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ÎNCHEIEREA VIZITEI IN ȚARA NOASTRĂ 
A MAIESTĂȚII SALE REGELE HUSSEIN IBN

TALAL AL REGATULUI HASEMIT AL IORDANIEI

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

A PRIMIT DELEGAȚIA

SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

La plecare, pe aeroportul Otopeni

CONVORBIRILE 
OFICIALE

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și Maiestatea 
Sa regele Hussein Ibn Talal ăl 
Regatului Hașemit al Iordaniei au 
continuat, miercuri, convorbirile 
oficiale în probleme de interes co
mun privind relațiile dintre cele 
două țări și unele aspecte ale si
tuației internaționale actuale.

Cei doi șefi de stat au încheiat 
apoi convorbirile în prezența per
sonalităților române și iordaniene 
care participă la tratative :

Din partea română — Ilie Ver- 
deț, prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exterior, 
George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe, general-colonel 
Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și 
șef al Marelui Stat Major, Vasile 
Pungan, consilier al președintelui
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în țara noastră 

a Maiestății Sale 
regele Hussein Ibn 
Talal al Regatului 

Hașemit al Iordaniei
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petrochimice 

și constructoare 
de utilaj petrolier 

din județul Prahova 

Consiliului de Stat, Mihai Leven
te, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Regatul Hașemit 
al Iordaniei ;

Din partea iordaniană — Zaid 
Al-Rifai, prim-ministru, general 
Amer Khammash, consilier politic 
al Maiestății Sale Regale, Zuhalr 
Mufti, ministru de stat pentru a- 
facerile externe, Khalil Sălem, pre
ședintele Consiliului Național al 
Planificării, general Zaid Bin Sha
ker, șeful. Statului Major al For
țelor Armate, brigadier AblSoud 
Salem, comandantul Forțelor Ae
riene Regale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și Maiestatea Sa regele Hussein 
au examinat rezultatele discuțiilor 
româno-iordaniene care au avut 
loc marți, în spiritul înțelegerilor 
stabilite de cei doi șefi de stat cu 
privire la căile de extindere a co
laborării bilaterale economice și 

In timpul convorbirilor oficiale

în alte domenii de activitate. S-a 
convenit ca cele două țări să con
tinue promovarea pe multiple pla
nuri a relațiilor dintre, ele. să le 
dezvolte în interesul ambelor po
poare, al înfăptuirii aspirațiilor lor 
de progres și bunăstare.

în timpul convorbirilor s-a acor
dat o atenție particulară situației 
din Orientul Mijlociu, modalități
lor de soluționare pe cale pașnică, 
politică, a problemelor complexe 
din această zonă, în scopul instau
rării unei păci juste și trainice. A 
fost exprimată dorința comună de 
a continua și amplifica conlucra
rea în soluționarea principalelor 
probleme internaționale, în con
struirea unei lumi drepte, a păcii 
și securității, a înțelegerii și coo
perării între popoare.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească, de în
țelegere șî caldă cordialitate.

PLECAREA 
DIN BUCUREȘTI

Miercuri, 30 ianuarie, s-a 
încheiat vizita oficială pe care 
Maiestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașe
mit al Iordaniei a întreprins-o 
în România, la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

Eveniment politic de înaltă 
semnificație în evoluția rela
țiilor româno-iordaniene, vizi
ta a prilejuit un rodnic dia
log la nivel înalt, în cursul 
căruia au fost exprimate do
rința și voința comună de a 
se extinde și diversifica, pe 
multiple planuri, colaborarea 
bilaterală, de a adînci prie
tenia dintre popoarele noastre, 
în interesul reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii în lume.

Este ora 15,30. Președintele 
Nicolae Ceaușescu sosește la 
reședința rezervată înaltului 
oaspete. De aici, cei doi șefi 
de stat iau loc într-o mașină 
escortată de motocicliști, în- 
dreptîndu-se spre Otopeni.

Aerogara, este împodobită 
sărbătorește: S’int arborate 
drapelele de stat ale Româ
niei și Iordaniei. Deasupra 
salonului oficial se află por
tretele președintelui Nicolae 
Ceaușescu și regelui Hussein 
Ibn Talal. Pe mari pancarte 
sînt înscrise urările „Trăiască 
pacea și prietenia între po
poare „Trăiască prietenia 
dintre poporul român și po
porul iordanian !“.

Un trompet anunță sosirea 
celor doi șefi de stat. Pe aero
port se află aliniată o gardă 
militară, care prezintă onorul. 
Se intonează imnurile de stat 
ale României și Iordaniei, în 
timp ce se trag 21 de salve de 
artilerie.
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și regele Hus
sein trec în revistă garda de 
onoare.

Maiestatea Sa regele Hus
sein Ibn Talal își ia rămas bun 
de la șefii de misiuni diplo
matice acreditați la București, 
precum și de la oficialită
țile române aflate pe aeroport 
— membri ai guvernului, con
ducători de instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori.

Numeroși bucureșteni pre- 
zenți la ceremonia plecării 
au salutat cu multă căldură 
pe președintele Consiliului de 
Stat și pe suveranul hașemit, 
manifestîndu-și satisfacția și 
deplina aprobare față de re-

(Continuare in pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit la 30 ianuarie 
delegația Sovietului Suprem al 
Uniunii Sovietice, condusă de Ivan 
Samoilovici Grușețki, vicepreședin
te al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem x al 
R.S.S. Ucrainene, care, la invitația 
Marii Adunări Naționale, face o 
vizită în țara noastră.

La primire au luat parte tova
rășii Emil- Bodnaraș, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdeț, Ștefan Voitec, Mihai Dalea, 
Ștefan Andrei, Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, Corneliu Mănescu, pre
ședintele Grupului român din Uni
unea Interparlamentară, Alexan
dru Sencovici, președintele Comi
siei permanente pentru industrie, 
construcții și transporturi a M.A.N.

Din delegația Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. fac parte Konstantin 
Ivanovici Galanșin, deputat în So
vietul Naționalităților, ministrul 
industriei celulozei și hîrtiei al 
U.R.S.S., Șamama Mahmudali- 
Kizi Gasanova, vicepreședinte al 
Sovietului Uniunii,' președintele 
colhozului „1 Mai“ din Azer
baidjan, Șafet Kospanovici Kospa- 
nov, vicepreședinte al Comisiei de 
propuneri legislative a Sovietuld* 
Uniunii, prim-secretar al regiunii 
Uralsk din Kazahstan, Vladimir 
Leontievici Kudriavțev, membru 
al Comisiei de politică externă a

Angajamentul comuniștilor, 
al oamenilor muncii din Capitală

patriei și a Congresului al XI-lea
Comitetul de partid al munici

piului București a analizat în ple
nara sa din 29 ianuarie a.c. mo
dul în care au fost realizate, în 
cursul anului 1973, sarcinile ce au 
revenit organizației de partid a 
Capitalei din hoțărîrile Congresu
lui al X-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului și a dezbătut 
principalele probleme care condi
ționează realizarea sarcinilor de 
plan și a angajamentelor pe anul 
1974.

în telegrama adresată Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, participanții la plenară 
raportează că oamenii muncii din 
Capitală, sub conducerea organe
lor și organizațiilor de partid, an
gajați cu întreaga lor energie și 
capacitate creatoare în acțiunea 
de realizare a actualului cincinal 
în patru ani și jumătate, au înde
plinit și depășit sarcinile de plan 
și angajamentele asumate pe 1973. 
în anul trecut, în economia Ca
pitalei au fost realizate opt din 
cele aproape 13 miliarde iei pro
ducție suplimentară obținută în 
primii trei ani ai cincinalului, 
producția industrială crescînd cu 
14 la sută față de 8,5 la sută cit 
era prevăzut în cihcinal. în 
1973 s-au obținut peste plan 
1,55 miliarde lei la producția glo
bală, 1,72 miliarde lei la produc - 
ția-marfă și aproape 130 milioane 
lei valută la export. Au fost puse 
în funcțiune un număr de 97 ca
pacități de producție, au fost date 
în folosință 24 000 apartamente, 
cămine muncitorești cu aproape 
11 500 locuri, 12 000 locuri în creșe 
și grădinițe, peste 200 săli de cla
să. 39 000 mp suprafețe comerciale.

Toate aceste realizări — se spu
ne în telegramă — au la bază în
drumările și sprijinul permanent 
de care ne-am bucurat din partea 
conducerii de partid, a dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 

Sovietului Naționalităților, comen
tator al ziarului „Izvestia", Ev- 
gheni Ivanovici Klimcenko, mem
bru al Comisiei pentru industrie a 
Sovietului Naționalităților, Ana
toli Mihailovici Petrov, secretarul 
Comisiei pentru industrie a Sovie
tului Uniunii.

Oaspeții au fost însoțiți de V. I. 
Drozdenko, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Conducătorul delegației Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S. a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
cald salut din partea tovarășilor 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., N. V. Podgornîi, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și A. N. Ko- 
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al Uniunii Sovietice, pre
cum și urări de noi succese po
porului român în construirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, în numele 
conducerii de partid și de stat, 
un salut călduros tovarășilor 
L. I. Brejnev, N. V. Podgornîi și 
A. N. Kosîghin, Biroului Politic 
al C.C. al P.C.U.S. și Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., iar 
popoarelor Uniunii Sovietice urări 
de succes deplin în opera de în
făptuire a programului construcției 
comuniste.

împărtășind impresiile din vizi
ta făcută în țara noastră, vice
președintele Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a exprimat calde mulțu

care au orientat activitatea orga
nizației noastre de partid, au sti
mulat preocuparea comuniștilor, a 
tuturor colectivelor de muncă pen
tru mai buna valorificare a resur
selor materiale și umane existente, 
pentru înfăptuirea neabătută a po
liticii și programului partidului.

Relevînd că anul 1974 reprezintă, 
prin sarcinile care, trebuie înde
plinite, o etapă de o deosebită în-

TELEGRAMA ADRESATĂ
C.C. AL P.C.R., '
TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
DE PLENARA COMITETULUI 

DE PARTID
AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI

semnătate în dezvoltarea econo
mică și socială a municipiului 
București, fiind prevăzute, față de 
realizările din 1973, creșteri de 19 
la sută la producția globală, 14 la 
sută la productivitatea muncii, 29 
la sută la sarcinile la export, pu
nerea în funcțiune a 140 noi capa
cități de producție, darea în folo
sință a 27 000 apartamente, pre
cum și a unui mare număr de 
construcții social-culturale, în te
legramă se spune :

Dezbătînd intr-un spirit de înal
tă răspundere sarcinile ce revin 
municipiului București din planul 
unic național de dezvoltare econo
mică și socială a României în anul 
1974 și exprimînd sentimentele co
muniștilor, ale tuturor oamenilor 

miri pentru ospitalitatea și priete
nia cu care au fost înconjurați 
membrii delegației pretutindeni în 
timpul vizitei în țara noastră și a 
dat o înaltă apreciere realizărilor 
obținute de poporul român sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român.

în timpul convorbirii s-a subli
niat cu satisfacție că între cele 
două partide, țări și popoare s-au 
statornicit și se dezvoltă neconte
nit relații apropiate, de prietenie 
și colaborare, se amplifică legătu
rile în toate domeniile de activi
tate.

S-a reliefat că întîlnirile și con
vorbirile prietenești dintre tovară
șii Nicolae Ceaușescu și L. I. Brej
nev, înțelegerile realizate au con
stituit de fiecare dată factori de o 
deosebită importanță în evoluția 
mereu ascendentă a raporturilor 
multilaterale româno-sovietice și, 
în același timp, au servit cauzei 
generale a socialismului și păcii In 
lume.

în contextul general al evoluției 
fructuoase a colaborării dintre ce
le două țări, vizitele reciproce de 
delegații parlamentare, devenite 
tradiționale, reprezintă o expresie 
a dorinței comune de a sttînge pe 
mai departe prietenia ce unește 
popoarele României și Uniunii So
vietice, constituie un prilej pentru 
o mai bună cunoaștere reciprocă a 
preocupărilor și realizărilor în 
construcția socialistă și comunistă.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

al partidului
muncii din Capitală, hotărîrea lor 
de a milita neobosit pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a 
partidului, de a întîmpina cu noi 
înfăptuiri istoricele evenimente 
care vor avea loc în acest an în 
viața partidului și poporului nos
tru — a XXX-a aniversare a eli
berării patriei de sub jugul fascist 
și Congresul al XI-lea al partidu
lui — plenara a hotărît, într-o at
mosferă de puternic entuziasm, să 
realizăm în acest an jubiliar, peste 
prevederile planului :

— o producție globală suplimen
tară în valoare de 700 milioane 
lei ;

— o producție-marfă suplimen
tară în valoare de 500 milioane lei;

— livrarea la export a unor pro
duse în valoare de 30 milioane lei 
valută ;

— reducerea cheltuielilor de 
producție cu 50 milioane lei ;

— o economie de 100 milioane 
kWh energie electrică și 127 000 
tone combustibil convențional ;

— beneficii în valoare de 150 
milioane lei ;

— mărfuri pentru fondul pieței 
în valoare de 100 milioane lei ;

— 500 apartamente, 9 400 loturi 
în cămine muncitorești și studen
țești și 5 900 locuri în grădinițe.

Asigurățn conducerea partidu
lui, pe dumneavoastră, stimate to
varășe secretar general, că oame
nii muncii din Capitală, în frunte 
cu cei peste 243 500 comuniști, vor 
face totul pentru realizarea exem
plară a sarcinilor de plan și a an
gajamentului asumat pe anul 
1974. an hotărîtor în îndeplinirea 
cincinalului cu șase luni mai de
vreme, contribuind astfel la ac
celerarea dezvoltării economice și 
sociale a patriei, la bunăstarea și 
fericirea poporului nostru, ft ridi
carea pe noi trepte, tot mai înal
te, de civilizație și progres a 
României.
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E bine! Critica acționează constructiv
de la tribuna adunărilor generale

ale oamenilor muncii
Problematica dezbătută în aceste zile în adunările ge

nerale ale oamenilor muncii este vastă și complexă, ea vizînd 
in principal găsirea soluțiilor optime pentru realizarea în 
bune condiții a sarcinilor de plan și a angajamentelor pe 1974, 
pentru sporirea eficienței economice. Așa cum rezultă și 
din cele două corespondențe de mai jos, preocupările 

cardinale ale ac- 
asupra folosirii cu

generale sînt concentrate pe laturile 
tivitâjii productive, în cazul de fafâ

indici superiori a mașinilor și instalațiilor. Relatînd chiar în 
amănunt unele aspecte dintr-o unitate sau alta, nu facem 
altceva decît să înfățișăm modul concret în care oamenii 
muncii, în dubla lor calitate — de proprietari și de producă
tori — gîndesc și acționează. Iar o privire mai detașată de 
aceste amănunte confirmă, încă o dată, valoarea inestima
bilă a gîndirii colective, forța și puterea de penetrație a ini
țiativei muncitorești. Dar să urmărim cronicile adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii din două mari unități economice.

RAFINĂRIA „VEGA" 
PLOIEȘTI

COMBINATUL DE
CHIMICE DIN

FIRE Șl FIBRE
SĂVINEȘTI

Colectivul rafinăriei „Vega" din 
Ploiești a pășit în acest nou an cu 
un bogat bilanț de realizări. Anga
jamentele asumate în întrecerea so
cialistă în 1973 au fost cu mult de
pășite, înregistrîndu-se la toți indi
catorii de plan rezultate pozitive.

De la această idee de bază a por
nit de altfel și darea de seamă pre
zentată de directorul rafinăriei, in
ginerul Constantin Petre. Cu date 
certe, cu calcule precise s-au adus 
dovezi că toate instalațiile, chiar și 
cele mai „vîrstnice", pot fi determi
nate să producă cantități sporite de 
benzină, uleiuri, bitum, vaseline, să 
funcționeze la parametrii cei mai 
înalți. In acest sens și-au exprimat 
părerile un număr important de vor
bitori. „In acest an — spunea șeful 
formației de la instalația de distila- 
ție, tovarășul Ion Vllcu — avem 
cantități mai mari de materie primă 
de prelucrat. Am luat toate măsu
rile tehnice șl organizatorice să ri
dicăm randamentul instalației. Dar 
cerem să fim ritmic aprovizionați. 
Chiar din această lună s-au obser
vat tendințe de neritmicitate. Mă 
simt obligat să atrag atenția celor 
de la pomparea țițeiului să lucreze 
cu mare conștiinciozitate, căci orice 
neglijență a lor se va răsfrînge ne
gativ in rezultatele muncii noastre". 
Inginerul Coman Ovidiu, de la insta
lația A.F.P.E., a adus în discuție po
sibilitatea ca in unitate să se prelu
creze o mal mare cantitate de „cere- 
zină" care, pentru sectorul de extrac
ție, reprezintă de fapt un reziduu. 
„Se impune să fie căutată mai in
sistent această materie primă valo
roasă din care se pot realiza pro
duse mult cerute la export" — făcea 
propunerea vorbitorul.

„Pentru a utiliza optim capacita
tea agregatelor — a opinat ingine
rul Mihai Dediu, de la serviciul me- 
cano-energetic — este, de asemenea, 
important ca reparațiile planificate 
să se facă la termenele stabilite. De 
aceea, serviciile de întreținere au 
obligația să verifice continuu și nu 
numai întîmplător starea de funcțio
nare a instalațiilor, pentru a se pu
tea astfel evita orice oprire nepre
văzută. Alți vorbitori, orintre care 
șeful de schimb Petre Radu, de la 
„D.A.-2", operatorul Vasile Bocioacă

arătat că este neapărat 
se treacă la curățirea și 
rezervoarelor de păcură.

și alții au 
necesar să 
repararea 
precum și a serpentinelor respective. 
Cu aceeași grijă gospodărească s-au 
ridicat și probleme privind întreține
rea in condiții mai bune a echipa
mentelor de răcire a apei, a turnu
lui de răcire. Mai mulți vorbitori 
s-au ocupat de ridicarea continuă a 
calificării oamenilor. „Aici la noi orice 
lipsă de pricepere se poate solda cu 
pagube mari, arăta, pe bună dreptate, 
tovarășul Florin Craiu, secretarul or-

în acest an, comparativ cu anul 
precedent, producția industrială a 
Combinatului de fire și fibre chi
mice din Săvinești va crește, con
form prevederilor, cu 65 la sută. 
Sarcină de amploare, care a fost a- 
nalizată in adunările generale ale 
oamenilor muncii din fiecare secție. 
Iată, de atlfel, ce ne-au relatat, în 
legătură cu problemele analizate, 
cîțiva dintre participanți :

Ing. Ervin Molnar, șeful secției 
aparate de măsură și control :

„Pe drept cuvînt, secția noastră 
este considerată „creierul electronic"

Două corespondențe care pun în evidență o problemă 
de cel mai larg interes pentru economia națională : FO
LOSIREA CU RANDAMENTE SUPERIOARE A MAȘINILOR 

Șl INSTALAȚIILOR

ganizației de bază nr. 7. De aceea, 
pregătirea și perfecționarea continuă 
a cadrelor noastre de operatori și 
maiștri sint o chestiune vitală pen
tru buna exploatare a instalațiilor, 
pentru bUnul mers al produc
ției. Dar la noi, din păcate, mai 
sint maiștri, ingineri, care nu se 
ocupă de cei tineri, ci îi lasă să se 
califice pe apucate, să „fure" din 
mers meseria".

Inginerul Vasile Popescu, directo
rul tehnic al centralei industriale de 
rafinării și petrochimie, aflat in 
sală, a asigurat colectivul de la 
„Vega" că specialiștii, cercetătorii 
din cadrul centralei vor sprijini ac
tivitatea de modernizare a instala
țiilor. De asemenea, se va asigura 
ritmic materia primă necesară.

La sfirșitul discuțiilor, care au 
avut cu adevărat un caracter de 
lucru, s-a formulat un program con
cret de măsuri și s-au stabilit an
gajamente mobilizatoare în între
cerea socialistă.

al combinatului. Iată de ce in 
adunarea generală a oamenilor mun
cii din cadrul secției, discuția a fost 
axată asupra asigurării condițiilor 
funcționării riguroase a aparatelor 
existente. Astfel, pe baza propuneri
lor formulate în cadrul adunării s-a 
hotărît că așa-zisul „ofițer de servi
ciu" să fie Înlocuit cu o asistență 
tehnică complexă șl permanentă pe 
fiecare schimb. De asemenea, cu toții 
am hotărît să acționăm mai energic 
în scopul găsirii soluțiilor tehnice 
constructive menite să asigure înlo
cuirea prin echivalare a unor piese 
deficitare, cum ar fi seturile de tu
buri electronice, condensatori, diode, 
rezistențe etc. Nu au lipsit nici in
tervențiile la adresa conducerilor 
combinatului, centralei și ministeru
lui, în sensul revederii de urgență a 
programului de pregătire a cadrelor 
necesare sectorului de automati
zare, în vederea asigurării nece
sarului de electroniști care 
poată
impuse de dotarea tehnică moder
nă a 
na IV,
III ș.a. Acesta fiind de altfel un de
ziderat mai. vechi al secției noastre, 
ridicat și cu prilejul altor adunări

sectorului de 
în vederea asigurării 

de electroniști care să
face față cerințelor mari

noilor instalații — Mela- 
Relon IV, Caprolactama

generale, dar care, din păcate, nu 
și-a găsit pînă acum rezolvarea cu
venită. Există garanția, întărită de 
numeroasele propuneri formulate, că 
timpul afectat reviziilor anuale la 
partea de automatizare a instalații
lor va fi redus cu cel puțin 15 zile".

Maria Mihăilă, muncitoare la sec
ția „Textil" :

„Concluzia pricipală a adunării ge
nerale a oamenilor muncii din sec
ția noastră a fost că se poate reduce 
volumul consumurilor specifice de 
materii prime. în acest sens, colecti
vul secției, in frunte cu comuniștii și 
cu sprijinul 
posibilitatea 
12 000 bobine.
problemă foarte acută pentru sec
ția „Textil", care, de fapt, a figurat 
și pe lista de propuneri a adună
rilor precedente. Este vorba de 
asigurarea a cel puțin 25 de pos
turi de elemente de încălzire la faza 
de etirat fire cord, din lipsa cărora, 
în prezent, este imobilizată circa 14 
la sută din capacitatea de produc
ție a liniei respective. Știm că fișele 
pentru procurarea acestor posturi 
s-au întocmit încă din primul tri
mestru al anului trecut, dar rezol
varea situației se lasă așteptată".

loan Radu, maistru la secția „Po- 
liamid" :

„Pentru 
ductivă a 
nerală a 
natului să accelereze ritmul de fi
nalizare a unor soluții tehnice con
structive de mare 
de altă parte, pentru a 
golurile In aprovizionarea 
crilonitril ca principală 
primă, adunarea generală 
specialiștilor combinatului să finali
zeze cit mai repede posibil studiile 
și experimentările privind reprofila
rea instalației Poliamid I."

— Zecile de soluții propuse creează 
condițiile tehnico-materiale pentru 
depășirea planului de producție pe 
acest an cu circa 100 milioane lei, ne 
spune tov. Ilie R. Ilie, secretarul 
comitetului de partid pe combinat.

Ion MANEA 
corespondentul „Scînteii"
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Balta’ Albâ, unul dintre cele mai tinere și mai frumoase cartiere ale Capitaiei

ara

II «SI

specialiștilor, a găsit 
recondiționării a circa 
S-a ridicat însă și o

a spori capacitatea pro- 
instalațiilor, adunarea ge- 
cerut conducerii combi-

randament. Pe 
suplini 
cu a- 

materie 
a cerut

FORME AVANTAJOASE 
DE SERVIRE

A CUMPĂRĂTORILOR
îmbunătățirea continuă a a- 

provizionării și servirii popu
lației cu un sortiment bogat de 
mărfuri constituie o preocupare 
principală a conducerii I.C.S. 
„Alimentara" Bacău. în acest 
sens, se pune un accent deose- 
bit pe asigurarea fondului de 

î marfă necesară, extinderea și 
modernizarea rețelei comerciale, 
ridicarea gradului de servire a 
cumpărătorilor, . diversificarea 
serviciilor. La ora actuală, in 
peste 20 de unități se practică 
sistemul autoservirii, ceea ce în
seamnă o pondere în volumul 
de desfacere de aproape 70 la 
sută. Pentru a veni în sprijinul 
cumpărătorilor, conducerea în
treprinderii a introdus progra
mul de funcționare a unor uni
tăți conform solicitărilor aces
tora. Astfel, magazinul nr. 2 din 
centrul orașului funcționează în 
3 schimburi, iar alte 8 magazi
ne, printre care cele de la com
plexele „Orizont", „Bicaz", 
„Milcov" lucrează în două 
schimburi. în ultima vreme a 
fost introdusă la toate magazi
nele metoda servirii pe bază de 
comenzi la oră fixă. La intra
rea în marile întreprinderi in
dustriale din oraș, îndeosebi a- 
colo unde lucrează multe femei, 
au apărut, de citva timp, niște 
cutii. Ele sint ale I.C.S. „Ali
mentara" și colectează comen
zile. înainte de a intra !~ 
schimb, gospodinele înscriu pe 
o hîrtie mărfurile de care — 
nevoie și magazinul cel mai a- 
propiat de unde doresc să le ri
dice. La sfirșitul programului, 
gospodina trece pe la magazinul 
respectiv, unde găsește alimen
tele preambalate, le achită și le 
ridică. Tovarășul Gheorghe Ma- 
nolache, directorul întreprinde
rii, ne spunea că, în prezent, 
se studiază posibilitatea înfiin
țării unor „microcase de co
menzi" care vor asigura cum
părătorilor mărfurile dorite, 
chiar la ieșirea pe poarta între
prinderii. Primele microcase de 
comenzi vor fi înființate pe lin
gă întreprinderile de postav și 
încălțăminte, unde lucrează un 
mare număr de femei. Se pre
conizează, în același timp, ex
tinderea prestărilor de servicii 
de către casa de comenzi 
„Mercur", care va primi co
menzi prin poștă șl cu plata an
ticipată. Se lucrează, de aseme
nea, și la înființarea a 4 ma
gazine noi de tip „Big". Rezul
tatul unor asemenea preocupări 
se concretizează într-un volum 
sporit de mărfuri vindute popu
lației.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

La I.C.S. „Alimentara 
Bacău

întreprinderea de tricotaje și perdele din Pașcani. Aspect din sectorul confecții tricotaje

O mare platformă in
dustrială. Un obiectiv e- 
conomic în pragul pre
mierei. In halele „mobi
late" cu tehnică de ulti
mă oră vor munci, încă 
din acest an, peste trei 
mii de oameni. Incepind 
cu anul viitor, cel de-al 
treilea și cel mai tînăr 
eșalon de bijuterii al 
construcțiilor de mașini 
va număra alte mii de 
muncitori...

La întreprinderea din 
Alexandria — unitate 
care va închide, în cu- 
rind, „triunghiul rulmen
tului românesc" — se fac 
intense pregătiri pentru 
Începerea probelor teh
nologice la toate secțiile. 
Pînă atunci, sute de oa
meni, de vîrste și pro
fesii diferite (mulți te
leormăneni, mulți veniți 
din alte părți ale țării), 
se pregătesc, cu o justi
ficată înfrigurare și emo
ție, pentru a întîmpina 
evenimentul așa cum se 
cuvine. De ce cu înfrigu
rare și mai 
ție 7

„Pentru 
de rulmenți 
dria, ne 
Matei, secretarul comite
tului de partid, reprezin
tă, mai intîi, un eveni
ment cu adevărat istoric 
pentru oamenii acestor 
locuri. Apoi : aproape 
două mii cinci sute din
tre cei care 
aici, băieți și 
absolvenți de 
siohale (’ 
sau pregătiți . 
eie la locul de muncă și 
cursuri de calificare de 
scurtă durată. Adică, fac 
parte din eșalonul celor 
250 000 de cetățeni 
României care vor i 
in acest 
lariaților

Primii 
de-acum 
vechime 
I-am întilnit prin secțiile 
întreprinderii, în jurul 
mașinilor, ascultind și 
punînd întrebări maiștri
lor, ori reglorilor, răs- 
punzînd prompt ori po- 
ticnindu-se la întrebările 
acestora. Sînt tineri cu 
toții, băieți și fete, li 
privesc cu atenție. Băie
ților — cei mai mulți 
dintre ei absolvenți de 
școli profesionale — nu 
le-au dat încă tuleie; fe
tele n-au încă, așa mi se 
pare, fețele atinse de 
arta cosmetică... Ce gîn
desc ei despre ei, despre 
muncă, despre această

ales cu emo-

că fabricarea 
la Alexan- 

spune Marin

vor lucra 
fete, vor fi 

de școli profer 
și post-licealfe 

prin uceni-

I ai 
intra 

an in rindul sa
de stat".
dintre ei sînt 
angajați, au o 
de... cîteva zile.

in

au

Plenara comună a C.C. al P.C.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economico-Sociale a Româ
niei din noiembrie 1973 a hotărît 
introducerea, incepind cu acest an, 
a unui nou indicator de plan in in
dustria republicană : „PRODUCȚIA 
NETA". Măsura se înscrie în an
samblul preocupărilor, de o impor
tanță deosebită, privind perfecțio
narea sistemului de indicatori eco- 
nomico-sociali, in lumina sarcini
lor trasate de documentele Congre
sului al X-lea și Conferinței Națio
nale ale partidului.

Este un adevăr cunoscut că cei 
doi indicatori clasici care sint fo
losiți, în mod obișnuit, de ani de 
zile — producția-marfă șl produc
ția globală — deși aii o incontesta
bilă putere de expresie a activi
tății economice dintr-o unitate sau 
alta, totuși nu reușesc întotdeauna 
să determine concentrarea efortu
rilor colectivelor din întreprinderi 
simultan spre laturile cantitative și 
calitative ale activității productive. 
Pe bună dreptate, in ultimul timp 
s-au adus critici întemeiate în le
gătură cu utilizarea acestor indica
tori și, mai ales, cu privire la pro
ducția globală. In repetate rînduri, 
secretarul general al partidului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a arătat că atenția colectivelor tre
buie îndreptată nu spre îndeplini
rea cu orice preț a unor indicatori 
valorici, ci, în primul rind, spre 
realizarea producției fizice planifi- 

și in 
econo-

tului neinclusă in producția-marfă 
ș.a. Cum lesne se poate observa, 
este vorba de elemente care vi
zează cantitatea și nu calitatea 
muncii. Chiar și cantitatea (volu
mul) muncii poate fi ușor influen
țată de volumul colaborărilor cu 
alte întreprinderi, de valoarea pie
selor și subansamblelor care cir
culă intre întreprinderi. Practic, 
fără să se depună nici un efort de 
producție deosebit, in afara unei

nuă a specializării și de extindere 
a cooperării intre întreprinderi.

Pentru a perfecționa sistemul de 
planificare, in anul trecut, după 
cum se știe, intr-un număr de 64 
de întreprinderi s-a calculat și ra
portat, experimental, indicatorul 
producția netă, tn esență, produc
ția netă exprimă valoarea nou 
creată intr-o unitate productivă, a- 
dică venitul național realizat fn- 
tr-o întreprindere, centrală, ramu-

toate sortimentele 
de Înaltă eficiență

cate la 
condiții 
mică.

Fie și
asupra unor neajunsuri desprinse 
din metodologia de calcul a pro
ducției globale. Acest indicator se 
utilizează pentru măsurarea volu
mului întregii activități economice 
dintr-o întreprindere, centrală sau 
ramură. Pe baza lui se calculează 
o serie de alți indici și indicatori 
economici — productivitatea mun
cii, ritmurile de creștere ș.a. — se 
stabilește echilibrul în dezvoltarea 
unor ramuri și subramuri. Cit pri
vește compoziția producției globale 
intilnim, in principal : producția- 
marfă, diferența stocurilor de pro
ducție neterminată, valoarea mate
riilor prime și materialelor clien-

numai succint, ne oprim

meserie 7 Au, oare, clar 
simțul răspunderii că vor 
avea „pe mînă" niște 
mașini în fața cărora oa
meni inițiați își scot pă
lăria 7

Șeful secției rectifi
care, Nlcoiae Rogoz, pio
nier în fabricația de rul
menți, om cu o vastă ex
periență de viață și de 
muncă, își face un titlu 
de mîndrie, deși nu-i 
băștinaș, din faptul că 
și-a alcătuit colectivul 
lecției numai din teleor-

/

că era la fel de frumoasă 
și prin modul cum gin- 
dește. încet-incet, discu
ția noastră despre ea, 
despre meseria pe care 
și-a ales-o a început să 
se lege, chiar dacă, apa
rent, poate părea dezlî- 
nată :

— ...Am încercat să 
intru la facultate. Mai 
intîi la farmacie. Apoi la 
A.S.E. Poate n-am avut 
noroc, poate n-am fost 
bine pregătită... Acum, 
nu mai are importanță

LA ALEXANDRIA

IWe se încheie
triunghiul

ca, pe tavă, cafeluța, 
mincarea. (Și ride fru
mos, insinuant). Glu
miți !... Tata e tehnician 
agronom, mama — mun
citoare la fabrica 
pline, fratele — 
mecanic... Adică, 
face ceva, ii văd 
frămintă, și eu... 
avut de învățat 
vățat. Dacă n-am
Ia facultate... V-am spus. 
Dar să stau de-o parte 
nu pot. Că-i văd pe unii 
și pe unele, mai mari 
sau mai mici ca mine... 
ce să mal vorbim, că-i 
știți... Cind ne-am dus, 
de aici, sute de tineri, 
mulți dintre noi absol
venți de liceu, la Brașov, 
la calificare, să-i fi au
zit : „Val, tu, dar ce-ți 
veni ?“. De parcă e o 
rușine să muncești, de 
parcă s-ar putea cîștiga 
piinea cinstit, fără 
că...

— C« v-a plăcut 
mult 
șov 7

de 
inginer 
fiecare 

cum se 
Ce-am 

am în- 
reușit

mun-

la uzina din

Disciplina, 
comportare 

tineri,

mai 
Bra-

modul 
a u- 

atitudlnea

rulmentului
romanesc

■ V,

măneni. Și toți tineri. 
„Trebuie să-i obișnuim 
cu disciplina muncito
rească, Să-i formăm, nu 
numai ca buni muncitori, 
ci și ca buni cetățeni. 
Aici „bat" toate acțiuni
le organizațiilor de par
tid și de tineret, preocu
pările conducerilor teh
nice ale întreprinderii 
și secțiilor... Și nu 
poate să nu reușim".

Ne apropiem de
grup în care se discută 
aprins in jurul tabloului 
de comandă al unei ma
șini de rectificat. Una 
dintre fete nu 
să găsească 
potrivit. După 
ii spun șefului

— Ce-ar fi

se

un

izbutește 
răspunsul 

un timp, 
de secție : 

să discut
cu fata care n-a răspuns 
tocmai exact la întreba
rea maistrului 7

...Și am discutat, 
numește Iuliana I 
și aveam să mă conving

Se 
Save

ce-a fost. Important pen
tru mine și pentru 
toți de aici este ca 
treprinderea să intre 
producție 
bine...

— Totuși 
eu ambiția 
cursurile unui institut de 
tnvățămînt superior 7

— M-am calificat în 
meseria de rectificator, 
la Brașov, într-un curs 
postliceal de opt luni, 
meserie pe care doresc 
să o învăț foarte bine, 
spunea ea, de parcă n-ar 
fi auzit Întrebarea. Voi 
lucra deci in această în
treprindere, pe lingă 
care funcționează și un 
grup școlar cu perspec
tive de a avea și clase 
de maiștri șă subingineri. 
Spre aceasta din urmă 
mă poartă gindul...

— Pentru asta trebuie 
să ai timp, să...

—• ...să-ți aducă mămi-

la timp

noi 
în- 
in 
și

cum rămine 
de a urma

de 
nor 
lor față de muncă și 
chiar față de fete... Și al
tele... Le vom statornici 
toate acestea și noi, aici. 
Avem, in schimb, în
plus față de brașoveni, o 
dotare tehnică superi
oară. Eu cred că noi, te
leormănenii, ajutați de
oamenii cu experiență 
veniți din alte părți, 
muncitori și specialiști 
de înaltă calificare, tre
buie să ne ambiționăm 
să învățăm. în paralel, 
cum să lucrăm pe aceste 
mașini și, in egală măsu
ră, a.b.c.-ul disciplinei 
muncitorești.

Discuția cu Iuliana 
Save s-a abătut și spre 
alte probleme : transpor
tul in comun din oraș pe 
platformă, aproviziona
rea bufetelor din incinta 
Întreprinderii, posibilită
țile tineretului din oraș 
de a-și petrece timpul li
ber cit mai plăcut și util 
etc. Și trebuie să recu
nosc, se confirmau și din 
acest punct de vedere 
părerile mai multor oa
meni cu care am discu
tat în ultimul an că „ve
nirea și sporirea clasei 
muncitoare în Alexan
dria" ridică imperativ 
probleme complexe, care 
își așteaptă rezolvarea.

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii'

șit nivelul planificat la cheltuielile 
materiale de producție sau nu au 
înfăptuit programul de înnoire și 
modernizare a produselor. Conco
mitent, s-a constatat că în unită
țile cu rezultate mai bune in rea
lizarea planului ia producția netă 
— Combinatul pentru lianți și az
bociment Bicaz, UREMOAS și „Da
nubiana" din București, „Rulmen
tul" Brașov, întreprinderea de ma
șini electrice București ș.a. — »-au

PRODUCȚIA NETĂ 

un indicator de plan
expresiv și mobilizator

consemnări contabile, un motor fa
bricat la Brașov, de pildă, și înre
gistrat o dată în producția globală 
a unității producătoare, se mai în
registrează încă o dată și la uni
tatea beneficiară, care îl asamblea
ză într-un autovehicul. Automat, 
producția globală a unității bene
ficiare „saltă" cu cîte 20—30 de 
mii de lei. Consecința 7 Deși in 
realitate, fizic, există un singur mo
tor fabricat, acesta poate să apară 
valoric înregistrat de două ori la 
nivelul ramurii : o dată de către 
întreprinderea care l-a produs și a 
doua oară de către aceea care l-a 
primit. Și asemenea înregistrări se 
pot efectua de mai multe ori cînd 
este vorba de unele piese și suban- 
samble care circulă între mai mul
te întreprinderi sau dacă avem in 
vedere tendința de adincire conti-

ră. Ea cuprinde salariile, contribu
țiile pentru asigurări sociale, be
neficiile, impozitul pe circulația 
mărfurilor cuprins în prețurile de 
producție, aportul la fondul pentru 
introducerea tehnicii noi și alte e- 
lemente sub forma cheltuielilor de 
muncă vie. Practic, producția netă 
se obține prin scăderea cheltuieli
lor materiale din producția globală 
sau prin însumarea elementelor 
componente pe care le-am amintit.

Ce concluzii mai importante s-au 
desprins din experimentarea pro
ducției nete 7 Din capul locului, a 
devenit evident că in timp ce ma
rea majoritate a unităților și-a în
deplinit planul la producția globa
lă, un număr apreciabil dintre ele 
— circa o treime — nu au realizat 
producția netă I Și, fără excepție, 
întreprinderile care nu au realizat 
planul la producția netă au depă-

obținut Însemnate economii de ma
terii prime, materiale, energie, 
combustibili, s-au intensificat preo
cupările pentru asimilarea de pro
duse șl tehnologii noi.

Pornind de la rezultatele acestui 
experiment (desigur nu pe deplin 
concludent, intrucît producția netă 
nu a constituit un indicator obliga
toriu), se detașează și principalele 
valențe ale noului indicator. In pri
mul rind, producția netă exprimă 
mai corect aportul efectiv al fie
cărui colectiv la realizarea produc
ției industriale și orientarea spre 
fabricarea de produse cu un grad 
înalt de prelucrare și cu cheltuieli 
materiale mai reduse ; in al doilea 
rind sînt eliminate influențele ne
gative determinate de circulația 
artificială, nejustificată a unor pro
duse, semifabricate ș.a., precum și 
cele generate de schimbările inter-

venite în gradul de integrare a 
producției, prin adîncirea speciali
zării ; in al treilea rind se stimu
lează reducerea consumurilor de 
materii prime, materiale, energie, 
prin faptul că nivelul de îndepli
nire a producției nete este direct 
influențat de modul cum sînt gos
podărite resursele materiale ; în 
al patrulea rind se asigură calcu
larea unor indicatori de eficiență 
mai concludenți decît în cazul pro
ducției globale, datorită eliminării 
din calcul a cheltuielilor de muncă 
trecută (valorile materiale utili
zate).

Ținînd seama de avantajele in
contestabile ale noului indicator, 
prin Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 1758/1973 se precizează : 
„Incepind cu data de 1 ianuarie 
1974 „producția netă" va constitui 
indicator de plan pentru toate mi
nisterele, centralele industriale și 
întreprinderile din industria repu
blicană ; productivitatea muncii se 
va calcula și in funcție de acest 
indicator. Indicatorul de plan „pro
ducția netă" se stabilește pe fie
care minister anual, cu desfășura
rea pe trimestre. La nivelul centra
lelor industriale și al întreprinde
rilor sarcinile de plan privind „pro
ducția netă" se desfășoară pe luni". 
Aceeași hotărîre stabilește că în 
unitățile care au experimentat in 
anul 1973 — cele 64 de întreprin
deri — calculul producției nete se 
experimentează acum sistemul de 
eliberare a fondului de salarii, ori 
de acordare a salariilor individuale, 
la personalul de conducere după 
gradul de realizare a sarcinilor de 
plan privind producția netă.

Revine ca o sarcină de maximă 
răspundere, atît a specialiștilor din 
Întreprinderi și centrale, cit și a 
celor din ministere și organele cen
trale, a organelor și organizațiilor 
de partid, de a urmări sistematic 
modul in care se realizează sarci
nile de plan în condițiile folosirii 
indicatorului producție netă, de a 
sesiza la timp unele fenomene ne
gative care pot apărea — pentru a 
se amplifica aportul fiecărei unități 
productive la sporirea venitului na
țional.

Vlorel SALĂGEAN
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La întreprinderea

deColectivul întreprinderii 
postav „Proletarul" din Bacău 
are de realizat in acest an cu 
600 000 metri pătrați țesături 
mai mult decit ’ 
Pînă la ora actuală 
dus, peste plan, 2 000 de metri 
pătrați țesături de bună calita
te. Inginerul Valentin Pavel, 
directorul întreprinderii, ne 
spunea că de la începutul anu
lui au fost livrate beneficiari
lor stofe pentru paltoane, cos
tume și sacourl în peste 80 de 
poziții coloristice și desene noi. 
Majoritatea articolelor introdu
se în fabricație in acest an sint 
noutăți. Amintim, dintre aces
tea, stofa din melană destinată 
confecțiilor pentru copii, reali
zată in culori vii, combinate, 
durabilă la purtat, și stofa pen
tru sacourile bărbătești realiza
tă din amestecuri de lină fină 
ii fibre sintetice. în momentul 
de față, la serviciul de creație 
al întreprinderii se lucrează la 
definitivarea unei noi 
de circa 60 articole 
gamă variată de desene 
lori.

Paralel cu realizarea 
rilor de sezon pentru paltoane, 
sacouri și costume, întreprin
derea băcăuană produce noi 
sortimente de stofe pentru cos
tume de protecție și uniforme 
școlare. Realizată dintr-un a- 
mestec de lină și fibră polipro- 
pilenică, noua țesătură pentru 
costumele de protecție are o 
rezistență sporită la acțiunea 
acizilor, față de stofele realiza
te pină acum.

In 1973. 
s-au pro-

colecții 
intr-o 
și cu-

țesătu-

1

*
i
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Primăvara nu este departe

Grădinari, 
la lucru!

La invitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
Maiestatea Sa Hussein Ibn Talal. 
regele Regatului Hașemit al Iorda
niei, a efectuat, între 29 și 30 ianua
rie 1974, o vizită oficială în România.

în timpul acestei vizite, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a purtat convorbiri cu 
Maiestatea Sa Hussein Ibn Talal, 
regele Regatului Hașemit al Iorda
niei, referitor la relațiile româno- 
iordaniene, precum și la probleme 
internaționale de interes comun.

De asemenea. Maiestatea Sa 
regele Hussein Ibn Talal și persoa
nele care l-au însoțit au vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din București și Ploiești.

La convorbiri, desfășurate într-o 
ambianță de cordialitate, prietenie și 
înțelegere reciprocă, au participat :

Din partea română — Ilie Verde), 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șef al Marelui Stat Ma
jor, Vasile Pungan, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat, Mihai 
Levente, ambasadorul Republicii 
Socialiste România in Regatul Hașe
mit al Iordaniei ;

Din partea iordaniană — Zaid Al- 
Rifai, prim-ministru, general Amer 
Khammash, consilier politic al Ma
iestății Sale Regale, Zuhair Mufti, 
ministru de stat pentru afacerile 
externe, Khalil Salem, președintele 
Consiliului Național al Planificării, 
general Zaid Bin Shaker, șeful Sta
tului Major al Forțelor Armate, bri
gadier Abboud Salem, comandan
tul Forțelor Aeriene Regale.

Trecînd în revistă relațiile româno- 
iordaniene, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa regele 
Hussein Ibn Talal au fost de acord 
că există posibilități pentru dezvol
tarea lor în continuare pe multiple 
planuri, în special in domeniul eco
nomic. Ei au exprimat interesul co
mun al celor două părți pentru

Se trece în revistd garda de onoare

rea din BucureștiPleca
(Urmare din pag. I) 

zultatele atît de fructuoase ale a- 
cestei prime întâlniri dintre cei doi 
șefi de stat, moment cu profunde 
și pozitive implicații atît în do
meniul relațiilor bilaterale, cît și 
în sfera vieții internaționale.

La scara avionului, regele Hus
sein și-a luat rămas bun de la 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
do Miniștri, Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, Mj- 
hai Levente, ambasadorul țării 
noastre în Regatul Hașemit al Ior
daniei. 

realizarea obiectivelor prevăzute în 
acordurile de cooperare economică 
încheiate anterior, precum și față de 
inițierea în viitor a altor asemenea 
aranjamente reciproc avantajoase.

îh vederea dezvoltării continue a 
relațiilor bilaterale, cele două părți 
au hotărît să deschidă, in viitorul 
apropiat, ambasade și să acrediteze 
ambasadori rezidenți in cele două 
capitale, să înceapă negocieri în ve
derea încheierii unui acord de co
laborare culturală.

Cei doi șefi de stat au examinat 
unele probleme internaționale ac
tuale, exprimind, în acest context, 
atașamentul țărilor lor față de prin
cipiile și țelurile Cartei O.N.U. Ei 
au relevat cu satisfacție cursul po
zitiv al vieții internaționale îndreptat 
spre pace și destindere în lume și au 
subliniat afirmarea tot mai puterni
că, in raporturile dintre state, a prin
cipiilor egalității depline, respectării 
stricte a independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, renunțării la amenin
țarea cu forța și folosirea forței.

Cei doi șefi de stat au evidențiat 
semnificația pe care o acordă Româ
nia și Iordania Întăririi rolului 
O.N.U. în soluționarea problemelor 
internaționale, spre binele tuturor 
popoarelor, al promovării neabătute 
a principiilor dreptului internațional, 
al promovării unui climat de secu
ritate și cooperare între state.

Cele două părți au subliniat im
portanța participării active a tutu
ror statelor, fără deosebire de mă
rime, potențial sau orinduire socială, 
la rezolvarea problemelor care fră- 
mîntă omenirea contemporană. în 
acest sens, au fost evidențiate rolul 
și contribuția țărilor mici și mijlocii 
la instaurarea unui climat de pace 
și securitate in lume, la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
intre toate națiunile.

Referitor la situația din Orientul 
Mijlociu, cei doi șefi de stat și-au 
manifestat îngrijorarea față de 
menținerea stării conflictuale în a- 
ceastă regiune și au subliniat nece
sitatea reglementării politice a cri
zei. Ei au apreciat că ținerea sub 
ocupație a teritoriilor arabe cucerite 
prin forță, in urma războiului din

Președintele Nicolae Ceaușescu 
salută persoanele iordaniene care 
l-au însoțit pe suveran în vizita 
sa : Zaid Al-Rifai, prim-ministru, 
general Amer Khammash, consi
lier politic al Maiestății Sale Re
gale, Zuhair Mufti, ministru de 
stat pentru afacerile externe, 
Khalil Salem, președintele Consi
liului Național al Planificării, ge
neral Zaid Bin Shaker, șeful Sta
tului Major al Forțelor Armate, 
brigadier Abboud Salem, coman
dantul Forțelor Aeriene Regale.

Un grup de pionieri oferă celor 
doi șefi de stat buchete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Hussein Ibn Talal își iau, 
apoi, un cordial rămas bun, se îm
brățișează.

Adresînd urări de călătorie plă
cută înaltului oaspete, președintele 

1967. de către Israel generează o 
permanentă stare de încordare și pe
ricolul unor noi ostilități militare.

Apreciind rezultatele obținute pînă 
în prezent în domeniul dezangajării 
și separării forțelor, cei doi șefi de 
stat au considerat necesar ca dezan
gajarea dintre forțele militare ale 
statelor arabe implicate în conflict 
și ale Israelului să se realizeze cit 
mai curîijd posibil.

Cei doi șefi de stat au fost de 
acord că o pace trainică în Orien
tul Mijlociu se poate realiza nu
mai prin retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile arabe ocupate 
în 1967, garantarea integrității teri
toriale, a independenței și suverani
tății tuturor statelor din zonă, prin- 
tr-o reglementare justă a problemei 
poporului palestinean, căruia să i se 
acorde dreptul de a-și hotărî pro
priul destin.

Părțile și-au exprimat speranța că 
conferința începută recent la Geneva 
va da rezultatele așteptate pen
tru realizarea unei păci juste și du
rabile în Orientul Mijlociu.

Procedind la un schimb de vederi 
asupra situației actuale din Europa, 
cei doi șefi de stat au apreciat în 
mod pozitiv lucrările Conferinței 
general-europene, conferință chema
tă să așeze relațiile dintre statele 
continentului pe noile baze ale păcii, 
securității și cooperării, astfel ca 
fiecare stat să-și poată dedica efor
turile dezvoltării economice și so
ciale Independente. Ei au fost de 
acord că înfăptuirea securității și 
întărirea cooperării în Europa vor in
fluența pozitiv cauza destinderii și 
colaborării în lumea întreagă.

Maiestatea Sa regele Hussein Ibn 
Talal și persoanele ce l-au însoțit 
au adresat mulțumiri cordiale pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și guvernului român 
pentru ospitalitatea ce le-a fost re
zervată și au dat o înaltă apreciere 
marilor realizări ale guvernului și 
poporului român. Maiestatea Sa re
gele Hussein Ibn Talal a adresat 
președintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, invitația de a 
vizita Regatul Hașemit al Iordaniei. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

Nicolae Ceaușescu și-a exprimat 
încă o dată satisfacția față de re
zultatele deosebite ale vizitei, con
vingerea că va avea din nou pri
lejul de a se întâlni cu suveranul 
hașemit.

Regele Hussein a mulțumit 
călduros președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru ospitalitatea cu 
care a fost întâmpinat în tot cursul 
șederii sale în România, subliniind 
la rîndul său caracterul rodnic al 
convorbirilor avute, însemnătatea 
lor pentru dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și popoare.

Din ușa avionului, suveranul 
Iordaniei răspunde îndelung salu
turilor celor prezenți.

La ora 16,00 avionul regal a de
colat de pe aeroportul Otopeni.

(Agerpres)

OASPETE AL JUDEȚULUI 
PRAHOVA

Maiestatea Sa regele Hussein 
Ibn Talal al Regatului Hașemit al 
Iordaniei a avut, miercuri dimi
neața, prilejul de a cunoaște, în 
mod nemijlocit, aspecte semnifica
tive ale dezvoltării economiei ro
mânești, nivelul atins de unele 
ramuri prioritare ale industriei 
noastre, fiind oaspetele unor mari 
unități petrochimice și construc
toare de utilaj petrolier de pe cu
prinsul județului Prahova.

Suveranul hașemit a fost însoțit 
în această călătorie de Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului ex
terior, Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, de alte 
persoane oficiale române, iar din 
partea iordaniană de Zaid Al- 
Rifai, prim-ministru, general Amer 
Khammash, consilier politic al 
Maiestății Sale Regale, Zuhair 
Mufti, ministrul de stat pentru afa
cerile externe, Khalil Salem, pre
ședintele Consiliului Național al 
Planificării, general Zaid Bin Sha
ker, șeful Statului Major al Forțe
lor Armate, brigadier Abboud Sa
lem, comandantul Forțelor Aeriene 
Regale.

Vizita a început la Combinatul 
petrochimic Brazi, aflat în apro
pierea municipiului Ploiești. în în
tâmpinare au venit Ion Catrinescu, 
președintele consiliului popular 
județean, Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, Vasile Po
pescu, directorul general al com
binatului.

Chimiștii și rafinorii au ținut la 
rîndul lor să-l salute cu cordiali
tate pe înaltul sol al poporului 
iordanian prieten. Pe frontispiciul 
clădirii centrale erau arborate, în 
semn de sărbătoare, drapelele de 
stat ale României și Iordaniei. în 
limbile română și arabă se puteau 
citi urări de bun venit.

în fața unei machete sînt pre
zentate date sugestive privind pro
filul complexului Brazi, care cu
prinde o mare rafinărie și o uzină 
petrochimică. Un scurt popas are 
loc la instalația de piroliză, unde 
se produc materii prime pentru 
industria de mase plastice. Pe 
parcurs sînt prezentate mai multe 
produse obținute în aceste instala
ții foarte moderne, creații integra
le românești, multe cu caracter de 
noutate tehnică pe plan mondial.

Regele Hussein manifestă inte
res față de procesele tehnologice 
folosite, cere amănunte privind 
caracteristicile unor agregate, se 
interesează îndeaproape de calita
tea produselor, de perspectivele 
dezvoltării combinatului.

Exprimînd calde felicitări colec
tivului pentru succesele importan
te obținute, suveranul hașemit îi 
urează noi realizări, după care 
semnează în cartea de onoare.

în continuare se vizitează o 
altă întreprindere reprezentativă a 
industriei ploieștene — „1 Mai“ 
— a cărei prestigioasă marcă, 
UPETROM, este bine cunoscută in 
întreaga lume.

Și aici regăsim aceeași primire 
de caldă ospitalitate făcută șefului 
statului iordanian.

Ministrul industriei construcții
lor de mașini grele, loan Avram, și 
directorul întreprinderii, Gheorghe 

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Părăsind frumoasa dumneavoastră țară, permiteți-mi, Excelență, să ex
prim profunda mea mulțumire și apreciere pentru întreaga curtoazie, os
pitalitate, expresie a unei prietenii adevărate, cu care eu și membrii de
legației mele am fost primiți. Am fost fericiți să cunoaștem la fața locu
lui realizările mărețe ale poporului român, sub conducerea dumneavoastră 
înțeleaptă, inspirată și devotată, progresul pe care dumneavoastră și mare
le dumneavoastră popor l-ați realizat și care a făcut din România un exem
plu pentru toate țările în curs de dezvoltare.

Sintem deosebit de satisfăcuți că cele două popoare și guverne ale noas
tre au căzut de acord să coopereze în diferite domenii în folosul reciproc.

Ne despărțim purtind cu noi amintiri de neuitat din vizita în ospitalie
ra dumneavoastră țară și despre poporul dumneavoastră. îmi voi aminti în
totdeauna cu recunoștință caldele sentimente cu care am fost copleșit în 
timpul scurtei mele șederi la București, Aștept cu nerăbdare să vă întâl
nesc din nou, Excelență, într-un viitor nu prea îndepărtat, în Iordania, 
unde vom avea onoarea și privilegiul să vă primim ca pe oaspetele nostru 
cel mai distins.

Vă rog să primiți, Excelență, încă o dată cele mai bune urări ale mele, 
împreună cu cele ale poporului iordanian, de continuă fericire și succes și 
pentru progresul mereu crescînd și prosperitatea marelui și minunatului 
popor român, sub marea și inspirata dumneavoastră conducere.

Cu stimă,
HUSSEIN IBN TALAL

Dinu, fac o succintă prezentare a 
unității, în jurul căreia gravitea
ză viguroasa noastră ramură a 
construcției de utilaj petrolier. 
Citeva machete, grafice și hărți în
fățișează elocvent stadiul actual de 
dezvoltare a întreprinderii, care se 
numără astăzi printre cele mai 
mari și mai moderne unități 
industriale de acest fel din lu
me. Peste 80 la sută din in
stalațiile fabricate aici sînt ex
portate în țări de pe toate con
tinentele. Sînt evidențiate largile 
posibilități de colaborare economi
că, reciproc avantajoasă, în acest 
domeniu, performanțele unora din
tre instalațiile de foraj.

în ideea prezentării • concrete a 
acestpr utilaje perfecționate, iti
nerarul prin uzină înscrie una din 
secțiile mecanice, în care se „nasc" 
instalațiile de foraj. Aici se poate 
vedea cum se conturează, de-a lun
gul fluxului tehnologic, subansam- 
blele unor tipuri de instalații de 
foraj, rod al gîndirii tehnice ro
mânești.

Regele Hussein se oprește ade
sea, urmărește cu interes procesul 
de fabricație, se întreține cu spe
cialiștii.

Oaspeții sînt invitați, în încheie
rea vizitei, la standul de montaj și 
probe generale, unde gazdele au 
organizat o cuprinzătoare expozi
ție cu produse de bază ale in
dustriei noastre constructoare de 
mașini și de utilaj petrolier. între 
altele, sînt prezentate diverse in
stalații petroliere, tractoare, auto
camioane, autoutilitare, autoturis
me de teren, etc.

Se asistă la o demonstrație de 
ridicare a turlei instalației de fo
raj F-200 DH, pentru adîncimi de 
4 000 de metri, un adevărat colos, 
care se înalță cu propriile sale 
motoare în numai 2—3 minute.

Colectivul uzinei este felicitat de 
suveranul hașemit pentru perfor
manțele obținute în munca sa. 
înaltului oaspete i se oferă, în dar, 
din partea muncitorilor, tehnicie
nilor și inginerilor, machăta unei 
instalații de foraj.

Regele Hussein consemnează a- 
poi în cartea de onoare : „Multe 
mulțumiri, ca expresie a admira
ției mele pentru muncitorii uzi
nei".

In cuvintele de înaltă, apreciere 
ale suveranului hașemit s-au vădit, 
încă o dată, cu pregnanță; interesul 
și admirația de care se bucură rea
lizările poporului nostru în edifi
carea vieții sale noi. Atât la Com
binatul petrochimic de la Brazi cît 
și la întreprinderea ,,1 Mai", 
regele Hussein a ținut să re
leve nivelul calitativ deosebit 
al produselor, pregătirea te
meinică a cadrelor de muncitori 
și de specialiști, capacitatea lor 
creatoare, eficiența ridicată a or
ganizării producției și a învăță- 
mîntului de specialitate. Șeful sta
tului iordanian a subliniat, în ace
lași timp, faptul că progresele im
portante obținute de România în 
toate domeniile de activitate des
chid ample perspective colaborării 
și cooperării româno-iordaniene.

La amiază, Maiestatea Sa rege
le Hussein Ibn Talal s-a înapoiat 
în Capitală.

în toate sectoarele agriculturii 
se fac intense pregătiri în vederea 
campaniei de primăvară, pentru a 
se asigura condițiile materiale ne
cesare obținerii unor recolte supe
rioare în acest an. Legumicultura 
este sectorul în care sînt de exe
cutat, in această perioadă, cele mai 
multe lucrări : producerea răsadu
rilor, amenajarea solariilor, nivela
rea terenurilor și fertilizarea. De 
modul cum se muncește acum in 
legumicultură depinde, intr-o mă
sură hotărîtoare, obținerea în acest 
an a unor producții mari și cit mai 
timpurii. Iată de ce îndeplinirea 
întocmai a sarcinilor trasate de 
conducerea partidului în ce privește 
sporirea producției de legume și 
aprovizionarea îndestulătoare a 
pieței impune ca, în aceste zile, 
organele și organizațiile de partid, 
consiliile populare, organele agri
cole să asigure condițiile necesare 
realizării și depășirii planului in le
gumicultori la fiecare sortiment in 
parte.

O condiție de mare însemnătate 
pentru obținerea de producții mari 
și timpurii de legume o constituie 
asigurarea unor răsaduri de bună 
calitate, lucrare care se desfășoară 
in aceste zile. In ansamblul măsu
rilor luate în vederea modernizării 
producției legumicole se înscrie 
producerea răsadurilor pe centre 
specializate, în sere și solarii în
călzite. Spre deosebire de anul tre
cut, cind în unele județe — Bacău, 
Alba, Arad, Bu
zău, Ialomița — 
amenajarea sere
lor și a solariilor 
încălzite a întâr
ziat, pentru acest 
an există mai 
multe asemenea 
construcții. Desi
gur, o mare parte 
din răsaduri vor 
fi produse, in 
continuare, in ră
sadnițe obișnuite.
Important este ca în cel mai scurt 
timp să fie reparate, revizuite și 
puse la punct toate solarii le și ră
sadnițele, iar in următoarele 1# zile 
să se termine insăinințarea pentru 
producerea răsadurilor de legume 
extratimpurii — tomate, ardei, vi
nete — care se vor cultiva în so
larii. Din datele furnizate de cen
trala de specialitate rezultă că in 
cooperativele agricole din suprafa
ța prevăzută de 152 760 mp s-au in- 
sămințat 47 300 mp. Pentru legumele 
extratimpurii s-au insămînțat su
prafețe mai mari in județele Ilfov, 
Constanța, Timiș. Este necesar ca 
în toate unitățile agricole cultiva
toare să fie respectat graficul insă- 
mințărilor la fiecare sortiment de 
legume, pentru eșalonarea judici
oasă a producției. De asemenea, 
pe baza indicațiilor date de minis
terul de resort, trebuie să se acor
de mai multă atenție laturii cali
tative a gcestei activități întreți
nerea răsadurilor prin lucrări de 
plivit, tratamente fitosanitare, re- 
picatul pe măsură ce acestea cresc 
etc. Sub nici un motiv să nu se 
mai repete situația din anul trecut 
cînd. din lipsă de îngrijire, multe 
răsaduri s-au depreciat, unitățile 
agricole fiind nevoite să și le 
procure din alte părți cu bani grei. 
Datoria specialiștilor care lucrează 
in acest sector este de a asigura 
răsaduri de cea mai bună calitate 
și în cantități îndestulătoare.

Cultivarea legumelor în solarii 
— adăposturi simple, acoperite cu 
folii de polietilenă — permite ob
ținerea tinor legume mult mai 
timpurii, ceea ce are o mare în
semnătate pentru aprovizionarea 
populației cu produse proaspete in 
primele luni ale primăverii. Expe
riența anilor precedent! a demon
strat că investițiile ce se fac pentru 
amenajarea solariilor pot fi ușor 
recuperate, asigurîndu-se și un ve
nit net, cu condiția ca să se aplice 
toate măsurile, la timpul prevăzut, 
pentru a se obține recolte mari, 
iar livrarea producției să se facă 
cît mai devreme, cînd preturile sînt 
mai stimulative. Or, într-un șir de 
cooperative agricole, din cauza în
târzierii lucrărilor de plantat, de
terminate la rîndul lor de tărăgă
narea amenajării solariilor, re
colta s-a obținut cu întârziere, 
in multe cazuri odată cu aceea din 
cîmp. In asemenea cazuri, coope
rativele agricole s-au ales cu pier
deri în loc de cîștig. Pentru a nu 
se mai repeta asemenea neajunsuri, 
este necesar să se asigure, în aces
te zile, toate materialele necesare 
amenajării solariilor și să înceapă 
repararea scheletului acestora, ră- 
minînd ca întinderea foliei să se 
facă imediat ce timpul va permite. 
Organele agricole județene trebuie 
să Înceapă imediat o acțiune hotă- 
rită de verificare a stării solariilor 
din fteeare unitate agricolă, in ve
derea reparării și folosirii lor inte
grale la producerea legumelor.

Deosebit de important este, tot
odată, ca întreprinderile județene 

Privire în solarii 
și grădini de legume

pentru legume și fructe să sprijine 
unitățile producătoare în stabilirea 
celor mai bune amplasamente pen
tru grădinile de legume, acțiune 
care trebuie definitivată în timpul 
cel mai scurt — acolo unde aceasta 
nu s-a făcut din toamnă — pentru 
a se putea trece imediat la nivela
rea și fertilizarea terenului. Ia ame
najările pentru irigații. Din datele 
existente la centrala de specialitate, 
rezultă că au și fost executate lu
crări de modelare a terenului pen
tru culturile timpurii, mai ales in 
județele Brăila, Dîmbovița, Teleor
man. Buzău, Dolj, Ilfov etc. In 
multe cooperative insă, în afară de 
arătura de toamnă, nu s-a făcut 
nimic pe terenurile destinate cul
turii legumelor. Or, tocmai acum 
este momentul să inceapă și să se 
desfășoare din plin lucrările de 
fertilizare și de nivelare a terenu
rilor, precum și amenajările pentru 
irigații.

Nu peste multă vreme va începe 
semănatul în cîmp al unor culturi, 
cum sînt mazărea, rădăcinoasele 
etc. Constituie un fapt pozitiv că 
pînă acum au fost pregătite mari 
suprafețe din cele destinate a se 
însămînța cu mazăre, cele mai bune 
realizări fiind obținute în județele 
Bihor, Ilfov, Olt, Ialomița, Timiș 
etc. întrucît toamna trecută a fost 
lipsită de precipitații, iar pămîntul 
nu a acumulat decît cantități mici 
de apă, este necesar ca acum, în 

„ferestrele iernii", 
să se pregăteas
că terenul pentru 
ca semănatul ma- 
zării, verdețuri
lor și al legume
lor rădăcinoase 
să se facă mai 
devreme. In a- 
cest scop trebuie 
să se asigure 
toate cantitățile 
de semințe care 
să ajungă la 

timp în unitățile agricole cultiva
toare de legume.

Realizarea și depășirea planului 
la producția legumicolă din acest 
an presupune ca întreprinderile ju
dețene de legume-fructe să spriji
ne îndeaproape unitățile agricole 
cultivatoare de legume în ce pri
vește organizarea temeinică a pro
ducerii răsadurilor, fertilizarea te
renurilor și executarea lucrăriloț 
de amenajare pentru irigații. In 
mod deosebit se cere ca însămîn- 
țarea și plantarea legumelor să se 
facă eșalonat, respeetîndu-se pre
vederile din contractele încheiate, 
pentru a se asigura o producție 
continuă, care să satisfacă cerin
țele aprovizionării populației cu 
produse proaspete și a fabricilor 
de. cqpșerye ;c,u paterii pripșe. .

îndeplinirea sarcinii trasate de 
conducerea partidului ca fiecare 
județ să-iși asigure, cu forțe pro
prii; ‘o măi bună aprovizionare cu 
legume, cartofi și alte produse 
agroalimentare, impune ca fiecare 
consiliu popular județean să se 
ocupe și să urmărească, incă de pe 
acum, cum se desfășoară pregăti
rile pentru cultivarea legumelor, să 
asigure baza materială necesară 
realizării producțiilor prevăzute. 
Activitatea în legumicultura tre
buie să fie astfel organizată îneît 
să se cultive toate sortimentele 
care reușesc in județul respectiv 
și numai pentru produsele mai 
timpurii să se apeleze la județele 
din sud. In acest fel se vor reduce 
mult cheltuielile cu transportul, iar 
populația va beneficia în perma
nentă de produse proaspete și de 
bună calitate.

O sursă importantă de sporire a 
producției de legume o* constituie 
cultivarea tuturor terenurilor vi
rane din intravilanul localităților și 
din curți. Pe această cale se pot 
obține cantități suplimentare de le
gume necesare cantinelor. Se cere 
ca acum, fără întârziere, organele 
și organizațiile de partid, consi
liile populare județene, municipa
le, orășenești și comunale să ini
țieze și să organizeze acțiuni de 
identificare a terenurilor nefolo
site și să organizeze cultivarea lor 
cu legume de către unitățile eco
nomice și sociale.

Marile rezerve existente în sec
torul legumicultorii trebuie folosite 
din plin pentru a se obține în acest 
an producțiile sporite prevăzute. 
Tocmai de aceea executarea tutu
ror lucrărilor de care depinde buna 
pregătire a producției în legumi
cultura trebuie să preocupe îndea
proape organele și organizațiile de 
partid, consiliile populare, organele 
agricole. De modul in care ele ac
ționează încă de pe acum, în faza 
de pregătire a recoltei, antrenînd 
pe specialiști, pe toți lucrătorii din 
acest sector al agriculturii, depinde 
obținerea de producții superioare 
și asigurarea, pe această bază, a 
bunei aprovizionări cu legume a 
populației.

SUCCESE DE PRESTIGIU
ALE FEROVIARILOR CRAIOVENI

Feroviarii craioveni înregis
trează, și în acest an, realizări 
deosebite în îndeplinirea indi
catorilor de plan. Deși în anul 
care a trecut planul producției 
globale, exprimat în tone/kilo- 
metri convenționali, a fost cu
4.6 la sută mai mare decît în 
anul 1972, feroviarii craio
veni au realizat la tone expe
diate un spor de 3,7 Ia sută, 
rulajul vagoanelor marfă s-a 
îmbunătățit cu 2,9 la sută, greu
tatea medie brută pe tren de 
marfă a crescut cu 1,4 la sută, 
iar viteza medie comercială a 
trenurilor de marfă a sporit cu
8.7 la sută. Au fost realizate, 
astfel, beneficii suplimentare 
însumind 4 543 000 lei. în anul 
1974, volumul total al transpor

turilor pe raza Regionalei 
iova va crește cu 4,58 la 
față de realizările anului 
în vederea sporirii eficienței 
activității, prin îmbunătățirea 
indicilor de utilizare a mijloa
celor de transport, optimizarea 
legăturilor dintre centrele de 
producție și cele de consum, și 
pentru a face față sarcinilor 
mereu crescînde, pe raza Regio
nalei Craiova continuă lucrările 
de modernizare a transportului 
feroviar. Recent au fcxst termi
nate lucrările de electrificare a 
liniei Strehaia-însurăței, linie 
ce deservește bazinul carbonifer 
Motru. Cu aceasta, pe raza Re
gionalei Craiova s-au electrifi
cat 24 la sută din lungimea În
tregii rețele de căi ferate. In

Cra- 
sută 
1973.

prezent, transportul feroviar 
pe cuprinsul acestei regionale 
este efectuat, aproape in totali
tate, cu locomotive Diesel-elec- 
trice și electrice, îndeplinindu-se, 
de pe acum, în acest domeniu, 
sarcinile prevăzute pentru sfir- 
șitul anului 1974. Ca urmare a 
acestui fapt, tonajul de remor- 
care a ajuns la 1500 
1 000 planificat, iar în 
cesta se va ajunge la un topaj 
de 2 000. Ca urmare a c’.cctrifi 
cării liniilor Craiova
Tg. Jiu — Petroșani — Simeriă, 
viteza comercială a trenurilor 
de marfă va spori, pe această 
porțiune, cu 10 pînă la 30 la 
sută.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scinteii"

față de 
anul a-

electrifi- 
Filiași—

l Moment de producție Io Fabrica de țuruburi din Tirgu-Secuieso
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ORA DE DIRIGENJIE, 
oră de intensă dezbatere, 

oră de educație cetățenească

cinema

— Ce oră aveți 7
— Dirigenția !
Iată un răspuns într-un singur 

cuvînt și un cuvînt rostit in nenu
mărate feluri : cu nerăbdare, cînd 
elevii știau că in ora imediat urmă
toare aveau să închege discuții vii, 
interesante, contradictorii chiar, prin 
care să-și susțină diferitele puncte de 
vedere ; cu o anumită resemnare la 
gindul eventualității unei lecții rigi
de, fără vigoare, fără ecou. Cu prile
jul anchetei noastre, tinerii au mani
festat ambele tipuri de reacții. Pen
tru că în contextul influențelor for
mative, exercitate prin toate discipli
nele de învățămînt, ora de dirigenție 
se remarcă prin multiplele sale po
sibilități de intervenție educativă di
rectă, prin cultivarea acelui climat de 
autoexigență și responsabilitate care 
să asigure formarea înaltelor trăsă
turi moral-politice, cetățenești ale ti
nerilor. Cu condiția, cum arătam, ca 
dirigenția să capteze fondul de preo
cupări al clasei, să invite la dezba
tere, iar dirigintele să dirijeze discu
țiile spre cristalizarea concluziilor de 
înaltă valoare etică.

Dacă prima condiție este, virtual, 
mai ușor de respectat, dată fiind 
grija deosebită manifestată în noul 
an școlar pentru tematica orelor de 
dirigenție, ancheta de față ne-a 
arătat că nu aceeași concluzie poate 
fi formulată la adresa metodologiei 
tuturor diriginților, a stilului, a pri
ceperii lor de „a se abate** de la 
rigorile unei lecții obișnuite și a 
cobori în chiar „torentul" de preocu
pări specifice elevilor.

...Oră de dirigenție la clasa a 
Vll-a C de la Școala generală 
nr. 197 din Capitală; tema: ce trebuie 
să înțelegem prin conduita civilizată 
in școală șl in afara ei. După ce 
diriginta adresează cîteva scurte în
trebări, privește apoi stăruitor spre 
cîțiva elevi, aceștia își pregătesc cu 
înfrigurare foile scrise mărunt și 
procesul începe... Se vorbește mult 
și se vorbește de toate, fiecare citin- 
du-și textul despre cum trebuie să 
fie încălțămintea, despre cum să îm
brăcăm bluza, peste sau pe sub haină, 
despre cum să ne comportăm... Și to
tuși, nu multitudinea acestor amă
nunte deranjează ; nu caracterul 
lor discursiv face să stagneze 
ora. Ceea ce diminuează va
loarea educativă a orei este lip
sa racordării faptelor și informa
țiilor vehiculate la problematica con
cretă a clasei și, de aici, imposibili
tatea de a imprima lecției acel ca
racter de puternică autoanaliză, ca
pabilă să genereze o dezbatere pe cit 
da aprinsă, pe atit de fructuoasă. 
Iar cînd se încearcă o asemenea fu
ziune, tentativa nu depășește dialo
gul formal :

— Nu e așa că e bine să avem 
toți matricola pe umăr ?

— Daaa ! strigă clasa în cor.
— ...Și că nu e frumos să ieșim 

toți deodată pe ușă ?
— Nuuu ! aprobă din nou corul.
Cum vedem, se mai obișnuiește 

ca o seamă de teme educative, le
gate mai ales de comportament, să fie 
prezentate Ia dirigenție îndeosebi sub 
aspectul lor negativ (despre ceea ce 
nu trebuie, nu e bine, nu se cade 
să se tacă) uitîndu-se că, de fapt, '■ 
punctul de convergență a preocupă
rilor tinerilor cu interesele educa
tive se identifică nu doar în ca
tegorisirea unor situații drept demne 
sau nedemne, ci mai ales în culti
varea deprinderii de către fiecare 
elev a unui simț moral, a posibili
tății de a-și orienta conduita în si
tuații a căror complexitate e firesc 
să nu poată fi în întregime intuită 
lntr-o oră de dirigenție.

Și totuși, nu o dată dirigenția în
cearcă in fel și chip să epuizeze 
posibilitatea strict informativă, fe
nomenologică a unei teme. O probă 
evidentă a fost și ora de dirigenție 
de la clasa a Vll-a B a Școlii ge
nerale nr. 141. Mai ales în prima sa 
parte, cînd s-a efectuat obișnuita 
informare a clasei asupra celor mai 
importante evenimente interne și 
externe. Desigur, valoarea deosebită 
a acestei inițiative de informare 
politică a elevilor nu mai e nevoie 
să fie demonstrată. Cu condiția — 
simplă, însă decisivă — de a se ur
mări cultivarea unui mod de gindire 
și a unor deprinderi, de la ne
voia de informare zilnică, la o- 
bișnuința de a citi o carte po-
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litică, de a gîndi fiece fapt de 
viață în corelația lui social-politică. 
Or, in cazul de față, evenimentele au 
fost înșirate neselectiv și cu puțină 
legătură între ele. Unele Intervenții 
spontane, spre sfîrșit, urmate de o 
scurtă „trezire** a clasei, despre ini
țiativele cu un larg ecou interna
țional ale țării noastre, demonstrea
ză clar că dacă discuția ar fi pornit 
într-adevăr de la ceea ce știau 
elevii și de la ceea ce ar fi dorit 
să știe, suplimentar, în mod mai 
aprofundat sau mai explicit, tema 
s-ar fi transformat într-o deplină 
reușită educativă.

...Ora de dirigenție la anul al II-lea 
F a liceului „Gh. Lazăr" are drept 
temă „Analiza muncii". Urmînd re
gula obișnuită a și mai obișnuitelor 
întrebări și răspunsuri, această ana
liză a muncii evoluează greoi și in
signifiant, cu exemple confecționate 
astfel îneît... să corespundă concluziei 
urmărite ; pînă cînd cîțiva dintre 
cei 26 de elevi prezenți ridică o 
problemă foarte interesantă : fiind 
o clasă cu profil umanist, în eva
luarea muncii lor li se reproșează 
adesea că ei nu știu matematică ; 
or, ei au propus înființarea unui cerc 
de matematică unde să poată apro
funda această specialitate ; au pro
pus și nu li s-a dat nici un răs
puns. Li se mai pot face reproșuri 
sau nu ? De unde începe și unde se

termină responsabilitatea lor ? In
tervențiile spontane se multiplică, 
observațiile critice și autocritice 
cresc, potențialul de dezbatere se 
intensifică. Din păcate însă, diriginta 
pierde cel mai favorabil moment 
pentru ca ora să ia treptat cursul 
unei analize vii. Rămasă Intr-un 
spațiu incert, ambiguu, ora își consu
mă aproape neobservat potențialul ei 
educativ.

N-am fi stăruit asupra acestor ca
zuri dacă ele n-ar ilustra cîteva 
fapte evidente : mai intii că ora de 
dirigenție, ca parte integrantă a ac
tivității educative desfășurată de în
tregul corp profesoral, de organiza
țiile de partid și de tineret, nu-și 
atinge încă pretutindeni scopurile 
sale majore. Și nu le atinge, nu 
atît datorită orientării tematice. 
Desigur, sînt diriginți care-ți pot 
arăta oricînd planuri calendaristi
ce, cu rubrici precise, îți pot 
înfățișa „la milimetru** schema 
verigilor și momentelor cărora tre
buie să li se supună orice oră de 
dirigenție. Dar, rămînînd la atît, 
uneori nu fac decît să încor
seteze spiritul viu, dialogul des
chis și sincer cu clasa, înves
tirea faptelor prezentate cu ca
pacitatea de a solicita o autentică 
dezbatere de idei — atribute dintot- 
deauna necesare orei de dirigenție. 
Și spunînd acestea ne gîndim la o 
oră obișnuită de dirigenție, pe o 
temă cît se poate de obișnuită, la 
o clasă și mai obișnuită : clasa 
a VIII-a C de la Școala generală 
nr. 150 din București și-a axat o 
oră de dirigenție pe tema orientării 
profesionale. Dar pentru că diriginta 
a avut îdeea de a aduna în această 
oră deopotrivă pe elevi, pe profe
sori și pe părinți, pentru că a știut 
să elimine toate acele formule ste- 
reotipe, cu monologuri despre „ce 
vreau să fiu eu cînd voi fi mare** și 
a cultivat o discuție sinceră, axată pe 
realități prezente, palpabile, o ase
menea oră a prilejuit un excelent 
colocviu educativ. Cu roade atit de 
bogate și de multiple incit cu greu 
s-ar putea preciza care dintre gene
rațiile reprezentate in acea seară au 
avut mai mult de cîștigat.

Un argument în plus că orice oră 
de dirigenție poate, cu eforturi 
puține, dar de calitate, să se inte
greze mai bine, cu rezultate net su
perioare, intenselor acțiuni educative 
organizate la scara întregii societăți.

Mihai IORDANESCU

• Trecătoarele iubiri : PATRIA
— 9.30 ; 12,13 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Din viața unul plerde-vară : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Misterioasa prăbușire : BUCU
REȘTI — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21.
• Program de desene animale
pentru eopli : DOINA — 9,45;
16.15.
• Vintul călătoriilor : DOINA — 
11,15; 13,30; 17,45; 20.
• Insula misterioasă : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21. EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. MODERN — 8,30;
11 ; 13,30 .; 16 ; 18,30 ; 21.
• Dosare de mult uitate : FES
TIVAL — 9: 11.15: 13.30: 16; 18,30: 
21.
• Judo; MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Luna furioasă : SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete
— 4873) ; 20,13 (seria de bilete —
4874), SCALA — 8,30; 11; 13.30;
16; 18,30; 21, FAVORIT — 9: 11.15: 
13,30; 15,45; 18,15; 20,45. CAPITOL
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,30: 21.
e Capcana : GRIVIȚA — 9: 11,15; 
13,30: 16; 18.15; 20,30. AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
FLAMURA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
13,15; 20,30, VOLGA — 9: 11,15:
13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Joe Kidd : VICTORIA - 9;
11.13; 13,30; 16; 18,15; 20,30. BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20.30. GLORIA — 9; 11.15; 13.30: 
16; 18.15; 20,30.
• Zăpada fierbinte : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 16; 18:
20.
• Misiunea secretă a maiorului
Cook : DACIA — 9; 11.15; 13,30;
16; 18,15; 20,30. ARTA — 15.30; 18;
20.15.
• Puterea și Adevărul : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 19.
• Lola — 14,30, Laura — 16,30, 
Memoria — 18.45, Mantaua — 
20,45 : CINEMATECA (sala Union).
• Intlmplări cu Cosa Nostra : 
GIULEȘTI — 15,30: 18; 20,15.
• Veronica se întoarce : BUCEGI
— 16; 18; 20.
a Marele vals : FLOREASCA — 
15,30: 19, FLACÂRA — 9.15; 12,80; 
16; 19,30.
e, Coloana de la miezul nopții : 
UNIREA — 15,30; 18; 20.15.
• Haiducii : MUNCA — 16: 18: 20.
a Ultimele șase minute : MOȘI
LOR - 9; n.iS; îs.’»: !»■«: 1#=

a Omul orchestră: FERENTARI 
— 10: 15.30.
a Vifornița : FERENTARI — 18:
20.15.
• Bună seara, doamnă Campbell: 
POPULAR — 15.30: 18; 20.15.
„ „vila" noastră de vacanță : 
PACEA — 16; 18; 20.
n Generalul doarme tn picioare : 
COSMOS — 15.30: 18: 20.15.
„ Uimitoarele aventuri ale lui 
Robinson Crusoe : CRINGAȘI —

e Evadarea: RAHOVA — 15,30; 
13; 20,15.
• Fapt divers In prima pagină : 
COTROCENI — 14; 16.
• Anatomia dragostei : COTRO
CENI — 18; 20.
• Vagabondul : LUMINA — 9:
12,30; 16; 19,30.
• Cea din urmă zi : PROGRE
SUL — 16: 18; 20.
• Atentatul : VIITORUL — 16.
a Andrei Rubliov : VIITORUL — 
19.

Pictură și ceramică 

la Galeriile Apollo
FAPTUL

teatre
• Radloteleviziunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
cert simfonic — al doilea concert 
din ciclul Bach-Beethoven- 
Brahms. Dirijor : Iosif Conta — 
20.
• Opera Română: Olandezul zbu
rător — 19.
• Teatrul de operetă : Mătușa
mea, Faustina — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare din 
bd. N. Bălcescu nr. 2) : Un flu
ture pe lampă — 19.30, (sala Co
media) : Cui i-e frică de Virginia 
Woolf ? — 20.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
20.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20.
• Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Aici a dormit George 
Washington — 19,30. (sala Studio): 
Hotelul astenicilor — 20.
• Teatrul Giulești : ...eseu —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă** : Dan
sați cu Salamandra — 9.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Slnzia- 
na — 17, Nocturn-grup de dans 
contemporan — 21.30.
• Teatrul evreiesc de stat : 
Moartea unui comis voiajor ■ —
19.30.
• Teatrul sațiric-muzical „C. Tă- 
nase" (salanfpyoțy : La Sțyo.v,. 
Boema* — 19,30? (sala din calea 
Victoriei nr. 174) : Vino să ne 
vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
..Ton Vasilescu" : Reflectorul re
vistei — 19.30.
• Ansamblul artistic ..Rnnsodla
r'omână" : La hanul cu cintece
— 19,30.
• Circul „București" : Spectacol
prezentat de circul „Busch-Ro-
land“ — 16; 19,30.

t V
PROGRAMUL I
J6.G0 — 17,00 — Teleșcoalâ
16,00 — Științe spciale (consulta

ții) : Perfecționarea con
tinuă a relațiilor de pro
ducție și sociale (Televi
ziune școlară completivă), 

16,25 —• Chimie (anul III) : Zincul 
și Mercurul (Televiziune 
școlară dirijată).

16,50 — Geografie (clasa a V-a) : 
Valuri și maree. (Televi- 
ziune școlară dirijată).

17,30 — Telex.
17,35 — Curs de limba germană.

LISTA DE CiȘTIGURI C.E.C. III AUTOTURISME
TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL IV/1973

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
eiștigâtur

Nr. 
crt

Nr. 
•rt

Numărul 
libretului 
elșligătnr

w
Cite un autoturism 

DACIA-1 300 In valoare 
de 70 000 lei

1. 741-212-7038
2. 719-132-260
3. 754-1-13187
4. 731-106-27446
5. 716-1-53166
6. 741-201-10829
7. 736-1-43802
8. 703-201-1666
9. 709-1-6445

10. 759-1-22854
11. 728-1-1068
12. 715-1-107517
13. 752-226-172
14. 702-501-309
15. 716-1-39320
16. 701-201-5359
17. 706-102-4654
18. 709-217-11479
19. 715-1-66833
20. 742-1-8559
21. 719-1-5519
22. 756-1-10783
23. 736-1-60668
24. 743-1-64439
25. 728-1-8928
26. 762-207-15434
27. 764-208-13168
28. 760-206-12707
29. 706-1-1823
30. 703-126-134
31. 709-201-1178
32. 710-622-181
33. 716-1-57015
34. 749-1-13282
35. 741-201-22945
86. 736-1-31172
37. 743-1-33899
38. 752-1-47199
39. 761-208-29451
40. 764-1-18761
41. 760-1-39765
42. 735-1-33388
43. 709-1-29028
44. 733-1-1447
45. 711-102-10711
46. 713-101-3329
47. 727-1-49105
48. 740-1-5107
49. 758-201-5817
50. 755-202-4822
51. 731-106-21579
52. 734-103-39640
53. 759-205-2332
54. 717-1-56132
55. 702-222-930
56. 705-1-2138
57. 708-213-67
58. 718-205-2132
B9. 717-1-41534

Nr. 
crt

Numărul 
libretului 
ciștigâtor

60. 727-1-246
61. 745-1-7824
62. 704-417-167
63. 747-1-112
64. 723-1-11494
65. 762-201-20817
66. 759-1-137401
67. 765-1-15832
68. 702-1-31714

"69. 732-1-32443
70. 724-104-24773
71. 715-1-94011
72. 748-1-10899
73. 719-201-12846
74. 750-1-29448
75. 736-212-19403
76. 743-207-3188
77. 704-1-6846
78. 766-1-33445
79. 759-1-78456
80. 760-208-8196
81. 702-1-34148

*82. 732-1-34838
83. 724-104-26043
84. 715-1-95559
85. 748-1-12704
86. 719-201-14079
87. 750-1-30713
88. 736-212-20975
89. 743-207-4734
90. 704-1-8452
91. 766-201-4029
92. 759-1-82208
93. 760-209-2252
94. 702-1-13825

"95. 732-1-15095
96. 724-104-14809
97. 715-1-84953
98. 736-210-1649
99. 719-217-1591

100. 750-1-17058
101. 736-212-4944
102. 743-1-75823
103. 753-1-10029
104. 766-1-24384
105. 759-1-52795
106. 760-20*1-9465
107. 735-1-22535
108. 707-152-23
109. 710-206-214
110. 754-203-1143
111. 717-216-996
112. 727-1-39493
113. 734-1-23488
114. 741-1-22370
115. 722-206-54
116. 731-103-29339
117. 734-103-22497
118. 759-1-156057

-119. 732-1-8496
120. 701-205-3172
121. 703-203-4340
122. 709-217-7036

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 
ciștigâtor

Nr. 
ort.

Numărul 
libretului 
ciștigâtor

123. 715-1-58663
124. 742-1-604
125. 731-1-5587
126. 756-1-4673
127. 736-1-56065
128. , 743-1-59170
129. 728-1-1945
130. 762-207-3634
131. 764-208-7803
132. 760-1-58561
133. 701-1-4939
134. 703-1-23359
135. 709-1-76751
136. 710-120-9771
137. 716-1-49985
138. 749-1-2516
139. 741-201-14384
140. 719-131-337
141. 743-1-9496
142. 752-1-39633
143. 761-205-34243
144. 763-202-4334
145. 760-1-16298
146. 735-1-38203
147. 709-1-42686
148. 733-201-12677
149. 711-214-712
150. 713-102-10771
151. 717-552-204
152. 740-1-13197
153. 710-723-216
154. 755-201-1345
155. 731-106-31232
156. 734-103-45727
157. 764-202-3306
158. 709-1-16190
159. 735-1-17216
160. 707-1-4293
161. 710-1-17793
162. 754-1-19738
163. 717-1-55701
164. 727-1-35226
165. 734-1-19614
166. 741-1-19268
167. 712-202-1458
168. 731-103-24632
169. 734-103-6734
170. 759-1-152816
171. 741-220-128
172. 702-1-45285
173. 732-1-44747
174. 721-1-5302
175. 715-1-103114
176. 748-253-365
177. 719-202-1343
178. 750-211-11768
179. 736-279-5124
180. 743-209-9309
181. 739-1-1708
182. 762-1-18137
183. 759-1-99735
184. 737-113-5054
185. 701-203-7588
186. 703-203-1008

187. 709-217-4159
188. 715-1-54014
189. 716-203-5487
190. 731-1-1548
191. 714-817-115
192. 736-1-53880
193. 743-1-56922
194. 752-232-287
195. 761-201-7162
>96. 764-208-2637
197. 760-1-56910
193. 735-211-394
199. 709-1-53349
200. 728-201-1271
201. 716-1-15522
202. 713-194-7129
203. 762-255-75
204. 714-201-1125
205. 758-1-7543
206. 727-137-673
207. 731-111-10029
208. 763-1-8252
209. 738-103-14547
210. 766-216-29
211. 702-218-1580
212. 706-314-1885
213. 708-202-881
214. 718-1-5519
215. 717-1-34862
216. 716-113-65
217. 750-220-100
218. 736-269-1344
219. 745-2-16871
220. 723-1-4156
221. 762-201-11775
222. 759-1-130940
223. 765-1-5907
224. 752-205-1717
225. 705-1-8964
226. 713-324-241
227. 710-805-1744
228. 717-1-45379
229. 727-1-14703
230. 706-201-4697
231. 704-523-5217
232. 747-1-9428
233. 723-218-3
234. 762-202-2453
235. 759-1-141304
236. 716-1-42442
237. 719-212-4371
238. 703-809-3858
239. 709-208-5246
240. 715-1-33791
241. 716-215-6786
242. 730-1-3532
243. 741-258-36
244. 736-1-43388
245. 743-1-46129
246. 752-202-4366
247. 761-208-39046
248. 764-203-7601
249. 760-1-49532
250. 735-1-2761

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260. 
261. 
262.
263.

<264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281. 
282.
283.
284.
285.
286.
287. 

-288. 
. 289. 
-290.

291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.

710-413-149 
710-1-11565 
754-1-13847
717- 1-51362
727- 1-27225
734- 1-11857
741- 1-12217
747- 1-16549
731- 103-13205 
762-210-15083
759- 1-147862
760- 206-18514 
702-1-17282
732- 1-18717 
724-104-16888 
715-1-86348 
736-210-3091 
715-506-1135 
750-1-20123 
736-212-8965 
743-1-76791
753- 205-864 
766-1-26237
759- 1-57006
760- 207-11203 
715-256-155
701- 258-363
702- 1-7844 
702-1-39869 
702-1-56028
702- 222-665
735- 1-15309 
735-1-33343 
735-400-1157
703- 1-18364 
703-255-22 
703-203-5145 
732-1-8426 
732-1-39893
732- 1-54008 
705-1-1368
707- 1-2987 
709-1-28891 
709-1-57307 
709-1-73353 
709-202-1562
709- 217-7903 
724-104-11814 
724-141-1088
708- 1-11990 
708-212-819
710- 1-16926
733- 1-1399
728- 201-4995
710- 120-4913 
715-1-12937 
715-1-60368 
715-1-83253 
715-1-99320
715- 1-112035
718- 205-1658
754- 1-18880
711- 102-10657
716- 1-22566 
716-1-45761
716- 209-2038
742- 1-3365
719- 514-375
748- 1-16312
717- 1-16607 
717-1-41237 
717-1-54962 
713-101-3282 
724-1-7399

Se poate afirma că 
„debutul" Galeriilor 
Apollo în 1974 echiva
lează cu o realizare in 
ansamblul ei merito
rie. Expoziția se în
scrie sub semnul con
fruntării — sau, mai 
degrabă, al colaborării 
— dintre creatori de 
diferite generații, din 
Capitală și din țară. 
Recent au expus aici 
Tereza Panelli din 
București și Alexan
drina Gheție-Hilohi, 
Harald McschendOrfer 
și Kaspar Teutsch 
din Brașov. Un posi
bil numitor comun îl 
constituie problema 
„spațiului**, prezentă 
și dezbătută diferit 
de fiecare artist în 
parte, prin mijloace 
diferite. tehnici și 
materiale diferite, 
tentat însă fiind fie
care artist de „condi
ția** actuală, contem
porană, a ideii de se- 
rializare, multiplica
re, repetiție; care duce 
la configurarea unor 
variații plastico-poe- 
tice ale aceleiași teme 
generale de bază. îm
prumutând titlul unei 
serigrafii de Kaspar 
Teutsch. am intitula 
această alcătuire, chiar 
dacă interpretarea 
poate părea forțată, 
„Jurnalul unui lami
nor**. Captat de docu
mentarea pe care ar
tistul brașovean a e- 
fectuat-o astă-vară pe 
șantierele unor con
strucții industriale de 
la Tîrgoviște, Kaspar 
Teutsch și-a propus 
nu să reprezinte plas
tic imaginile intîlnite, 
ci să extragă din ele 
acele calități plastice 
reprezentative care 
să-i permită sugerarea 
in serigrafiile sale a 
ritmului muncii con
structive. Obține astfel 
riguroase construcții 
plane unde repetiția 
în dispuneri noi a e- 
lementelor permite 
structurarea unui spa
țiu plastic, pandant 
semnificațiilor spațiu
lui natural, ambientu
lui — sursa de inspi
rație.

La Alexandrina
Gheție-Hilohi dezba
terea este sever pur
tată în compoziții cro

matice realizate in 
tehnicile colajului (in
titulate „Stări posi
bile" și „Confluențe"). 
Asemănarea cu un 
posibil motiv din na
tura înconjurătoare 
este lăsată la imagi
nația și discreția pri
vitorului, pentru că 
ceea ce pare a o in
teresa pe artistă este 
obținerea printr-un 
echilibru de forțe a 
acelei concentrări de 
energie care să dea 
imaginii strict plane

CARNET

PLASTIC

capacitatea de a vibra 
spațial. Demersul ar
tistei vizează această 
sugerare a spațiului 
care, uneori, prin in
dicații precise, locali
zează un fapt de sem
nificație ’ social-istori- 
că directă.

Harald Meschen- 
dBrfer, acest artist cu 
o activitate de peste 
patru decenii, demon
strează prin seria de 
colaje expuse („Im
provizații morfologi
ce"), spre deosebire 
de Teutsch și Gheție- 
Hilohi, dar sub același 
semn al , probității 
profesionale și al ma
ximei acurateți a ex
presiei, predilecția 
pentru decantarea ra
finată a structurii 
materiei plastice. In
vestigarea materiei, 
proces cu modestie 
intitulat „improviza
ție". nu se efectuează 
in sine și pentru sine, 
ci se subordonează 
intenției de a comu
nica prin imaginea 
rezultată un fapt, o 
idee, un sentiment : 
„Celula", „Geneză", 
„Bios I — începutul", 
„Bios II — Germina
ție", „Bios III — Floa
re", „Bios IV — 
Fruct" etc. Imaginea, 
susținută efectiv de

calitățile aproape mu
zicale ale materiei 
plastice și ale rapor
turilor ei tonale, iși 
poate susține tocmai 
datorită calității va
loarea de simbol, ex
primată altfel printr-o 
mare simplitate a for
mei.

Tereza Fanelli, tt- 
năra și talentata ce
ramistă din Bucu
rești, descinde direct, 
prin obiectele și an
samblurile sale cera
mice, în spațiul pe 
care-1 ordonează în 
deplină concordanță 
cu serigrafiile și cola
jele colegilor brașo
veni. Șantierului con
strucției industriale 
de la Tîrgoviște al lui 
Teutsch îi răspunde 
astfel opera ceramis- 
tului modern realizată 
în cuptoarele fabricii 
de la Sighișoara și 
destinată „mobilării" 
aceluiași spațiu con
temporan pe căi pro
prii tehnicii și tehno
logiei actuale, multi
plicarea și serializa- 
rea. Forma, volumul, 
glazurile colorate sînt 
elementele pe care-și 
întemeiază Panelli 
demersul, dar mai 
ales pe calitățile ex
presive ale materiei 
ceramice. Fiecare an
samblu (care pe drept 
Cuvînt poate purta un 
poetic titlu : „După 
ploaie", „Intermezzo", 
„Fruct**, „Cvintet" 
etc.), alcătuit din com
punerea deliberată a 
repetiției unui modul, 
reprezintă cîte o po
sibilă propunere de 
mobilare în sens pro
priu și poetic figurat 
a ambientului. Panelli 
demonstrează virtuțile 
și, deopotrivă, dreptul 
materiei ceramice de a 
ocupa un loc impor
tant in arhitectură ca 
și în spațiile deschise, 
populate cu vegetație. 
Iar ansamblul expo
ziției întărește opinia 
că, în cadrul unor a- 
numite teme, moder
nitatea susținută de 
seriozitate și probitate 
profesională poate as
pira spre eficiență so
cială.

Horia HORȘIA

DIVERS
„Ceahlăul*4 
la»««
înălțime!

Rada portului Brăila, 
puternic. Valuri agitate, 
șlepuri au fost smulse

Vint
Două 
de la 

cheiul unde erau ancorate, por
nind în derivă spre navele a- 
costate la pontoanele de pe ma
lul sting al Dunării. O ciocnire, 
cu urmări greu 
părea iminentă. Sesizind peri
colul, căpitanul Iile Hristu a 
pornit imediat cu remorcherul 
de manevră portuară „Ceah
lăul". Urmărind cu atenție cele 
două șlepuri, printr-o serie de 
manevre abile, executate 
maximum de operativitate, că
pitanul cu „Ceahlăul*’ lui le-a 
readus la chei.

în lupta cu Dunărea, „Ceah
lăul" a fost la... înălțime 1

de prevăzut,

Hristu a

cu

Lecția 78. Prezintă lector 
univ. Grete Klaster Ungu- 
reanu.

18.05 — Teleglob : Podurile Buda
pestei. Un film de Cristian 
Thau șl Florin Orezeanu.

18.35 — Cintece populare.
18,40 — întrebări și răspunsuri.
19,10 — Tragerea de amortizare 

ADAS
19,20 —vj 001 de seri r Calimero.
19.30 — Telejurnal.
30,00 — Bach — Beethoven — 

Brahms. Ciclul B (II).

Seară pentru tineret.
20.30 — Turneul emblemelor —

transmisiune directă de la 
Pitești.

31.35 — De joi pînă joi — agendă
săptămînaiă a principale
lor evenimente și acțiuni

■ din viața organizațiilor 
U.T.C.

21,40 — Anul I al unei fabrici.
21,55 — Atitudini — Galați. Tele- 

foileton despre felul în 
care unii țineri cunosc și 

, frecventează . ur;ele institu
ții de cultură din 1 Galhți.

22,05 — 24 de ore.
22,20 — Campionatele europene de 

patinaj artistic.

PROGRAMUL II

20,00 — Bach — Beethoven — 
Brahms (II). Concert sus
ținut de orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii.
Dirijor : Iosif Conta. în
pauză : • Telex • Prin 

, muzee și expoziții.
22,05 — Dialog : Impactul demo

grafic.

Numărul 
libretului 
ciștigâtor

Nr. 
crt

Numărul 
libretului 
ciștigâtor

I Incredibil
I
I
I
I
I

Inîngrijorată fi cu lacrimi 
ochi, Floarea Ihos, din comuna 
Măcrifte (Sălaj), s-a plins la 
postul de miliție că soțul său, 
Vasile Ihos, a dispărut incă in 
ajunul Anului nou fi, de atunci, 
n-a mai dat nici un semn de 
viață. Au început, imediat, cer
cetările. Nimeni nu-l văzuse pe 
V.I. plecind. Nici n-avea cum. 
Soțul Floarei se afla doar la 
cițiva pași de casă, mort. După 
o ceartă in familie, soția sa, 
Floarea (reclamanta), și fiul său, 
Viorel, l-au aruncat intr-o fîn- 
tină, unde, in cădere, a murit !

323. 751-1-3796
326. 749-223-32
327. 731-1-6403
328. 719-205-2146
329. 719-223-261
330. 711-203-3540
331. 717-650-88
332. 727-1-34137
333. 727-1-49062
334. 725-1-4031
335. 741-201-6539
336. 741-212-4980
337. 756-1-6101
338. 750-1-12361
339. 750-211-4919
340. 750-214-1891
341. 745-1-7620
342. 734-1-18499
343. 740-1-5018
344. 746-1-4119
345. 714-203-1120
346. 736-1-36259
347. 736-1-56902
348. 736-201-153
349. 736-212-24180
350. 736-202-13424
351. 704-124-273
352. 741-1-18272
353. 758-201-5775
354. 758-206-411
355. 723-135-1410
356. 743-1-39113
357. 743-1-60094
358. 743-1-74495
359. 743-209-3089
360. 745-2-4177
361. 725-512-272
362. 712-1-3989
363. 755-202-4754
364. 727-137-7463
365. 752-1-34732
366. 752-195-387
367. 728-1-4244
368. 753-1-8647
369. 705-218-23
370. 739-212-391
371. 723-1-11287
372. 731-103-23234
373. 731-106-21492
374. 731-111-13455
375. 761-205-30872
376. 761-208-33551
377. 762-207-7911
378. 766-1-21664
379. 733-110-2209
380. 762-1-35189
381. 762-201-20574

382. 762-210-19444
383. 734-103-39585
384. 763-1-13609
385. 763-201-4723
386. 764-1-21345
387. 764-208-9125
388. 759-1-46173
389. 759-1-91237
390. 759-1-117406
391. 759-1-137120
392. 759-1-151880
393. 759-205-2030

Ciștigătorilor care 
la sucursalele sau f:

394. 738-103-19328
395. 759-207-11923
396. 760-1-44034
397. 760-29-265
398. 760-207-6383
399. 760-209-7328
400. 760-202-9473
401. 765-1-15594
402. 733-201-9948
403. 718-614-119
404. 701-201-1054
405. 702-1-10438
406. 702-1-40722
407. 702-1-56551
408. 702-223-49
400. 735-1-16500
410. 735-1-33854
411. 702-512-30
412. 703-1-19194
413» 720-219-33
414. 703-213-517

■ 415. 732-1-11424
-416. 732-1-40580
- 417. 732-1-54451

418. 705-1-3128
419. 707-1-3825
420. 709-1-30869
421. 709-1-58263
422. 709-1-73883
423. 709-302-2416
424. 709-217-8560
425. 724-104-13031
426. 724-151-560
427. 708-1-12874
428. 708-215-365
429. 710-1-17471
430. 733-1-1924
431. 728-201-5490
432. 710-120-5948
433. 715-1-16565
434. 715-1-61567
435. 715-1-83942
436. 715-1-99875
437. 715-1-112490
438. 718-205-2597
439. 754-1-19442
440. 711-102-11341
441. 716-1-23929
442. 716-1-46473
443. 716-209-2618
444. 742-1-4492
445. 719-520-226
446. 748-1-16799
447. 717-1-18062
448. 717-1-41916
449. 717-1-55425
450. 713-102-2689
451. 724-1-8789
452. 751-1-4355
453. 724-216-6
454. 731-1-6865
455. 719-217-66
456. 719-209-1071
457. 711-203-4085
458. 727-1-2962
459. 727-1-34831
460. 727-1-49536
461. 725-1-4769

nu se 
ialele

prezintă gerii li
C.E.C. în numerar

se vor plăti cîștigurile în 
(valoarea autoturismului,

Nr. 
crL

Numărul 
libretului 
ciștigâtor

462. 741-201-8189
463. 741-212-5859
464. 756-1-7022
465. 750-1-14149
466. 750-211-6210
467. 754-205-397
468. 745-1-8107
469. 734-1-19208
470. 740-1-6264
471. 746-1-5282
472. 714-203-1942
473. 736-1-37435
474. 736-1-57448
475. 736-201-1036
476. 736-212-24658
477. 736-202-13920
478. 704-516-23
479. 741-1-18884
480. 758-214-403
481. 758-206-1181
482. 723-137-788
483. 743-1-40271
484. 743-1-60772
485. 743-1-75031
486. 743-209-4247
487. 745-2-5774
488. 747-1-2086
489. 712-202-943
490. 755-202-5362
491. 727-137-8058
492. 752-1-35683
493. 752-201-2891
494. 728-1-5326
495. 753-1-9205
496. 726-1-1247
497. 739-213-696
498. 723-1-11791
499. 731-103-24096
500. 731-106-22940
501. 731-111-14063
502. 761-205-31421
503. 761-208-34413
504. 762-207-9659
505. 766-1-22691
506. 733-110-2818
507. 762-1-35790
508. 762-201-21139
509. 734-103-3842
510. 734-103-40299
511. 763-1-14591
512. 763-201-5718
513. 764-1-21921
514. 764-208-9898
515. 759-1-48990
516. 759-1-92494
517. 759-1-118470
518. 759-1-137824
519. 759-1-152449
520. 759-205-4837
521. 738-103-20231
522. 759-207-12417
523. 760-1-44950
524. 760-29-1716
525. 760-207-7717
526. 760-200-7873
527. 760-202-10735
528. 765-1-16193
529. 759-1-153340

termen de 30 de zile de la data tra- mai puțin contribuția de 5 000 lei).

| Mia si... miile

I
I
I
I
I
I
I
I)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

♦
Despre Maria Popa, zisă Mia, 

din Craicva (str. 6 Martie, bloc 
73) se spunea : „Are Mia asta 
niște pile... Are niște relații... 
Are niște cunoștințe.. ' 
C. B„ Mia i-a luat o... 
să-i facă rost de două 
să aibă omul și de 
(Pînă la urmă nu s-a 
nici una). Cum nici A. 
s-a ales cu cerceii 
(,,Musai să fie de aur, tu !“), nici 

oraș 
de 
M.

“ Lui 
mie ca 
butelii, 
schimb, 
ales cu 
G. nu 
promiși

D. Ț„ cu buletin de 
(contra o mie și jumătate 
lei), nici gestionara I. 
(contra o altă mie și jumătate) ca 
să scape (dar n-a scăpat) de 
instanță — nici Maria Popa, 
zisă Mia, n-a scăpat. Ba, cînd a 
fost la proces, toți cei cărora 
le promisese ajutorul au venit 
și, rindul lor, au „ajutat-o“ 
să ia doi ani și două luni.

I

Un „toi“ 
de aproape... 
patru tone

Cind a inceput controlul pe 
la cazanele de țuică din județe
le Cluj fi Satu-Mare, cineva 
făcea observația : „Inutil. Dacă 
s-o găsi pe ici, pe colo, vreun 
„țoi" mai puțin sau peste. O 
„toleranță" admisă. Că fi pe 
sticlele imbuteliate din magazin 
scrie plus sau minus cițiva mi- 
lilitri, dormite la un cazan..." 
Dar n-a fost să fie astfel. Re
zultatul controlului unui număr 
de 58 de cazane este (apropo 
de țuică)... amețitor : 1 963 litri 
de „prună" nu erau înregistrați 
nicăieri, iar 1 868 litri, deși fi
gurau in scripte, nu mai erau 
unde trebuiau să fie. Așadar, 
una peste alta, „țoiul" se ridică 
la aproape patru tone. Tot „ri
dicată" a fost fi „răsplata", In 
funcție de... gradul de vinovă
ție al fiecărui sef de cazan.

Camionul 
sau căruța?»

Zăpadă, frig, ceată... Pe raza 
comunei Mirccști-lași, autovehi
culele circulau încet, cu grijă. 
Numai F. Carol, de la autobaza 
Pașcani, care se abătuse, ilegal, 
din drum, pe la domiciliul său, 
într-o altă comună, aflat la vo
lan in stare de ebrietate, mer
gea anapoda cu camionul 21-Iș- 
3701, care avea defecțiuni și la 
sistemul de iluminare și la cla
xon. Din sens opus venea o că
ruță a cooperativei agricole Mir- 
cești, care n-avea nici ea feli
nar și se întorcea după un 
transport, tot ilegal, de fin, In
tr-un alt sat. Ciocnirea a fost 
inevitabilă, șoferul accidentîn- 
du-1 mortal pe căruțașul M. Un- 
gureanu. O verigă tragică, in- 
tr-un lanț .....................al slăbiciunilor.

v
„Să mă cău 
tati9

Cosmos!“
in

Oferlndu-fi serviciile---- ------ ________ unor 
ferme de stat spre a se îngriji, 
in timpul campaniilor, de trans
portul unor lucrători, loan Rof- 
ca, din Leordina (Maramureș), a 
primit de la o fermă a I.A.S. 
Medgidia, de la I.A.S. Slobozia, 
I.A.S. Făcăeni și chiar din Insu
la Mare a Brăilei sute de foi 
de călătorie fi bilete de tren, pe 
care, imediat, le-a vîndut șl s-a 
făcut nevăzut, lntr-o scrisoare 
adresată directorului I.A.S. din 
Făcăeni, I.R. i-a scris negru pe 
alb : „Să mă căutați in Cosmos, 
că buletinul cu care m-am pre
zentat la voi era al altuia". Dar 
I.R. n-a fost căutat in Cosmos. 
Găsit mai aproape de noi, pe 
pămint, va trebui să prezinte 
un „decont" de 20 000 lei, după 
care i se va. da tot un fel de 
foaie de „călătorie", pe o distan
ță de... cițiva ani I

Rubrica redactata da
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
șl corespondenții „Scintell'
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CELUI DE-AL 37-LEA CONGRES 
rAL PARTIDULUI SOCIALIST DIN JAPONIA 

în numele tuturor comuniștilor din țara noastră, al întregului popor român 
transmitem un cald salut prietenesc celui de-al 37-lea congres al Partidului 
Socialist din Japonia. Folosim acest prilej pentru a adresa Partidului Socia
list din Japonia urări de noi succese in activitatea ce o desfășoară, împreună 
cu partidul comunist și cu alte forțe progresiste, democratice din Japonia 
pentru apărarea și promovarea intereselor fundamentale ale oamenilor mun
cii japonezi, pentru pace, democrație și progres.

Ne exprimăm încrederea că relațiile bune dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist din Japonia se vor dezvolta în continuare in interesul 
întăririi prieteniei și colaborării dintre popoarele și țările noastre, al trium
fului luptei unite a tuturor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CU PRILEJUL VIZITEI ÎN ȚARA NOASTRĂ A DELEGAȚIEI 

SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S S.

Receplie la Ambasada înmii Sovietice Intîlnire de lucru

Domnului JOHANNES VIROLAINEN
Președintele Partidului de Centru din Finlanda

HELSINKI
Stimate domnule președinte,
Cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a zilei dv. de naștere, am deosebita 

plăcere de a vă adresa, din partea Consiliului Național al Frontului Unității 
Socialiste din Republica Socialistă România și a mea personal, felicitări cor
diale și cele -mai bune urări de sănătate și fericire personală, de succese in 
activitatea dumneavoastră prodigioasă.

îmi exprim convingerea că relațiile amicale dintre Frontul Unității Socia
liste din Republica Socialistă România și Partidul de Centru din Finlanda 
vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul întăririi prieteniei și colabo
rării dintre popoarele și țările noastre, al păcii și securității în Europa și în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România

Ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București. V. I. Drozdenko, a oferit, 
miercuri seara, o recepție cu prilejul 
vizitei în țara noastră a delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., con
dusă de I. S. Grușețki, vicepreședin
te al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Ucrai
nene.

La recepție, desfășurată lnt.r-o at
mosferă cordială, prietenească, au 
luat parte Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte a! Consiliului 
de Miniștri, Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, Ștefan Voitec. membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Marii Adunări Națio
nale, Mihai Dalea, membru supleant

al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Ilie Murgulescu. 
Maria Groza, Gheorghe Necula. vice
președinți ai M.A.N., Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, președintele Gru
pului român din Uniunea interpar
lamentară, președinți ai unor co
misii permanente ale M.A.N., depu- 
tați ai M.A.N., membri ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., reprezentanți ai 
unor instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, generali și ofi
țeri superiori, reprezentanți ai cul
telor, oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști.

Au participat, de asemenea, șefi ai 
unor misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai cor
pului diplomatic.

(Agerpres)

la M.A.N.
Memorii delegației Sovietului Su

prem a) U.R.S.S.. care se află in vi
zită în țara noastră, au avut, 
miercuri la amiază, o intîlnire de 
lucru la Palatul Marii Adunări Na
ționale.

La intîlnire au luat parte Stefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale. Maria Groza. Ilie MUrgu- 
iescu și Gheorghe Necula, vicepre
ședinți ai M.A.N., președinți de co
misii permanente, Ion Mărgineanu. 
secretar al M.A.N., deputați.

în cadrul discuțiilor, care s-au des
fășurat înțr-o atmosferă cordială, s-a 
făcut un schimb de vederi privind 
formele și metodele specifice de ac
tivitate a parlamentelor celor două 
țări și a comisiilor de specialitate, 
exprimîndu-se dorința reciprocă de a 
dezvolta colaborarea dintre Marea 
Adunare Națională și Sovietul Su
prem, dintre comisiile lor perma
nente. (Agerpres)

Măsuri de protecție 
a mediului ambiant

PRIMIRE LA C. C. AL P. C. R.
Miercuri după-amiază, tovarășul 

Ștefan Andrei, secretar al C.C. a) 
P.C.R., a primit delegația Secției 
relații externe a C.C. al P.M.S.U., 
condusă de Andras Gyenes, mem
bru al Comisiei centrale de control 
a P.M.S.U., șeful Secției relații ex
terne a C.C. al P.M.S.U., care, la in
vitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
in țara noastră.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă caldă, tovărășească, au par
ticipat tovarășii Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., Dumitru 
Turcuș, Constantin Vasiliu, adjuncți 
ai șefului Secției relații externe a 
C.C. al P.C.R., Mircea Angelescu, 
șef de sector «la C.C. al P.C.R.

A fost prezent Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești.

ăr
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația Secției relații externe a 
C.C. al P.M.S.U. a avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R. pentru convenirea 
planului de relații intre P.C.R. și 
P.M.S.U. pe anii 1974—1975, în vede
rea dezvoltării continue a legături
lor frățești dintre cele două parti
de, a vizitat obiective social-cultu- 
rale și noi cartiere de locuit din 
Capitală.

întoarcerea din Cipru a delegației Marii Adunări Naționale
Miercuri dimineața s-a înapoiat de 

la Nicosia delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de Dumitru Ba- 
lalia, președintele Comisiei perma
nente pentru consiliile populare și 
administrația de stat a M.A.N., care, 
la invitația Camerei Reprezentanți
lor din Cipru, a făcut o vizită în a- 
ceastă țară.

Conducătorul delegației române a 
subliniat, într-o convorbire cu zia
riștii ciprioți, la plecarea din Nico
sia, că discuțiile avute cu prilejul vi
zitei au contribuit la mai buna cu
noaștere a activității celor două par
lamente și popoare, evidențiind do
rința lor de a dezvolta legăturile sta
tornicite în cadrul bunelor relații e- 
xistente între România și Cipru.

Bogat program de acțiuni cultural-educative 
la Muzeul de istorie a partidului

Programul din acest an al Muzeu
lui de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democra
tice din România cuprinde o largă 
suită de acțiuni cultural-educative. 
Multe dintre ele se vor desfășura 
sub semnul aniversării a 30 de ani 
de la eliberarea patriei de sub jugul 
fascist. Astfel, în cinstea marii săr
bători. muzeul va colabora cu Mu
zeul de istorie al Republicii Socia
liste România la organizarea unei 
ample expoziții omagiale, care va 
înfățișa, prin documente și mărturii 
originale, de o mare valoare istorică, 
evenimentele din vara lui 1944, pre
cum și profundele transformări sur
venite în viața economică, socială și 
politică a țării noastre. în același 
timp, specialiștii muzeului vor sus

ține prelegeri pe teme adecvate a- 
cestui moment, vor avea loc seri 
muzeale, prezentări de filme docu
mentare etc. Cu același prilej vor 
fi realizate fotoexpoziții, care ur
mează să fie prezentate în diverse 
țări. Ele • vor ilustra marile realizări 
ale poporului nostru, în cele trei 
decenii care au trecut de la insu
recția națională antifascistă armată, 
din august 1944, în opera de edifi
care a noii societăți pe pămîntul 
României.

Alte acțiuni, prevăzute a avea loc 
sub egida muzeului, vor marca o 
serie de momente semnificative din 
istoria mișcării muncitorești din 
România.

(Agerpres)

Plecarea unei delegații A.R.L.U.S. la Moscova
La invitația Asociației de prietenie 

sovieto-române, miercuri la amiază 
a plecat in Uniunea Sovietică o delega
ție a Consiliului General A.R.L.U.S., 
condusă de acad. Ștefan Milcu, vice
președinte al Academiei Republicii 
Socialiste România, pentru a parti
cipa la manifestările organizate in 
U.R.S.S. cu prilejul celei de-a 26-a 
aniversări a semnării primului tratat 
de prietenie, colaborare și asistență

mutuală dintre România și Uniunea 
Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Octav 
Livezeanu, membru in Biroul Con
siliului General A.R.L.U.S., de acti
viști ai consiliului.

Au fost de față, de asemenea. N.V. 
Maslennikov, ministru consilier la 
Ambasada Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PRIMA SESIUNE A COMITETULUI CONSULTATIV
AL CENTRULUI EUROPEAN PENTRU iNVÂȚĂMlNTUL SUPERIOR

AL UNESCO ȘI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE
Prima sesiune a Comitetului con

sultativ al Centrului european neutru 
invățămînț superior al UNESCO, 
cu sediul la București, a luat sfîrșit, 
miercuri după-amiază. Reuniunea a 
avut drept scop analiza activității 
desfășurată de centru In primul său 
an de existență, dezbaterea și apro
barea planului de lucru pe anul 1974.

în cursul sesiunii a fost relevată 
necesitatea c-i această instituție să-și 
intensifice eforturile vizlnd amnlifi- 
carea cooperării in domeniul învătâ- 
mîntului superior, in soiritul reco
mandărilor adontate de cea de-a 
doua conferință a miniștrilor educa
ției din țările europene membre ale 
UNESCO, care s-a desfășurat în 
canitala țării noastre, între 26 noiem
brie și 4 decembrie 1973.

Printre obiectivele prioritare înscri
se in planul de viitor al centrului fi
gurează dezvoltarea activității pen
tru crearea unui bogat fond docu
mentar privind principalele asnecte 
ale invățămintului din țările mem
bre ale UNESCO, cum ar fi orga
nizarea internă a studiului postse- 
cundar în universități și alte insti
tuții de învățămînt, durata studiilor.

modalitățile de examinare, creindu- 
se astfel o bază reală de inițiere a 
unor eficace acțiuni de cooperare.

Subliniind faptul că această primă 
sesiune a Comitetului consultativ al 
Centrului european pentru învăță- 
mint superior are loc la scurt timp 
după încheierea lucrărilor celei de-a 
doua conferințe a miniștrilor educa
ției din țările europene membre ale 
UNESCO. D. Nsjman, reprezentant 
al directorului general al UNESCO, 
directorul departamentului pentru 
învățămînt și formare a cadrelor de 
profesori, aprecia, la încheierea lu
crărilor sesiunii, interesul deosebit 
pe care România îl manifestă și în 
acest domeniu al cooperării lntereu- 
ropene. O demonstrează, între altele, 
și propunerile României referitoare 
la stabilirea unor forme concrete de 
cooperare europeană prezentate in 
cadrul conferinței de Ia București, 
propuneri care, după aprobarea de 
către cea de-a 18-a conferință ge
nerală a UNESCO, urmează a fi în
sușite de organizație ca metodă pro
prie de lucru.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

3 și 4 februarie. în tară : Vremea va 
continua să se răcească mai ales In 
estul tării. Cerul va fi variabil, mai 
mult noros. Vor cădea ninsori locale.

Vîntul va prezenta unele intensifi
cări în'Moldova și Dobrogea. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 12 și minus 2 grade, izolat mai 
coborite în Moldova și estul Transil
vaniei, iar maximele între minus 5 
și plus 6 grade. în București : Vre
mea va continua să se răcească. Ce
rul va fi temporar noros, favorabil 
ninsorii slabe. Vînt moderat. Tem
peratura va continua sâ scadă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Echipe românești în cupele europene
BASCHET; în sala Floreasca

IERI: I.E.F.S. — Spartacus Budapesta 
AZI: Politehnica — Daugava Riga

După ce au trecut de o primă e- 
tapă selectivă, echipele bucureștene 
de baschet feminin înscrise în cu
pele europene — Politehnica (in 
„Cupa campionilor europeni") și 
I.E.F.S. (in „Cupa cupelor") — în
cearcă acum să ajungă in lupta 
directă pentru cucerirea trofeelor.

Calificate, cum se știe, în grupele 
sferturilor de finală ale „Cupei cu
pelor", baschetbalistele de la I.E.F.S. 
au susținut aseară, la Floreasca, pri
mul lor meci din această fază a com
petiției. Este vorba de meciul-tur cu 
una dintre echipele fruntașe ale bas
chetului maghiar — Spartacus Bu
dapesta.

Sportivele bucureștene — afectate 
oarecum de recentul insucces din 
campionatul intern, în fața Voinței 
— au jucat de această dată cu un 
plus de ambiție și, în general, la un 
nivel tehnic ridicat. Dorința lor este 
de a ocupa, eventual, locul întil in 
clasamentul grupei, în acest fel, în 
semifinale, urmînd a avea o misiune 
mai puțin dificilă, deoarece ar în-

VOLEI: DINAMO -

La Barcelona, în primul meci pen
tru calificarea în turneul semifinal 
al „Cupei campionilor europeni" la 
volei masculin, s-au întilnit echipe
le Dinamo București și Hispano 
Frances Barcelona. Victoria a reve-

tîlni echipa clasată pe locul al doi
lea în grupa cealaltă.

Disputa de aseară a fost echili
brată, fiecare echipă dorind ca in 
retur (miercurea viitoare, la Buda
pesta) să joace mai relaxat. Baschet
balistele de la I.E.F.S. au condus la 
pauză cu 37—34, pentru ca în final să 
cîștige cu scorul de 74—66. Princi
palele realizatoare ale echipelor au 
fost pentru învingătoare, Angelica 
Tita (28 p.), iar pentru învinse
Lemke Kiss (23 p.).

Astăzi, în aceeași sală (de la ora 
19), campioana țării noastre. Poli
tehnica București, susține un foarte 
Interesant meci. Parteneră de între
cere va fi formația sovietică Dau
gava T.T.T. Riga, in al cărei palma
res — impresionant pe plan inter
național — este înscrisă și cucerirea 
de 13 ori a „Cupei campionilor eu
ropeni". Intr-o astfel de companie 
baschetbalistele noastre vor avea 
prilejul să se comporte cit mai bine, 
pentru un rezultat onorabil.

HISPANO FRANCES 3-0

nit echipei române cu scorul de 3—0 
(16—14, 15—5, 15—6).

Returul — conform înțelegerii din
tre echipe — va avea loc astă- 
seară, tot la Barcelona.

PATINAJ ARTISTIC

Campionatele europene de la Zagreb
• A început și

Proba individuală masculină din 
cadrul campionatelor europene de 
patinaj artistic de la Zagreb a con
tinuat cu „programul scurt", după 
care în clasament se menține lider 
Serghei Volkov (U.R.S.S.) cu 127,95 
puncte, urmat de Jan Hoffmann 
(R.D.G.) 127.83 puncte. Vladimir Ko
valev (U.R.S.S.) 124,13 puncte. G.
Fazekas (România) ocupă locul 19 cu 
94,78 punct*.

proba de dansuri
în proba de dansuri, după două 

exerciții conduce cuplul sovietic Pa
homova. Gorșkov cu 20,76 puncte, 
urmat de Green, Watts (Anglia) 
20,04 puncte, Sawbridge, Dalby (An
glia) 19,48 puncte.

Aseară tirziu s-a încheiat proba de 
perechi. Cuplul sovietic Irina Rodni
na — Alexei Ulanov a cîștigat con
form tuturor pronosticurilor din nou 
titlul european.

Cronica zilei
Miercuri s-a semnat la București 

protocolul de colaborare intre orga
nizațiile de ziariști din Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară pe anul 1974.

Documentul a fost semnat de Mir
cea Rădulescu. vicepreședinte al 
Uniunii ziariștilor din România, și 
Gyurko Geza, vicepreședinte al Aso
ciației ziariștilor maghiari.

*
Direcția generală a navigației ci

vile NĂVROM ne informează că un 
număr de 19 nave sub pavilion ro
mânesc au acostat, în aceste zile, la 
cheiurile portului Constanța, aducind 
minereu, laminate și mărfuri gene
rale. Alte numeroase vase — Pra
hova, Dobrogea, Năsăud, Eforie, 
Brad, Slatina, Galați, Oradea — au 
ancorat in porturile europene și din 
Orient unde au transportat produsa 
ale industriilor constructoare do ma
șini, chimică, economiei forestiere 
și materialelor de construcții. Aproa
pe 20 de nave — mineraliere, pe
troliere și cargouri cu mărfuri ge
nerale — brăzdează oceanele lumii, 
efoindu-și drum spre Port Elisabeth, 
Philadelphia, Tripoli, Londra, Bei- 
rutt Triest și Alexandria, in timp ce 
mai multe vase sint in drum spre 
Constanța și Galați. în baza rela
țiilor comerciale pe care România 
le întreține cu țări ale lumii, echi
pajele de navigație onorează astfel 
contractele de export ale întreprin
derilor noastre de comerț exterior. 

(Agerpres)

A apdrut revista 
„LUMEA" nr. 6

în industria locală 
clujeană

ȘAH;

Turneul candidaților 
la titlul mondial

® Spasski, primul calificat în semifinale

Boris Spasski (U.R.S.S.) este pri
mul calificat in semifinalele turneu
lui candidaților la titlul mondial de 
ș.ih, deținut în prezent de Robert 
Fischer (S.U.A.). La reluarea partidei 
a șasea, întreruptă la mutarea a 
42-a, Spasski și-a valorificat cu pre
cizie avantajul pozițional și, după 59 
de mutări, Byrne (S.U.A.) a cedat. 
Obținînd astfel cea de-a treia victo
rie in meciul cu Robert Byrne 
(S.U.A.), Spasski a căpătat, conform 
regulamentului, dreptul de a juca in 
semifinale, urmînd să-l Intilnească, 
în luna aprilie, pe cîștigătorul me
ciului dintre sovieticii Anatoli Kar
pov și Lev Polugaevski.

In comentariile lor, agențiile inter

naționale de presă apreciază că dacă 
Spasski va evolua la aceiași nivel și 
în semifinale, atunci cu siguranță se 
va ajunge la mult așteptata reedita
re a „meciului secolului", disputat 
cu doi ani in urmă la Reykjavik în 
compania marelui maestru american 
Robert Fischer.

★
La Palma de Mallorca s-a disputat 

cea de-a 6-a partidă a meciului 
dintre Tigran Petrosian (U.R.S.S.) și 
Lajos Portisch (Ungaria). După pa
tru ore și jumătate de joc, la propu
nerea lui Petrosian, oficialii au con
semnat remiza la mutarea a 35-a. 
în prezent, scorul este favorabil cu 
3,5—2,5 puncte lui Petrosian.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS DE MASA. — La Praga 

s-a desfășurat întîlnirea internațio
nală amicală de tenis de masă din
tre selecționatele Cehoslovaciei și 
Japoniei. Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 5—3.

NATAȚIE. — în cadrul Jocurilor 
sportive ale Commonweaithului de 
la Christchurch (Noua Zeelandă) cu 
interes deosebit au fost urmărite în
trecerile unor finale ale competiție; 
de natație. Proba feminină de 100 m 
spate a revenit canadienei Wendy 
Cook (l’06”37/100). David Wilkie 
(Scoția) s-a clasat pe primul loc in 
proba de 200 m mixt (2’lO’Tl/lOO) 
Foarte spectaculoase nu fost probele 
masculine de 200 m fluture ciștigată 
de Brian Brinkley (Anglia) in 2’04" 
31/100 și cea de 100 m liber, inche 
iată cu succesul australianului Mic 
hael Wenden (52’73’7100).

ATLETISM. — Componenții lotu
lui de atletism al S.U.A. au partici
pat la un concurs pe teren acoperit 
la Oklahoma City. în cea mai dis
putată probă a concursului — cea de

60 yarzi garduri — cunoscutul re
cordman Willie Davenport l-a Între
cut pe linia de sosire pe Ricky 
Stubbs, ambii fiind cronometrați cu 
timpul de 7”. în proba de săritură 
in înălțime, pe primul loc s-a cla
sat Keith Guin — 2,18 m. Proba de 
săritură cu prăjina s-a încheiat cu 
victoria lui Dave Roberts (5,18 m).

TENIS. — A început turneul in
ternațional de tenis pe teren aco
perit de la Baltimore. Jucătorul vest- 
german Karl Meiler, cîștigătorul re
centului turneu de la Omaha, l-a 
eliminat cu 7—6, 6—1 pe Humphrey 
Hose (Venezuela). Jucătorul român 
Ion Sântei a pierdut cu 5—7, 5—7 
partida cu australianul Ian Fletcher.

FOTBAL. — Turneul internațional 
de fotbal (juniori) desfășurat la Las 
Palmas s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Iugoslaviei (4 puncte), 
urmată de reprezentativele Scoției, 
Austriei (cîte 3 puncte) și forma
ția Las Palmas (2 puncte). în ul
tima zi : Scoția — Austria 0—0 ; 
Iugoslavia — Las Palmas 1—1.
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Nomenclatorul produselor fa
bricate de cele cinci întreprin
deri de industrie locală din ju
dețul Cluj cuprinde peste 3 600 
de articole, solicitate atît de 
piața internă cit și la export. 
In anul trecut, industria locală 
clujeană a realizat o producție 
suplimentară de peste 120 mi
lioane lei. După cum am aflat 
de la tovarășul inginer loan 
Cosma, director general al 
grupului întreprinderilor de in
dustrie locală, în acest an vor 
intra în funcțiune noi obiective, 
între care o fabrică de articole 

și menaj, o 
bunuri 
pentru 
casnic, 
carbon 
fabrică

de sticlă-cristal 
hală de producție pentru 
de larg consum, o alta 
articole metalice de uz 
o instalație de bioxid de 
(în municipiul Cluj), o 
de pline la Dej și altele. Pro
ducția bunurilor de consum va 
crește în 1974 cu cel puțin 15 la 
sută, ceea ce va permite obți
nerea unei producții suplimen
tare de 70 milioane lei față de 
realizările anului trecut.

— Această creștere — ne-a spus 
interlocutorul — ne obligă la 
sporirea cu 50 a numărului sor
timentelor fabricate, intre care 
tipuri noi de mobilă „Stil", mo
bilier pentru copii, camere com
binate, modele noi de corpuri 
de iluminat, siguranțe electrice 
automate, candelabre electrice, 
mașini de timplărie, precum și 
15 noi produse de patiserie și 
panificație. De asemenea, vom 
extinde cooperarea cu industria 
republicană pentru un volum de 
peste 20 milioane lei. în vede
rea scurtării timpului de asimi
lare a produselor noi și reali
zarea lor la nivelul cerințelor 
și exigențelor beneficiarilor in
terni și externi am organizat 
patru ateliere de prototipuri și 
de creație, precum și comparti
mentul de proiectare-cerce- 
tare ale căror activități sint o- 
rientate, in principal, spre asi
milarea unor noi produse cu 
caracteristici superioare. Cola
borăm, totodată, cu institutele 
de cercetări și de Învățămînt su
perior din Cluj pentru asimila
rea sticlei-crifetal. oxidului de 
aluminiu și pastei de bronz, 
stabilirea tehnologiilor de fabri
cație de sticlă optică și altele.

Alexandra MURESAN 
corespondentul „Scînteli"
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— Dezvoltarea ra
pidă industrială, uti
lizarea masivă in a- 
grieultură a îngrășă
mintelor chimice — 
ne informează Janusz 
Pawlak, directorul de
partamentului Dentru 
protecția mediului — 
au contribuit la polua
rea accentuată a apelor 
Balticii, la înrăutățirea 
condițiilor biologice și 
periclitarea echilibru
lui ecologic în anele 
acestei mări. Pentru a 
evita transformarea a- 
cestui bazin intr-o 
„mare moartă", Po
lonia a propus tu
turor țărilor riverane 
sâ ia măsuri în co
mun, avind drept țel 
protejarea, păstrarea 
și valorificarea ra
țională a rezervelor 
piscicole. Inițiativa 
a fost bine primi
tă. Nu demult a a- 
vut loc la Gdansk o 
conferință cu partici
parea unor reprezen
tanți ai tuturor ță
rilor riverane, înche
iată prin semnarea 
convenției pentru pro
tejarea pescuitului și 
a resurselor piscicole 
ale Balticii.

Și pe plan intern, 
problemele protecției 
mediului se bucură de 
atenție, creîndu-se In 
acest scop forme or
ganizatorice noi, a- 
decvate. Anul tre
cut. in cadrul Minis
terului Economiei Lo
cale a fost creat de
partamentul pentru 
protecția și modelarea 
mediului, care colabo
rează strins cu sec
toarele de construire a 
locuințelor, de siste
matizare. urbanistică 
și arhitectură din a- 
celași minister. La ni
velul voievodatelor e- 
xistă secții de siste
matizare și protecție â 
mediului (dotate cu 
laboratoare multifunc
ționale și înzestra
te pentru efectua
rea de probe și mă
surători) si unități mai 
mici la nivelul raioa
nelor. Servicii de pro
tecție a mediului func
ționează și în cadrul 
unor ministere indus
triale cu activități in
tens poluante. In ce 
privește organismul 
central, deși face par
te din Ministerul E- 
conomiei Locale, el 
are un caracter si a- 
tribuții interdeparta
mentale. Astfel, toate 
amplasările de obiec
tive industriale, socia
le, culturale, trebuie să 
aibă avizul acestuia.

De asemenea, pe baza 
unei hotărîri a gu
vernului a fost înfiin
țat Institutul de pro
tecție a mediului, a- 
parținind de același 
minister, dar cu atri
buția de a coordona 
lucrările științifice 
fundamentale și apli
cative privind diferite 
aspecte de protejare a 
naturii din celelalte
institute departamen
tale de cercetare.

—- O hotărire adop
tată de Congresul al
VI-Iea al P.M.U.P.. a- 
rată dr. Antony Pod- 
niesinski. directorul
Institutului pentru 
protecția mediului,
prevede elaborarea u-

1NSEMNAIU 
DE CĂLĂTORIE

r>ui program oomplex 
in aoest sens pînă in 
199'J.

Printre altele. 6e 
prevede o delimitare 
a zonelor industriale 
de cele care pe viitor 
vor avea funcții ex
clusiv turistice, de 
recreere și agrement. 
Vor fi depoluate și 
zonele intens indus
trializate. Iată și cite* 
va exemple. Pentru 
zona industrială Ka
towice. una din cele 
mai industrializate ale 
tării, se preconizează 
nu numai o impor
tantă creștere a ca
pacităților de pro
ducție. ci și o astfel 
de înlocuire și moder
nizare a instalațiilor, 
incit în viitorii cinci
sprezece ani nivelul 
de poluare a atmosfe
rei și a apelor să fie 
de cîteva ori mai mic 
decît in nrezent. în 
cadrul Combinatului 
siderurgic Nowa Huța, 
unde la un moment 
dat creșterea capaci
tăților a fost mai 
rapidă decit reali
zarea instalațiilor de- 
poluante aferente, s-a 
ajuns la un grad 
ridicat de disconfort 
în zonele vecine. Mă
surile luate cu vreo 
trei ani in urmă au 
ameliorat in , mare 
măsură situația și eie 
continuă. Alocările in 
acest scop se ridică la’ 
circa un miliard și 
jumătate de zloți.

— Ce se Intimplă cu 
cei care încalcă preve
derile legale privind 
protecția naturii ?

— Citiți această 
știre apărută in zia
rul „Zycie Warsza- 
wy“ — iși încheie 
spusele tovarășul Ja
nusz Pawlak. Repro
ducem știrea : „Pe
depse pentru otrăvito
rii apelor (titlu). în 
voievodatul Bialystok 
s-au înregistrat în 
cursul anului trecut 
40 de cazuri de otră
vire a apelor. în lo
cul invocării răspun
derii colective a între
prinderilor. pentru 
prima oară au fio&t 
luate hotăriri de con
damnare împotriva 
persoanelor a căror 
neglijență sau dispreț 
au avut ca urmare o- 
trăvirea apelor în 
riuri ?i lacuri. Tribu
nalul raional din Su- 
walki a condamnat Ia 
pedeapsă privativă de 
libertate de un an și 
jumătate pe directo
rul întreprinderii de 
prelucrare a laptelui 
din Filipow. dovedit 
vinovat de deversarea 
zerului în riul Rozpu- 
da, ceea ce a avut 
drept urmare pieirea 
peștilor în acest curs 
de apă si în lacul 
Dlugie Filipowski. 
Pentru fante asemă
nătoare. care au dus 
la poluarea riului 
Skroda. a fost con
damnat la închisoare și 
amendă directorul în
treprinderii de indus
trializare a laptelui 
din Kolno. La procu
ratura raională din 
Suwalki au Început 
cercetările în vederea 
stabilirii celor vino
vat! de poluarea riu
lui Szczebarka".

— A fost pus capăt 
astfel sistemului a- 
menzilor ineficiente, 
care nu prea usturau 
pe nimeni, deoarece 
le suportau întreprin
derile. adică statul, 
intrind în... prețul de 
cost al produselor — 
arată interlocutorul.

Exigența sporită 
este urmarea înțele
gerii unei nevoi reale 
și acute de a feri pa
trimoniul natural de 
degradare (in Polonia, 
pe circa 30 la sută din 
lungimea lor totală, 
cursurile de ană sint 
intr-o măsură mai 
mare sau mai mică 
poluate), de a Stăvili 

.acest fenomen si de a 

. restabili pe cit posibil 
echilibrul ecologic, a- 
colo unda el a fost *- 
fectat.

Al. PLAIEȘU

„LE MONDE DIPLOMATIQUE^:

PUTREFACȚIA UNEI FOSTE 
„PERLE A ORIENTULUI'

RELATĂRILE UNUI MARTOR OCULAR DIN ZONELE 
CONTROLATE DE ADMINISTRAȚIA SAIGONEZĂ

Revista „Le Monde diplomatique" inserează, sub semnătura lui Roland- 
Pierre Paringaux, un amplu reportaj despre condițiile economice și sociale 
tot mai grele care domnesc in regiunile aflate sub controlul administrației 
saigoneze. Reproducem din acest reportaj :

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragerea din 

30 ianuarie 1974.
Fond general de premii : 1 083 913 

lei, din care 87 781 lei report.
EXTRAGEREA I : 11 39 33 4

18 29.
EXTRAGEREA a II-B ; 3 18 25 

10 40.
Plata premiilor pentru acest concurs 

se va face astfel : în Capitală, Ince- 
pînd de la 7 februarie la 30 martie 
1974. în țară, de Ia 11 februarie la 
30 martie 1974.

«Saigonul iși oblojește rănile. Au
toritățile încearcă să restituie cen
trului comercial și cartierelor pri
vilegiate o aparență de curățenie. 
Bătrînii saigonezi iși amintesc cu 
nostalgie că orașul lor era pe 
vremuri împodobit cu epitetul de 
„perlă a Orientului". Asta se în- 
timpla insă cu multă vreme în 
urmă, înainte de a fi început 
să prolifereze barurile, patrulele 
poliției militare, bordelurile.

înfundat pină la git în criza eco
nomică, Saigonul visează. în cafenele 
din centru, ventilatoarele răscolesc 
aerul sezonului uscat în săli pe trei 
sferturi goale. Nici urmă de soldații 
aliați, asaltați pînă nu de mult de 
stoluri de negustori, cerșetori, in
firmi și „fete zgomotoase". Afară, 
șoferii de taxi joacă cu colegii lor 
cărți pe trotuare sau ațipesc la um
bră. La magazinele de confecții, la 
băcănii, la hoteluri, afacerile merg 
prost.

„Piastrul a fost devalorizat de 
nouă ori din ianuarie 1973 —
arată un economist sud-vietnamez 
— autoritățile mențin sub arme mai 
mult de un milion de oameni, care 
ne secâtuiesc bugetul. Corupția a 
devenit cronică".

în anul acesta, numeroase între
prinderi și-au închis atelierele și au 
făcut concedieri. Șomajul este in 
creștere și se apreciază că două 
treimi din populația Saigonului, ceea 
ce înseamnă mai mult de un milion 
și jumătate de persoane — trăiesc 
din salarii de mizerie. în plus, ca 
urmare a devalorizării continue, a- 
ceste salarii iși pierd anual 25—30 la 
sută din puterea lor de cumpărare.

Un sociolog, Vu Anh, prezin
tă evoluția cartierului său : „Thoang 
Dao este astăzi renumit pentru 
vagabonzii, prostituatele și dezer
torii săi, pentru degradarea sa 
fizică și morală. In 1959 era un car
tier de vile și de grădini unde lo
cuiau familii ale micilor slujbași. 
Un cartier de oameni modești. In 
1964 și 1965, cu ocazia sosirii milita
rilor americani, cartierul a început 
să se îngroașe anarhic, cu țărani re- 
fugiați, să se corupă.- Acest pro
ces n-a mai încetat de atunci. 
Sosirea americanilor a declanșat 
multe patimi la oamenii odini
oară cinstiți și a atras aici mulți

vagabonzi, profitori și prostituat». 
Unii iși continuă micile lor afaceri 
și pungășii, insă pentru majoritatea 
oamenilor situația a devenit dramati
că. Locuri de muncă nu se mai gă
sesc, Familiile, încheie autorul, s-au 
dezmembrat. Ceea ce se poate con
stata acum în acest cartier este o 
reflectare a degradării societății".

Pe de altă parte, în împrejurimile 
orașelor, aproape un milion de oa
meni alungați de război continuă să 
trăiască în provizorat, in plin cimp. 
„Dacă ar avea libertatea de a alege 
ți dacă luptele ar înceta ei s-ar re
întoarce in satele lor, aflate în zo
nele controlate de F.N.L.” — recu
noștea un funcționar.

Pentru acești oameni, dintre care 
mulți sint, începind cu 1954, la al 
treilea exod, viitorul se prezintă In 
culori sumbre, mai ales pentru cei 
cîteva zeci de mii de „munteni". 
Cu pielea lor de culoarea cu
prului, cu părul lor negru, !m- 
brăcați în zdrențe și cu copilașii ■- 
tirnați de umeri, acești munteni au 
fost smulși din munții lor prin for
ță. „Situația lor — Scrie etnologul 
american Jerry Hicky — este com
parabilă cu cea a indienilor din A- 
merica de Nord, care sint sortiți 
pieirii in rezervațiile lor, aruncate la 
marginea societății".

Frontul Național de Eliberare de
pune eforturi pentru a organiza re
giunea unde trăiesc aceștia, care a 
fost eliberată prin lupte grele In 
primăvara anului 1972, și a-i face 
pe muntenii rămași pe loc și pe cei 
cîteva mii de munteni reintorși să 
participe și ei la această acțiune.

„Colonizare", „pacificare", „men
ținere sub control" _  cuvinte al»
administrației saigoneze care nu pre
zintă de altfel nici un fel de nou
tate. La un an după semnarea Acor
dului de la Paris, situația de la fața 
locului nu confirmă nici pe departe 
siguranța afișată în ianuarie 1973 de 
către o personalitate americană : 
„Saigonul va reuși să păstreze de 
partea sa marea majoritate a popu
lației". Mai mult chiar : nu este ex
clus, ca, în condițiile înrăutățirii cri
zei economice și a condițiilor de 
viață — menținerea cu forța a popu
lației în zonele controlate de admi
nistrația saigoneză să aibă efectul 
unui bumerang» — încheie „L« 
Monde diplomatique".



viața internațională
CONFERINȚA PENTRU SECURITATE Șl COOPERARE HANOI .

IN EUROPA

Sînt necesare măsuri pentru eliminarea 
tuturor obstacolelor care stinienesc 

comerțul international
Intervenția reprezentantului român
GENEVA 30 (Corespondentul nostru transmite). — în organele de 

lucru aie Comisiei pentru problemele economice ale Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Europa s-a trecut la procesul <le formu
lare și redactare a secțiunilor corespunzătoare din documentele finale 
ale conferinței privind schimburile comerciale, cooperarea industrială, 
cooperarea tehnico-științifică, protecția mediului înconjurător etc. In 
acest scop, in cele trei subcomisii care se ocupă de această tematică 
au fost prezentate, în ultimele zile, noi documente de lucru, care ex
tind sfera propunerilor și sugestiilor menite să contribuie la lărgirea 
și intensificarea cooperării economice intre statele participante.

Acordind o atenție deosebită pro
blemelor schimburilor comerciale, un 
mare număr de delegați s-au pro
nunțat pentru elaborarea de formu
lări clare, pe baza cărora să se asi
gure eliminarea barierelor și discri
minărilor care mai persistă în calea 
comerțului, astfel incit volumul 
schimburilor comerciale să reflecte 
posibilitățile de care dispun țările 
europene.

Luind cuvîntul, delegatul român 
Niță Constantin a subliniat importan
ța pe care o are pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale adoptarea u- 
nor prevederi clare șl precise referi
toare la rolul comerțului interna
țional In accelerarea procesului de 
dezvoltare a fiecărei țări. Vorbitorul 
a argumentat necesitatea adoptării 
de măsuri pentru eliminarea tuturor 
obstacolelor care stinjenesc schim
burile comerciale, pentru generaliza
rea clauzei națiunii celei mai favo
rizate, pentru încheierea de acorduri 
comerciale bilaterale care să fixeze 
cadrul schimburilor intre state. Tot
odată, delegatul român s-a pronun
țat pentru reflectarea, în documente
le conferinței, a nevoilor și preocu
părilor specifice tuturor țărilor în 
curs de dezvoltare din Europa, indi
ferent de sistemul lor social-econo
mic.

Problemele cooperării industriale 
sînt analizate țintndu-se seama de e- 
fectele pozitive ale acestora asupra 
consolidării și diversificării cooperă
rii economice între state. Ca și in 
subcomisia pentru schimburile co
merciale, delegația țării noastre, a- 
lături de alte delegații, s-a pronun
țat pentru elaborarea de prevederi 
precise și cuprinzătoare care, por
nind de la interesele specifice ale 
statelor participante și ținîndu-se

seama de experiența acumulată pînă 
în prezent, să constituie un sprijin 
real și constant al eforturilor proprii 
de creștere economică și progres so
cial ale statelor continentului.

Prima aniversare a semnării
Acordului de la Paris

HANOI 30 (Agerpres). — împlini
rea unui an de la semnarea Acordu
lui de la Paris cu privire la încetarea 
războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam a fost marcată, la Hanoi, 
printr-un miting organizat de Comi
tetul Central al Frontului Patriei, a- 
nunță agenția V.N.A.

Luind cuvîntul, Xuan Thuy, secre
tar al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, membru al 
Prezidiului C.C. al Frontului Patriei, 
a evidențiat însemnătatea Acordului 
de la Paris și s-a referit la lupta 
poporului vietnamez pentru aplicare 
strictă a prevederilor acestuia. Xuan 
Thuy a relevat că. sub drapelul 
Frontului Național de Eliberare și al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu, 
compatrioții din Sud și-au întărit 
unitatea în consolidarea zonei elibe
rate, în edificarea unei vieți noi, des- 
fășurînd lupta pe fronturile politic, 
militar și diplomatic. Ei au dat o ri-

energică actelor de război ale

ROLUL NAȚIUNILOR UNITE 
ÎN LUPTA ANTICOLONIALISTĂ

CUVINTAREA SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U., 
K. WALDHEIM

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Luind cuvîntul la deschiderea ac
tualei sesiuni a Comitetului special 
al O.N.U. pentru decolonizare, secre
tarul general al Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, a subliniat „situația 
de criză majoră existentă in Africa 
de Sud, unde lupta împotriva colo
nialismului sub toate formele sale de 
manifestare și a discriminării rasia
le a intrat intr-o nouă fază".

Secretarul general al O.N.U. a sa
lutat crearea republicii independen
te Guineea-Bissau, arătînd că opinia 
publică mondială și-a manifestat 
sprijinul deplin față de aceasta prin 
hotărîrile adoptate la cea de-a 28-a 
sesiune a Adunării Generale. Dar, a 
spus el, pe teritoriul noii republici, 
ca și în Namibia, Rhodesia de sud 
sau în coloniile portugheze, forțele 
colonialismului și rasismului încear
că să împiedice eliberarea națională.

Kurt Waldheim și-a exprimat ne
liniștea față de intensificarea mă-

surilor represive adoptate de către 
regimurile rasiste și coloniale din 
Africa de Sud împotriva popoarelor 
care luptă pentru dobindirea deplinei 
suveranități și independențe naționa
le, ca și pentru drepturi politice. Or
ganizația Națiunilor Unite nu poate 
rămîne indiferentă față de o aseme
nea situație — a menționat secreta
rul general al O.N.U. 
prezent, peste 30 de 
africani sînt 
damentale.

lipsiți de

— cind, in 
milioane de 
drepturi fun-

★
sesiunii
rapoarte periodice a-

Comitetuluiîn cadrul
O.N.U. pentru 
supra drepturilor omului, la propu
nerea delegațiilor S.U.A., U.R.S.S. 
și Indiei, reprezentantul României, 
Nicolae Ropoteanu, a fost ales, in 
unanimitate, președinte al actualei 
sesiuni a comitetului, care va e- 
labora raportul ce urmează a fi pre
zentat Comisiei drepturilor omului 
spre a fi înaintat viitoarei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Președintele Sudanului, Gaffar Numeiri, 
l-a primit pe reprezentantul român DE

postă 
administrației saigoneze pentru a se 
apăra, a apăra Acordul de la Paris 
și a constrînge partea cealaltă să 
respecte acordul. Xuan Thuy s-a re
ferit apoi la activitatea compatrioți- 
lor din zona aflată sub Controlul 
administrației saigoneze, inclusiv a 
reprezentanților celei de-a treia for
țe, care militează pentru pace, inde
pendență, democrație, reconciliere și 
înțelegere națională. Vorbitorul a 
trecut în revistă succesele obținute 
de R.D. Vietnam în vindecarea răni
lor războiului, în ridicarea econo
miei.

Xuan Thuy a adresat mulțumiri 
țărilor socialiste frățești, țărilor prie
tene, organizațiilor naționale și in
ternaționale și tuturor popoarelor ca
re au sprijinit lupta justă a poporu
lui vietnamez și au reafirmat acest 
sprijin cu prilejul primei aniversări 
a semnării Acordului de Ia Paris.

Participanții au adoptat o rezolu
ție in care iși exprimă hotărlrea de 
a îndeplini sarcinile noii etape a re
voluției, a construi socialismul in 
Nord, a desăvirși revoluția naționa
lă și democratică in Sud. a realiza 
reunificarea pașnică a țării.

la Congresul Uniunii
KHARTUM 30 (Agerpres). <- To

varășul Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., secretar al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, care participă la 
lucrările primului Congres al Uniu
nii Socialiste Sudaneze, a fost primit 
de președintele Sudanului, Gaffar 
Numeiri.

Cu acest prilej, au fost transmise 
președintelui Numeiri, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, un salut călduros, urări de 
sănătate și fericire personală, iar 
poporului sudanez — dezvoltare paș
nică, independentă și prosperă. Tot-

Socialiste Sudaneze
odată, a fost transmisă urjirea de 
succes deplin lucrărilor Congresului 
Uniunii Socialiste Sudaneze. Pre
ședintele Gaffar Numeiri a mulțurfiit 
călduros pentru participarea delega
ției române la lucrările congresului 
și pentru salutul ce i-a fost adresat, 
transmițind, la rindul său, președin
telui Nicolae Ceaușescu urări de să
nătate, mulțumiri pentru contribuția 
personală adusă la dezvoltarea rela
țiilor dintre România și Sudan, iar 
poporului român — noi și importan
te succese în construirea socialis
mului.

La primire a participat Florian 
Stoica, ambasadorul României la 
Khartum.

COMUNICAT COMUN 
INDIANO-IUGOSLAV

BELGRAD 30 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — Presa iugo
slavă a dat publicității comunicatul 
referitor la vizita oficială în India a 
președintelui Iosip Broz Tito, prilej 
cu care i s-a decernat premiul „J. 
Nehru“ pentru înțelegere internațio
nală. în cursul convorbirilor avute 
cu președintele Indiei, Venkata Giri, 
și cu primul ministru, Indira Gandhi 
— arată comunicatul — a fost rele
vată cu satisfacție evoluțiă pozitivă 
a prieteniei și colaborării iugoslavo- 
indiene în toate domeniile. Părțile 
au reafirmat convingerea că politica 
de nealiniere își confirmă vitalitatea 
și însemnătatea în lumea contempo
rană. S-a subliniat, de asemenea, că 
independența, pacea și securitatea 
sînt inseparabile și că este de im
portanță esențială ca toate țările, in
diferent de mărimea lor, să participe 
în mod egal la rezolvarea tuturor 
problemelor care privesc Interesele 
lor naționale.

Declarația solemnă comună a României 
și Ecuadorului difuzată ca document oficial 

al Adunării Generale a O.N.U.
NEW YORK 30 (Agerpres). _ La 

29 ianuarie a.c., la sediul O.N.U. ■ 
fost difuzată, ca document oficial al 
Adunării Generale, Declarația so
lemnă comună a Republicii Socialiste 
România și a Republicii Ecuador, 
semnată de președinții celor două 
țări, la 14 septembrie 1973, cu pri
lejul vizitei președintelui Consiliului

de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în Ecuador.

Declarația a fost prezentată în le
gătură cu punctul „Aplicarea Decla
rației asupra întăririi securității in
ternaționale", aflat pe ordinea de zi 
a viitoarei sesiuni a Adunării Gene
rale.

havana: MITING At PRIETENIEI CUBANEZO-SOVIETICE
HAVANA 30 — (Corespondență de 

la M. Fabian). Cu prilejul vizitei 
oficiale de prietenie în Cuba a lui 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., în Piața Revoluției 
din Havana a avut loc un miting al 
prieteniei cubanezo-sovietice, în ca
drul căruia au luat cuvîntul Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul, ministru al Guver
nului Revoluționar, și Leonid Brej
nev.

în cuvîntarea sa, Fidel Castro a 
relevat evoluția ascendentă a rela
țiilor de prietenie și de colaborare 
dintre cele două țări. El s-a referit,

de asemenea, Ia succesele Cubei pe 
plan economic și cultural. Vorbitorul 
a abordat, apoi, aspecte ale luptei 
popoarelor latino-americane pentru 
transformări progresiste.

Leonid Brejnev a subliniat dezvol
tarea relațiilor multilaterale dintre 
U.R.S.S. și Cuba. Referindu-se la u- 
nele probleme internaționale, el a 
evidențiat necesitatea ca succesele 
obținute pe calea destinderii să de
vină ireversibile și a menționat im
portanța promovării colaborării între 
statele europene și a instaurării unei 
păci trainice în Orientul Apropiat.

suez: Măsuri in vederea 
reconstrucției orașului

CAIRO 30. — (Corespondență de 
Ia Nicolae N. Lupu). — După 
preluarea controlului asupra șo
selei Cairo-Suez de către forțele 
armate egiptene și după redeschi
derea ei pentru traficul civil, orașul 
Suez a primit miercuri vizita unui 
mare număr de oficialități egiptene. 
Au sosit, între alții, nouă membri 
ai guvernului Republicii Arabe 
Egipt, în frunte cu vicepremierul și 
ministrul afacerilor interne, Mamduh 
Salem, precum și Mohamed Hafez 
Ghanem, primul secretar al C.C. al 
Uniunii Socialiste Arabe, care vor 
examina posibilitățile de normali
zare a vieții orașului în cel mai 
scurt timp posibil și de începere a 
acțiunii de reconstrucție.

Potrivit ziarului „Egyptian Ga
zette", grupul respectiv a primit sar
cina să întreprindă studii ample 
asupra acestor probleme, in așa fel 
încit guvernul să poată adopta 
imediat măsurile concrete necesare, 
cînd se va reuni, în curînd, chiar în 
localitatea Suez.

z

între armată 
și muncitori agricoli
LA PAZ 30 (Agerpres). — Agen

țiile Reuter și Associated Press anun
ță că unități ale armatei boliviene 
au intrat in acțiune pentru a-i îm
prăștia pe lucrătorii agricoli care, 
masați în jurul orașului Cochabamba 
(din centrul țării), blocaseră princi
palele căi de acces, în semn de pro
test față de recenta majorare a pre
țurilor la unele articole de bază. Du
pă cum se arată într-un comunicat 
militar, acțiunea de „curățire" a șo
selelor spre Santa Cruz și El Chapa- 
re a fost inițiată după ce muncitorii 
agricoli l-au luat ostatic pe genera
lul Juan Perez Tapia, numit guver
nator cu puteri speciale al provin
ciei Cochabamba și însărcinat de gu
vern să negocieze condițiile de solu
ționare a conflictului.

Ministrul bolivian al informațiilor, 
Guillermo Bulacia, a declarat că doi 
lucrători agricoli au fost răniți. El 
a precizat că circa (LO00 de țărani a- 
pără aceste baricade, numeroși alții
— din provinciile Aroma și Loayza
— exprimindu-și solidaritatea cu ac
țiunea celor din Cochabamba.

agențiile de presă transmit:
Secretarul general al Lft- 

giî firabe Mahmud Riad, l-a pri
mit pe Petru Burlacu, ambasadorul 
României la Cairo. S-a trecut în re
vistă stadiul relațiilor dintre Româ
nia și țările arabe. Secretarul gene
ral al Ligii Arabe și-a exprimat pro
funda satisfacție pentru cursul as
cendent al acestor relații și dorința 
ca ele să se dezvolte în toate dome
niile. A fost subliniată, totodată, exis
tența a numeroase posibilități pen
tru dezvoltarea cooperării economice 
și tehnice dintre România și țările 
arabe. întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească.

Hotărîrea de dizolvare a 
parlamentului belgian 3 fost 
semnată de regele Baudouin. Prin 
aceasta se realizează condițiile con
stituționale de organizare, în inter
valul de 40 de zile, a noi alegeri

generale. Pînă la 10 martie, data fi
xată pentru susținerea scrutinului, 
guvernul actual va rezolva probleme
le curente ale țării.

Biroul Politic al C.C. al 
Partidului Progresist al Oa
menilor Muncii din Cipru 
(A.K.E.L.) a dat publicității o decla
rație în care sprijină hotărîrea pre
ședintelui Makarios privind amnis
tierea tuturor membrilor E.O.K.A. și 
suspendarea proceselor intentate u- 
nor adepți ai generalului Grivas. 
Hotărîrea, se spune în declarație, 
are o mate însemnătate politică și 
constituie o nouă expresie a bună
voinței guvernului și a necesității de 
a se pune capăt violenței și teroris
mului.

„Cosmos-630". In Uniunea 
Sovietică a fost lansat, miercuri, sa
telitul artificial al Pâmîntului „Cos-

mos-630“, pentru continuarea cerce
tării spațiului cosmic.

Președintele Israelului, 
Ephraim Katzir, a încredințat actua
lului premier, Golda Meir, sarcina 
constituirii — după alegerile parla
mentare de la 31 decembrie 1973 — 
a noului guvern israelian.

Căderile abundente de 
zăpadă din Turcia din ulti* 
mele zile au izolat un număr >de a- 
proximativ 5 000 de localități urba
ne și rurale de restul țării.’ Pentru

aprovizionarea locuitorilor cu pro
dusele alimentare de bază, autorită
țile au dispus organizarea unor con
voaie feroviare, dar situația continuă 
să rămînă critică în unele zone, de
oarece blocarea drumurilor face im
posibilă distribuirea ajutoarelor. A- 
vioane militare au participat la pa- 
rașutarea de alimente și medica
mente destinate unui grup de J0 per
soane blocate de aproape două săptă
mâni in zona din apropierea orașului 
Kayseri, din centrul Turciei. Bilanțul 
provizoriu al victimelor provocate de 
această iarnă neobișnuit de aspră se 
ridică la 30 de morți.

Cunoscutul scriitor fran
cez Louis Aragon 3 su,erit un 
accident de automobil, în Place de 
la Concorde. Internat în spital, poe
tul, în virstă de 76 de ani, a fost 
operat . de fractură la tibie. Pe de 
altă parte, s-a anunțat că acuză și o 
fractură la radius. în prezent, Louis 
Aragon se află sub o strictă supra
veghere medicală.

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT:

ecuador : Prin industrializare, 
spre valorificarea patrimoniului

național

du-se o atenție spe
cială zonelor rurale, 
pentru a stimula in
troducerea tehnicii în 
această ramură impor
tantă a economiei na
ționale. Pină în 1977, 
peste jumătate din 
populație va beneficia 
de energie electrică și.

tot pînă atunci, va in
tra in funcțiune un 
sistem național de in
terconectare a rețele
lor.

Planurile economi
ce ale Ecuadorului 
vădesc eforturi conju
gate pentru valorifi
carea potențialului na-

țional prin intermediul 
industrializării. Singu
ra cale capabilă să a- 
sigure țârii o dezvol
tare de sine stătătoa
re, conformă cu aspi
rațiile poporului ecua- 
dorian.

Eugen POP

• COMUNICAȚII PRIN 
SATELIT IN ALGERIA, 
în Algeria se află în curs con
struirea unui sistem de comu
nicații prin satelit. Pînă la 
sfirșitul acestui an, In apro
piere de Alger se vor încheia 
lucrările la stațiunea terestră 
care, prin intermediul unui sa
telit ce va fi plasat deasupra 
Atlanticului, va permite efec
tuarea de convorbiri telefonice 
și retransmisii de programe de 
televiziune pe rețeaua interna
țională. în afară de aceasta, 
vor fi construite o serie de sta
ții de releu care vor îmbunătăți 
substanțial comunicațiile cu re
giunile îndepărtate dip Sahara, 
unele, In prezent, aproape izo
late.

• UN VETERAN AL 
MARILOR. Nava cea mai 
veche din lume, aflată încă In 
serviciu, este vasul „Maria", în
matriculat în registrul portului 
Bilbao (Spania), care a fost 
lansat în 1890 și • care are 
o capacitate de 400 de tone. 
Acest veteran al mărilor, care a 
brăzdat valurile timp de aproa
pe un secol, va fi vîndut Mu
zeului naval ce se va deschide 
în curind la Londra, transfor- 
mîndu-se astfel in... pensiona
rul Tamisei.

Două importante 
acte de politică eco
nomică — elaborarea 
unui plan național de 
electrificare și decre
tarea legii pentru re
forma agrară — vin 
să confere noi dimen
siuni procesului de 
schimbări care au loc 
In Ecuador in ultimii 
doi ani pe linia dez
voltării economice și 
sociale. în cadrul a- 
cestor preocupări în
cep să prindă viață 
proiectele privind va
lorificarea mai eficien
tă a resurselor țării — 
în primul rind a pe
trolului — și diversi
ficarea economică, prin 
prelucrarea industria
lă a unor materii pri
me pe care agricultu
ra țării le poate asi
gura intr-o măsură în
semnată. Descoperi
rea unor mari zăcă
minte petrolifere — 
care asigură Ecuado
rului locul doi pe lis
ta exportatorilor de ți
ței din America Lati
nă — nu a însemnat 
concentrarea unilate
rală a atenției spre a- 
cest sector. S-a apre
ciat, în mod realist, că 
dezvoltarea modernă a 
țării nu se poate baza 
numai pe un produs 
sau două, oricit de 
bună ar fi conjunctu
ra lor într-o anumită 
etapă, ci pe diversifi-

V

carea activităților e- 
conomice.

însăși politica pe
trolieră a suferit mo
dificări importante, ex
primate atit in clau
zele noilor contracte 
cu societăți străine — 
conținînd prevederi 
care asigură amplifi
carea avantajelor pen
tru Ecuador —, cit și 
în crearea „Corporației 
de stat pentru petrol", 
cu largi atribuții în 
explorarea, exploata
rea, comercializarea și 
industrializarea țițeiu
lui. Unul din cele mai 
importante proiecte ale 
corporației ii repre
zintă construirea unei 
mari rafinării 
meralda.

Guvernul 
rian consideră 
nurile de moderniza
re a economiei națio
nale necesită și atra
gerea agriculturii pe 
făgașul sporirii pro
ductivității. Tocmai a- 
cest obiectiv ii ur
mărește legea refor
mei agrare. Ea preve
de exproprierea lati
fundiilor necultivate 
sau folosite necores
punzător. Pentru a se 
asigura o productivita
te ridicată pe aceste 
păminturi, se va evi
ta fărimițarea lor in 
parcele mici, iar tere
nurile expropriate vor 
fi transferate — prin 
intermediul „Institu-

la Es-

ecuado- 
că pla-

tului pentru reforma 
agrară și colonizare" — 
către persoane fizice și 
juridice, de preferință 
către organizații co
munitare sau coopera
tive de producție, care 
vor beneficia de cre
dite și asistentă teh
nică din partea guver
nului. Ministrul agri
culturii, Guillermo 
Maldonado Lince, a 
expus in următorul fel 
rațiunile reformei a- 
grare : „Prin această 
reformă urmărim ini
țierea procesului de 
transformări sociale 
conținute în documen
tele de bază ale gu
vernului și creșterea 
susținută a producției 
pentru satisfacerea ce
rerii sporite a popu
lației".

Planul de electrifi
care, adoptat la sfîrși- 
tul anului trecut, este 
în strinsă corelație 
cu perspectivele de 
dezvoltare a industriei 
și agriculturii. Lansat 
sub deviza „fără elec
trificare nu este posi
bilă dezvoltarea", pla
nul de electrificare 
prevede investirea a 
47 la sută din venitu
rile statului obținute 
de pe urma petrolu
lui. Se are în vedere 
construirea unul im
portant număr de 
centrale hidro și ter
moelectrice, acordin-

FRANȚA Epilog la cazul LIP
„Lupta muncitorilor de la LIP va 

rămâne fără indoială un eveniment 
important in istoria lumii munci
toare". Cu aceste cuvinte, rostite 
de un lider sindical de la Besanfon, 
a luat sfirșit marți seara, după 
nouă luni și 12 zile de la declan
șare, conflictul de la LIP, conside
rat de numeroși comentatori ca un 
eveniment semnificativ. De ce ? 
Principalele momente ale crizei 
oferă răspunsul.

17 aprilie 1973 : demisia directo
rului general al întreprinderii dez
văluie dificultăți grave provocate 
de o proastă gestiune ; 12 iunie : 
muncitorii descoperă un plan de 
desființare a intreprinderii, însoți
tă de concedieri masive ; 12—13 iu
nie, noaptea : muncitorii reușesc 
să pună stăpânire pe 
tone de materiale 
documente, piese de 
constituind astfel 
„rezervă de război" ; 19 iunie : 
benzile de montaj sint repuse în 
funcțiune... fără patron, uzina este 
ocupată și controlată de muncitori. 
Este un eveniment fără precedent, 
care ridică probleme juridice și 
sociale inedite. Iulie : societatea 
LIP este pusă in lichidare judicia- 

............ ‘ ' „declarafi" 
2 august 

plată munci- 
” ob

lu 
aceeași lună încep negocieri cu un 
reprezentant al guvernului, care 
eșuează la 12 octombrie. In sfirșit. 
în ianuarie 1974 este realizat, sub

circa zece 
— ceasuri, 

mașini — 
așa-numita

ră, salariata sint 
concediați, dar... la 
are loc „prima 
torească din istorie", cu banii 
tinufi din vânzarea ceasurilor.

patronajul Ministerului Dezvoltării 
Industriale și Științifice, un nou 
plan care constituie baza acordu
lui, aprobat mărfi seara cu o imen
să majoritate de către muncitorii 
de la LIP.

Ce prevede actualul acord ? Re
începerea activității uzinei la 
1 martie, cu un număr redus de 
salariați, urmind ca pină la 1 ia
nuarie 1975 să fie reangajată majo
ritatea muncitorilor intreprinderii.

Ce au obținut prin lupta lor con
secventă muncitorii de la LIP ? In 
esență : menținerea intreprinderii 
și a firmei împotriva intențiilor de 
dezintegrare. De asemenea, ei au 
primit o serie de asigurări de ordin 
material și social. Totuși, asupra 
numărului de muncitori și a ter
menelor de reangajare planează 
unele incertitudini, fapt pentru ca
re sindicatul C.G.T. al uzinei iși ex
primă rezerve, arătind că a semnat 
protocolul de acord întrucît „in ac
tuala situație nu există altă solu
ție".

Comentind această criză de lungă 
durată, ziarul „Combat" de miercuri 
consideră că succesul muncitorilor 
de la LIP constă in aceea că au 
dezmințit „dreptul capitaliștilor de 
a dispune în mod absolut de mij
loacele de producție" și că opinia 
publică s-a alăturat sindicaliștilor 
pentru că a condamnat ca un fapt 
„injust, inadmisibil și chiar absurd 
dreptul capitalului asupra lucruri
lor și asupra oamenilor".

Paul D1ACONESCU
y

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București. Piața Scinteli.

REUNIUNE A JURIȘTILOR 
DIN UNELE ȚARI 

SOCIALISTE EUROPENE
VARȘOVIA 30 — (Corespon

dență de la G. Ciobanu) : La 
Varșovia s-au desfășurat lucră
rile unei reuniuni a juriștilor 
din unele țări socialiste europe
ne, organizată cu prilejul săr
bătoririi, in acest an, a celei 
de-a 30-a aniversări a statului 
și dreptului socialist în Polonia. 
Au luat parte, alături de ju
riști polonezi, reprezentanți din 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., 
Iugoslavia, România, Ungaria, 
U.R.S.S. Asociația juriștilor din 
țara noastră a fost reprezentată 
de Marin Popa, judecător la Tri
bunalul Suprem, vicepreședinte 
al asociației. Participanții au 
fost primiți de J. Tejchma, 
membru al Biroului Politic al 
C.C- al P.M.U.P., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone.

sofia .- Consfătuire 
națională a activului de 

partid, de stat și economic
SOFIA 30 (Agerpres). — La Sofia 

a avut loc o consfătuire națională a 
activului de partid, de stat și econo
mic, la care au fost abordate unele 
probleme ale dezvoltării social-eco- 
nomice a R.P. Bulgaria, inclusiv as
pecte ale dezvoltării agriculturii.

în cuvintarea pe care a rostit-o cu 
acest prilej, Todor Jivkov, prim-se
cretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat, a făcut 
o analiză a principalelor momente 
ale dezvoltării țării în domeniile po
litic, economic și social și a relevat 
principalele sarcini ale activității 
economice și ale muncii politice de 
partid în cursul acestui an.

MARGINALII

Darwin pus în minoritate...
„Războiul maimu

țelor", care cu ani 
in Urmă căpătase pro
porții, fiind obiectul 
urnii proces răsunător 
(un film despre acest 
eveniment, „Procesul 
maimuțelor", a rulat și 
pe ecranele noastre), 
a fost reanimat — și 
continuă să bintuie 
— în jurul aceleiași 
controverse : ce tre
buie să învețe elevii 
la biologie in manua
lele școlare — versiu
nea „biblică" sau con
cepția evoluționistă a 
lui Darwin ? în Cali
fornia, autoritățile 
s-au lăsat seduse de 
virtuțile compromi
sului, hotărînd că am
bele „ipoteze" tre
buie să fie expuse în 
mod „echitabil", ca 
fiind la fel de „justi
ficate". Disputa a fost 
înverșunată și pre
siunile mari. Remar-, 
cabil s-a dovedit ro
lul jucat de „Creation 
Research Society", o 
asociație care „nu-l a-

greează" pe Darwin 
și și-a ales ca devi
ză — „Evoluționismul 
nu va trece !“. La Sa
cramento (California) 
s-a mai făcut un pas : 
un manual de biologie, 
editat recent, nu po
menește deloc cuvîn
tul proscris „evoluție". 
Acolo unde termenul 
nu se poate evita se 
recurge la „schim
bare".

Pilda californiană a 
fost urmată de statul 
Tennessee, care a de
cis să așeze biblia și 
„Originea speciilor" 
pe picior de egalita
te. Cu deosebirea că 
de data aceasta s-a 
procedat in mod „de
mocratic", s-a votat : 
28 senatori și 54 mem
bri ai Camerei Re
prezentanților s-au 
pronunțat pentru 
„coexistența" celor 
două doctrine, în timp 
ce o minoritate de 
numai 15 reprezentanți 
și un singur senator

au votat in spriji
nul ostracizatului Dar
win.

Departe de a fi de 
acord cu această si
tuație, un șir de aso
ciații științifice și-au 
exprimat protestul ve
hement, arătind că 
progresele și cuceri
rile științelor pozitive 
nu pot fi contestate 
prin vot parlamentar. 
Așa. de pildă, „Aso
ciația națională a pro
fesorilor de biologie" 
(N.A.B.T.) nu se li
mitează la a combate 
în scris și prin viu 
grai ignoranța orga
nizată, ci intenționea
ză să aducă cazul în 
fața Curții Supreme a 
S.U.A., pentru a-i cere 
acesteia să declare 
votul din Tennessee 
ca neconstituțional. 
Ce va urma ? Opinia 
presei americane este 
că „războiul maimu
țelor" va mai dura...

L. RODESCU

• O „RECONSTITUI
RE" CU CEAI Șl... ȚIȚEI. 
„Cetățeni din Boston, pregă- 
tiți-vă să vă făuriți propria is
torie". Afișe cu acest text pu
teau fi văzute pretutindeni pe 
străzile orașului amintit, ai că
rui locuitori erau chemați să 
participe la o reconstituire a 
faimoasei „expediții a ceaiului 
din Boston" (1773), marcind în
ceputul evenimentelor ce aveau 
să culmineze cu proclamarea 
independenței S.U.A. Răspun- 
zînd chemării, peste zece mii 
de persoane s-au adunat, in 
ciuda timpului friguros, in rada 
portului pentru a asista la a- 
ceastă reconstituire ce a inau
gurat festivitățile bicentenaru
lui Statelor Unite, al căror a- 
pogeu va fi în 1976. „Scenariul" 
a cuprins însă o mică derogare 
fa(ă de adevărul istoric : în 
afară de lăzile cu ceai — sim
bol al dominației britanice — 
participanții la reconstituire au 
distrus mai multe butoaie goale 
de țiței, pentru a protesta îm
potriva încercărilor marilor 
companii petroliere de a umfla, 
în mod artificial, prețul produ
selor lor, In condițiile actualei 
penurii.

• ENCICLOPEDIA CE
LOR 20 000 DE INSULE. 
Dr. Miloslav Stingi din Ceho
slovacia este unul din puținii 
oameni de știință despre care 
se poate spune că îi sint fami
liare condițiile existente pe nu 
mai puțin de 20 000 de insule 
mari și mici ale Oceaniei. El a 
alcătuit o originală enciclopedie 
consacrată etnografiei, culturii 
și artei acestor insule.

• DESENE RUPESTRE 
IN PENINSULA KOLA. 
Arheologii sovietici au desco
perit, in peninsula Kola (intre 
Marea Albă și Marea Barents), 
dincolo de Cercul Polar, desene 
rupestre vechi de peste 4 000 de 
ani. După cum apreciază agen
ția T.A.S.S., aceste aproximativ 
100 de desene, reprezentind 
animale, scene de vînătoare, ri
turi religioase, constituie măr
turiile cele mai nordice ale 
unei culturi avănsate. Potrivit 
părerii experților, desenele pro
vin de la strămoșii actualilor 
laponi.

• SPRE UN AVION 
ELECTRIC ? In Austria, un 
avion cu un singur loc a fost 
înzestrat cu un motor electric 
de 10 kilowați. în timpul unor 
zboruri de încercare, avionul a 
atins înălțimea de 300 metri și 
s-a menținut în aer 9. 11 și 13 
minute. Avionul electric va do- 
bindi însă o însemnătate prac
tică numai atunci cînd actualii 
acumulatori vor putea fi lnlo- 
cuiți cu alte surse de energie 
mai ușoare și cu randament mal 
mare — scrie ziarul „Die Welt", 
care publică știrea.

• O MAMA „IUBI
TOARE". Prăjiturile se to
peau în gură. „Doar sînt făcute 
de mama mea", s-a lăudat față 
de colegii săi, membrii echi
pajului unui avion de pasageri 
ai companiei „Lufthansa", pilo
tul care le adusese. Deodată insă 
podeaua păru că începe să sa 
clatine, scaunele să joace, 
pilotul, stewardesele, ceilalți 
membri ai echipajului simțeau 
că plutesc — un zbor cam ciu
dat, totuși, deoarece avionul sa 
afla încă... pe sol, la aeroportul 
din Hamburg. Solicitat, medicul 
companiei a descoperit că tar
tele conțineau L.S.D., un drog 
extrem de puternic. Ulterior, 
ancheta a scos Ia iveală că tar
tele date pilotului trebuiau să 
parvină de fapt fratelui aces
tuia, deținut in închisoare pen
tru toxicomanie. Greșeală a 
unei mame prea „iubitoare", 
dornică să-și răsfețe odrasla, 
oferindu-i și Ia închisoare dro
gurile preferate.
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