetului de partid.— Firește, mult mai ușor ajungi la panoul de onoare dacă depășești tu însuți norma de producție, decit dacă îi ajuțk pe zece tineri să și-o realizeze. îh cadrul organizațiilor noastre de partid ne străduim să cultivăm la oameni sentimentul că realizarea personală nu e numai o simplă înșiruire de cifre, fie ele cit de impresionante, înscrise la capitolul reușitelor proprii, ci mai ales stima și prețuirea de care te bucuri in colectiv pentru totalitatea faptelor și comportărilor tale. Printre elementele de bază ale unei atitudini cu adevărat comuniste se înscrie, la loc de cinste, ajutorul inimos și dezinteresat dat tinerilor. Și, pentru ca recunoașterea colectivă să nu rămînă în urma realității de fapt, vom tace în așa fel îneît, mai mult decît în prezent,, și-panoul de onoare • să oglindească acest etalon moral al valorilor... PMmm ;

• CURAJUL. „Cer, cu tot curajul. intransigență", își încheie Virgil Zidaru, din Tupilați, județul Neamț, o scrisoare pe marginea unor fapte reprobabile criticate în ziar. De fapt — ca să fim riguroși — ultimele și ultimele cuvinte sînt: „Nici o indulgență 1“ Foarte bine 1 Dar de ce „cu tot curajul" ? Pentru ce este nevoie de curaj ca să formulezi Noi credem că vorba nu i-a scăpat intimplător lui V.Z. A judeca faptele oamenilor presupune o mare responsabilitate, iar a te pronunța asupra lor — un veritabil act bărbătesc. Și concetățenii noștri care îndeplinesc asemenea activități în cadru profesional, și noi, cei care judecăm în numele opiniei publice, șl cititorii care participă cu opinii, cu sugestii, cu pretenții morale asupra unui caz sau altuia au, sîntem convinși de aceasta, conștiința unei mari răspunderi. Trebuie și avem dreptul să analizăm, să criticăm, să condamnăm, să îndreptăm conduita semenilor noștri. Dar, făcînd aceasta, trebuie să îndeplinim cîteva condiții. Mai întîi. să ne verificăm dacă, în legătură cu cazul, nu putem fi „recuzați", adică să i autoritatea morală asupra lui. fel, trebuie să am fi procedat, textul de viață nu in ultimul idei fiind alese buie să fim convinși că am asimilat toate laturile întîmplării, sau, cum scria Lucia Sturdza Bulandra unui scriitor energic la începuturile mai însă con-

un asemenea verdict ?

avem . La ne imaginăm cum noi înșine, în con- respectiv. Apoi (șl rind, aceste cîteva la întîmplare) tre-
carierei acestuia, „încearcă tii să înțelegi și după aceea damni".

într-o dimineață de ianuarie, autobuzul de Cre- vedia a sosit la capătul liniei din București cu parbrizul spart și cu mai bine de o oră întirziere. Pasagerii, zgribuliți de frigul care le îngheța oasele, au coborit grăbiți și s-au împrăștiat fără să se mai salute. Cei mai mulți se cunoșteau între ei, doar făceau acest drum zilnic, la aceeași oră, se știau unii pe alții unde urcă și unde coboară fiecare, ca toți navetiștii care își petrec o parte din timpul lor la un loc, în același mijloc de transport, povestindu-și reciproc întîmplările de peste zi. Acum nu-și mai povesteau nimic, nici nu se mai priveau in ochi și doar cei „intimplători", ca mine, urcați în autobuzul cu parbrizul spart prin care năvălea aerul înghețat, mai puneau întrebări pline de indignare, „bine- cuvîntînd" întreprinderea de transporturi.De data asta însă nu ea era cea vinovată. La pornire se consumase un conflict „rezolvat" scurt prin molestarea șoferului și spargerea parbrizului cu o piatră culeasă din drum. Era în.tr-o luni dimineața ; cîțiva cheflii, care tocmai părăsiseră bairamul nunți, apăruseră în cu lăutarii după ei șoferului să-i ducă la București. Aveau, . mite, treburi urgente, trebuiau să ajungă la lucru și, cum întîrziaseră destul pe la petrecere, se grăbeau să-și pună in aplicare argumentele cele mai „convingătoare". Refuzul 'șoferului de a-i duce venea din două motive : starea de ebrietate a pasagerilor din alai și refuzul lor de a-și plăti biletele. Peste primul s-ar mai fi trecut, poate, cu vederea, al doilea implica însă o luare de răspundere pe care șoferul nu și-o putea asuma. Și atunci,

s-a trecut la „tratative" concrete. Parbrizul a fost spart, șoferul tras afară peste botul mașinii și „prelucrat" nițel, atit cit să nu-și mal poată continua cursa. L-a înlocuit altul și mașina a plecat spre București cu geamul spart cu încărcătura dîrdîind frig ca intr-un răcitor roate.
... ;.............. '

si

că venivedem

?i de pe

unei stație cerînd gratis pasă-

suferi de frig dacă avea să se pună în aplicare amenințarea adresată de cheflii încăpățînatului șofer : „Nu pleci fără noi decît cu geamurile sparte", au tăcut și au așteptat nepăsători, senini desfășurarea lucrurilor. Acum strănutau de dărîmau capota mașinii, fiecare se strîngea cum putea în căldura părelnică a

în care din
cele două autobuze

v-ați aflat?
Nu relatarea întîmplării în sine, pe care am aflat-o ureînd în acel autobuz, la Buftea, mă face să scriu, ci descoperirea unui sentiment de culpabilitate colectivă Încercat de toți martorii ei. Erau colții as- cuțiți ai reproșului reciproc, nemulțumirea de sine, indignarea tardivă față de o atitudine proprie: indiferența. Cei mai mulți văzuseră totul, mai întîi se amuzaseră, apoi au urmărit „pașnic" cele petrecute și, in sfirșit, au răsuflat ușurați cînd autobuzul a pornit la drum. Deși ei erau mult mai numeroși decit cei ce provocaseră scandalul, deși aveau de partea lor avantajul lucidității, deși știau că vor

paltoanelor, înfrigurați mai mult de sentimentul propriei lașități decit de frigul care năvălea înăuntru pe măsură ce mașina cîștiga viteză.Indiferența nu este decît o. primă treaptă a lașității ; ea rămîne la fel de josnică și atunci cind se naște din instinctul de autoconservare, și atunci cînd este „programată", ca o linie de conduită, după principiul trăirii intr-un „calm olimpian". Cînd este colectivă, indiferența devine complice și urîtul își face de cap mizînd , tocmai pe lașitatea paralizantă a celor care se mulțumesc cu atitudinea de martori fără amestec. In cazul de față, indiferența martorilor oculari ni s-a

Apărut la fel de odioasă ca și fapta huliganică a chefliilor.Un maistru de Ia uzinele „23 August" mi-a relatat cîndva o întimplare asemănătoare ^petrecută cu o cursă de noapte care ducea spre case pasagerii din ultimul schimb al muncii. Șapte „inimoși" autobuzul insistență sagerf să li se face țările nu s-au apucat să umble la mecanismul de deschidere automată a ușilor autobuzului, și-atunci cînd acestea au cedat, cei șapte au văzut ceea ce nu se așteptau să vadă — căci ei mizaseră pe indiferență, dar oamenii care veniseră obosiți din schimbul de noapte nu aveau deloc chef să-și încheie ziua de muncă cu sălciul gust al indiferenței în suflet. Și le-au plătit celor șapte după faptă, pe loc, cu promptitudine și cu urmări pilduitoare pentru amatorii de recidivă. Identificați, cei șapte năzdrăvani n-au scăpat doar cu atît, ci fiecare a trebuit să suporte consecințele ori judecarea faptei la locul lui de muncă.In cazul autobuzului de pe linia Crevedia-Bucu- rești, sentința nu Se putea pronunța decît în dublu sens : pe o nevăzută band' a acuzării — căci huliganii aveau să-și găsească loc pe, una văzută — indiferența își primea condamnarea. O vorbă Înțeleaptă spune că „cine se lasă ultragiat merită să fie ultragiat". Indiferența față de ultragiu adapă îndrăzneala ultragiatorilor și victima lor nu întîrzie să apară : ea este însăși indiferența, al cărei gust sălciu roade ca o rugină omenia !

blocaseră plin și cereau cu ca alți șapte pa- coboare spre a lor loc. Amenin- prea avînd efect, pe

Ioan GRIGORESCU

Victor BÎRLADEANU

• UMANITATE. Pentru vorba de „înțelegere", să care este raportul dintre exigență și umanitate, dintre intransigență și democrație. Problema,, e pusă șl în scrisoarea lui Radu JWzăreseUr din Suceava r „Rămîn la Convingerea că spiritul general dts umarti-' tate ce călăuzește întreaga politică a partidului și statului nostru este greșit înțeles de cei care încalcă legile statului și regulile de conviețuire socială". Așa este. Umanitatea nu înseamnă slăbiciune, după cum democrația nu înseamnă dezordine. Aceste trăsături esențiale ale vieții noastre politice și sociale sint cu grijă întreținute tocmai pentru a da tuturor oamenilor posibilitatea să se manifeste plenar, să-și trăiască viața demn, să-și dezvolte aptitudinile înfloritor, să fie fericiți. Comportarea arbitrară, tulburarea sfidătoare ce umbresc cadrul uman și democratic în care trăiesc ceilalți constituie încălcarea democrației și umanismului. In numele lor, societatea e îndreptățită să ia măsuri de protecție, ferme, proporțional •severe, care asigură și justifică cele două caracteristici de care beneficiază ea.
Un avocat spunea :— Adu-mi doi martori buni și te scap 1Altă dată, un procuror spunea :— O simțeam de la distanță că minte. Ti-a plăcut cum am luat-o ?Iar cu alt prilej, un șofer, ajuns juslițiabil, spunea la rindu-i :— Pe mine mă miră, un lucru. De cite ori merg pe la instanță domnului, că merg ! — observ cîteva figuri ce apar ca martori, ba într-un pro- *ces, ba într-altul.Șoferul-justlțiabil releva o ipostază netipică, dar posibilă. împotriva acelui gen de „posibil" procurorul acționase prompt, dar neconvingător. Din cele trei crîmpeie de discuții, pur-, tate în împrejurări diferite, singura replică eficientă. Întristător de sigură, este cea a avocatului.— Adu-mi doi martori buni......De unde să aduci doi martori „buni" ? Se găsesc, se mai găsesc asemenea martori ?Din păcate ! Spre exemplu, toți cei opt inși audiați într-un dosar al Judecătoriei sectorului 6 sint martori buni. Ei pretind că au asistat la încăierarea dintre două tabere la bufetul din comuna Bragadiru. Jumătate, adică patru, iși dau cu părerea că de vină sînt unii, cealaltă jumătate, ceilalți patru, susțin contrariul. Chestie de optică. s-ar putea zice, dar culmea e că .primii patru afirmă că ceilalți nici n-'au fost de față, iar ăștilalți, ați ghicit, jură că pe primii nici nu i-au zărit pe acolo. Martorii sînt atît de „buni" incit se anihilează reciproc, procesul se transformă intr-o poveste cu cocoșul roșu. Iar cucuiele pe care combatanții in mod evident le-au avut dispar în sfera îndoielilor idea- list-subiective.Cu toată încăpățînarea V _____________

și, slavă

lor de a se recuza reciproc, martorii dosarului respectiv alcătuiesc împreună o pildă. Anume, aceea că prea departe nu poți să ajungi cu minciuna și in nici un caz nu pină la adevăr. Pentru că, oricît de ciudat ar părea, există oameni relativ cinstiți, care își apără cinstea lor, care au încredere in adevăr ca scop, dar nu și in adevăr ca mijloc.Intr-un proces de divorț a depus mărturie, se pare bine intenționat, prcșadin-

lămurit însă caracteristicile Proto-
najului nostru, care nu și-a dat ‘seama că drumul spre adevăr nu poate fi pavat cu minciuni.Tot n-am care sîntmartorului „buh", tipul acestei categorii pare să fie Adalbert Cheresteșiu. El a fost propus Judecătoriei ' sectorului 7 de un individ care pîra pe un dușman de-al său că l-ar fi calomniat. Cînd îți pasă de clevetirile cuiva se presupune că reputația ta este

anclietă. Dar dacă întîm- plarea făcea ca A. C„ la fel de nesincer, să nu fi lucrat chiar atunci pe autobuz și să fi fost la pescuit ? Ori să fi avut un serviciu cu șanse mai mici de a reflecta poziția angajatului în spațiu 1 Sau pur și simplu ziua și ora să nu fi fost precis determinate în acțiune ? Cîți Che- resteșii își debitează minciunile fără o conjunctură la fel de favorabilă demascării lor ?

ducație, mai puțin frapante, dar cu același efect. Iată cîteva exemple : gre- ș.ta înțelegere a „binelui" pe care poți să-1 faci cuiva, a prieteniei, mirea neavenită a unui vinovat, lipsa de onoare față de angajamentul solemn de a rosti adevărul și numai adevărul, cupiditatea mai presus de orice principiu etc, etc. Direcțiile de acțiune ale muncii de educație sînt deci mai subtile și precis determinate.•

NEMUNCA...

MUNCA FORMEAZĂ Șl CINSTEȘTE,

DEFORMEAZĂ Șl Înjosește1*

Da, de acord
dar pentru a putea „plivi“

ne scriu cititorii• •

compăti-

Minciuna are picioare scurtași 
totuși, uneori, adevărul șchioapâtâ

tele unui comitet de bloc, om cu bună reputație. A afirmat că l-a văzut pe soțul pirît făcînd vizite fostei iubiri din tinerețe, colocatară cu el, cu președintele. Ofensat sau doar viclean — nu prezintă importanță aici — bărbatul pretinselor escapade l-a reclamat pe martor pentru sperjur. Fabula de aici începe. Disperat că s-ar putea să fie pedepsit (de ce, dacă mărturisise a- devărul ?). martorul -a început să umble prin vecini, instigîndu-i și pe alții să declare că ar fi văzut ce a văzut și el. Să mintă ca să-1 „salveze". E lesne de observat că abia prin a- cest turneu de culise s-a complicat definitiv : dacă inițial a fost sincer, acum s-a făcut in mod sigur vinovat de un delict (instigare la mărturie mincinoasă), iar dacă delictul ar put^a t! scuzat, aceleași circumstanțe nu vor șterge și eroarea morală a perso-

imaculată, iar dacă mai faci și caz de bîrfe și scorneli se deduce că pui pro- priu-ți cap chezaș pentru adevăr. Reclamantul amintit nu garanta cu partea superioară a corpului său, ci cu Cheresteșiu, care în dimineața zilei Z. la ora 3,00, s-ar fi aflat la poarta inculpatului și l-ar fi auzit cum proferează afirmații compromițătoare despre partea vătămată. Presupusul vinovat a fost condamnat (e drept, cu a- mendă, dar condamnat), deși prin apropierea casei lui nu trecea și nu trece nici o linie de autobuze I.T.B. Legătura cu mijloacele de transport in comun e foarte importantă deoarece, cum avea să se dovedească ulterior. Adalbert Cheresteșiu, pe atunci șofer la I.T.B., lucrase pe traseu in ziua cu pricina intre orele 4.30 și 10,30, departe de epicentrul pretinsei calomnii. Asta s-a divulgat printr-o stăruitoare

Am discutat cu șefii mai multor procuraturi locale și cu președinții mai multor judecătorii. Părerile lor diferă dacă tendința mărturiilor mincinoase este în creștere ori... staționară. Toți sint însă de acord că există. De ce ?în principal, desigur, pentru că mai există laturi negative în conștiința unor oameni, iar factorii de e- ducație nu acționează corespunzător în aces* sens. Nu e o concluzie convențională, ci una întemeiată pe argumente concrete. E vorba, spre exemplu, de faptul că cele mai convingătoare pledoarii pentru onoarea cetățenească de a depune ca martor împotriva minciunii rămîn incomplete dacă se limitează la atît. Reminiscențele în gîndlre, la care s-au referit interlocutorii noștri, nu constau in primul rind ln- tr-o predispoziție spre ne- sinceritate. E vorba de defecte de caracter și de e-

Dar ele singure nu pot asigura rezolvarea problemei. Sinceritatea și seriozitatea ție e o depinde, măsură, justiției, tății probei depinde de corectitudinea și scrupulozitatea fiecărui șurub din aparatul legalității. Unul dintre interlocutorii noștri spunea : - „E ciudat. în urmă cu 10—15 ani, cînd se comiteau abuzuri la- urmărirea penală, nici un martor nu își retracta depoziția în instanță. Acum, după ce s-a asigurat respectarea legalității socialiste, la toate nivelurile procesului penal, îi auzi una-două că revin asupra declarației. Nu e paradoxal ?". Un alt interlocutor ne declara : „Ne-am sesizat că, la judecată, o persoană și-a menținut depoziția făcută la cercetări, dar a... completat-o cu a- mănunte de natură a

mărturici in jusii- probiemă de care în foarte mare însuși prestigiul Asigurarea cali- testimoniale

schimba cursul procesului. Truc vechi. Eram’gata să-1 trimitem din nou în judecată. Ne-a adus însă o adresă oficială care-i confirma punctul de vedere în' varianta a doua. Ne-am a- bătut investigațiile asupra întreprinderii. Cind colo, aceeași adresă mai fusese emisă odată, la începutul întregii tevaturi. Pentru uzul organelor de urmărire. Care o primiseră. Dar care n-au atașat-o la dosar. Deci nici declarațiile nu le consemnaseră în întregime".Cele două exemple sînt contradictorii numai aparent. In fond, ele se completează pentru a ilustra că, într-un cadru de legalitate deplină, cum este cel creat in societatea noastră, in aparatul nostru de stat și judiciar, siguranța deplină a respectării legii și aflării adevărului, evitarea oricărei anomalii morale și funcționale de tipul mărturiei mincinoase depind de efortul fără retzerve al fiecărui organ, în flecare etapă a realizării justiției. Corectitudine totală pretinde societatea atit indivizilor, cît și organelor de urmărire penală, care nu trebuie să promoveze decit situații de fapt corespunzătoare realității, precum și judecătorilor, care trebuie să reacționeze prompt ori de cite ori simt că în pretoriu se incearcă acreditarea unei minciuni. Iar dacă această corectitudine este sfidată, sancțiuni operative și severe să atingă pe oricine ar fi acela ce ar fi cutezat să încalce adevărul. Altfel se favorizează indirect apariția martorilor „buni", adică a indivizilor in stare să jure fără să le tremure vocea, să distrugă un om numai pentru că le este adversar in proces, să o vindă și pe mama lor, cum zice poporul.
Sergiu ANDON 
__________________7

parazitismul se cere
și intervenția fermă a legii!

In urma anchetei noastre pe tema parazitismului, apărută sub forma unui serial de trei materiale cu supratitlul „Munca formează și cinstește, nemunca... deformează și înjosește", („Scînteia" nr. 9 778, 9 779 și 9 782), la redacție au sosit numeroase scrisori. Subliniind că parazitismul social este incompatibil cu climatul societății noastre, cu normele de etică și echitate socialistă, cititorii condamnă acest fenomen anacronic care, pe multiple planuri, aduce prejudicii intereselor generale ale colectivității. Refe- rindu-se la cazuri concrete, la unele experiențe personale ori la faptele aduse la cunoștința opiniei publice in paginile ziarului nostru, cititorii cer organelor in drept să ia măsuri energice și imediate pentru eradicarea acestui fenomen nociv.„Mă numeȘC Ilie Iosub și sînt mecanic montor la I.C.S.I.M., șantierul București. Referitor la articolele publicate în „Scînteia" despre para- ziții din Arad consider că nu numai la Arad se găsesc trintori care ne sfidează munca noastră cinstită, neîntreruptă de la Salva-Vișeu, Bumbești-Livezeni sau Agnita-Bo- torca și pină în clipa de față, cînd o lume întreagă vorbește cu respect și admirație de această țară ridicată prin munca și dăruirea noastră. Opinia mea și a multor colegi de pe șantier, cărora ne vine dem pe trintori trăind noastră și sfidîndu-ne, buie să-i reeducăm, celelalte ziare au scris întrerupere în ultimii
greu să-i ve- din munca este că tre- „Scînteia" și aproape fără întrerupere în ultimii ani despre parazitism, dar fără prea mare efect. Cu ajutorul nostru, al tuturor celor ce muncim, cred că a sosit vremea măsurilor practice. Buruienile trebuie smulse din rădăcini, pentru ca să nu ne mai fie rușine cu acești ciulini, iar copiii noștri să crească la adăpost de influența acestor manifestări antisociale".După ce ne face o amabilă invitație de a-i fi oaspete fie și pentru o zi, pentru a observa „pe viu" și alte fapte de același gen, tovarășul Fiiip Pațac din Timișoara precizează : „Fenomenul prezentat în „Scînteia" este cunoscut de toată lumea și poate doar amănuntele mai pot stirni curiozitate. Pentru orice om al muncii, aceste manifestări sînt niște ciudățenii revoltătoare. După părerea mea, pe lingă realizarea unei depline unități de acțiune a tuturor factorilor educativi, pentru eliminarea parazitismului mai e nevoie și de prevederi legale ferme".„Primul sentiment pe care l-am încercat a fost cel de indignare — ne scrie lt. col. Ionel Dalban din București. Dar ce ar trebui făcut ? Este foarte adevărat că din moment ce o prevedere justă din Codul muncii — referitoare la obligativitatea fiecărui cetățean de a desfă-

șura o muncă utilă societății și sieși — nu are un suport juridic de aplicare, devine un simplu îndemn. Or, îndemnuri s-au făcut și se fac destule. Uneori mai e nevoie și de forța de constrîngere a legii, mai cu seamă cînd avem de-a face cu oameni care trăiesc pe spinarea colectivității, cu tineri refractari la munca cinstită".Tovarășul Vasile Coasă din Ploiești ne mărturisește : „Ca orice om cinstit am urmărit întotdeauna cu mult interes tot ceea ce a relatat presa despre manifestările de parazitism, manifestări străine vieții noastre. Dar campaniile au trecut, iar paraziții au continuat să subziste, ba chiar, pe alocuri, să se înmulțească. Sper însă că acum intervenția „Scînteii" va avea rezultatele pe care noi, cititorii, le așteptăm de la această acțiune deosebit de oportună. Consider însă că paralel cu a- ceastă acțiune, susținută de o intensificare a muncii educative, trebuie neapărat .............................................stringere celor ce muncă".Opinii scrisorile Cuceu din ______ , ______T. Buzianu din București, Alexandru Tancău din comuna Măgura, județul Buzău, ca și cele trimise de alți cititori și pe care, din motive de spațiu. nu le putem publica.Reținem însă, măcar în treacăt, • opinie a maistrului constructor constănțean Florian Bordea ; după ce condamnă parazitismul, semnatarul reproșează reporterului că a trebuit să meargă tocmai pină la Arad, cînd de fapt și în alte orașe, ba chiar în București, se întîlnesc aspecte asemănătoare. „Și atunci — ne scrie cititorul nostru — indignat de cele văzute chiar în centrul Capitalei, m-am gîndit imediat la povestea cu bîrna...".Stimate tovarășe Bordea, înțele- . gem indignarea dv., a tuturor celor ce muncesc, împotriva speculanților și paraziților. Vă asigurăm insă că povestea cu „bîrna" n-are nici o legătură cu faptul de a ne fi documentat la Arad. Nu o dată ziarul nostru a scris și despre aspectele de parazitism întîlnite în București, ca și în alte localități. Indiferent unde se manifestă, parazitismul ca atare este un fenomem anacronic, intolerabil. în flagrantă contradicție cu etica și echitatea socialistă. Tocmai de aceea, în finalul anchetei noastre ceream organelor în drept și juriștilor să propună măsuri clare, ferme Pentru instituirea unui cadru juridic adecvat și eficient care, coordonat cu eforturile opiniei publice, să ajute Ia eradicarea manifestărilor de parazitism. De altfel, îîi legătură cu problema' pusă in dezbatere, vom publica în curînd și opiniile oamenilor legii.

luate și măsuri de con- pe cale juridică împotriva nu vor să se apuce deasemănătoare conțin șl primite de la Gheorghe Baia Mare, Gheorghe
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Pornim din Phenian, dimineața. înaintea noastră, o arteră de asfalt de peste 200 de kilometri. Și două cordoane neîntrerupte de flori. Unul pe dreapta, celălalt pe stînga. Albe, roșii, roz, galbene, albastru pal...Traversăm această parte a tării, în dulcea și delicata legănare de culori dreapta, din stînga. din _ _ în stingă, muntele Song Bang San. Verde. Cu văi abrupte. Casele răsar și dispar printre copaci, cu acoperișurile roșii, ca niște avîn- tate prove de corabie. Corăbii de un fel deosebit, proprii meridianului coreean. Satul rămîne in urmă, într-un nimb de legendă. înainte — Panmunjon — ținta călătoriei. Pînă la acest punct terminus Kesonul. Orașul din38.cu

jugul semifeudal. Cele mai multe din clădirile a- celui timp s-au spulberat. A doua, generația care a avut marea ferițire de a pune capăt jugului străin. A treia, generația care a trecut prin cumplitul pîr- jol al războiului aprins de imperialiști pe pămîntul țării abia eliberate. Unde se află mormanele de schije ucigătoare ? Unde să-i ' aflăm pe mprți ? Unde

păsărilor au venit bombardierele. Superbele și liniștitele răsărituri și apusuri au fost alungate de imaginea devoratoare a incendiilor. Muntele verde s-a transformat în munte gri. Și abia acum încearcă să învețe, treptat, sensul culorilor de Altădată.Continuăm tăcuți călătoria spre Panmunjon. Oamenii lucrează pe par-

acoperișuri drepte, din beton — unul păzit de M.P. (Military Police) — cu acoperișuri în stil tradițional. Optarea pentru tradiție are aici, umbra unei involuntare, desigur, ironii. Rîul Sha Thn ignoră totul Trece pe unde dintr-un punct se duce, liber,Pomi; de aici sub 20 de ani. stîncilor rupte din
vrea. Vine cardinal și spre altul, sînt tineri : Au urmat munte

PARALELE DE FLORI
nordul țării, apropierea paralelei Așezarea ne întîmpină soare, cu cer senin. Albastrul pur din ș/rurile florale, care obsedează încă retina, a urcat sus, volatilizare strălimpede, tulburătoare. Un strălucitor palat al pionierilor din mijlocul orașului pare axa în jurul căreia se ordonează întregul ansamblu arhitectural. Cu casele mai vechi avind aceleași acoperișuri avîntate, de prove de corăbii din alte timpuri. Cu blocuri noi, placate în cărămidă șlefuită ori ceramică, maronii sau galbene.Ca o bornă ce desparte și leagă veacurile, la o intersecție de străzi, poarta de sud. Enigmaticele porți străvechi, de-o frumusețe unică, învăluite în verdeață. Cu foișorul și acoperișul viu colorate. Tot o bornă, vechiul pod de piatră, peste un fir de apă ca o panglică de mercur în continuă mișcare. Apa curge liniștit in zilele calme. Vine năbădăioasă în zilele de ploaie, la vremea zăpezilor topite .din munți. Dar locuitorii orașului știu că picioarele podului sînt veșnic roșii. Nici un șuvoi, oricît de năvalnic, nu poate spăla sângele patriotului căzut aici, pentru liberta- 1 tea patriei.între borna de piatră și cea a porții de sud : Kesonul. Fostă reședință a dinastiilor conducătoare. De fapt, orașul se explică singur, prin zestrea edilitară. Vîrstă edificiilor ne oferă o miraculoasă cheie de înțelegere a succesiunii generațiilor umane. Una, generația care a luptat pentru eliberarea de sub

însemnări de călătorie din R. P. D. Coreeană
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Imagini generice pentru satul de azi al Coreei populare

Sub spectrul
foameteiLumea este amenințată, pentru al doilea an consecutiv, de o penurie generală de alimente — a declarat directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (F.A.O.), Addeke Boerma. Stocurile de cereale ale țărilor exportatoare continuă să scadă, în timp ce prețurile lor. cresc vertiginos către nivelurifără precedent. Rezervele degriu au atins, în vara trecută, limita minimă — 29 milioane de tone, echivalentul a numai patru săptămîni de consum mondial. Potrivit experți- lor F.A.O., ele vor " mici anul acesta — doar de 21 milioane de tone.Criza alimentară arată A. Boerma, n-a putut fi evitată decit datorită recoltelor bune din anul trecut, cu excepția unor regiuni ale Africii, unde seceta a continuat să-și ia necruțătorul tribut. Perspectivele recoltelor din acest an sint, de asemenea, bune, dar — mai mult ca oricind în perioada postbelică — hrana omenirii va fi asigurată numai de producțiile agricole care se vor obține in vară. Persistentă se anunță a fi, de asemenea, „criza de carne" pe plan mondial. Directorul general al F.A.O. aprecia, totodată, că penuria de combustibil și, in special, prețurile ridicate la petrol vor afecta serios producția alimentară. O serie de țări în curs de dezvoltare vor fi nevoite să-și diminueze importurile de îngrășăminte chimice, (in acest an mult mai scumpe decît în 1973), fapt ce va afecta nivelul recoltelor. Specialiștii F.A.O. au calculat că India, de pildă, va folosi anul acesta cu 500 000 tone de îngrășăminte mai puțin decît în 1973. In consecință, producția de cereale ar putea să scadă cu 5 milioane de tone, ceea ce înseamnă hrana pentru 25 milioane de oameni.Desfășurarea evenimentelor subliniază încă o dată că foametea și subnutriția sint probleme ale dezvoltării economice și tocmai de aceea toate eforturile se cer îndreptate spre soluționarea lor, atit pe planul fiecărei țări, cît și printr-o larga cooperare internațională, bazată pe deplină egalitate.

fi și maimondială.

Gh. C.

,Pîine“ pentru milioaneH Pentru locuitorii insulelor tropicale din Oceanul Pacific, rezolvarea problemei alimentației este, cel puțin în parte, ușurată de existența arborelui de pîine, care poate sluji ca un exemplu ad-hoc pentru demonstrarea legii conservării materiei. Nimic nu se pierde, totul se întrebuințează. Fructele arborelui — adevărate chifle semipreparate — devin o mincare gustoasă prin simpla lor prăjire. Acest arbore, care rodește 8 luni din 12, hrănește cu „piinea" lui milioane de oameni — fiecare din gustoasele sale „chifle" cîntărind cel puțin 2 kg.

sînt vechile clădiri incendiate ?Orașul nou se așterne sub priviri străjuit de jur- imprejur de munți. în marginea de sud. o macara-turn împinge mai încolo granițele orașului. „Lucrează pentru reunificarea tării", ne spune cineva. Afirmația, calmă, adună In ea o gravitate solemnă, izvorită din imperativele existenței dramatice a acestui nobil, eroic și demn popor.O șosea, cu platani pe margini, țîșnește chiar pe lîngă macaraua turn, spre sud. Pornim spre Panmun- jon.Pornim la ora 15.12. Cavalcadă peste nesfîrși- tele bariere. Doi copii ridică fanteziste castele de nisip în albia apei care trece liber pesteț pămîntul țării. în zare. Song Ac. Muntele fără pini. Cu vagi tente de verdeață. Pădurea învăluia firesc înălțimile înainte de 1950, Muntele era munte. Apoi ? în locul

relele de orez, de porumb. Seceră. Cară snopii la șosea. întind snopii ;la uscat, pe marginile de asfalt. Platanii-s inrendiați de soare. Și muntele gri-ver- zuj din zare. Muntele Song Ac.Deodată, platanii sînt detronați din drepturile lor. Cimpul, folosit pînă aici „la centimetru", cu dreptul fecundității răpit. Șiruri drepte, colțuroase de stînci traversează drastic cîmpia. Semnele dramatice ale războiului. Obstacole pentru tancuri.Sintem aproape de Pan- munjon. Ne întâmpină un maior al armatei populare coreene. Cu un zîmbet reținut, echilibrat, în ținută • impecabilă. Pe o machetă, o linie imaginară încearcă absurd să despartă trupul țării, o istorie, un singur popor. Puncte roșii, puncte negre. Pichetele de pază, succedîndu- se : unul al armatei populare coreene — alb. cu

și așezate în calea morții. Mașina cu care poartă acum un galben. Maiorul și R.P.D. Coreene, la bransarde galbeneNe încrucișăm drumul cu un tractor. Remorca — plină cu știuleți aurii. Aici, ritualul muncii la cimp se desfășoară normal. Oamenii seceră. Treieră. Vin tură. Sădesc flori. Porumbul strălucește în soare.Oprim lingă o bornă de piatră, cu o inscripție simplă : „27-VII-1953" : "morabila dată a armistițiului ! flori " ’ dire

pornim steguleț os tații fel, au la braț.

Me- semnării O alee de roșii duce spre o clă- dln seînduri.Aici s-au ținut ședin- pentru încetarea fo- i — ne spune unul ■tele i cului dintre interlocutori. Semnarea armistițiului a a- vut loc in clădirea de alături construită de noi.Pe frontonul clădirii — porumbelul păcii. In interior, trej mese. Pe una, mapa cu documentele deve-

nite istorice. Pentru poporul coreean, atestînd demnitatea, bărbăția, sacrificiul și eroismul în viată și pe a-și apăra națională.Memoria episoadele acestor ani rană pe care poporul reean are dreptul să vindece —. _________artificială linie de demarcație. (linie care trece prin mijlocul sălilor de conferințe de la Panmunjon, taie munții și cimpurile de orez, apele, în două. Ca și cum o trăsătură de condei ar putea despărți ceea ce nimic și niciodată nu poate fi despărțit)....0099.O bornă oarecare. Plantată aici, pentru că prin ea trece o linie absurdă. Dar oricine știe bine, cu atit maț mult coreenii, că nu există decît o singură Coree.0099 e scris pe tabla indicatoare, colorată în galben.Galbene și cîmpurile de orez din nordul tării, pe care le străbătusem. Galben și cerul la Panmunjon, in asfințit. Urcăm ridicătura pe care e așezat unul din pichetele armatei R.P.D. Coreene. Vizavi, pichetul de pază al M.P. Un M.P. iese și, de la cîțiva. metri, ne fotografiază. Așa cum au fost fotografiate atîtea manifestări ale unor oaspeți din diferite țări ale lumii care au avut loc aici, la Panmunjon, pentru dreptul poporului coreean de a fi lăsat să trăiască în pace, de a-și împlini aspirația de reunificare pașnică a tării.Bem ceai cu gazdele ospitaliere. Ceaiul e aromat, țigara tare. întimplător sau nu, farfurioara are un delicat și superb desen, contu- rind „Planta vieții". Ne place să descifrăm în desen semnul unei perpetue speranțe. De fapt a unei nestrămutate convingeri. Convingerea că nu-i departe ziua cind programul de reunificare pașnică a Coreei, program conducătorul Kim Ir Sen. nit statornic nu poporul coreean, ci și poporul nostru, de alte popoare, se. va plini.

încleștarea pe moarte pentru patria, ființaziarelor reînvie dramatice ale care au lăsat o coși-o singur : această

inițiat de partidului, si- spriji- numai de de atîtea îm-
Ilie TANASACHE 
Nicolae DRAG OȘ

CONTINENTELE ÎNCercetările cosmice desfășurate pină în prezent an îmbogățit știința cu noi date despre trecutul geofizic, oferind savanțllor posibilitatea de a elabora o prognoză asupra viitorului planetei noastre.
Incă din anul 1620, un savant en

glez a emis teoria potrivit căreia in 
trecutul îndepărtat al planetei noas
tre, America de Sud fi Africa for
mau un continent unic. La începutul 
veacului nostru, un alt savant en
glez, Harold Jeffriis, punea la îndo
ială temeinicia acestei teorii : exis
tă oare. un izvor de energie capabi
lă să producă fisura unui continent 
și să „împingă" cele două teritorii 
rezultate la mii de kilometri dis
tanță ? — se intreba savantul englez. 
Astăzi, se poate răspunde cu sigu
ranță la această întrebare. Energia 
care a despărțit cindva Afro-Ameri
ca este pătura de magmă — rocile 
fluide din profunzimea planetei 
noastre — care in urmă cu 250 mili
oane ani a izbucnit cu o putere 
nestăvilită la suprafața Terrei, prorocind fisura continentului. Aceeași

magmă a îndepărtat cele două con
tinente unul de altul cu o viteză de 
2 centimetri pe an — ceea ce, in 
decursul a 250 milioane de ani, în
seamnă nu mai puțin de 4 500 km.

Ultimele îndoieli care mai planau 
asupra acestei teorii au fost risipi
te de măsurătorile telemetrice efec
tuate cu ajutorul unor aparate la
ser de un satelit comun lansat de 
8 țări (U.R.S.S., S.U.A., Anglia,
Franța, Italia, Canada, Japonia fi 
Grecia) in cursul anilor 1971 fi 1972. 
Rezultatele obținute de savanții ce
lor 8 țări și comunicate forărilor ști
ințifice mondiale sint extrem de in
teresante, iar unele dintre ele de-a 
dreptul surprinzătoare.

S-a confirmat că cele două conti
nente continuă și în prezent să 
„plutească" in derivă sub presiunea 
magmei fluide. Magma provoacă și

zguduie 
fi for- 

sint

puternicele cutremure care 
bazinul Oceanului Atlantic .. 
mează „insulele de foc", cum 
cele apărute la jumătatea distanței 
dintre Brazilia și Africa de Sud. In
formațiile transmise de satelit con
firmă, de asemenea, faptul că lito
ralul brazilian, mai ales in regiunile 
Bahia și Minas Gerais, corespunde 
ca formație geologică cu litoralul a- 
frican ; și unul și celălalt au vîrstă 
de 2 miliarde ani și sînt bogate în 
cur și diamante. „Aceste informații 
valorează mai mult decjt o descope
rire" — declară Georgio Giacaglia, 
directorul Institutului de astronomie 
și geofizică din Sao Paulo. S-a con
firmat, astfel, că Brazilia a fost 
cîndva legată. de Africa și s-a de- 

..................................... conti- 
Și

monstrat importanța derivei 
nentale in procesele seismice 
vulcanice.

S-a constatat că fi alte continen
te ale lumii sint in derivă, viteza 
lor de mișcare variind intre 2 șt 10 
centimetri pe an. Informațiile trans
mise de satelitul lansat in comun

Cînd infernul este 
pavat cu cositor...

Anzii bolivieni. între patru și cinci mii de metri înălțime, unde nici jneapănul nu reușește să crească, dai de așezări omenești gravitînd in jurul minelor. E nevoie să cunoști o asemenea așezare pentru a descoperi cit poate .rezista un om. Apa țîșnește înveninată din măruntaiele muntelui : la excavații, picăturile de lichid gălbui și rău mirositor — „copajira" — ard hainele minerilor.în bordeie minuscule, aliniâte după simetria închisorilor, cu pereți de piatră și lut, cu dușumeaua din pămînt bătut și unde acoperișul din tablă de zinc e concomitent și tavan, se înghesuie familiile numeroase ale minerilor. Prin crăpăturile ușii — fereastra e lucru rar — și pe sub streașină pătrunde vîntul veșnic rece al înălțimilor, învăluind sufletele comprimate în paturi ancestrale, în genere piei întinse pe jos. Familia ori tremură de frig, ori riscă să se asfixieze. îndărătul acestor pereți sînt martirii din buri). ___spațiu. împrejur singurătate, înăuntru pe platou, cu mese de pe care lipsesc bucatele, găsești în schimb păpuși japoneze care vorbesc și cîntă. Unii din cei ce nu cunosc laptele beau whisky scoțian „Chivas Royal". Negustorii au inundat și aici sărăcia cu lucruri sfidătoare. La 35—38 ani, minerii — dacă reușesc să jungă la această vîrstă — sînt acum bătrîni, căci într-un an muncă în minele adînci și slab' ventilate îmbătrînesc cît în trei, pentru a cîștiga cam echivalentul unui dolar pe zi.Odată terminată „pfmta", minerii slabi, cu fizionomii cadaverice, cu ochii inflamați, dominați de o enormă oboseală, se întorc acasă. Boala lor rămîne ascunsă cît e posibil, dar ochii arzînd. pielea uscată a feței și oboseala constantă o dau în vileag după cîtva timp. Ortacii știu ce se întîmplă. .Și soțiile știu. Cînd apar simptome grave, ele tac. Și se abțin de la gesturi disperate, căci situația e obișnuită în sînul comunității, fie că e vorba de silicoză, de tuberculoză, sau de alte maladii. .

După o scurtă vizită la medic, certificatul va spune „incapacitate totală permanentă". Urmează'o lungă peregrinare pe la birourile de asigurare din La Paz, în cursul căreia muribundul luptă să obțină determinarea „venitului" de incapacitate, ce nu va trece niciodată de jumătate din salariul său, sau, cel mal adesea, va însemna a treia ori a patra parte din el. Astfel, bacilii vor fi întăriți de mizerie, pînă cînd intervine epilogul, pe un pat de spital, sau pe cel din bordel.în acești oameni care, dintr-o pudoare voalată, evită să se refere sentimental la mizeria lor, preferind un curios soi de aroganță — dragostea, prietenia, loialitatea sînt aspre și tari. Există femei rămase de trei ori văduve. Soției unui miner decedat 1 se cere să îngrijească de altul, prie-
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,tres puntas" (trei schim- lezarea e pierdută înmizerie. în colibele de
de a- de de

de cele 8 țări oferă astfel savanți
lor posibilitatea să prezică viitorul 
geofizic al planetei noastre, perspec
tivă considerată cu ani în urmă de 
domeniul fanteziei. Se înțelege — 
spune profesorul Giacaglia — că nu 
se poate prezice viitorul cu precizie, 
totuși știința este in măsură să a- 
firme că planeta noastră — așa cum 
o cunoaștem- astăzi — este diferită 
de cea care va exista peste mii de 
ani. Una din prezicerile in jurul 
căreia se poartă in prezent discu
ții privește California ; incepînd cu 
anul 2000, peninsula va fi zguduită 
de noi și puternice cutremure fi se 
va desprinde de continentul nord- 
american. Cutremure puternice vor 
zgudui in viitor și mult încercata 
regiune a statului Nicaragua. Sa
vanții afirmă, de asemenea, că Pe
ninsula Arabică, precum fi conti
nentele asiatic și australian — care
se află în derivă — se vor îndepăr
ta unul de altul. Deci, pe hărțile
mileniilor viitoare, distanța dintre
ele va fi mai mare.

ten. Vieți și destine parcă șubli- mate.Acești condamnați nu sînt stăpînii minereului și niciodată nu au fost, nici după naționalizarea principalelor mine, acum 21 de ani. Dacă ceva le aparține cu adevărat, atunci e moartea, la o. vîrstă cînd, în alte condiții, omul clădește încă atitea planuri. Străini de propriul lor destin, ei au fost țintuiți aici de mecanismul internațional al economiei capitaliste. Frecvent, tensiunile lor interioare găsesc iluzoria ușurare în băutură și atunci se arată veseli, impulsivi. Oricum, nu ar putea face mare lucru adoptind norme de sobrietate, adică dacă mizeria ar fi compatibilă cu această virtute. Majoritatea e formată din tineri (ca vîrstă), care pină de curînd erau ocupați cu munca pămintului, cealaltă îndeletnicire ingrată pe înălțimile Anzilor. Mina i-a tentat cu salariul șl cu „pulperia" — magazinul de alimente și articole de consum. în politică sînt seduși de cauzele pasionante, manevrate însă pină acum de lideri fără scrupule. Doar în 1952 au reușit să-și facă realmente auzit glasul, cînd, înarmați, au intrat în La Paz, impunînd principalele reforme ale revoluției populare, trădată de guvernanți de îndată ce in jurul minelor au reușit să aibă suficientă armată. De atunci, prima grijă a guvernelor este să mențină zona minieră sub un strict control militar. .Muncitorii. mineri reprezintă și în momentul de față detașamentul cel mai numeros al clasei muncitoare boliviene, un bastion cu bogate tradiții de luptă.în ciuda tuturor adversităților vieții. scepticismul și resemnarea nu reușește să le paralizeze inima arzătoare. Dovadă frecventele mișcări de împotrivire pornite din subteranele andine. Muncitorimea organizată de la minele Catavi, Siglo Veinte și Oruro și-a cîștigat renumele de veritabil detonator al conflictelor care zguduie sistematic arena social- politică a Boliviei, antrenînd în matca bătăliilor sociale alte categorii de dezmoșteniți ai soartei. Recentele mișcări și ciocniri țărănești cu armata din departamentul Cochabamba, spldate cu zeci de morți, sînt doar unul din exemple.Rînduielile seculare au Impus aici un dublu tribut : cea mai mare parte a rodului muncii minerilor se oprește în safă-urile afaceriștilor străini, iar restul servește pentru a întreține oligarhia.Puterea oligarhiei este doar prelungirea mecanismului internațional

care a făcut din Bolivia ceea c» este, iar exploatarea minieră canalul ?rin care se scurge vitalitatea țării, n peste trei secole, această mare bogăție nu a lăsat mai nimic pentru folosul național. E drept că unul din cei trei „baroni ai cositorului", Simon Patifîo, (ceilalți doi erau Hochschild și Aramayo) a ajuns cîndva să ocupe locul cinci pe lista celor mai bogați oameni din lume. Dar Bolivia nu s-a ales cu nimic, ci, dimpotrivă, a pierdut, prin secătuire, o mare parte din bogăția nere- novabilă. Ceea ce s-a construit pentru funcționarea minelor e de acum inutil sau va fi curînd. Căile ferate, fără încărcătura necesară, parcurg zone ce au rămas .fără minereu. Chiar orașe ca Potosi și Oruro, altădată beneficiare ale unei efemere prosperități miniere, se convertesc în ruine.Atît timp cît mai există cositor, se distrug cei ce-1 scot la suprafață. $1 nu că ar muri îngro- pați, deși nu lipsesc nici accidentele. Moartea e, in genere, organizată birocratic, tuberculoza și silicoza funcționind ca aliați ai sistemului. Secole de muncă zac congelate la Potosi, la minele din sud și sud-est. De la Potoși spaniolii au extras atîta argint, incit, ne asigură unele calcule, din el s-ar fi putut construi un pod între La Paz și Madrid. Dacă e greu de spus cit de exacte sint calculele astea, rămîne cert că munții Boliviei sint presărați cu oasele indienilor care au extras timp de veacuri argint întru prosperitatea și gloria coroanei spaniole. Din cele opt milioane de indieni, ciți trăiau pe actualul teritoriu al Boliviei înaintea conquistei, la proclamarea independenței, în 1825, mal rămăseseră un milion și jumătate. Azi, întreaga populație a țării numără în jur de cinci milioane. Aici nu tntîlnești construcții demne de reverența posterității. Marile mărturii sînt sub pămînt, iar deasupra rămîne partea precară, omul, cu așezările sale, cu ziduri semidis- truse, cu cimitire abandonate.De fapt, minele au suprimat aici mai multe vieți decît războaiele, ele fiind un fel de război care durează de secole. Sute de mii de „mitayos" (indieni supuși la muncă forțată în minele de argint, sub dominația spaniolă) au. căzut victime la Cerro Rico și in alte părți, iar minele de cositor devorează zeci de mii de „mitayos" ai secolului douăzeci. După' statisticile oficiale; in Bolivia — iar altiplanul este expresia ei concentrată — ar există 476 000 de persoane bolnave de tuberculoză și 50 000 de sifilis. Deși mari, cifrele acestea nu spun decît numărul celor înregistrați ca atare. în realitate, nimeni n-ar putea spune exact pînă unde a ajuns sărăcirea biologică a indienilor, mortalitatea infantilă, tuberculoza, silicoza etc. Cert este că sus, pe înălțimile Înghețate ale Anzilor, viața a executat un recul spre ultima frontieră. în America de Sud nu există o altă țară care să cumuleze atîtea recorduri triste : peste 70 la sută analfabețl, subnutriție pentru trei pătrimi din populație, 28 de ani durata medie a vieții în minele de cositor, 12 la sută din populația activă a țării șomează, 38 la sută din buget — destinat armatei și poliției, în timp ce pentru învățămînt și asistență socială, luate împreună, revin» numai 8 la sută. Prioritatea dată aparatului de represiune e explicabilă : altfel cum ar fi posibilă conservarea unor asemenea rînduieli 1
Vacile OROS

așa-

Acei medici moderni
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aparatul

unui articol publi- revista ..Science din care reprodu- cele ce urmează : foarte posibil ca.
Grație electronicii, persoanele Infirme pot manevra, prin comenzi vocale, 

de radio și televiziune, pot răsfoi cărți

Noile cuceriri din domeniile electronicii, mecanicii, chimiei, folosirii energiei atomice permit medicilor să lecuiască -maladii considerate pînă acum incurabile, aduc alinarea suferințelor, înlocuiesc brațe sau picioare paralizate. Veacul nostru, de mari descoperiri tehnico-științifice, a adus și continuă să a- ducă extrem de mari fo- ' loase și medicinii. Citeva din aceste, descoperiri fac obiectul cat in Digest", cern în„Este peste cîțiva ani, dacă veți avea nevoie de o intervenție chirurgicală, aceasta să fie făcută „de la distanță". Instrumentele vor fi manevrate de „miini" ale căror dimensiuni vor fi cam de zece ori mai mici decît cele omenești. Ele vor e- fectua operația mult mai exact și mai rapid decit în mod tradițional.La colegiul .,Queen Mary" din cadrul Universității din Londra, un grup de tehnicieni specialiști a elaborat și, în prezent, perfecționează un sistem de „prelungitoare de miini", miniaturale, care pot prin-

de și manipula numeroase instrumente chirurgicale, sub controlul unui chirurg aflat in fața unui tablou de comandă din afara sălii de operație. Șase pedale de picior dirijează două camere de televiziune ca-
televiziune îndeplinesc rolul „ochilor" săi.Un alt mecanism, numitul „cui semnalizator", a fost realizat de un chirurg ortoped din Cleveland. El este folosit pentru reimbinarea oaselor rupte

cascofon ce se fixează pe cap. Un aparat miniatural de radiorecepție, cu o putere de o milionime de watt, alimentat de o baterie cu mercur de dimensiunile unei tablete de aspirină, transmite undele,
cu ajutorul „căștii" răcește, folosită de neurochirurgii din California pentru a răci temperatura creierului cu cel puțin 10 grade.în prezent, savanți ai Universității din Stanford

și aparatele lor electronice
• CHIRURGUL OPEREAZĂ DE LA TABLOUL DE COMANDĂ • „OCHIUL ARTIFICIAL
• INVESTIGAȚII TN ADINCUL PROCESELOR CEREBRALE • „INIMA ATOMICĂ

ECHIVALA, CA IMPORTANȚA, ASELENIZAREA

re-i oferă chirurgului imaginea mărită a „cimpului operational". Mișcările e- fectuate de antebraț, de încheietura miinii, de degetul mare și cel arătător ale chirurgului sînt transmise „miinilor" mecanice. In timp ce camerele de

Inimâ artificials și motorul atomic, cu ajutorul căruia 
este acționată

ale șoldului și constă dintr-un șir de aparate electronice minuscule fixate într-un cui ortopedic tubular confecționat din oțel inoxidabil, lung de 6 țoii (1 țol => 2,5 cm) și avind grosimea unui deget. întregul sistem se închide și se deschide cu ajutorul unui magnet obișnuit, pe care-1 ține în mînă medicul. Dacă în timpul îmbinării oaselor șoldului crește efortul in zona afectată și implicit asupra aparatului, acest lucru este comunicat medicului prin intermediul unor sisteme de transmisie, ceea ce permite să se stabilească precis care mișcări cbnduc la sporirea e- fortului și trebuie deci e- vitate.în locul electroencefalo- grafului, aparat cu ajutorul căruia se investighează diferite maladii psihice, dar care provoacă a- desea o stare de iritație a- supra pacienților, îndeosebi a schizofrenicilor, se folosește in prezent un

pe care le captează din creier, unei mașini electronice de calcul. Această mașină descifrează semnalele primite. Experimentatorii noului sistem, medici la un spital din orașul Californian San-Jose, prezic o largă utilizare a acestui sistem, în scopul urmăririi zilnice a proceselor ce se produc în creierul celor ce suferă de boli psihice.într-un spital newyor- kez, în . timpul operațiilor efectuate pe creier, se utilizează așa-numitul costum cosmic, dotat cu o instalație electronică simplă. Acest costum înlătură primejdioasa temperaturii care se poate produce in spitalele moderne, cu aer condiționat, in timpul unor operații ce durează pînă la 10 ore. în țesătura costumului se introduc niște tuburi din material plastic, prin care o pompă asigură circulația apei încălzite Ia temperatura optimă. Un efect analog se obține

scădere a pacientului,

lucrează la elaborarea unor aparate pentru auz menite să se „altoiască" pe organismul omului. Un minuscul amplificator și un microfon, puse in legătură cu o antenă receptoare, sînt fixate după urechea pacientului. Acestea transmit undele electromagnetice amplificate spre un magnet ce se introduce în ureche. Acest magnet, la rîndul său, provoacă o vibrație a părților componente ale urechii, redînd simțul auditiv. Bateriile a- tomice permit, in ultimă instanță, „asimilarea" a- cestei instalații de către organism, ceea ce deocamdată nu se poate realiza din pricina vieții scurte a bateriilor obișnuite.Orbii, în creierul cărora au fost introduși electrozi, au „văzut" cu adevărat puncte luminoase. Un specialist in oftalmologie consideră că în viitor va fi posibilă recăpătarea vederii cu ajutorul a sute de electrozi amplasați In cre-

ier și legați cu o pereche de camere de televiziune minuscule, de mărimea u- nui bob de linte, montate în rama ochelarilor.Mii de bolnavi au supraviețuit grație stimulatorilor electrici ai inimii, ai căror electrozi sînt implantați în acest organ sau îl ating, menținind astfel un ritm normal al bătăilor inimii atunci cind acesta este perturbat. în prezent, chirurgii sint nevoiți să schimbe bateriile stimulatorilor o dată sau de două ori pe an. Un om de știință francez, dr. Paul Laurence, a construit un stimulator al inimii acționat de o baterie atomică a cărei durată de funcționare este de cel puțin 10 ani. El a și instalat asemenea aparate la 20 de pacienți din Franța, Olanda, R.F. Germania.Eforturile inginerilor și medicilor americani de a crea o inimă artificială care să fie implantată în întregime în organism par promițătoare și ar putea prelungi viața unui număr de circa 100 000 de oameni

anual. O primă inimă de a- cest fel, acționată de un „motor atomic", este experimentată pe animale. Oamenii de știință consideră că reușita acestor experiențe pe om va constitui o victorie tot atît de mare ca și aselenizarea ,pe Lună. Unii C tia apreciază 1980 oamenii inimi atomice.în prezent, cigătoare provocată de anghina pectorală este „controlabilă". Este suficient să apeși pe butonul unui mic aparat, pentru ca durerea să înceteze în numai citeva secunde. Apăsînd pe buton „din timp", durerea poate fi complet evitată.O destinație similară are un alt aparat, ai cărui e- lectrozi sint introduși în canalul cefalorahidian, In imediata apropiere a mă- duvei spinării. Denumit „stimulator al șirei spinării", el oprește durerea datorită scurt-circuitării impulsurilor dureroase, care ajung în șira spinării, și este folosit de obicei la pa- cienții car» continuă să rs-

i omului dintre aceș- că pînă în vor realizadurerea u-

simtă dureri după operații și care au rămas invalizi.Au fost create aparat» pentru controlarea de la distanță a funcționării inimii. Unul dintre acestea, de dimensiunile unei palme, cintărește 453 gr. Pacientul îl lipește de partea inferioară a cavității toracice, il pune în funcțiun» și, cu ajutorul unui telefon obișnuit, poate să-și transmită electrocardiograma la orice spital din Statele Unite. Astfel, medicii pot controla dereglările tnimii chiar și la pa- cienții aflați în călătorie...într-un institut din San Antonio a fost creat un a- parat acționat cu baterii, asemănător unui ceas de mină, care transmite electrocardiograme și permite să se efectueze un control permanent al inimii.Medicina a obținut succese uriașe în veacul trecut, dar astăzi trebuie să ne așteptăm la succese uimitoare grație unor aparate electronice complexe, energiei atomice și mecanicii".
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Telegrame si scrisori adresate C.C. al P.C R, 
tovarășului Nicolae Ceausescu

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIIn numele celor care au suferit de pe urma inundațiilor și al meu personal, mulțumesc profurțd Excelenței Voastre pentru expresiile de condoleanțe pe care ați binevoit să mi le trimiteți.
JUAN DOMINGO PERON
Președintele națiunii argentinene

Excelenței Sale
Doamnei GOLDA MEIR

Primul ministru al statului Israel TEL AVIV

Sosirea în Capitală a ministrului 
transporturilor din R. P. BulgariaLa invitația Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, vineri dimineața a sosit in Capitală Vasil Tanov, ministrul transporturilor din Republica Populară Bulgaria.La aeroportul Otopeni, ministrul bulgar a fost întîmpinat de Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Con

siliului de Miniștri, ministrul transporturilor și. telecomunicațiilor, de membri ai conducerii Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor.Erau prezenți Spas Gospodov, ambasadorul' R.P. Bulgaria la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
0 delegație a Frontului Unității 

Socialiste a plecat la SofiaDin toate colturile țării au continuat să sosească telegrame pe a- dresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care oamenii muncii de la orașe și sate — români, maghiari, germani și de alte naționalități — dau glas sentimentelor vibrante de prețuite, stimă și mîndrie patriotică pentru activitatea depusă de șeful statului român în noua solie de pace, prietenie și colaborare Întreprinsă în Liberia, Argentina și Guineea. Mesajele dau o înaltă apreciere activității fructuoase desfășurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, modului strălucit în care secretarul general al partidului a reafirmat cu vigoare politica statornică a țării noastre de amplificare a colaborării pe multiple planuri și de sprijinire activă a năzuințelor și e- forturilor statelor din Asia, Africa și America Latină care pășesc pe calea dezvoltării lor economice și sociale independente, contribuției prețioase la afirmarea în lume a aspirațiilor și năzuințelor nobile ale națiunii noastre, de prietenie, înțelegere și colaborare cu toate statele, de pace și progres social.Urmărind cu cel mai viu și profund interes itinerarul politic al tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu în Africa și America Latină, itinerar ce se înscrie pe linia acțiunilor consecvente întreprinse, în anii din urmă, de partidul și statul nostru, de secretarul general al partidului, în direcția promovării unei colaborări multilaterale cu țările din cele două continente — contribuție de

seamă la lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neo- colonialismului — oamenii muncii exprimă deplina adeziune față de rezultatele rodnice ale acestei vizite, care a constituit una din marile acțiuni politice internaționale ale României socialiste pe linia dezvoltării relațiilor sale de prietenie și colaborare, în interesul destinderii, păcii și securității, al statornicirii în lume a unor noi relații, bazate pe deplină egalitate și respect reciproc.Dînd glas acestor sentimente, telegramele conțin, in același timp, însuflețitoare angajamente prin care cetățenii patriei noastre iși exprimă hotărîrea de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea marilor obiective trasate de Congresul al X-lea și Conferința Națională ale partidului, de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a României pe noi culmi de civilizație și progres.Au mai trimis telegrame : lucrătorii din Ministerul Industriei Metalurgice. din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele, Ministerul Comerțului Interior, Consiliul Culturii și Educației Socialiste, Biroul Executiv al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Consiliul de conducere al Academiei „Ștefan Gheorghiu", Comitetul municipal. Buzău al P.C.R., Comitetul municipal Botoșani al P.C.R. și consiliul popular municipal. Comitetul orășenesc Motru al P.C.R., județul Gorj, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, oamenii muncii din cadrul Combi

natului siderurgic de la Hunedoara, Centrala de prelucrare a lemnului București, consiliul oamenilor muncii din cadrul Centralei cărbunelui — Petroșani, lucrătorii din cadrul Centralei materialelor de construcții-București, Combinatul de prelucrare a lemnului din Oradea. Emoționante telegrame au adresat, de asemenea,. Comitetul Național pentru apărarea păcii din Republica Socialistă România, Uniunea compozitorilor, Asociația oamenilor de artă din instituțiile teatrale . și muzicale, Asociația cineaștilor din România, lucrătorii întreprinderii „Salina"- Tg. Ocna, colectivul întreprinderii „Elcctronica“-București, ofițerii, maiștrii militari, subofițerii și sala- riatii civili din Comandamentul a- părării locale antiaeriene, personalul Unității militare 01 768-Bucu- rești. generalii, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii din Unitatea militară 02 450-B.ucurești, personalul Comandamentului trupelor de geniu, militarii și salariații civili din cadrul Comandamentului trupelor chimice, elevii, și cadrele Școlii militare de ofițeri a Ministerului de. Interne, personalul Unității militare 02 485-Bacău și ai Unității militare 02 496-București, precum și numeroase alte colective de Carpeni ai muncii din întreprinderi industriale, unități agricole, organizații economice, organizații de masă și obștești, instituții de în- vățâmînt și de cercetare, instituții cultural-artistice și, administrative din întreaga tată. (Agerpres)

Realegerea dv. fn înalta funcție de prim-ministru al statului Israel îmi^Oferă plăcutul prilej de a vă transmite, Excelență, felicitări, urări de sănătate și de succes în îndeplinirea importantei dv, misiuni.
ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

In zilele de 22 și 23 martie, la lași

Simpozion cu tema 

„Marketing internațional"în zilele de 22 și 23, martie, la Iași va avea loc Simppzionul național cu tema „Marketing internațional" (Cum introducem o marfă românească pe piețele străine), organizat.de Academia de științe sociale și politice a Republicii Socialiste România, Secția de științe economice și Centrul de științe sociale Iași, în colaborare cu Asociația română de Marketing, filiala AROMAR Iași, Institutul central pentru conducere și informatică, cabinetul județean pentru probleme de organizare științifică a producției și a muncii.în cadrul simpozionului, care va reuni specialiști din producție și cercetare, conducători ai unor întreprinderi de comerț exterior și. instituții centrale, cădțe didactice și studenți. vor fi prezentate numeroase comunicări privind probleme actuale de perfecționare a formelor și metode

lor de comerț exterior, pregătirea și formarea cadrelor de conducere și a specialiștilor, importanța calității produselor pentru dezvoltarea exporturilor. Urmează a fi prezentate, de asemenea, considerații asupra acțiunilor preconizate pentru valorificarea invențiilor românești peste hotare, distribuției produselor pe piețele străine, coordonării cercetării cu studiile de piață pentru produsele de export, importanta specializării și cooperării în industrie, pentru dezvoltarea exporturilor șl asupra posibilității de lărgire a exporturilor de produse chimice, instalații complexe și engineering în industria ușoară, mașinilor, produselor agricole, bunurilor de consum, specializării producției de mobilă pentru export și altele. (Agerpres)
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HOCHEI 

în finala campionatului 
european de juniori 

(grupa B)

ECHIPELE ROMÂNIEI 
Șl R. F. GERMANIALa pațippaKui artificial , ;,din parcul sportiv „23 August" din Capitală s-au încheiat ieri meciurile celor două serii ale campionatului european de hochei pe gheață pentru echipe de juniori (grupa B). Iată rezultatele ultimelor partide : R.F. Germania — Norvegia 8—1 (1—0,2—0, 5—1) ; Franța — Ungaria 7—5 (3—1, 3—0, 1—4) ; Bulgaria — Austria 12—0 (3—0, 4—0, 5—0) ; Danemarca — Italia 6--5 (3—4, 1—0, 2—1).Finala se va disputa astă-sea- ră, cu începere de Ia ora 19, între echipele României și R.F. Germania, pîștigătoarele celor două serii. în deschidere, pentru locul trei se vor întilni formațiile Norvegiei și Bulgariei.

SCRIMĂ

în „Cupa campionilor europeni" 

floretisteie de la Steaua doar pe locul 3„Cupa Europei" la floretă feminin n-a mai revenit, în acest an, așa cum ne obișnuisem în 1971, 1972 și 1973, echipei Steaua București. Campioana noastră pațională a trebuit să ■ se mulțumească' de această dată cu locul III, în timp ce pe podiumul învingătorilor a urdăț • vaiofțiasâ. echipă Voros Meteor din Budapesta, care a învins în finală cu 9—4 pe Dinamo Kazan (U.R.S.S.). Marea surpriză a actualei ediții a „Cupei Europei" — cum au numit organizatorii și întreaga presă sportivă italiană — înfrângerea echipei Steaua își are, desigur, explicațiile sale. Floretisteie noastre, din rîndul cărora n-au lipsit Ileana Gyulai, Ana Pascu, ECaterina Stahl, Zuzana Ardeleanu și Magdalena Bartoș, au început concursul în nota lor obișnuită, obținînd cîteva victorii comode.Cele două semifinale au adus față în față echipele Dinamo Kazan și Steaua București, pe de o parte, și Voros Meteor și S.C. Tauberbischo- feim (R F. Germania), pe de altă parte. Considerată în fapt ca adevă

rata finală a competiției, întîlnirea dintre campioana noastră și Dinamo Kazan a avut o evoluție pasionantă, încheindu-se la limită (8—7) în favoarea campioanei Uniunii Sovietice. Punctul critic al întregului meci l-au reprezentat cele . două înTrîngeri suferite de Ileana!,GyuJgT (nif numai in fața campioanei mondiale Nikonova, dar și a mai puțin experimentatei trăgătoare Pavlenko). Nu pot fi, desigur, trecute cu vederea nici inexactitățile de arbitraj... O comportare meritorie a avut Suzana Ardeleanu, care a obținut nesperate, victorii, în compania unor prestigioase. reprezentante ale floretei sovietice. Echipa bucureșteană a ocupat locul al treilea, intrecînd cu 9—5 pe campioana R.F. Germania.Vineri au început, tot la Torino, întrecerile individuale pentru „Trofeul Martini", prilej pentru floretisteie noastre de a face — sperăm — dovada adevăratei lor capacități.
Radu BOGDAN

Torino.ÎN CÎTEVA RÎNDURITurneul internațional de șah de Ia București a continuat aseară cu partidele cuprinse in runda a șaptea. Iată rezultatele : Ciocîltea (România) — Vesterinen (Finlanda) 1—0 ; Ghizdavu (România) — Țeșkovski (U.R.S.S.) 0—1 ; Popov (Bulgaria) — Stanciu (România) 0—1; Șubă (România) — Vogt (R.D.G.) 0—1. în clasament conduce maestrul sovietic Vitali Țeșkovski (6 puncte), urmat de Vesterinen (5 p.) și Vogt (4,5 p.).TENIS • Ilie Năstase s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Washington, concurs con- tind pentru grupa I a Circuitului W.C.T. în „optimi" Năstase l-a învins pe francezul Georges Goven cu 6-2, 6-2. • Au continuat întrecerile turneului internațional de tenis de la Sao Paulo (grupa a III-a W.C.T.). Favoritul nr. 1 al concursului, australianul Rod Laver, s-a calificat în sferturile de finală învingîndu-1 cu 6-2, 6-2 pe neozeelandezul Onny Pa* run. în proba de dublu, perechea Ion Țiriac (România) — Adriano Pa- natta (Italia) a întrecut cu 6-4, 6-1

cuplul Juan Gisbert (Spania)—Roger Taylor (Anglia) și s*a calificat pentru semifinale.HOCHEI PE GHEAȚA. — în campionatul mondial de hochei pe gheață (grupa C), competiție care se desfășoară în aceste zile în diferite o- rașe din Franța, selecționata Elveției a întrecut eu 4-0 (3-0, 1-0, 0-0) formația Bulgariei. Alte rezultate : Franța—Ungaria 6-4 (1-0, 3-1, 2-3) ; R.P.D. Coreeană—R.P. Chineză 3-2 (1-0, 1-0. 1-2) ; Italia—Australia13-0 (2-0, 7-0, 4-0).FOTBAL. — Selecționata Republicii Zair, calificată pentru turneul final al campionatului mondial, a câștigat „Cupa Africii". în rejucarea finalei, fotbaliștii din Zair au învins cu 2-0 (1-0) formația Zambiei.TENIS DE MASA — în cadrul „Ligii europene", selecționata Ungariei a intîlnit la Moscova echipa U.R.S.S. Jucătorii maghiari au obținut victoria cu scorul de 6-1. Punctul echipei gazdă a fost obținut de Zoia Rudnova, care a întrecut-o

cu 2-1 pe Iudit Magos. Cel mai bun jucător al echipei ungare, Istvan Jortyer, l-a învins cu 2-0 pe Stanislav Gomozkov și cu 2-1 pe Sarhoian. în clasamentul final al competiției pe primul loc s-a clasat selecționata Ungariei, urmată de Suedia.BASCHET — „Cupa campionilor europeni". în semifinale, în competiția masculină — la Varese, Ignis Varese—Radnicki Belgrad 105-78 (56-45) ; la Madrid. Real Madrid— Berck (Franța) 99-67 (54-35). Deținătoarea trofeului feminin, Daugava Riga, a întrecut, în deplasare, formația S.K. Lodz cu 91-52 (42-26).Astăzi, în cadrul etapei a 20-a a campionatului diviziei A la fotbal, se dispută două partide. La București (pe stadionul Giuleștî),' Rapid—Steagul roșu Brașov, iar la Arad U.T.A.—Steaua.Repriza a doua a acestor întîl- niri va fi transmisă alternativ la radio, pe programul I, cu începere de la ora 17. Meciul U.T.A.— Steaua va fi televizat în întregime, cu începere de la ora 16.

Vineri a plecat la Sofia o delegație a Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășul Laurean Tulai, președintele Consiliului județean Sălaj al Frontului Unității Socialiste, care, la invitația Consiliului Național al Frontului Patriei, va face o Vizită pentru schimb de experiență în R.P. Bulgaria. .La plecare, pe aeroportul Otopeni.

delegația a fost salutată de tovarășul Ion Turcu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, Marin Enache, membru în Biroul Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, de activiști ai consiliului.Au fost prezenți reprezentanți al Ambasadei R. P. Bulgaria la București.
C r o n i ca zilei

Vineri seara, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare festivă consacrată aniversării Armatei populare mongole, la care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București.Adunarea a fost deschisă de ge- neralul-maior Enciu Gheorghe, membru al consiliului de conducere al Ministerului Apărării Naționale, care a rostit un cuvînt de salut. ,Despre semnificația evenimentului a vorbit Giambyn Niarnaa, ambasadorul R. P. Mongole la București.Participanții la adunare au vizionat apoi o fotoexpoziție și un film înfățișînd aspecte din viața și activitatea militarilor Armatei populare mongole.O întîlnire a ambasadorului Giambyn Niarnaa cu cadre și ostași din- tr-o unitate a armatei noastre a precedat festivitatea de la Casa Centrală a Armatei.
★Vineri a părăsit definitiv țara • noastră Alfred Rappard, ambașado-

maramureșene
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ft extinde rețeaua 

serviciilor în satele

BAIA MARE (Corespondentul „Scinteii", Gh. Susa). — Rețeaua de prestații a cooperației de consum din județul Maramureș a înregistrat o extindere substanțială. în primele două luni din acest an, perioadă în care au fost deschise un număr de 30 de noi secții, care se a- daugă color 514<- cu 311 de profile, existente la sțîrfcituM anului 1973. Dintre secțiile nou deschise de către cooperativele zonale în mediul sătesc . sînt tot mai mult căutate cele de reparații de obiecte de uz casnic, de repafat și tapisat mobilă, de cromat, nichelat și alămit. precum și cele de construcții . sătești. din care pîriă fa sffrșitul anului va avea cel puțin cîte una fiecare din cooperativele zo

. Mobila realizată de lucrătorii întreprinderii de prelucrare a lemnului din Iași este tot mai apreciată și solicitată în țară și peste hotare. în momentul de față, mobila de Iași se exportă în 18 țări, printre care Suedia, Olânda, R.F. Germania, Franța, Japonia, U.R.S.S,, S.U.A. Mini- setariie „S-lfl", scaunele „Ox- fofcd", bibliotecile „ȘJwen" ți scaunele „Eveline" sînt doâr c{- teva din cele 46 tipuri de mobilă de Iași care pleacă hotare.Constructorii de mobilă șeni au reușit, in primele luni ale anului, să onoreze comenzile beneficiarilor externi cu un plus de producție concretizată în 200 garnituri de mobilă corp, 100 garnituri de mo

bilă de artă și stil, 15 000 scaune curbate. Pentru prospectarea, în continuare, a pieței externe, specialiștii și lucrătorii întreprinderii au proiectat și realizat noi garnituri de mobilă corp și mobilă stil, precum și scaune curbate. Predomină mobila din lemn de stejar și cea cu furnire de nuc și exotice, finisate cu îacmfi poliesterice.în 1974 întreprinderea de prelucrare a lemnului din Iași va participa cu astfel de mobilă la 7 tîrguri internaționale și la 4 expoziții interne și internaționale ce se vor organiza la Koln, Lyon, Bruxelles, Kiev, Londra, Viena și altele.

rul Elveției în Republica Socialist# România.
★Ieri s-au deschis în Capitală lucrările sesiunii științifice jubiliare a Institutului de ftiziologie, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la înființare. în raportul introductiv, prof, dr. docent C. Anastasatu, membru corespondent al Academiei, directorul Institutului de ftiziologie, a relevat contribuția adusă de institut în combaterea și declinul tuberculozei in țara noastră.în continuare au fost prezentate rezultatele cercetărilor științifice e- feetuate în ultimii doi ani in institut..Lucrările sesiunii, la care participă academicieni, profesori universitari, directori ai unor institute de cercetare științifică, precum și numeroși specialiști din țară, continuă.
★în saloanele Muzeului de artă din Cluj a avut loc, vineri la amiază, vernisajul expoziției artiștilor amatori din cadrul uzinelor siderurgice Hoesch din Dortmund. Au luat parte reprezentanți ai municipalității, oameni de cultură și artă, precum și delegați ai acestor uzine vest-ger- mane. Expoziția, organizată sub auspiciile Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea, prezintă publicului clujean picturi, lucrări de artă decorativă, diferite obiecte de artă mecanică.
★La Cluj a luat ființă Centrul republican de studii aplicative, menit să pună bazele, științifice ale culturii intensive a hameiului, plantă aromatică indispensabilă fabricării berii.(Agerpres)
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Mobilier comercial modern produs la „BăimăreanaV» ■
ii

O cifră rotundă, cu semnificație de jubileu, ne reamintește . în aceste zile faptul că cel mai vechi furnizor de mobilă comercială din țară se numește platforma „Băimăreana" a întreprinderii județene de industrie locală Maramureș. Cu noile garnituri de mobilă comercială pe care întreprinderea le confecționează din ultimul tip denumit „MD", pentru două mari magazine universale din Brașov și Bacău, constructorii băimă- reni ating al 400 000-lea mp de spațiu comercial mobilat în întreaga țară. Printre beneficiarii din ultima vreme ai rafturilor.

gondolelor și tonetelor proiectate și realizate de întreprinderea băimăreană se numără magazinele universale „Crinul" din Alexandria. „Doina" din Tulcea, .,Tomis" din Constanța, „Luxor" din Tg. Mureș. „Modern" din Baia Mare. Efortul colectivului de proiectanți și constructori de mobilier comercial a fost orientat spre crearea unui mobilier care să asigure posibilitatea amenajării tuturor structurilor necesare unei vîn- zări moderne, cu utilizarea optimă a spațiului din magazine, și cu adaptabilitate la orice tip de magazin. Liniei

estetice moderne a mobilierului îi este subordonată atit folosirea materialului de finisaj de tipul PVC, pe suport textil, tapet lavabil. Plăci Înnobilate și furnire, cit și acoperirile suprafețelor metalice prin zinca- re, vopsire cu emailuri pe bază de rășini sintetice ori cromare lucioasă. Iată doar cîteva elemente care tac cunoscute în tară priceperea și hărnicia colectivului de muncă al sectoru- 'ul de mobilier comercial de la „Băimăreana". strădania de a realiza un mobilier comercial modern, multifuncțional.
vremea

Ieri !n țară t Vremea s-a răcit ușor 
în sudul și estul țării și a rămas re
lativ caldă în celelalte regiuni. Au 
căzut precipitații temporare, sub formă 
de burniță și ploaie, în Dobrogea, șt sub 
formă de ploaie, lapoviță și, cu totul

izolat, ninsoare în Oltenia, Muntenia și 
sud-estul Moldovei. In Carpații meri
dionali a nins. Izolat în zona muni
cipiului Drobeta Turnu-Severin s-a 
semnalat polei. Vîntul a suflat mode
rat, cu intensificări locale în zona de 
munte și în sud-estul țării. Temperatu
ra aerului la ora 14 oscila între 1 grad 
la Bechet și Băllești și 14 grade la 
Satu-Mare și Baia Mare. în București : 
Cerul a fost acoperit. Temporar a 
plouat. Vîntul a prezentat intensificări 
de scurtă durată. Temperatura maximă 
a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 
18 și 19 martie. în țară : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în estul și 
sud-estul țării, unde la începutul in
tervalului vor cădea precipitații locale, 
în rest precipitații izolate. Vînt potri
vit, cu intensificări pînă la tare. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse între 
minus 5 și plus 5 grade, iar maximele 
vor oscila între 4 și 14 grade. în Bucu
rești : Cerul va fi variabil, mai mult 
noros la începutul intervalului-, cînd 
vor cădea precipitații slabe. Vînt po
trivit. Temperatura ușor variabilă.
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LOTO 
i! 1 'NUMERELE EXTRASELA TRAGEREA DIN 15 MARTIE1971FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI S 1 220 189 lei.Extragerea I : 14 10 16 85 13 74 41 17 37.Extragerea a II-a : 54 18 48> 53 288 50 25 23.

„MEJDUNARODNA POLITIKA"

Namibia - diamante și cătușe
Revista iugoslavă „MEJDUNARODNA POLITIKA" publică un articol 

semnat de FRANZ J. T. LEE, conferențiar, membru al organizației „Pan 
African International", în legătură cu exploatarea nemiloasă a populației 
din Namibia, reliefînd hotărîrea namibienilor de a-și cîștiga, cu orice preț, 
libertatea. In articol se arată, intre altele :„în anul 1883. un negustor din Bremen, Adolf Liideritz, a cumpărat o parte din Namibia de la un oarecare Josef Fredericks, șeful tribului Khoikhoin, în schimbul a 100 lire sterline și 200 puști. Pînă în 1913 au emigrat în Namibia circa 14 000 de germani în speranța că acolo se vor îmbogăți rapid, majoritatea instalîndu-șe ca fermieri. în 1904 a izbucnit faimoasa răscoală populară a hererilor împotriva colonialismului german. Au sosit întărituri sub comanda generalului von Trotk. Au fost masacrați 78 300 de hereri din cei 100 000 cîți populau atunci Namibia.Administrația colonială germană a confiscat pămîntul celor care au supraviețuit acestui genocid (In număr de numai 21 700). în 1907. tribul Khoikhoin . s-a răsculat împotriva autorităților germane, dar a fost decimat de ' soldații generalului Deumling. în jurul anului 1890, în Namibia trăiau 20 000 de reprezentanți al tribului Nama. Datorită politicii autorităților de distrugere în masă, numărul lor a ajuns în 1911 la cifra de 9 800,în perioada primului război mondial trupele sud-africane au intrat în Namibia, ocupînd întreg teritoriul în 1915. După multe eforturi, O.N.U. a anulat, la 27 octombrie 1966, mandatul Africii de Sud și a declarat că Namibia se află din acel moment sub tutela Națiunilor Unite. S-a constituit un consiliu O.N.U. pentru

bogate, bogățiile naturale ale pă- mîntului, bogățiile miniere, porturi’e și mijloacele moderne de comunicare, totul este rezervat minorității albe. Deși în Namibia plouă rar, a- ceastă țară are un pămînt foarte favorabil pentru creșterea oilor și cornutelor. După pescuit, un loc important in ramurile industriei îl reprezintă mineritul. Uraniu, cupru, plumb, zinc, diamante — toate a- cestea se află în Namibia in cantități foarte mari. Dar negrii nami- bieni nu au nici un fel de avantaje de pe urma acestor bogății naturale. Diamantele sînt exploatate de compania «De Beers Consolidated Mines of S.A. Ltd.». Pieile de caracul sînt vîndute la licitație la Londra, produsele lactate și carnea sînt expediate în Africa de Sud, peștele este exportat de firmele care controlează Africa de Sud.C.D.M. (compania care exploatează zăcămintele de diamante din Africa de sud-vest) este de departe cea mai mare companie care investește capital in Namibia și, în același timp, cel mai - important, producător de bijuterii din lume. Peste 5 000 de muncitori africani, originari din Ovamboland, sînt angajați de C.D.M. ; ei primesc lunar în medie

50 de dolari. C.D.M. controlează întreaga viață a acestor muncitori. Compania a obținut dreptul de a exploata, pînă in anul 2010, minele de diamante din Namibia, situate pe o • suprafață de 200 mile în lungime și 50 mile lățime. Numai in 1969 s-au extras în Namibia 2 034 292 carate de diamante. în acel an profiturile C.D.M. reprezentau de două ori bugetul de stat al Namibiei.Exploatarea nemiloasă a populației face ca mortalitatea infantilă să fie în Namibia foarte mare : 50 lasută din copii mor înainte de virsta de 6 ani. Media de virstă a bărbaților negri este de 31 de ani ; a femeilor negre — de 32 de ani.Deși Namibia ocupă 824 000 kmp, ceea ce reprezintă o suprafață egală cu cea a R. F. Germania și Franței Ia un loc, are o populație de numai un milion de locuitori. Proporția intre albi și negri este de 1 la 7. în 1970 existau numai patru medici negri, față de 90 de albi. Datorită unor asemenea condiții catastrofale pe planul asistenței medicale, mor anual sute de oameni de boli cum ar ti difteria sau tuberculoza.Popoarele din Namibia au o îndelungată tradiție a luptei împotriva colonialismului și a apartheidului sud-african. Răscoalele triburilor Ovambo, Nama și altele, care au izbucnit la șfirșitul anului 1971, atestă voința revoluționară a namibienilor de a-și cuceri cu orice preț libertatea.Din iunie 1960, sub conducerea organizației populare din Africa de sud-vest (SWAPO), popoarele din Namibia au hotărîț ca, folosind toate mijloacele - ce le stau la dispoziție, să lupte pentru deplina lor emancipare, să obțină recunoașterea Namibiei ca patrie legală și legitimă a tuturor namibienilor".
„TIMES"

Namibia, compus din 11 membri, care trebuiau să examineze căile și modalitățile în care va acționa administrația viitoare. încă din 1968, Africa de Sud nu a permis membrilor acestui consiliu să intre pe teritoriul Namibiei. în mai 1972, după vizita întreprinsă în Namibia de Kurt Waldheim, secretar general al O.N.U., Africa de Sud a acceptat numirea unui comisar al O.N.U. pentru Namibia cu sediul la New York, urmînd să viziteze periodic această țară și să prezinte rapoarte.Economia Namibiei reprezintă un amestec între industria europeană și economia africană. Colonialiștii albi posedă ferme întinse în care utilizează mina de lucru ieftină a populației negre. în așa-numitele „homeland" sau „bantustans" (ceea ce Înseamnă în realitate niște rezervații), negrii trăiesc și muncesc, pentru o. bucată de pîine, încercînd să supraviețuiască într-o economie foarte primitivă |i anacronică. Fermele

0 nouă epocă a dirijabilului?Căzut in uitare, timp de mai bine de trei decenii, dirijabilul revine, odată cu criza combustibililor, în atenția specialiștilor, reven- dieîndu-și insistent un loc în sfera mijloacelor de transport. Cotidianul britanic „TIMES" publică, sub semnătura lui Adam Fergusson, un materia] în care se evaluează șansele relansării „corăbiilor aerului".
Criza de energie ne determină, 

se pare, să privim Intr-o nouă lu
mină dirijabilele — aceste „.corăbii 
ale văzduhului". Firește, relansarea 
acestui tip specific de aparat de zbor 
— „mai ușor decit aerul" — ca un 
mijloc de transport necesită o argu
mentație pricepută. Dirijabilul va avea 
o viteză de deplasare mai ridicată de
cit a vaselor de mărfuri, dar totuși 
mai mici decit a avioanelor. In si
tuația existenței unui număr anume 
de dirijabile care să funcționeze, cos
tul acestora este estimat undeva intre

cargouri și avioanele pentru transpor
tul mărfurilor. Dar viteza și costul 
silit nerelevante dacă nu se are in 
vedere specificul însuși al incărcătu- 
rii_ — greutatea sa in raport cu va
loarea și volumul, gradul de peri
sabilitate și urgență. Grinele, petro
lul, metalele, lina, majoritatea ma
teriilor prime și a produselor pri
mare vor fi totdeauna transportate 
pe calea apei. Alte mărfuri — cu 
un volum mai redus ori destinate 
unui transport urgent — vor trebui 
fără îndoială „să achite" in conti

nuare costurile extrem de ridicate 
ale transportului cu avioane. Măr
furile cele mai indicate transportu
lui cu dirijabilele ar fi produsele 
manufacturate de volum și greutate 
medie.

E adevărat că viteza unui dirija
bil nu pare atit de importantă, a- 
vînd in vedere produsele pentru care 
ar fi cel mai potrivit să le trans
porte : automobile, mașini-unelte și 
chiar whiski. UHlizind dirijabilul 
insă s-ar putea înlătura in bună mă
sură un neajuns — al intirzierilor 
de livrare de care se fac de nenu
mărate ori responsabile mijloacele 
convenționale de transport. Dirijabilul 
prezintă și alte avantaje : utilizarea 
spațiului aerian — deloc aglome
rat — de pină la 1 200 m altitudine, 
avioanele pe trasee lungi zburînd 
totdeauna la înălțimi mai mari, gra
dul de securitate a aparatului, cînd 
e umplut cu combustibil gazos nein
flamabil, „independența" față de 
sol, posibilitățile complexe de diri
jare etc, Aspectul cel mai important 
e acela că un dirijabil necesită o 
operațiune unică in transportul măr
furilor de la o țară la alta. Faptul e 
cu atit mai semnificativ pentru o ța
ră insulară, cum e Marea Britanie : 
dirijabilele ar apărea ca cel mai ief
tin mijloc de livrare a unor produse 
pe ruta Birmingham-Lyon sau Bath- 
gate-Milano, de exemplu, chiar de
cit camioanele, ce trebuie să traver
seze Canalul Minecii la bordul vase
lor, In cazul dirijabilelor interconti
nentale, economiile ar fi și mai sub
stanțiale prin evitarea transportului 
rutier sau pe calea ferată și a costu
rilor operațiunilor de manevrare din 
porturile intermediare.

Intr-un document prezentat in fa
ța Societății aeronautice, profesorul 
Denis Howe, de la Institutul de teh
nologie Cranjield, înfățișînd modelul 
unui dirijabil cu un deplasament dt 
1000 tone, funcțlonind pe o dis
tanță de peste 8 000 kilometri, la o 
viteză de 165 kilometri pe oră, cu o 
încărcătură netă de 30 la sută, a ară
tat că acesta e potrivit pentru a 
transporta „bunuri manufacturate de 
valoare ridicată, mai ales cele de o 
aensitate scăzută, cum ar fi vehicu
lele, in general".

Vasele au nevoie de porturi, iar a- 
vioanele — de aeroporturi și piste 
de decolare. Or, cum o gamă foarte 
largă de produse manufacturate ne- « 
cesită adesea un traseu ce străbate 
continentele și spațiile intercontinen
tale, sistemul dirijabilelor, înzestrat 
cu capete de linii de.o extremă sim
plitate, s-ar dovedi cu mult mai efi
cient și economic decit oricare alte * 
mijloace de transport. Industria aero
nautică se pregătește acum să re
considere o tehnologie aparent de
suetă, căzută in uitare.

Criza petrolului, costul ridicat al a- 
cestuia — sînt argumente esențiale 
în favoarea renașterii dirijabilului. 
Cum combustibilul reprezintă o mare 
parte din cheltuielile de transport, 
un amarat de zbor care ar consuma 
mai puțin devine demn de atenție.

organizat.de
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Convorbiri si documente care deschid SIRIA ROMANIA i

largi perspective colaborării
dintre România si Guineea

AMPLU ECOU AL VIZITEI TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 

ÎN REPUBLICA GUINEEACONAKRY 15 (Corespondență de la Mircea S. Ionescu). — Ziarul „Horoya", organ central al Partidului Democrat din Guimeea, consacră un număr special vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în această țară.Entuziasmul cu care poporul gui- neez l-a primit pe oaspeți, pretutindeni pe parcursul vizitei, este o dovadă — subliniază ziarul — că fiecare guineez se bucură de prietenia dintre cele două țări și popoare, de deplina înțelegere în care s-au desfășurat convorbirile oficiale între conducătorii de partid și de stat ai României și Guineei, in spiritul aspirațiilor de Justiție, pace și colaborare.Apreciind înalta semnificație a documentelor semnate de reprezentanții celor două țări la Conakry, ziarul arată că „Tratatul dc prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Guineea, în care sînt proclamate principiile pe care cele două țări sînt hotărite să le pună Ia baza relațiilor reciproce, ca și a relațiilor lor cu toate celelalte state, este, intr-adevăr, de mare însemnătate. Acest tratat va stimula și mai mult dezr voltarea raporturilor, pe toate planurile, dintre România și Guineea, țări care fac parte din marea familie a luptătorilor împotriva imperialismului. colonialismului, neoco- lonialismului și rasismului".Ziarul însoțește relatările vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în Guineea cu numeroase fotografii.Posturile de radio din Conakry au difuzat, de asemenea, după încheierea vizitei, trei zile consecutiv,

atit în emisiunile de dimineață, cit și în cele de după-amiază, ample comentarii pe marginea documentelor semnate de președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toură, de ceilalți reprezentanți români și guineezi. „Atit tratatul de prietenie și cooperare, care este cel mai important act istoric roinâno-guineez — sublinia comentatorul emisiunii „Vocea revoluției" — cit și protocolul privind prima sesiune a comisiei mixte de cooperare economică și tchnico-științifică, acordurile privind exploatarea și valorificarea in comun a unor însemnate bogății naturale de care dispune țara noastră, în interesul propriei noastre dezvoltări, ca și cele referitoare la schimburile comerciale, la cooperarea în domeniile sănătății publice, învăță- mintului, sînt rezultatele fructuoase ale convorbirilor prietenești, sincere,, deschise dintre președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Tourc, ce au depus eforturi susținute pentru multiplicarea raporturilor româ- no-guineeze, ajungind Ia rezultate concrete, avantajoase celor două țări și popoare. Aceste documente deschid largi perspective colaborării dintre cele două partide, țări și popoare și slujesc intereselor păcii, justiției și înțelegerii nale".în perioada vizitei Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu în Republica Guineea și citeva zile după plecarea înalților oaspeți, postul de radio Conakry a difuzat largi pasaje din cuvintările rostite de președinții Nicolae Ceaușescu și Ahmed Sekou Toure.

internațio-tovarășului â tovarășei

Peste 75 000 de salbriați din întreprinderile de stat din Franța și numeroși 
funcționari bancari aflați în .grevâ de mai multe zile au demonstrat la 
Paris împotriva creșterii costului vieții, cerînd luarea de mâsuri pentru 
îmbunâtâțirea condițiilor de muncâ și introducerea unui nou sistem 

de salarizare

Componența 
cabinetului

VIENA

italianROMA 15 (Agerpres). — Miniștrii noului cabinet pe care Mariano Rumor l-a prezentat joi seara președintelui republicii, Giovanni Leone, au depus în cursul zilei de vineri jură- mintul.Cabinetul este format din 25 de membri, reprezentind partidele de- mocrat-creștin, socialist și socialist- democratic. Alcătuirea noii formule tripartite, cuprinzînd 15 miniștri de- mocrat-creștini, șase socialiști și patru socialiști-democratici, pune capăt crizei guvernamentale declanșate la 2 martie prin hotărîrea republicanilor de a părăsi cabinetul.în linii mari, remarcă observatorii politici, noul guvern se prezintă ca și precedentul, singurele schimbări notabile fiind cele din conducerea Ministerului Trezoreriei, pe care și-o va asuma Emilio Colombo (demo- crat-creștin), a Ministerului de Finanțe, încredințată lui Mario Tanassi (socialist- democratic), și a Ministerului Apărării, care va reveni lui Giulio Andreotti (democrat-creștin).■ în celelalte posturi importante din guvern au rămas vechii titulari, Aldo Moro fiind în continuare ministru de externe, iar Antonio Giolitti — ministrul bugetului.
Finlanda se pronunță 

pentru grăbirea 
Conferinței europene

de securitatePARIS 15 (Agerpres). — într-un Interviu acordat ziarului „Figaro", primul ministru al Finlandei, Ka- levi Sorsa, a relevat că țara sa se pronunță pentru grăbirea lucrărilor din cadrul celei de-a doua etape a Con- feținței europene pentru securitate și cooperare, astfel incit să poată începe etapa a treia, la nivel inalt. El a arătat că Finlanda a adoptat măsurile pregătitoare necesare pentru realizarea celei de-a treia etape a conferinței, programată să aibă loc U Helsinki.
♦

o.n.u. Sesiunea extraordinară a Comisiei

o cooperare în permanentă 
dezvoltare

UN ARTICOL DIN BISĂPTĂMINALUL LIBANEZ 
„LE COMMERCE DU LEVANT"BEIRUT 15 (Corespondență de Ia C. Ionescu). — Bisăptăminalul libanez „Le Commerce du Levant", revistă cu largă răspindire în cercurile economice din zonă, publică în ultimul său număr un amplu articol intitulat : „Siria—România. O cooperare reciprocă în permanentă dezvoltare". Sint prezentate diverse aspecte ale relațiilor economice ro- mâno-siriene, subliniindu-se importanța deosebită pe care a avut-o pentru continua lor dezvoltare și în proporții sporite recenta vizită in Siria a tovarășului Nicolae Ceaușescu.„Președintele Nicolae Ceaușescu a vizitat, intre 17 și 19 februarie, Siria, unde s-a intîlnit cu președintele Hafez Al-Assad, Această vizită — scrie „Le Commerce,du Levant" — ne face să relevăm relațiile de cooperare siriano-române și' relațiile României cu lumea arabă.

Ea ne face, de asemenea, să evidențiem politica externă a României și activitatea Sa politică și economică".Revista menționează că. în urma tratativelor din 1972, Siriei i-a fost acordat un credit jn vederea achiziționării de echipament și materiale tehnologice de fabricație românească pentru a realiza o serie de proiecte. După ce enumeră o serie de produse pe care Siria le exportă în România, precum și produse importate din țara noastră, „Le Commerce du Levant" subliniază că a- . ceste fapte demonstrează „dezvoltarea continuă a relațiilor dintre Siria și România, dezvoltare care va face să crească cooperarea mutuală în interesul și spre binele ambelor țări".Articolul este însoțit de un grafic al schimburilor economice româno- siriene pe parcursul a 12 ani.
ORIENTUL APROPIAT
Un interviu al regelui Hussein • Vizita delegației internațio
nalei socialiste la Tel Aviv • Declarațiile secretarului de stat 

al S.U.A. • Ministrul de externe israelian. Ia WashingtonWASHINGTON 15 (Agerpres). — în cadrul unui interviu acordat corespondenților de presă acreditați la Washington, regele Hussein al Iordaniei, care efectuează o vizită in Statele Unite, a afirmat că, în ultima perioadă, se constată o tendință de îmbunătățire a relațiilor lumii arabe cu S.U.A. ; el și-a exprimat încrederea că embargoul în privința exporturilor de petrol către Statele Unite va fi ridicat.Referindu-se la situația din Orientul Apropiat, regele Hussein a opinat că una dintre cele mai dificile probleme în cadrul negocierilor pentru o reglementare pașnică va fi cea a Ierusalimului, arătind că „trebuie restaurată suveranitatea arabă asupra părții arabe a orașului". în legătură cu negocierile privind dezangajarea militară cu Israelul, Hussein a declarat că guvernul său și-a prezentat punctul de vedere, dar nu încă un răspuns clar.

pa actuală, obiectivul prioritar urmărit de Statele Unite în Orientul Apropiat. Această declarație a fost făcută de șeful diplomației americane după consultările pe care le-a întreprins cu cerile externe Comisia pentru afa- a Senatului.
4*externe al Israelului,

a primitTEL AVIV 15 (Agerpres). celarul Austriei. Bruno aflat într-o vizită în Israel, tea unei delegații a Internaționalei Socialiste, a conferit cu premierul Golda Meir asupra căutărilor în vederea unei reglementări politice în Orientul Apropiat.Referindu-se la această .întrevedere, ministrul israelian al informațiilor. Shimon Peres, a declarat că schimbul de vederi dintre cele două părți s-a desfășurat intr-o atmosferă constructivă, el avînd ca obiect viitorul și pacea in regiune.

— Can- Kreisky, în frun-

WASHINGTON 15 (Agerpres). — în cadrul unei declarații făcute presei, secretarul de stat american, Henry Kissinger, a arătat că încheierea unui acbrd de dezangajare militară între Siria și Israel, în zona înălțimilor Golan, constituie, în eta-

fările producătoare de petrol 
se pronunță pentru raporturi 

economice echitabile
CONFERINȚA EXTRAORDINARĂ A O.P.E.C.La Viena se deschid astăzi lucrările conferinței extraordinare a Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.), la nivelul miniștrilor de resort ai celor 13 state membre. Ordinea de zi a reuniunii cuprinde două mari teme : stabilirea noii politici a prețurilor la petrol și dezbaterea proiectului de creare a unei bănci pentru dezvoltare a O.P.E.C., asupra căruia fe-a căzut de acord in luna ianuarie. în ce privește stabilirea prețurilor Ia petrol, ce vor fi aplicate cu începere de la 1 aprilie, in cercurile participanților se apr.eciază că, după sporirea de aproximativ trei ori a preturilor din ultimele cinci luni, a devenit posibilă menținerea acestora la actualul nivel (singură Arabia Saudită se pronunță pentru micșorarea prețurilor în vigoare).Crearea unei „Bănci O.P.E.C.", menită să sprijine înfăptuirea programelor de dezvoltare ale țărilor în curs de dezvoltare, idee asupra căreia s-a convenit la precedenta reuniune a O.P.E.C., este și ea legată într-un fel de evoluția prețurilor petrolului din ultima perioadă. Actualitatea înfăptuirii acestui proiect, declara secretarul general al organizației, dr. Abderrahman Khene, derivă din „situația în care se găsesc țările în curs de dezvoltare. ca urmare a sporirii prețurilor. situație' pe care țările producătoare de petrol nu pot să nu o ia în considerație. Banca O.P.E.C., adăuga el, ar urma să favorizeze dezvoltarea racestor țări prin furnizarea de regim timp.O.P.E.C., mobilizarea de care ___membre ale acestei organizații și atenuarea unor consecințe defavorabile ale „acumulării" și „înghețului" unor importante venituri.Comentatorii de presă care urmăresc activitățile din cadrul

mijloace financiare în preferențial", se subliniază ___  .crearea băncii ar permite „surplusului monetar" dispun o serie de țări
în același la sediul

O.P.E.C. subliniază tendința cres- cindă manifestată în rîndul diferitelor țări membre ale organizației de a înscrie într-o măsură tot' mai mare preocupările O.P.E.C. în contextul unor probleme majore care confruntă lumea de azi, cum sint reducerea decalajului existent între nivelul economic al țărilor in curs de dezvoltare și cel al țărilor puternic industrializate, reevaluarea intr-o nouă perspectivă a problemelor energiei și materiilor prime și, in general, stabilirea de noi relații între țările posesoare de materii prime și statele dezvoltate. „Consider că în prezent există o ocazie pentru toată lumea pentru a proceda la o revizuire profundă a raporturilor economice" — declara recent secretarul general al O.P.E.C. Aceste raporturi, preciza el. au fost stabilite într-un anumit moment, cînd puterile industriale fixau în mod unilateral prețurile materiilor prime în general și al produselor manufacturate vîndute de ele țărilor în curs de dezvoltare. Ca urmare a crizei petrolului, ’ se impune cu acuitate revizuirea valorilor stabilite unilateral în trecut la diferite produse '; cu alte cuvinte. consider că trebuie reconsiderați termenii de schimb".în acest sens, reuniunea care se deschide astăzi urmează să exemplifice, o dată mai mult, într-un< domeniu specific, preocuparea cres- cîndă a țărilor mari producătoare de petrol — țări în curs de dezvoltare — de a valorifica propriile resurse naturale în favoarea emancipării lor economice și sociale, de a restrînge aria de acțiune a'monopolurilor străine implantate în e- conomiile lor naționale, de a sprir, jini eforturile de progres ale celor- ' lalte țări in curs de dezvoltare și de a contribui la instaurarea unor ranorturi noi, de egalitate și echitate intre' statele lumii.
Comeliu VLAD

populației și-a încheiat lucrărileNEW YORK 15 (Corespondență de la C. Alexandroaie). — Vineri după- amiază s-au încheiat lucrările celei de-a treia sesiuni extraordinare a Comisiei populației a O.N.U.Pe agenda acestei sesiuni, care a avut loc la sediul Națiunilor Unite din New York, au figurat probleme legate de organizarea și desfășurarea lucrărilor viitoarei Conferințe mondiale a populației, care va avea loc la București, în luna august a.c.Delegațiile, celor 27 de țări membre ale comisiei au dezbătut, in principal, proiectele rapoartelor ce. vor ff înaintate guvernelor tuturor statelor și supuse ulterior atenției și aprobării conferinței de la București. Dintre acestea, proiectul pla-

nului mondial de acțiune în domeniul populației a format obiectivul principal al dezbaterilor sesiunii extraordinare a comisiei.Drept concluzii generale ale dezbaterilor, au fost evidențiate abordarea. problemelor populației într-o ștrînsă interdependență cu chestiunile dezvoltării și sublinierea imperativului respectării stricte a suveranității statelor in orice acțiune de cooperare internațională în domeniul elaborării și aplicării politicilor demografice.Sesiunea extraordinară a comisiei populației reuniune înaintea populației
reprezintă ultima mare internațională în materie Conferinței mondiale a de la București.

DEZBATERILE DIN COMITETUL SPECIAL 
PENTRU DEFINIREA AGRESIUNIIWASHINGTON 15 (De la corespondentul nostru). — Comitetul special al O.N.U. pentru definirea agresiunii, aflat în cea de-a șaptea sesiune, a hotărit formarea unui grup de lucru, din care fac parte toate cele 35 de state membre ale comitetului, inclusiv România, precum și a unui grup de contact, însărcinat cu redactarea finală a paragrafelor proiectului definitiv al definiției agresiunii, ce va fi supus aprobării Adunării Generale a O.N.U, Din grupul de contact fac parte opt state. între care și România.în cadrul lucrărilor celor șase sesiuni precedente au fost redactate

Guineea-Bissau va avea 
o misiune de observatori 

la Națiunile Unite

marea majoritate a articolelor definiției agresiunii, care includ numeroase amendamente și propuneri românești. Se speră ca în această sesiune să se termine redactarea definiției. Această opinie este împărtășită de majoritatea delegațiilor, precum și de consilierul juridic al Națiunilor Unite, Erik Suy (Belgia), care, deschizînd lucrările comitetului. a declarat între altele : „Sînt mari speranțe ca în următoarele cinci săptămîni ale sesiunii să fie îndeplinită sarcina elaborării unei definiții a agresiunii, Ia care statele au început să lucreze încă de pe timpul Ligii Națiunilor și au continuat lucrul în cadrul O.N.U., începind din 1950".

• O SĂPTĂMINĂ DE 
PACE. în fiecare săptâmină, cei treizeci de membri ai Consiliului Forțelor militare americane îl ascultă pe amiralul Thomas Moorer, președintele Comitetului șefilor de stat major, care trece in revistă conflictele în curs de desfășurare in lume. Revista „Time", sosită Ia redacție, informează asupra surprizei ce i-a cuprins pe participanții la ședința de acum circa 20 de zile : în cursul săp- tăminii 17—24 februarie, practic nicăieri nu s-a tras vreun foc de armă în cadrul unui conflict. „în ultimii trei ani și jumătate n-a existat niciodată o perioadă atit de liniștită" — a spus Moorer. Aceasta a fost insă o situație de excepție. în perioada ulterioară, in Indochina și Orientul Apropiat s-au produs noi incidente militare. Păcat ! Pe cînd starea de pace va deveni regulă fără excepție 7

INArve

Ministrul deAbba Eban, a sosit joi la Washington și s-a întilnit în aceeași zi cu secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger. Principala problemă 'abordată a fost dezangajarea forțelor israeliene și siriene in zona înălțimilor Golan.TEL AVIV 15 (Agerpres). — Ministrul israelian al finanțelor, Pinhas Sapir, a prezentat joi, spre aprobare, parlamentului proiectul noului buget israelian pe exercițiul 1974—1975.Totalul bugetului se ridică la 35 miliarde lire israeliene (8,3 miliarde dolari), nivel considerabil superior față de cel prevăzut de exercițiul financiar precedent și care era de 16.2 miliarde lire israeliene (3,8 miliarde dolari).

NEW YORK 15 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, și-a exprimat asentimentul ca Guineea-Bissau să trimită Ia O.N.U. o misiune de observatori, a- nunță agențiile T.A.S.S. și France Presse. într-o scrisoare adresată lui Francisco Mendes, președinte și comisar principal al Consiliului comisarilor de stat al Republicii Guineea- Bissau, Waldheim precizează că misiunea de observatori va avea condiții de lucru similare celor pențru alți reprezentanți și de pe lingă O.N.U.Cererea Guineii-Bissau transmisă lui Waldheim, curecentei sale vizite la Conakry.
create birouria fost ocazia

CREAT LA CONFERINȚA 
DE LA WASHINGTONBRUXELLES 15 (Agerpres). — .Toi s-au încheiat la Bruxelles lucrările reuniunii „grupului de coordonare" creat la conferința de la Washington a principalelor state occidentale consu- matoara. de petrol. în absența Franței, care s-a opus creării acestui grup, experții au studiat, în ultima zi a reuniunii, repercusiunile economico- financiare și modalitățile de control al activității internaționale,Participanții de acord să statele producătoare de petrol și cu alte țări in curs de dezvoltare.

• CELEBRITATEA 
HAINE PONOSITE. Cele- brul violonist norvegian Televsen a efectuat o experiență „sui generis". într-o dimineață, el s-a îmbrăcat cu un palton ponosit, și-a pus o șapcă veche, s-a oprit în colțul unei străzi din centrul orașului Oslo și a început să cînte din vioară, reușind ca pină la sfirșitul zilei să stringă 9 coroane. Trecătorii se opreau să-I asculte pe „muzicantul de stradă", dar nimeni nu a recunoscut in el pe marele maestru. Unii ii lăudau, alții il criticau ; mai mult, aflindu-se intimplător acolo, paznicul unei școli de muzică, după ce I-a ascultat două ore, a spus : talent, dar nu prea i timp de „Băiete, ai ai tehnică".

FI ADE-este titlul
companiilor petroliere

<au căzut, în principiu, inițieze consultări cu

agențiile de presă transmit:

• PARC-AR 
VĂRAT. „Smog" unui film de televiziune ce s-abucurat de mare succes în Germania occidentală. Realizatorii lui nu fac decit să transpună pe peliculă efectele nocive ale poluării atmosferei de fumul coșurilor uzinelor. La un moment dat, intr-o zonă a orașului Dortmund, aerul devine irespirabil și doi bărbați, două femei și doi copii mor asfixiați. Drama a impresionat profund. Critica a comparat succesul filmului cu acela a faimoasei emisiuni de radio .de, dinainte de război in care americanii au luat drept realitate debarcarea marțienilor pe nată într-un Wells. Pămînt, imagi- scenariu al lui

Convocarea Conferinței 
naționale a P.C.B. La Sofia 3 avut loc., vineri, o plenară a C.C. al P.C. Bulgar, care a hotărit convocarea la 20 martie a.c. a Conferinței naționale a P.C.B. Au fost aprobate ordinea de zi și tema conferinței. care se intitulează : „Pentru o înaltă productivitate socială a muncii".

Secretarul de stat al 
S.U.A. și consilierul președintelui Nixon pentru problemele securității naționale, Henry Kissinger, va face o vizită în U.R.S.S. la 24 martie. Cu acest prilej, va avea loc un schimb de păreri in legătură cu un cerc larg de probleme de interes reciproc privind pregătirea vizitei pe care urmează să o facă în U.R.S.S. președintele S.U.A., Richard Nixon, anunță agenția T.A.S.S.

Intr-o declarație a M.A.E. al Republicii Vietnamului de Sud se cere Administrației șaigoneze să remită fără întîrziere Guvernului Revoluționar militar și tenția sa.rată că în timp ce G.R.P. s-a conformat planului convenit de eliberare a personalului militar și civil, Administrația de la Saigon nu a remis încă reprezentanților G.R.P. a- proximativ 200 000 de civili și 15 000 de militari.

Fostul ministru de exter
ne în cabinetul demisionar, Renaat van Elslande, a fost însărcinat de regele Baudouin să-i prezinte, plnă marți, 19 martie, un raport asupra. condițiilor în care ar putea fi constituit un nou guvern, după alegerile legislative de duminica trecută din Belgia.

în momentul în care decola. Dintre cei 96 pasageri și patru membri ai echipajului, 46 și-au pierdut viața, în incendiul care s-a declanșat în momentul prăbușirii. Primul ministru al Iranului, Amir Abbas Ho- veyda, s-a deplasat personal la aeroport pentru a se asigura că s-au luat cele mai potrivite măsuri în vederea spitalizării răniților.

ATOMO- 
IN LARGUL Statele Unite se

Provizoriu personalul civil aflat în de- în declarație se a-

La Berlin au continuat țrata* tivele în vederea pregătirii unui acord guvernamental de colaborare în domeniul poștelor și telecomunicațiilor între R.D. Germană și R.F. Germania. După cum menționează agenția A.D.N., s-a convenit ca următoarea rundă de tratative să aibă loc între 8 și 11 aprilie, la Bonn.
Guvernele R. S. Ceho

slovace și Tailandei au h0* tărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă, s-a anunțat oficial la Praga.
Ministrul de finanțe al 

Statelor Unite, George Shultz- și-a prezentat demisia, care va deveni efectivă la începutul lunii mai, a anunțat purtătorul de cuvînt al Casei Albe, Gerald Warren.
Consiliul N.A.T.O.sa intru- nit joi la Bruxelles pentru a examina stadiul actual al legăturilor dintre tarjle membre ale alianței și evoluția relațiilor Est-Vest. La reuniune au participat ambasadorii perma- nenți ai țărilor N.A.T.O. la sediul organizației din Bruxelles, precum și directorii pentru problemele politice din ministerele de externe ale statelor respective. Franța, care a contestat utilitatea acestui gen de reuniuni, preconizate de către S.U.A. pentru- *„o. mai bună informare reciprocă între aliați", a fost reprezentată doar de ambasadorul său la N.A.T.O.

Catastrofă aeriană în
Iran. Agenția Pars informează că un avion de tip Caravelle, aparți- nind companiei daneze „Sterling Airways", s-a prăbușit, vineri, pe aeroportul Mehrabad din Teheran.

„Cosmos-635". La 14 mar‘tie, in U.R.S.S. a fost’ lansat satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-635". La bordul lui sînt instalate aparate pentru explorarea spațiului cosmic.
MARGINALII

Generalul Spinola recunoaște

• UZINE 
ELECTRICE 
MĂRII. Inpreconizează construirea a 16 uzine atomoelectrice in largul mării. Avînd, fiecare, puterea de 1 150 megawați, ele vor fi montate pe platforme ancorate de fundul mării și vor fi protejate de uragane, cicloane și coliziuni cu navele de către diguri puternice.Conform opiniei specialiștilor, noile uzine au următoarele a- vantaje importante față de cele construite pe uscat : influențează mai puțin mediul înconjurător, permit utilizarea pentru răcire a apei de mare, în locul apei dulci, problema găsirii locului de amplasare este mai simplă, suprafața necesară uzinei este de 50—100 de ori mai mică decit pe uscat, costul este mai mic, proiectele de construire a unor astfel de uzine pot fi standardizate...In fotografie : Proiectul uneia din noile tipuri de uzine atomoelectrice.
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Apariția unei 
noi in librăriile 
bonei face parte 
obișnuitul peisaj 
torial portughez,
depășește cu mult 
rezonanței literare a- 
tunci cînd tratează a- 
cuta problemă a răz
boaielor coloniale din 
Africa -și, mai ales, 
cînd autorul este unul 
din potentații regimu
lui. Numele lui : ge
neralul Antonio de 
Spinola, adjunctul șe
fului marelui stat ma
jor, fost guvernator și 
comandant militar in 
Guineea-Bissau intre 
1968—1973, considerat 
in cercurile politice 
din Lisabona ca pre
zumtiv candidat la 
magistratura supremă 
in stat. Cartea sa, in
titulată „Portugal e o 
futuro" (Portugalia și 
viitorul), epuizată in 
citeva zile, a stârnit o. 
vilvă deosebită intrucit 
pentru prima dată 
în literatura politică 
portugheză un gene
ral recunoaște des
chis că soluția milita
ră in războaiele colo
nialiste din Africa 
a devenit o impo
sibilitate, demonstrînd 
cu fapte, cifre și hărți 
că forțele patriotice 
din Angola și Mozam- 
bic, din Guineea-Bis
sau nu pot fi nici i- 
zolate nici înfrânte. 
Totodată, Spinola se 
arată foarte preocupat 
de consecințele 
nătoare ale 
cheltuieli 
deteriorarea 
economice, 
scădere a nivelului de 
trai, ceea ce determi-

dău- 
imenselor 
militare ; 

situației 
continua

nă o parte a populați
ei să emigreze in al
te țări. Deși voalat, se 
vorbește de „primej
dia" ca intr-o bună zi 
portughezii „să se tre
zească", pentru a des
coperi că trăiesc izo
lați de restul lumii.

Ca fost guvernator 
al Guineei portughe
ze, Spinola cunoaște 
îndeaproape realitățile 
africane și este con
știent că afirmarea 
dreptului la autode
terminare este un 
proces inevitabil, dar 
nu poate concepe 
„desprinderea" Portu
galiei de aceste teri
torii. El propune for
mula unei federații 
politice, compusă din 
patru părți constituti
ve — Portugalia, Mo- 
zambic, Angola și 
Guineea-Bissau — fie
care avînd propriul 
său parlament și un 
guvernator ales, cu 
reprezentare corespun
zătoare într-un parla
ment „federal" și în
tr-un guvern „cen
tral", cu sediul, desi
gur, la Lisabona.

In cercurile guver
namentale de dreapta, 
ideile federaliste ale 
lui Spinola nu sint 
agreate, iar premie
rul Cqetano le-a com
bătut intr-o cuvintare 
rostită • recent la Li
sabona. Starea de în
cordare s-a agravat 
repede, la aceasta con
tribuind și atitudinea 
contestatară a „grupu
lui căpitanilor", susți
nători ai lui Spinola. 
Presiunile puternice 
exercitate de cercurile

extremiștilor de dreap
ta urmăreau obținerea 
unor soluții rapide, ra
dicale. Intr-adevăr, la 
numai citeva ore după 
ce s-a constatat absen
ța de la o „ceremonie 
de reafirmare a loiali
tății" a generalilor An
tonio de Spinola șl 
Costa Gomes, primul 
fiind adjunctul și al 
doilea șeful statului 
major al armatei, care 
sprijină poziția subal
ternului său, ambii au 
fost eliberați din func- 

' țiile deținute, tn ace
lași timp, starea de a- 
lertă, care fusese in
trodusă săptămâna tre
cută pentru trei zile, 
a fost impusă din nou, 
ceea ce arată că per
sistă temerea de ma
nifestări de „indisci
plină", îndeosebi din 
partea „căpitanilor".

Observatorii poli
tici, care apreciază 
proiectul propus de 
Spinola ca o tentativă 
de a evita prăbușirea 
totală a politicii colo
nialiste, urmăresc cu 
interes această evolu
ție, fiind de părere că 
pentru regimul de la 
Lisabona dovada rea
lismului politic ar 
consta in angajarea 
unui dialog politic cu 
reprezentanții acestor 
națiuni africane, ca 
parteneri de tratative 
independenți și egali 
in drepturi, in înceta
rea politicii colonia
liste, in respectarea 
dreptului acestor po
poare de a-și hotări 
singure viitorul.

L. RODESCU

• „CLUBUL TAȚILOR". Un club original — „clubul taților" — a luat ființă in județul Hajdu Bihar (Ungaria). Scopul său. este de a atrage in activitatea de supraveghere și educare a copiilor cit mai mulți bărbați. Inițiativa este pe cale de a produce mutații importante in conștiința populației, în special în mediul rural* în direcția depășirii prejudecăților și tradiției. Așadar, în curînd, „nani, nani, puiul... tatii 1“
• LA SURSĂ. Practica „amakudari", care constă în a „parașuta" un funcționar de stat într-un post-cheie de larg interes pentru monopoluri, este curentă în Japonia — informează ziarul „Asahi". Recent, potrivit ziarului, Federația sindicatelor japoneze „Sohio" a făcut cunoscut că acest procedeu este departe de a fi aplicat în sens unic. 119 angajați ai diferitelor firme particulare sint in prezent „detașați" pe lingă diverse ministere și alte organisme de stat. Acești funcționari, „detașați" pentru o perioadă de doi ani, continuă să fie plătiți de firmele lor. „Asahi" adaugă că cei mai multi lucrează la serviciile de documentare ale instituțiilor respective, adică „la însăși sursa unor informații privind intențiile autorităților față de marile firme".
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