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PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
pe participanții la ședința Comitetului miniștrilor 

apărării ai statelor participante la Tratatul
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Bilanțul anului 1973:

RODNIC, MOBILIZATOR

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat, comandant suprem al For
țelor Armate ale Republicii Socia
liste România, a primit, la 6 februa
rie, pe participanții la ședința Co
mitetului miniștrilor apărării ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia, care își desfășoară lucră
rile la București.

Au luat parte : general de armată 
Dobri Djurov, ministrul apărării 
populare al R. P. Bulgaria, general 
de armată Martin Dzur, ministrul 
apărării naționale al R. S. Ceho
slovace, general de armată Heinz 
Hoffmann, ministrul apărării națio
nale al R. D. Germane, general de 
armată Wojciech Jaruzelski, minis-

de la Varșovia
trul apărării naționale al R. P. Po
lone, general-colonel Czinege Lajos, 
ministrul apărării al R. P. Ungare, 
mareșal al Uniunii Sovietice, 
A. A. Greciko, ministrul apărării 
U.R.S.S., mareșal al Uniunii Sovie
tice, I. I. Iakubovski, comandant su
prem al Forțelor/Armate Unite, ge
neral de armată S. M. Stemenko, 
șeful Statului Major al Forțelor Ar
mate Unite, și mareșal al Uniunii 
Sovietice, P. F. Batițki, locțiitor al 
ministrului apărării U.R.S.S.

La primire au participat tovarășii 
Emil Bodnaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent

al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., general de 
armată Ion Ioniță, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
general-colonel Ion Coman, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., general-co- 
lonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale și șef 
al Marelui Stat Major, general-co
lonel Marin Nicolescu și general
colonel Vasile Ionel, adjuncți ai mi
nistrului apărării naționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Un îndemn la muncă avîntată pentru realizarea planului 
pe acest an, pentru dezvoltarea economico-socială. a patriei, 

pentru creșterea bunăstării întregului popor

Cu sentimente de satisfacție și legitimă mîn- 
drie patriotică, întregul nostru popor a luat cu
noștință de rezultatele consemnate de Comunica
tul cu privire la îndeplinirea planului de dez
voltare economico-socială a Republicii Socialiste 
România în anul 1973, publicat în ziarele de 
ieri. După cum s-a subliniat în ședința din 5 
februarie a.c. a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., așa cum, de altfel, se desprinde cu cla
ritate și din comunicat, în anul trecut oamenii 
muncii din țara noastră, muncind cu abnegație 
fi elan patriotic, sub conducerea organelor și 
organizațiilor de partid, au dobîndit noi și im
portante succese în înfăptuirea programului 
partidului de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Este demn de relevat că sarcinile fundamen
tale ale planului pe anul 1973, ca și pe primii 
trei ani ai cincinalului, au fost îndeplinite in 
bune condiții, creindu-se premise pentru înfăp
tuirea cincinalului inainte de termen. Toate da
tele care oglindesc, în mod sintetic, progresele 
înregistrate in dezvoltarea economico-socială a 
țării în cel de-al treilea an al cincinalului — 
produsul social, venitul național, volumul in
vestițiilor, producția globală industrială și agri
colă, veniturile bănești și veniturile reale totale 
ale populației, vinzările de mărfuri, cheltuielile

pentru acțiuni social-culturale de Ia bugetul 
statului — indică niveluri superioare față de 
anul 1972, ritmuri de creștere apreciabile, în 
ansamblu, pe primii trei ani ai cincinaldlui. 
Merită subliniat, in mod deosebit, faptul că 
realizarea planului pe anul 1973 s-a făcut in 
condițiile asigurării stabilității prețurilor cu 
amănuntul, ale unei circulații bănești sănătoase, 
ceea ce a condus la întărirea monedei naționale.

Sînt realizări semnificative pentru condițiile 
tot mai bune în care se desfășoară activitatea 
în toate domeniile, ca urmare a preocupării 
susținute a partidului și statului pentru perfec
ționarea continuă a conducerii și organizării e- 
conomiei, a întregii societăți, pentru adîncirea 
democrației socialiste ; sint realizări care de
monstrează hotărîrea cu care clasa muncitoa
re, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii înfăptuiesc neabătut sarcinile stabilite 
de Congresul al X-lea și Conferința Națională 
ale partidului, entuziasmul și abnegația cu care 
muncesc în marea întrecere socialistă pentru 
realizarea cincinalului înainte de termen.

Din datele de ansamblu se desprinde — ca 
una din caracteristicile esențiale ale dezvoltării 
economiei în 1973 — faptul că ritmul de creș
tere a venitului național devansează pe cei al 
produsului social. Ce reprezintă acest raport 1

înseamnă că în anul care a trecut, ca și în în
treaga perioadă a primilor trei ani ai cincinalu
lui, societatea a obținut la aceeași mărime a 
cheltuielilor de producție o mărime sporită de 
venit național. în ultimă instanță, dinamica mai 
accentuată a venitului național în comparație cu 
aceea a produsului social exprimă capacitatea 
economiei noastre de a economisi și valorifica 
superior resursele materiale, de a crește sub
stanțial ponderea muncii complexe in realizarea 
unor produse, de a produce cu costuri mai reduse 
și la un nivel calitativ tot mai înalt, de a folosi 
mai rațional forța de muncă și a spori produc
tivitatea muncii.

Ca ramură fundamentală a economiei, ca fac
tor esențial pentru progresul economic și social 
al țării, în anul trecut industria a cunoscut un 
ritm înalt de dezvoltare. Sporind cu 14,7 la 
sută față de 1972 și atingînd un ritm mediu 
anual de creștere de 12,7 la sută în perioada 
1971—1973, producția industrială s-a situat peste 
prevederile cincinalului pentru aceaSiă perioa
dă. Totodată, a sporit capacitatea industriei de 
a dota economia cu mijloace de producție la 
nivelul cerințelor tehnicii contemporane, de a 
satisface in condiții tot mai bune necesitățile 
de consum ale populației, de a contribui la 
lărgirea și diversificarea exportului. Ceea ce 
caracterizează însă dezvoltarea industriei in 
1973 este faptul că, odată cu creșterea cantita
tivă, s-au produs noi mutații calitative; s-a 
modernizat în continuare structura producției 
industriale, a sporit gradul de prelucrare a 
materiilor prime, s-a accentuat procesul 
de înnoire și modernizare a producției. 
Concomitent, au sporit preocupările pentru in
troducerea și extinderea tehnologiilor moder
ne, creșterea nivelului de meeanizare și auto
matizare, folosirea mai judicioasă a capacități
lor de producție. *

Evidențiind rezultatele obținute in efor
turile pentru valorificarea mai bună a 
resurselor materiale și de muncă, pen
tru creșterea eficienței economice în industrie, 
comunicatul relevă și unele minusuri ale ac
tivității din această ramură, care s-au repercu
tat asupra nivelului productivității muncii, al 
cheltuielilor de producție și, îndeosebi- al celor 
materiale, precum și asupra unor indicatori la 
producția fizică. Pornind de la asemenea nea
junsuri, comunicatul pune în atenția întreprin
derilor, centralelor și ministerelor, organelor 
și organizațiilor de partid îndatorirea de a acțio
na hotărît pentru recuperarea rămînerilor in 
urmă la unele produse, pentru realizarea ritmi
că a producției, promovarea mai accelerată a 
progresului tehnic, creșterea mai susținută a 
productivității muncii, reducerea cheltuielilor 
de producție și, mai ales, a celor materiale, 
perfecționarea continuă a organizării produc
ției șl a muncii.

în cel de-al treilea an al cincinalului

(Continuare în pag. a III-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul 

Iranului
In ziua de 6 februarie 

a.c., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste Româ
nia, a primit pe Aii Reza 
Bahrami, care fi-a pre

zentat scrisorile de acre
ditare în calitate de am
basador extraordinar și 
plenipotențiar al Iranu
lui în țara noastră. 
(Cuvîntările rostite, 
in pagina a V-a),

Ambasadorul Republicii 
Sierra Leone

Președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit la 6 februarie 
pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al 
Republicii Sierra Leone

la București, Edward Wil
mot Blyden, la cererea 
acestuia.

Cu acest prilej a avut 
loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmos
feră cordială.

După cum se arată în comunicatul dat publicității Ieri, în anul 1973 au Intrat în exploatare o «erle de noi ca
pacități de producție în Industria chimică. Intre acestea se numără șl noile obiective puse în funcțiune pe plat

forma chimică Săvinești. In fotografie i tabloul de comandă al secției „Pollamid IV"

pentru lucrările agricole
Corespondenții „Scânteii" transmit: BACĂU:

Semnificația 
debutului

Reșița a elaborat a 4 500-a tonă de oțel peste plan

Debutul reprezintă 
un moment capital, cu 
profunde semnificații, 
pentru destinul orică
rui artist. Posibilitățile 
largi oferite în țara 
noastră afirmării ta
lentelor obligă la o 
stăruitoare meditație 
asupra responsabilită
ților pe care le impli
că acest moment unic 
al primei ieșiri în pu
blic. al primei con
fruntări cu destinata
rii creației. Pentru că 
debutul este nu numai 
„o șansă", ci este 
treapta primă — și 
poate cea decisivă — 
a procesului neîntre
rupt de selecție a va
lorilor autentice ; un 
act de conștiință artis
tică și cetățenească 
dintotdeauna Înțeles ca 
atare de creatorii care 
aveau să cucerească 
notorietate și lauri pe 
drumul trudnic spre 
măiestrie. Insistînd a- 
supra acestor adevă
ruri bine cunoscute, 
îmi propun să mă 
opresc asupra unui 
domeniu al artei în 
care condiția și proble
mele debutului au ca
racter cu totul deose
bit, și anume arta ci
nematografică.

Nici un început de 
drum în artă nu e mai 
greu, mai complicat 
Și mai apăsat de răs
punderi ca debutul re
gizorului cinematogra
fic. Orice om, de la 
virsta cea mai frage
dă, poate să se afirme 
aproape dintr-o dată 
în domeniul poeziei, al 
muzicii, al picturii și, 
în general, al artelor 
„individuale1'. Cu o 
coală de hîrtie și 
cu un creion devii

poet ; cu o pensulă, 
culori și un carton 
ajungi pictor ; cu o 
memorie bună și cu un 
simț deosebit al ritmu
lui ai șanse să fii diri
jor de orchestră sim
fonică la 5 ani, ca mi
cul Postăvaru de la 
Iași, verificat de Ro
berto Benzi, un alt 
„fenomen" la timpul 
său, ș.a.m.d. Și, mă 
grăbesc s-o spun, bi
neînțeles cu talent, cu 
vocație. Deși rolul 
regizorului de film — 
ca și al directorului

însemnări
de Florian POTRA

de scenă — a fost de
seori comparat cu a- 
cela de „șef de or
chestră", cinematogra
ful nu acceptă, cel pu
țin deocamdată, pre
cocitatea. Regia de 
film n-a dat și pro
babil nu va da nici în 
viitor — ca literatura 
sau muzica — un 
Rimbaud, un Labiș, 
un Mozart-copil. Pra
gul afirmării precoce 
în arta regiei se si
tuează în jurul vîrstei 
de 25 de ani, dar dacă 
răsfoim enciclopediile 
constatăm că principa
lii realizatori — de la 
Chaplin la Bergman, 
de la Eisenstein la 
Bufiuel și la Fellini 
— au debutat ca regi
zori după ce împlini
seră această vîrstă, 
chiar dacă mulți din
tre ei pătrunseseră 
dinainte în lumea ci
nematografului, ca

scenariști, actori, ope
ratori etc.

Ce înseamnă toate 
acestea ? înseamnă că 
regizorului de cinema 
i se cere cu tot dina
dinsul o anumită ma
turitate. O maturitate 
care implică, desigur, 
o necesară ucenicie 
specializată (asimila
rea tehnicii cinemato
grafice, dar nu numai 
în sens restrictiv — 
aparatură audio-vi- 
zuală, masă de mon
taj etc. — ci in ace
la larg de limbaj spe
cific), precum și capa
citatea de a organiza, 
coordona și domina 
un colectiv de mun
că foarte complex și 
numeros, ceea ce pre
supune și o imensă 
răspundere. Dar, mai 
ales, e vorba de o a- 
numită experiență de 
viață, extrem de pre
țioasă, fiindcă, mai 
mult decît alte arte, 
filmul este via
ță : concretă, imedia
tă, palpabilă ; văzută, 
auzită, simțită.

Talentul și energia 
creativă a regizorului 
de cinema se manifes
tă în funcție de rezol
varea raportului cu o 
sumă de factori : pro
ducător, scenarist, o- 
perator, actor, muzi
cian etc. E de prisos 
să adaus că realizarea 
unui film angajează 
costuri de producție 
foarte ridicate, neîntil- 
nite în celelalte arte, 
cu excepția arhitectu
rii. Crește astfel ver
tiginos, în comparație 
cu debutul în alte arte, 
coeficientul de risc.

Miercuri, la oțelăria 
Combinatului siderur
gic din Reșița a fost 
elaborată cea de-a 
4 500-a tonă de oțel 
peste prevederile pla
nului la zi. Producția 
obținută depășește 
substanțial pe cea 
realizată cu aceleași 
agregate în perioada 
corespunzătoare a a- 
nului trecut. La acest

succes al hărniciei și 
priceperii în organi
zarea superioară a 
producției și a mun
cii a subscris din 
plin experiența valo
roasă a oțelarilor re- 
șițeni, care, prin re
ducerea duratei de e- 
laborare a șarjelor și 
ridicarea indicilor de 
utilizare a capacității 
productive a cuptoa

relor, au atins de pe 
acum ritmul de pro
ducție prevăzut pen
tru ultimul an al cin
cinalului.

Indici superiori de 
exploatare a agrega
telor s-au înregistrat 
și la furnale, unde 
sporul de metal dat 
pină în prezent tota
lizează mai mult de 
2 250 tone de fontă.

Pe măsură ce zilele lunii februarie trec,' ne apropiem tot mai mult 
de momentul începerii lucrărilor agricole de primăvară. Toate pregă
tirile trebuie încheiate, pentru ca atunci cînd vremea va permite să 
se poată trece cu toate torțele la lucru. Timpul este bun, frumos și 
foarte prețios pentru lucrările agricole. Din ultimele date centralizate 
la minister rezultă că în întreprinderile agricole au fost fertilizate cu 
îngrășăminte chimice 306 000 hectare, iar în cooperativele agricole — 
801 500 hectare. Continuă, de asemenea, transportul îngrășămintelor 
naturale, cele mai bune rezultate obținindu-se în județele Constanța, 
Brăila, Galați, Iași, Neamț, Botoșani, Mureș, Harghita. în livezi se 
fac lucrări de tăieri și stropiri. în I.A.S., primul stropit s-a executat 
la 91 la sută din numărul pomilor, iar în cooperativele agricole — la 
47 la sută. în legumicultură, cea mai importantă acțiune de sezon 
o constituie asigurarea unor răsaduri de bună calitate. Pentru legu
mele extratimpurii, în cooperativele agricole s-au insămințat 79 000 
mp de răsadnițe și solarii încălzite, iar in întreprinderile agricole de 
stat — 15 300 mp. Corespondenții noștri din județe relatează despre 
modul în care se lucrează in aceste zile premergătoare campaniei 
agricole de primăvară.

(Continuare 
în pag. a IV-a)

f-----------------------------
Inginer-șef cu pregătirea 

fabricației, secretar al co
mitetului de partid, docto
rand — Călin Spiride este 
unul din oamenii cei mai 
potriviți pentru a-mi vorbi 
despre această întreprin
dere a halatelor albe, ima
culate.

...întreprinderea de calcu
latoare electronice — Bucu
rești, pentru că despre 
ea este vorba, a Început 
să producă de curînd, por
nind de Ia puțină expe
riență. Media de vîrstă a 
muncitorilor — 24 de ani. 
Peste 80 la sută din cadre 
s-au format in uzină, în 
timp scurt. Au venit mulți. 
Selecția a fost destul de 
„sîngeroasă"... Unii s-au 
retras de bunăvoie, cău- 
tînd comoditatea, alții 
n-au izbutit in competiție, 
întreprinderea oferă con
diții deosebite, însă pre
tinde mult. Este o min- 
drie să lucrezi aici, in
tr-un avanpost al tehnicii, 
dar mîndria aceasta se ține 
cu dragoste și pasiune 
pentru muncă, în limitele 
unei vieți echilibrate, dis
ciplinate. Călin Spiride in
sistă asupra unei probleme 
importante, care îe-a dat 
mult de furcă și încă le 
mai dă ; sudarea colectivu
lui întreprinderii. E nevoie 
aici de oameni cu o înaltă 
pregătire, dăruiți meseriei, 
care să fie și buni tovarăși, 
oameni adevărați, ge
neroși. Și încep să pricep 

v

că un loc de muncă cu cit 
e mai deosebit cu atît mai 
mult imprimă, trebuie să 
imprime muncitorilor un 
mod deosebit de viață, 
de comportare. Că așa

că i s-ar oferi posibilitatea 
să lucreze piese de n?ai 
mare precizie. „Voiam să 
mă pun la-ncercare“. Nu 
pentru bani a venit — 
cîștigul este același — nu

au, nu s-ar simți în stare... 
Iulian Dragnea s-a pus la 
încercare și e mindru că 
a reușit. Satisfacția fi
rească a omului care iși 
vede strădaniile convertite

Un sentiment tineresc 
al... tuturor vîrstelor: 

MINORI A DE A FI UTIL
• Cum s-a pus la „încercare" strungarul Iulian Dragnea • Dis
ciplina muncitorească se învață și ea odată cu meseria o „în 

atelierul meu de acasă" sau sensul etic al autoperfecționării

este am sâ-ncerc să vă 
conving povestind despre 
cîțiva din oamenii de aici...

Deci ; Iulian Dragnea, de 
loc din satul Tufeni, ju
dețul Olt, este strungar. A 
făcut o școală profesională 
la „Electroaparataj" și tot 
acolo a muncit cîțiva ani. 
A venit aici în 1972, aflînd

din alte pricini, ci din do
rința, cum spune dinsul, 
de a se specializa in 
strungărie. Acomodarea 
n-a fost tocmai ușoară în 
bătălia cu micronii. Acum, 
foștii săi prieteni îi vin 
în vizită, îl urmăresc cum 
lucrează și recunosc că ei, 
cu experiența pe care o

In lucruri utile societății, 
a omului nou, pentru care 
nu există bucurie mai 
mare decît aceea de a-șî 
pune energia, inteligența, 
pasiunea în slujba socie
tății.

La o asemenea încercare 
a capacității profesionale 
s-a pus și prietenul lui,

Florică Gheorghe, venit 
tot de la „Electroaparataj", 
cu care lucrează pe aceeași 
mașină. Dar, îmi spune 
Iulian Dragnea, cîștigul cel 
mai mare, și pentru unul 
și pentru celălalt, a fost 
altul : disciplina, felul de 
a munci aici, relațiile pe 
care le are cu oamenii în
treprinderii, toate acestea 
au avut darul să disci
plineze viața, să stîrnească 
ambițiile. „Cred că munca 
aici m-a ajutat să fiu co
munist adevărat"... Iulian 
Dragnea s-a căsătorit cu o 
infirmieră de la spitalul 
„Colentina" — Cornelia — 
au un copil, Cristian, și-au 
construit un apartament 
în Colentina, viața se des
fășoară normal. „Trebuie 
să mă scol cu mintea lim
pede... trebuie să fiu să
nătos... trebuie să învăț...". 
Iulian Dragnea își ia 
acasă, pentru a le studia 
pe îndelete, manuale și 
reviste in legătură cu pie
sele ce urmează să le e- 
xecute peste două și trei 
6ăptămîni. Aceasta pentru 
că nu ai voie să te pre
zinți nepregătit la uzină. 
Nu, strungăria la între
prinderea de calculatoare 
electronice nu este o 
muncă mecanică...

Nicolae TIC
(Continuare în pag a Il-a)

îngrășămintele — 
la cîmp!

Cooperativele agricole din Județul 
Bacău au prevăzut să transporte în 
această iarnă pe cîmp o cantitate 
de 120 mii tone gunoi de grajd. Ca 
urmare a măsurilor luate de biroul 
comitetului județean de partid și or
ganele de specialitate, în fiecare din 
cele 98 de unități au fost organizate 
acțiuni concrete pentru ca întreaga 
cantitate de Îngrășăminte naturale 
existentă în sate și comune să fie 
folosită pentru creșterea recoltelor. 
La cooperativa agricolă din comuna 
Nicolae Bălcescu, bunăoară, se lu
crează la fertilizarea pămîntului din 
zori și pină seara tirziu. Echipe spe
cial organizate, care numără peste 
80 de cooperatori, transportă zilnic 
cîte 200 tone de gunoi. Pină acum 
au fost fertilizate suprafețele de te
ren ce vor fi cultivate cu cartofi și 
sfeclă de zahăr, iar în prezent toate 
forțele au fost concentrate la gră
dina de legume. In total, la această 
unitate au fost transportate pe cîmp 
peste 2 500 tone de îngrășăminte na
turale.

Se lucrează Intens la fertilizarea 
pămîntului și la cooperativele agri
cole din Păncești, Tîrgu-Trotuș, 
Orbeni, Burdusaci, Roșiori și în 
alte unități. La Burdusaci și Răchi- 
toasa, bunăoară, consiliile de condu
cere ale cooperativelor agricole au 
organizat convoaie de atelaje, au 
mobilizat toate remorcile și autoca
mioanele disponibile din raza comu
nelor respective Ia transportul gu
noiului. Cooperatorii din Fărăoanl 
și Săucești au terminat de transpor
tat la cîmp cantitățile de gunoi pe

(Continuare în pag. a III-a)

La Constanta

Primul cargou 
de 1920 tone *
CONSTANȚA (Corespondentul 

„Scînteii", George Mihăescu). — 
La Șantierul naval din Con
stanța a fost lansat și a ple
cat în probe de mare, cargoul 

| „Palas" de 1 920 tone. Este pri- 
• mul cargou dintr-o serie de 

patru nave de acest fel, pe care 
le vor executa constructorii na
vali constănțeni pentru flota 
noastră maritimă.
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FAPTUL! 
'DIVERS; 
| Premiu
excepțional

în timp ce trecea pe sub un ■ 
pod de cale ferată, un autofri- I 
gorifer, cu mare gabarit, a lovit i 
platforma podului, deplasind 
linia ferată pe o porțiune de I 
cițiva metri. Aflați in apropie- I 
re și sesizind pericolul, cetățe- I 
nii C. Horlea din Alexandria și ■ 
M. Jurubiță din' Smirdioasa — I 
Teleorman, au alergat de-a Iun- | 
gul căii ferate și au reușit să 
oprească la timp un tren per- I 
sonal care tocmai se apropia de I 
punctul liniei avariate, evitind ' 

Iun accident. Pentru fapta lor, ■ 
cei doi, deși nu sint ceferiști, I 
au primit, din partea Regiona- | 
lei căi ferate Craiova, cite un , 
premiu exceptional. Merită !

Formarea convingerilor ateist- 
științifice — obiectiv important al 
programului ideologic al partidului 
— solicită o activitate educativă 
stăruitoare, desfășurată cu tact și 
răbdare, adecvată particularităților 
de virstă, mentalităților, nivelului 
de pregătire politică și culturală a 
diferitelor categorii de oameni.

Continua îmbunătățire a acestei 
activități preocupă permanent Co
mitetul județean de partid Sucea
va. Dună plenara din noiembrie 
1971 a C.C. al P.C.R., pornind de la 
unele cercetări sociologice între
prinse în județul nostru, au fost 
stabilite căile cele mai potri
vite de acțiune pentru comba
terea 
oamenilor 
științifică 
tate. Prin 
rilor sale, 
comitetului ju
dețean de partid 
asigură, la nive
lul întregului 
județ, desfășura
rea unei activi
tăți educative 
ample, sistema
tice, concepută 
și condusă în 
mod unitar și la 
care participă 
organele și orga
nizațiile de 
partid, organiza
țiile de 
obștești, 
țiile de 
mînt și

Perioada 
timp 
scurtă

căile cele 
de acțiune pentru 

misticismului și înarmarea 
concepția 
și socie- 
prevede- 
de biroul

muncii cu 
despre natură 

complexitatea 
planul adoptat

I

sub nici o formă moștenirile ideo
logice anacronice ale concepțiilor 
mistice. îmbunătățirea activității 
de educare materialist-științifică a 
tineretului a făcut obiectul unor 
dezbateri în ședințele de lucru ale 
comitetului județean de partid. în z 
plenare 
U.T.C.. 
sfătuiri 
ceilalți 
mare, numeroase organizații U.T.C. 
din fabrici, de la sate, din școli au 
inițiat expuneri și discuții pe teme 
ca formarea pămîntului, a sistenu- 
lui solar, originea și evoluția vieții 
pe pămînt, cauzele fenomenelor 
meteorologice, progresele realizate 
în cucerirea spațiului cosmic, ra
portul dintre știință și religie, ce 
sînt sectele religioase și ce urmă
resc ele — discuții urmate în mul
te cazuri de experiențe științifice,

ale comitetului județean al 
cit și in cadrul unor con- 
organizate în colaborare cu 
factori educaționali. Ca ur

tineretului școlar. Concluziile și în
vățămintele desprinse cu aceste 
prilejuri sint valorificate de către 
cadrele didactice la orele -de diri- 
genție, cit și in predarea diferite
lor obiecte.

Desigur, sintem preocupați să 
promovăm forme cit mai variate, 
care 
sfera 
unui 
meni 
Baza 
pindirea 
explicarea, într-o manieră 
mentală, dar larg accesibilă, a feno
menelor din 
ceasta fiind 
combaterea 
miturilor și . 
formarea unor solide convingeri a- 
teiste. De o largă audiență la pu
blic se bucură lectoratele pe tema :

să permită cuprinderea in 
educației ateist-științifice a 
număr cit mai mare de oa- 
ai muncii de la sate și orașe, 
activității lor o formează răs- 

cunoștințelor științifice, 
docu-

natură și societate, a- 
calea sigură pentru 
credințelor mistice, a 
superstițiilor, pentru

| De ce i-a fost | 
| frică... |
IE o vorbă : despre morți să

nu vorbești decît de bine. O I 
știa și Ion Ciubotaru, salariat I 
la C.A.P. Tăcuta (Vaslui). Atit • 

Ide bine incit, pină una. alta, 1 
el trecea in ochii celor vii I 
drept cel mai corect casier din I 

Ilume, ducindu-le, personal, a- * 
casă pensiile cooperatorilor, din I 
care nu reținea un bănuț, să-l I 
pici cu luminarea. Iată însă că • 

Ia „picat" și un revizor care, I 
privind lista pensionarilor, dădu I 
și de soacra unui prieten de-al I 

Ilui dusă de mai bine de un an ■ 
dintre cei vii. Și ea, și încă 19 I 
decedați, dar care încasau, lună I 
de lună, pensiile sub „semnă- ’ 

Itură proprie" (cu mina lui I.C.). I
Și, uite așa, a încasat el de la I 
morți 20 684 de lei. De cei vii * 

Ise ferea. Dar de ce i-a fost fri- ■
că. tot n-o să scape.

| Stop! Cum 
j circulați?

I Inspectoratul județean Buzău 
al Ministerului de Interne a e- 
fectuat un sondaj vizind mo
dul de aplicare a Decretului 1 62911913. Cind s-a tras linie și
s-a adunat, rezultatul s-a dove
dit îngrijorător : 286 de autove- 

Ihicule circulau în gol, 39 mer
geau, irosind benzina, pe rute 
ocolitoare, 348 nu aveau for
mele legale de transport, iar 

1173, care transportau mărfuri,
au fost găsite cu defecțiuni teh
nice. Firește, au fost aplicate 
numeroase sancțiuni, amenzi, a- 

Ivertismente. Atenție, conducă
tori auto ! Sintem informați că 
asemenea sondaje se fac in toa- 

■ te județele.

I

Tot acolo
' Fără să bănuiască ce avea 
Isă se lntimple, un milițian din 

comuna Horea (Alba) l-a în
trebat, într-o doară, pe un ce-

Itățean care nu era de prin 
partea locului :

— Cu ce treburi pe la noi ?
— Păi, cu treburi — a mor- 

Imăit cetățeanul, iuțindu-și pa
șii.

— Și cam ce fel de treburi ’ 
IRude ? Prieteni ?

întrebarea a rămas fără răs
puns. Cetățeanul, Nichifor Su- 

Iciu, din comuna Luna (Cluj), 
care tocmai săvîrșise un furt și 
un viol, era pus în urmărire. 
Abia ieșise din închisoare. Ur
mează să se întoarcă.

I împrumut, 
scadență,

> dobîndă
ITrei noțiuni pe care le cu

noștea foarte bine contabila de

Ila spitalul clinic „Fundeni", 
Elisabeta Andreescu, care inde- 
plinea și funcția de imputerni-

Icită a casei de ajutor reciproc 
a lucrătorilor sanitari din Bucu
rești. Dar tot așa de bine știa 
cum să se „împrumute" și ea,

Ipe numele altora, dar in folos 
propriu. Cind o comisie de ve
rificare a fost trimisă la casa

Ide ajutor reciproc cu pricina 
s-o ajute pe casieră, a „aju
tat-o" atit de bine incit i-a 
găsit un debit de 46 197 lei,

I exact valoarea „împrumuturi
lor" fără acoperire. O dată des
coperită, fosta casieră așteaptă

I scadența în fața instanței, 
care-i va administra, ca la ori
ce... împrumut, „dobinda" cuve- 
niti.

Nu întotdea- 
’ una fuga-i 

I sănătoasă

masă și 
institu- 
învăță- 
cultură.

de 
relativ 

care a 
trecut de la a- 
doptarea progra
mului de educa
re mat.erialist- 
știintifică a oa
menilor muncii 
din județul nos
tru nune în lu
mină o gamă 
de mijloace care 
și-au dovedit 
înalta eficiență. 
Pe primul plan se 
rile generale ale 
partid.
bază, cel puțin una din cele 4—6 a- 
dunări generale de partid cu tema
tică ideologică, cîte sînt prevăzute 
intr-un an, dezbate o temă de e- 
ducație materialist-științifică, la 
asemenea dezbateri participind de 
multe ori și activiști ai comitetu
lui județean sau alte cadre cu o 
bună pregătire ideologică. Compo
nentă necesară a profilului moral 
al constructorilor noii societăți, a- 
teismul științific trebuie cu atit mai 
mult să-i caracterizeze pe comu
niști ; de aceea, poziția față de re
ligie a membrilor de partid se află, 
în primul rind, in atenția adunări
lor. Urmărim îndeaproape, pe cit 
ne stă în putință, ca astfel de dez
bateri să fie strîns legate de pro
blemele cu care se confruntă colec
tivele de muncă respective, să se 
soldeze cu măsuri care să deter
mine amplificarea contribuției co
muniștilor la dezvoltarea conștiin
ței înaintate a oamenilor muncii. 
Aceeași finalitate se urmărește și 
prin cursurile de educație materia- 
list-șliințifică organizate în cadrul 
învățămintului de partid. în care 
sint cuprinși aproape 10 la sută 
din totalul membrilor de partid din 
județ.

Programul de acțiune al comite
tului județean de partid consacră 
o atenție deosebită educației mate- 
rialist-științifice a tineretului. Este 
lesne de înțeles caracterul priori
tar al acestei preocupări 
țiile care se formează în 
noastră de azi. dominată 
materialiste, generațiile 
duce mai departe opera de făurire 
a noii orinduiri, vot construi co
munismul, trebuie să nu mai preia 

k______—_______

IConducînd neatent autoca- I 
mionul 21-TR-2113, proprietatea |

I cooperativei agricole din Nec- 
șești (Teleorman), la ieșirea din | 
comuna Olteni, șoferul Nico- I 
lae Stancu l-a lovit pe un ce-

Itățean, Moldoveanu Păun, pro- I 
iectindu-1 in șanț. In loc sa-i I 
acorde un prim ajutor, șoferul I

Ia fugit de la locul accidentului. . 
Dar după numai șase ore — I 
timp în care victima a fost in- I 
ternată in stare gravă la spital

I— făptașul a fost prins. Se va I 
convinge in curind că fuga nu-i I 
întotdeauna sănătoasă. •

Rubrics redoctotb de
’ Petre POPA

IGheorqhe DAVID
ți corespondenții ..Scinteii* I

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I

și Gura Humorului, precum și cele 
din comunele Horodnic, Volovăț, 
Vicovu de Sus, Vama și Boroaia.

O componentă importantă a pro
gramului nostru de activitate se re
feră la așa-numitele duminici cul- 
tural-științifice. Organizate pe par
cursul unei zile întregi, cu deose
bire în lumea satelor, ele cuprind 
bogate manifestări vizind informa
rea oamenilor muncii asupra ulti
melor noutăți științifice, cit și asu
pra diverselor aspecte ale activității 
interne și externe a partidului și 
statului.
„Zilele filmului ț 
ș urate pină acum îl 
proiecțiile sînt însoțite de simpo
zioane, expuneri, dezbateri etc.

în domeniul educației materialist- 
științifice a. maselor mai avem insă 
și destule deficiențe, așa cum a 

recentă analiză în 
biroul comite
tului județean 
de partid. Ca 
urmare a aces
teia au fost a- 
duse importan
te îmbunătățiri 
programului de 
măsuri, preco- 

o 
co- 
din

Mai trebuie să amintim 
științific", desfă- 
n în 14 comune ;

reieșit și dintr-o

EDUCAȚIA MATERIALISTSTIINTIHCA
A MASELOR - OBIECTIV MAIOR

Din experiența Comitetului județean Suceava al P. C. R
remarcă adună- 

organizațiilor de 
în toate organizațiile de

; genera- 
societatea 
de ideile 
care vor

prezentări de filme și diafilme a- 
decvate.

în colaborare cu bibliotecile au 
fost organizate acțiuni pentru 
popularizarea cărții științifice in 
rindurile tineretului, ca, de pildă, 
concursul „Itinerar științific", ini
țiat în colaborare cu comitetul ju
dețean pentru cultură și educație 
socialistă. Primit cu viu interes, 
acest concurs tip „Cine știe cîș- 
tigă" a prilejuit participarea la fa
zele organizate pe sate, comune, cit 
și intercomunale a peste 1 000 de 
concurenți, antrenînd totodată un 
mare număr de spectatori tineri 
și virstnici.

Interesantă și deosebit de atrac
tivă se dovedește pentru tineri, și 
nu numai pentru ei, acțiunea „Ce 
spun oamenii de știință despre re
ligie". Această acțiune cuprinde, în 
primul rind, satele izolate, în care 
se simte necesitatea unei activități 
culturale mai intense. Echipe alcă
tuite din cadre didactice și studenți 
se deplasează în mijlocul tineretu
lui din aceste zone pentru a pre
zenta expuneri pe teme de știință 
popularizată, folosind o bogată a- 
paratură audio-vizuală pentru ar
gumentare ,și demonstrații.

La rîndul ei, casa corpului didac
tic, împreună cu comitetul jude
țean al U.T.C., a inițiat simpozio
nul pe tema „Rolul școlii in edu
cația materialistă a elevilor". Des
fășurat în mai multe faze — pe 
școală, comună și zonă — simpo
zionul a antrenat participarea a 
peste 5 000 cadre didactice. în ca
drul simpozionului s-au organizat, 
pe discipline, sesiuni de comuni
cări, dezbateri și schimburi de ex
periență cu privire la metodologia 
muncii de formare a conceDției 
științifice despre lume și viață a

„Știința despre om, natură șl socie
tate". Deși aflate numai in al doilea 
an de activitate, numărul lor a spo
rit, la cererea oamenilor muncii, de 
la 100, cite erau în anul trecut, la 
259 în acest an, frecventate de a- 
proape 9 000 de cetățeni. Merită re
levat că- în marea majoritate a lec
toratelor au loc expuneri intere
sante, multe insoțite de demon
strații practice sau urmate de pro
iecții de filme și digfilme : așa 
bunăoară s-a procedat la dezbate
rea temelor privind : „Știința ac
tuală despre structura Universului", 
„Ce ne spune știința despre apari
ția Vieții pe Pămînt", „Fenomene 
meteorologice neobișnuite".

Sistemul de- educare materialist- 
științifică a maselor largi de oa
meni ai muncii cuprinde și o largă 
rețea de universități populare. în 
acest an funcționează în județul 
nostru 23 de cursuri, frecventate 
de peste 800 de oameni, cu bune 
rezultate, pe linia răspîndirii cu
noștințelor științifice inscriindu-se 
cele din orașele Rădăuți, Gura Hu
morului, Vatra Dornei, Fălticeni, 
cit și cele din comunele Liteni, Vi- 
covu de Sus.

Altă verigă eficientă în struc
tura organizatorică amintită o 
constituie brigăzile științifice din 
Care fad parte activiști și numeroși 
intelectuali de' fa sate. Cele 
brigăzi științifice 
județ au efectuat, anul trecut*

119 
existente. în 

a__ .. . ’ ' 't in
medie, cîte 7 deplasări fiecare, cu 
precădere în mijlocul colectivelor 
de muncitori din exploatările fo
restiere, miniere, din construcții și 
agricultură. S-au remarcat, prin 
competență, prin bogăția și te.nei- 
nica argumentație științifică a răs
punsurilor oferite, brigăzile din o- 
rașele Suceava, Fălticeni, Rădăuți

măsuri, | 
nizîndu-se 
mai bună 
ordonare 
partea comisiei 
pentru 
gandă, 
mint, știință și 
cultură, a tutu
ror forțelor și 
folosirea mai 
intensă a bazei 
materiale de 

dispunem 
activitatea 

propagandă

propa- 
învăță-

care 
în 
de 
și cultural-edu- 
cativă 
să ;
rea de 
buri de 
ență cu 
sabilii 
lor 
organizarea 
dezbateri cu se- 
orășenești și co

de ma- 
organiza- 

schim- 
experi- 
respon- 
brigăzi- 

științifice ; 
de

cretarii comisiilor
munale pentru răspîndirea cunoș
tințelor științifice, privind metodi
ca și eficiența propagandei știin
țifice ; extinderea activității uni
versităților populare, organizarea 
unui schimb de experiență cu di
rectorii de cursuri și rpetodiștii 
caselor de cultură pe tema „Con
tribuția universităților populare la 
educarea multilaterală a oamenilor 
muncii", asigurarea unor materiale ' 
documentare pgntru îmbunătățirea 
activității de răspindire a cunoștin
țelor științifice, desfășurată de ca
binetele de științe sociale, căminele 
culturale, comisiile de răspindire a 
cunoștințelor științifice ; îndruma
rea mai atentă a activității forma
țiilor artistice de amatori, include
rea în repertoriile acestora a unei 
problematici strîns legate de viața, 
activitatea și cerințele diferitelor 
categorii de oameni ai muncii ; 
orientarea activității editoriale și a 
presei spre o mai largă populari
zare a inițiativei creatoare și ati
tudinilor înaintate, precum 
ceririlor științei și tehnicii 
porane.

Hotărîrea noastră, a 
răspundem nemijlocit de 
muncii de propagandă, 
acționa în 
multă fermitate pentru înfăptuirea 
neabătută a programului ideologie 
al partidului, a măsurilor stabilite 
de Secretariatul C.C. al P.C.R., 
pentru generalizarea formelor și 
metodelor care s-au dovedit efi
ciente și promovarea de noi forme 
atractive, cu o sporită putere 
influențare

Șleîîsn 
secretar 
Suceava

și a cu- 
contem-

celor ce 
rosturile 

este de a 
continuare cu și mai

de 
a conștiinței maselor.

P.1NASTIN
al Comitetului județean 
al P.C.R.

j

Noutăți la Tg. Neamț: un supermagazin și motelul „Plâieșu" Foto : E. DICHISEANU

I "

r

NOUTĂȚI IN COMERȚUL JUDEȚULUI OLT
Comerțul de stat din județul 

Olt a înregistrat, și «în anul 
trecut, realizări de seamă, alit 
din punct de vedere al volumu
lui de marfă, cit și al modului 
de servire a populației. Des
pre noutățile acestui an ne-a 
vorbit tovarășul Nicolae Iiiuț, 
directorul Direcției comerciale 
a județului Olt :

— în 1974 vom mări spațiile 
comerciale, astfel ca in fiecare 
cartier de locuințe din orașele 
județului, cetățenii să găsească 
mărfurile dorite. Intre altele, 
vom da în folosință, la Slatina, 
un mare magazin universal, 
„Oltul" cu 8 niveluri, avind o 
suprafață utilă de 6 000 mp, prin 
care se va desface o gamă lar
gă de produse industriale . și 
alimentare. De asemenea, in 
curind vom deschide noi spații

comerciale în cartierul „Crișan 
11“ din Slatina (la blocurile 
FA 1, FA 3 și GA 8), in car
tierul Țuguiești și pe strada 
Dr. Marinescu din Caracal.

— Ce alte acțiuni veți mai 
întreprinde pentru mai buna 
servire a populației ?

— Mai întîi, vom înființa o 
casă de comenzi pentru pro
duse alimentare în cartierul 
„Progresul II" ; tot aici se va 
amenaja o nouă piață și vom 
extinde aprovizionarea la do
miciliu cu lapte și produse lac
tate. Vom mări, de asemenea, 

- producția de preparate și semi- 
preparate pentru magazinele 
„Gospodina", atit pentru uni
tățile specializate, cit și pentru 
magazinele cu autoservire, iar 
expozițiile de artă culinară vor 
deveni permanente.

-i

(Urmare din pag. I)

LA I. M. U. MEDGIDIA

PRODUCȚIA Șl EXPORTUL 1N AVANS
CONSTANȚA (Coresponden

tul „Scinteii", G. Mihăescu). — 
în bătălia pentru realizarea 
cincinalului înainte de termen, 
colectivul întreprinderii meca
nice de utilaj Medgidia a cîș- 
tigat, și in acest an, primele 
avansuri față de prevederile 
planului. în luna ianuarie, de 
pildă, în secțiile de fabricație 
au fost realizate peste preve
deri numeroase remorci auto și 
însemnate cantități de piese de 
schimb pentru autocamioane,

tractoare și mașini agricole. Ca 
urmare. întreprinderea a putut 
livra în avans, la export, 350 
remorci auto. La celălalt capăt 
al procesului tehnologic, în oțe- 
lărie, rezultatele sint la fel de 
bune. De la începutul lunii fe
bruarie, zilnic, la această secție, 
planul de producție este depășit 
cu cel puțin 5 tone de oțel elec
tric, care este transformat în 
piese pentru tractoare, piese 
auto și subansâmble de remorci.

A

Dar ce se intîmplă cu 
cei care se lasă mai greu, 
ajunși aici cam în necu- 
noștință dc cauză ori cu 
intenția de a „tatona" te
renul ?! Despre cițiva din
tre aceștia îmi vorbesc 
maistrul Dorobanțu și alți 
tovarăși de la atelierele 
mecanice, toți oameni se
veri. buni meseriași — deci, 
să le aflăm părerea cu pri
vire la cei care se lasă mai 
greu : „Unii, cu care ne 
chinuim destul ca să-i fa
cem să înțeleagă climatul 
nostru de disciplină, pleacă, 
nu-i nici o pagubă pentru 
noi, e pagubă pentru ; ei ; 
cei mai mulți însă, intr-un 
timp scurt, trec in rindul 
muncitorilor de nădejde". 
Trei dintre tinerii de la 
mecanică fină le-au dat 
într-o vreme de furcă : 
Nicolae Călin, Nicolae Po- 
rojan. Florin Ionescu. Mo
tivul ? Unul și același : 
indisciplina. încadrarea in 
disciplina de producție 
s-a produs în rromentul 
cind tinerii aceștia, ajutați 
fiind de către cei mai în 
vîrstă, cu experiență, și-au 
descoperit nu numai apti
tudinile, ci și pasiunea 
pentru meseria învățată 
aici, mîndria de a fi utili 
într-o asemenea întreprin
dere. Lucrează la monta
rea, reglarea și verificarea 
mașinilor de scris de la 
calculatoare. Norma unui 
muncitor aict este de 12 
mașini de scris pe lună, 
în decembrie, aceștia trei

au dat peste 20 (Florin 
Ionescu — 25) de mașini. 
Iată o performanță nu nu
mai a capacității tehnice, 
dar și a dăruirii in pro
fesie, a înțelegerii impe
rativelor ei morale. Ute- 
ciști, tineri comuniști — și 
iată, mă aflu față-n față 
cu secretarul comitetului 
U.T.C., inginerul Dan Hur
duc, intenționind o discu
ție despre activitatea or-

ASISTENȚĂ SANITARĂ
• în orașul Cărei a început construcția unei moderne policlinici. 

Noul edificiu — avind secții de asistență medicală profilactică, cu
rativă, ambulatorie și antiepidemică — va putea satisface in bune 
condiții cerințele intregii populații, de 30 000 locuitori. Termenul de 
dare în folosință : trimestrul IV din acest an.

• în zece cabinete de specialitate își desfășoară activitatea prima 
serie de absolvenți ai cursurilor de tratare și combatere a sterilității 
femeilor. Pină în prima jumătate a anului viitor, clinica de obstetrică 
și ginecologie a spitalului Giulești din Capitală va pregăti cadre spe
cializate pentru crearea unor astfel de cabinete' în toate județele.

COMERȚ-SER VICII
• A doua fază a concursului republican pentru acordarea distinc

ției „Maistru in arta culinară" s-a desfășurat la Sibiu. Numai 12 can
didați, din 34, au . cucerit acest titlu. Vom avea-prilejul să constatăm 
și in unități, prin calitatea produselor, exigența comisiei ?

• „Mercur" în casă nouă. 40 partere de blocuri, aflate in construc
ție in principalele magistrale ale Capitalei, vor avea unități comer
ciale. Este vorba de cartierele Balta Albă (o primă inaugurare a avut 
loc zilele trecute), Pantelimon, Drumul Taberei, Berceni, Mihai Bravu 
și Colentina. a

• O afacere cu... butelii. Anica Bucătaru răspundea, de ani de zile, 
la primăria din Bacău, de inminarea repartițiilor pentru buteliile 
aprobate cetățenilor de comitetul executiv. Nu mai răspunde pentru 
că, tot de ani de zile, a patronat o adevărată... afacere : falsifica re
partițiile și vindea buteliile (a vindut peste 40 !) pe cont propriu !

CONSTRUCȚII

SOCI AL—CULTURALE
• 4 270 de apartamente se înalță in acest an în județul Hunedoara, 

în Valea Jiului, la Vulcan, a și început construcția primelor patru 
blocuri. Se vor realiza, de asemenea, cămine pentru nefamiliști, care 
vor totaliza 665 locuri, creșe și grădinițe cu peste 1 100 locuri.

• Pentru cei mai mici. în cartierul „Podgoria" din Arad a fost 
dată in folosință o creșă cu o capacitate de 100 de locuri. Anul acesta 
urmează să mai fie date în folosință creșe însumînd alte 400 locuri, 
430 de locuri în grădinițe și 200 de locuri în case de copii.

• O nouă zonă aflată in sistematizare. Pe strada „Sărarilor" din 
Craiova, în vecinătatea întreprinderii „Electroputere", a fost dat în fo
losință primul bloc-turn cu 86 de apartamente. Aici se află în con
strucție, in continuare — pentru prima etapă — 258 de apartamente, 
cu unități comerciale la parter, unități pentru desfacerea legumelor, 
fructelor, piinii, tutungerii etc. Aceste construcții, și altele, fac parte 
dintr-o nouă zonă a orașului aflată in sistematizare.

ODIHNĂ ȘI TURISM

• Ce e nou la cabane ? Așa cum am promis la această rubrică, 
revenim astăzi cu amănunte despre cele două reglementări : crite
riile de clasificare și regulamentul de funcționare pentru .cabanele 
turistice. Pină Ia sfirșitul lunii martie, cornisiț județene, aprobate de 
comitetele executive, vor reclasifica — pe categorii și tarife — ca
banele din toată țara. Conform criteriilor, in viitor vor exista patru 
categorii de cabane, care vor asigura (fiecare pentru categoria la care 
va fi încadrată) condițiile de confort obligatorii stabilite. în acest 
fel se va pune capăt fluctuației de tarife și condiții existente astăzi 
de la un județ la altul.

Regulamentul stabilește obligațiile cabanierului și ale turiștilor și 
va deveni astfel o lege a drumeției, care se cere respectată de toți 
cei care urcă in munte. în legătură cu regulamentul, o nedumerire : 
De ce întîrzie apariția lui la cabane, și în comerț, sub formă de bro
șură sau extrase ?

TELECOMUNICAȚII
• Alo, Romanul cu cinci numere ! Incepînd de zilele trecute, ora

șul Roman a. fost conectat la rețeaua de telefonie interurbană <cu 
cinci numere. Tot. aici au irțceput lucrările pentru extinderea centra
lei pentru incă 1 200 de posturi telefonice. ‘

• Să se bucure brașovenii. Au început lucrările de dezvoltare a 
centralei telefonice automate a orașului. Rețeaua telefonică se extinde 
cu incă 5 000 linii și 1 500 telefoane cuplate.

DIVERSE
• Atenție părinți, atenție cadre didactice. Copilul Dumitru Nat, 

din comuna Rusul de Sus (județul Bistrița-Năsăud), și-a făcut vint 
cu sania din curte, nimerind direct sub roțile unui autocamion. Luna 
ianuarie consemnează 15 accidente rutiere grave în care și-au pier
dut viața șapte copii și s-au ales cu vătămări grave alți opt. Deci 
atenție copii, dar și părinți, și cadre didactice.

• în completare. S-au spus multe lucruri bune despre dezvoltarea 
transportului în comun în orașul Timișoara, dar — ne atrage atenția 
cititorul nostru loan Pătrașcu, din Calea Șagului, bloc B 3 — pe linia 
autobuzului 33 și a tramvaiului 6 se circulă foarte greu. Dacă vrei 
să fii sigur că ajungi la timp trebuie să mergi pe jos 1
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• Orele de plecare a mașinilor nu sînt respectate Ia autogara Obor. 
Autobuzele spre Valea Argovei și Curătești pornesc la drum cîte- 
odată cu circa o oră întîrziere. Navetiștii au apoi surpriza să con
state că la întoarcere unii șoferi nu opresc în toate stațiile. Șeful au- 
togării, căruia i s-au adus la cunoștință aceste nereguli, le-a califi
cat „drept minore". O ști dumnealui ceva. („Steagul roșu" — Ilfov).

• Proprietari de... defecțiuni. Așa se pot numi cei 14 locatari ai 
blocului A 6, Sc. E. din zona nord a municipiului Rm. Vilcea. Apar
tamentele sint proprietate personală, ca și defecțiunile pe care le 
sesizează de mult (alimentarea cu apă și încălzirea nu funcționează), 
dar care au rămas fără ecou la cei in drept. („Orizont" — Vîlcea).

• Două cuvinte despre cabana „Volna". în medie, pe săptămină, 
nu are mai mult de 3—5 oaspeți. Are în schimb 20 de salariați nu
mai la... restaurant. 20 de salariați plătiți la remiză. Să mai zică 
cineva că n-are O.J.T. „grijă" de clienți ? („Secera și ciocanul" — 
Argeș).

de mai mult... A fost un 
student bun, avind drep
tul să-și aleagă locul de 
muncă. A ales să lucreze 
aici, poartă ecusonul nr. 14, 
e, deci, unul dintre vete
ranii Întreprinderii intrate 
de curind în producție. A 
făcut specializare in Fran
ța, în două etape — în fie
care zi. după orele de 
lucru, ședințe etc. — este 
obligat să se-așeze la

toare tinără, de la atelie
rul bloc-diode, Anghcl 
Rodica, absolventă a Li
ceului nr. 38. Ce și-a dorit 
la terminarea liceului ? Să 
urmeze, pentru calificare, 
o școală de chimie, numai 
că școala aceea s-a trans
format în liceu, s-au ivit 
niște complicații, și-atunci 
s-a angajat muncitoare la 
F.E.A. (de unde a venit 
aici) și de cinci ani, deci,

Mîndria de a fi util
ganizației. încerc mai Întîi 
să-mi dau seama cum 
„arată", cum gindește un 
secretar de comitet U.T.C....

Are 27 de ani, poartă 
recunoștință profesorului 
Alexandru Popescu-Zorica, 
de la „Mihai Viteazul". 
Poartă recunoștință și 
unor profesori de Ia poli
tehnică, și colegilor care 
l-au ajutat, cam tuturor 
celor care l-au învățat cite 
ceva. Are o teorie simplă, 
ușor de expus,'de rețintt: 
dacă vrei să te realizezi, să 
izbutești, să ai satisfac
ții, trebuie să fii dur cu 
tine însuți, trebuie să fii 
„cîine" cu tine, nimic să 
nu-ți ierți, să nu ți se facă 
milă de tine, n-ai nici un 
motiv să ți se facă milă, 
gîndește-te bine și-ai să 
descoperi că ești în stare

lucru, incă mai e mult de 
învățat. Intenții ? Să 
se-nscrie la doctorat. E 
mult de lucru, atitea se 
mai cer făcute, trebuie să 
deschidem orizonturi noi. 
îmi vorbește apoi despre 
ziua, poate nu prea înde
părtată, cind vom fabrica 
și noi calculatoare de birou, 
cînd aceste calculatoare, de 
mărimea unui tranzistor, 
vor ajunge bunuri ds larg 
consum, la prețuri accep
tabile. Da, pentru a le pu
tea da copiilor să se „joa
ce" cu ele. Va fi ceva, a- 
tunci.

Și-apoi, vrînd să verific 
dacă Dan Hurduc, secretar 
al‘ comitetului U.T.C., reu
șește să imprime tinerilor 
din întreprindere seriozita
tea de care dă dovadă el, 
am discutat cu o munci-

lucrează în electronică. Ar 
fi pregătită acum să dea 
exarr.en la politehnică ? 
Da. insă n-are de gînd. 
Mai degrabă s-ar înscrie 
la o școală de maiștri. E 
chiar o dorință, i-ar plăcea 
să fie maistru aici, are 
chiar un exemplu, Alexan
drina Stroia, de la bloc- 
diode. O țin aici meseria și 
ambianța, colegele, e ceva 
să lucrezi aici, i-ar fi tare 
greu în altă parte. „Chi
mia îmi plăcea, munca pe 
care o fac acum însă a 
devenit o pasiune Am un 
rost, e ceva, nu ?“.

★
Inginerul Petru Marin, 

brașovean, cu studiile în
cheiate la Brașov, are 
nostalgia locurilor natale, 
pînă una-alta însă se nu

mără printre „inginerii 
productivi", care lucrează, 
adică, pe o mașină, la a- 
tellerul corecție finală. In- 
giner-muncitor. Deocamda
tă, pînă cind se vor 
forma cadrele necesare din 
rindul absolvenților de 
liceu și ai celor de la șco
lile profesionale.

Lucrează In întreprinde
re și acasă, „în atelierul 
meu de acasă", adică în- 
tr-o cămăruță unde lo
cuiește împreună cu soția, 
își construiește un aparta
ment în București, un a- 
partarr.ent-atelier. Ceva 
mă face să cred că omul 
acesta, atras de cercetare, 
pasionat, cu răbdare, cu 
ambiție, gindind mult și 
vorbind numai ceea ce i se 
pare necesar, ne va rezerva 
frumoase surprize. Dar să 
așteptăm, și-a încheiat 
studiile abia în 1970...

★
P.S. Călin Spiride: 32 de 

ani, căsătorit ; soția, Ga
briela, inginer la F.E.A. ; 
doi copii, Gheorghe și A- 
lexandru, 1 an, 4 ani ; in- 
giner-șef, secretar al co
mitetului de partid ; a 
studiat cu profesorii Gri- 
gore Moisil, Corneliu Pe- 
nescu, Mircea Petrescu, 
Adrian Petrescu ; își pre
gătește doctoratul cu pro
fesorul Adrian Petrescu ; 
specializări in Franța și 
Japonia ; pasiuni extra- 
profesionale : nu prea, din 
lipsă de timp. Vine la 
uzină la 7 dimineața, a- 
junge acasă cînd poate...
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ce ritm, in cile schimburi, cu ce
randament se lucrează ne șantiere?

ANCHETA „SCÎNTEII"
îndeplinirea integrală și ritmică a planului de Investiții șl, cu deo

sebire, introducerea cit mai rapidă în circuitul economic a noilor 
capacități se detașează ca un obiectiv fundamental al activității tuturor 
factorilor angajați in procesul de realizare a investițiilor. Economia 
națională contează pe noile unități productive, contribuția acestora la 
realizarea producției planificate din acest an fiind deosebit de impor
tantă. Ca atare, potrivit sarcinilor stabilite de conducerea partidului, 
trebuie luate măsuri energice pentru punerea in funcțiune, în cea mai 
mare parte în trimestrele I și II, a capacităților de producție restante 
din anul 1973. Totodată, se impun asigurate toate condițiile în vederea 
intrării in producție la termenele planificate a capacităților prevăzute 
în planul pe 1974. Este imperios necesar deci ca pe șantiere montajul 
tehnologic să fie organizat in două și trei schimburi, ca echipele de 
lucrători să fie întărite și completate cu efective noi ; concomitent, 
un număr mai mare de cadre din unitățile beneficiare trebuie să se

alăture constructorilor și, împreună cu aceștia, să accelereze viteza zil
nică de montaj. Evident, și efortul colectivelor din întreprinderile 
constructoare de mașini trebuie să se înscrie într-o cadență de muncă 
susținută, pentru a răspunde mai prompt și mai bine solicitărilor șan
tierelor in privința livrării echipamentelor tehnologice. Rezultatele 
acestui intens și conjugat efort general trebuie să se materializeze in 
intensificarea ritmului de execuție a lucrărilor pe șantiere, în termi
narea grabnică a obiectivelor restante, în punerea în funcțiune ritmic, 
la termenele stabilite și chiar mai devreme a capacităților de produc
ție prevăzute pentru acest an.

Cum se lucrează în aceste zile pe șantiere ? în ce fel acționează 
organele și organizațiile de partid pentru mobilizarea constructorilor 
și montorilor în scopul grăbirii ritmului lucrărilor, recuperării res
tanțelor, intrării in producție a noilor obiective de investiții 7

I '

Organizarea și disciplina asigură succesul
in „bătăliaH cu timpul

Au expirat două termene. Se așteaptă

întreprinderea bucureșteană de 
mașini grele se dezvoltă cu rapidi
tate. Celor 5 noi capacități de pro
ducție intrate în funcțiune anul tre
cut li se vor adăuga, în acest an, 
altele ; este vorba de fabricile de var 
și de oxigen, de secția de utilaje 
pentru industria materialelor de con
strucții, de extinderea sectoarelor 
destinate fabricării turboagregatelor. 
ansamblclor sudate, pieselor turnate 
și forjate degroșate.

Ceea ce impresionează, în primul 
rînd, pe șantier este ritmul intens in 
care lucrează constructorii și mon
torii, ordinea și disciplina de la toate 
punctele de lucru. Stadiul „la zi" al 
lucrărilor confirmă 
rilor depuse : în 
luna ianuarie pre
vederile de plan 
au fost nu 
îndeplinite, 
substanțial 
pășite. Un 
taj luat din „star
tul" anului 1974 : 
pregătirile pen
tru lucrul pe 
timpul iernii au 
fost făcute cu grijă, din vreme, 
așa că nici montajul tehnologic 
și nici lucrările de construcții 
propriu-zișe nu sînt impietate de 
starea timpului. De fapt, organizarea 
constituie punctul forte al acestui 
șantier.

— La începutul acestui an — ne 
spunea ing. Tănase Bărbulescu, șe
ful serviciului de investiții al între
prinderii — pentru fiecare capaci
tate prevăzută în plan au fost în
tocmite „dosare" de probleme, care 
cuprind, în detaliu, un inventar com
plet al aspectelor legate de procu
rarea utilajelor tehnologice, ampla
samente și proiecte, de respectarea 
riguroasă a graficelor coordonatoare 
de lucrări. Analizăm aceste proble
me săptămînal. Totuși...

Totuși, beneficiarul nu este pe de
plin mulțumit. De ce ? Să luăm ca
zul secției de piese turnate și for
jate degroșate. Potrivit calculelor 
făcute pe șantier a devenit evidentă 
posibilitatea punerii în funcțiune 
mai devrteme a acestei capacități. 
Forța de' muncă este suficientă, rit
mul actual de lucru întărește aceste 
intenții. Rămîn nerezolvate însă 
unele chestiuni legate de primirea 
rapidă a documentației pentru o se
rie de echipamente tehnologice din 
import, de la furnizorii acestora. 
Situația nu este greu de rezolvat.

rodnicia efortu-

numai 
ci și 

de- 
.avan-

ÎNTREPRINDEREA 
DE MAȘINI GRELE 

DIN BUCUREȘTI

Cu o condiție : ca principalele între
prinderi de comerț exterior colabo
ratoare — „Tehnoimport", Mașin- 
import" și „Mecanoimportexport" — 
să înțeleagă solicitările întreprinde
rii bucureștene și, mai insistent de
cît pină acum, să impulsioneze so
luționarea acestei probleme. O ce
rință care rămîne valabilă și pentru 
documentația de utilaje de la fabri
ca de oxigen și noua capacitate des
tinată fabricării turboagregatelor.

Punctul de vedere al constructoru
lui este identic. Ing. Constantin Eno- 
iu, șeful șantierului, ne-a precizat 
necesitatea ca documentația in dis
cuție să fie livrată pînă la sfirșitul 
actualului, trimestru.

Activitatea . de 
șantier mai 
condiționată 
de rezolva- 

a două pro-

de punere în 
acum 10 luni, 
mai puțin im- 
economiei na-

Timp
DOLJ

pe 
este 
însă 
rea 
bleme, deloc mi
nore. în primul 
rînd, este vorba 
de îmbunătățirea 
modului de apro
vizionare cu une
le materiale de 

laminate, 
păcate, 1

construcții — 
oțel-beton. Din 
aprovizionare constituite 
an nu sînt în măsură 
facă cerințele diverșilor construc
tori 
turi 
vate.
nizatorică ? Da, dar cu multiple im
plicații, din care cea mai gravă ni 
se pare „gîtuirea" în unele zile a 
fluxului ritmic al aprovizionării.

Cit despre a doua problemă, care 
îi îngrijorează pe constructori, este 
vorba de reglementările în vigoare 
privind participarea cadrelor din în
treprinderile beneficiare la intensifi
carea vitezei de montaj tehnologic. 
Valabilitatea H.C.M. 538, care regle
menta această problemă și pe baza 
căreia, anul trecut, 200 de oameni 
din întreprindere au muncit cu bune 
rezultate în acest domeniu, a expirat.

— Lucrurile vor lua o turnură se
rioasă, într-un viitor apropiat, cînd 
ritmul de montaj va spori în mod 
obiectiv, ne-a argumentat șeful șan
tierului. Care va fi însă forma 
plată a muncitorilor angajați 
aceste lucrări nu știm încă.

O problemă care — evident 
trebuie rezolvată neîntîrziat, întrucît 
este comună și altor șantiere de 
construcții-monta j.

Cristian ANTONESCU

, cabluri, 
bazele de 

in acest 
să satis-

din cauza lipsei unor fron- 
și mijloace de încărcare adec- 

O simplă deficiență orga-

Pentru grădinari, primăvara

a început

de 
Ia

La prima vedere s-ar părea că 
turnătoria de fontă de la I.M. Roman, 
cu o capacitate de mii de tone pe 
an, al cărui termen 
funcțiune a expirat 
constituie un obiectiv 
portant în angrenajul
ționale. In realitate, la o analiză mai 
atentă, noua turnătorie are un rol 
deosebit în asigurarea necesarului 
de piese, atit pentru desfășurarea 
normală a procesului tehnologic in 
cadrul întreprinderii romașcane, cit 
și pentru producția curentă din mul
te unități ale Ministerului 
triei Construcțiilor 
și Electrotehnicii. 
Iată de 
imperios 
ca acest 
biectiv să fie co
nectat la circui
tul economic cit 
mai curînd po
sibil.

După nerespec- 
tarea prevederi
lor din plan re
feritoare la 
a acestei 
mit încă ’ 
s-au ' reactualizat 
(acum depășite) 
investiției. Dar și 
tuația lucrărilor 
montaj este necorespunzătoare. Unii 
furnizori din țară sint și în prezent 
restanțieri cu peste 200 de utilaje 
diverse și aparate de măsură și con
trol. Pentru linia I, spre exemplu. 
Unde urmează să se toarne cilindri, 
nu a sosit încă cuptorul de inducție 
de la „Independență" din Sibiu.

Tovarășul Constantin Giosanu, in- 
ginerul-șef al întreprinderii meca
nice din Roman, ne spunea, de altfel:

— Și utilajele de bază pentru linia 
a Il-a sînt descompletate, iar specia
liștii ministerului de resort au „ui
tat", la întocmirea proiectului, de 
sectorul de pregătire a fabricației. 
Este vorba de atelierul specializat 
pentru scule și dispozitive, deși, timp 
de 3 ani, noi, ca beneficiari, am re
actualizat această cerință la fiecare 
3—4 luni. La toate acestea se adaugă 
slaba preocupare a constructorilor și , 
montorilor pentru terminarea grab-

Indus-
de Mașini-Unelte

ce este 
necesar 
nou o-

Doljul este recunos
cut ca un bazin legu
micol puternic. In a- 
cest an, suprafața des
tinată legumiculturii 
este de peste 10 000 ha 
în cultură pură și 
1 600 ha în cultură 
succesivă. In fermele 
legumicole ale coope
rativelor agricole se 
vor cultiva 7 300 ha cu 
roșii timpurii de vară 
și de toamnă, cu ardei 
gras, gogoșari kapia, 
varză timpurie, vine
te etc. Totodată, în 
fermele specializate 
ale întreprinderii de 
legume-fructe județe
ne, sînt destinate în a- 
cest scop alte 2 500 ha. 
Iată de ce, în aceste 
zile, activitatea legu
micultorilor cunoaște 
momente de intensita
te sporită. După cum 
ne relata tov. Const. 
Magherescu, inginer- 
șef la întreprinderea 
legume-fructe 
lucrările la 
zilei sînt cele 
de producerea răsadu
rilor. Se urmărește a- 
sigurarea a 200 milioa
ne răsaduri pentru 
cooperativele agricole 
și 40 milioane pentru 
fermele proprii ale 
I.L.F. Pînă acum au 
fost însămînțate 12 000 
mp pentru producerea 
răsadurilor de tomate, 
varză, ardei gras, vi
nete.

De cîțiva ani de zile, 
răsadurilte necesare 
cooperativelor agrico
le sînt produse, în 
mare parte, in serele 
întreprinderii județe
ne de legume și fruc
te. în fotografia nr. 1: 
în serele de la Segar- 
cea ale I.L.F. Dolj se

Dolj, 
ordinea 

legate

însămînțează de zor 
pentru producerea ră
sadurilor în vederea 
obținerii tomatelor 
timpurii. Pînă în pre
zent a și fost însă- 
mînțată suprafața ne
cesară pentru legume
le din epoca I. De aici 
vor pleca în curînd 7 
milioane răsaduri de 
tomate, ardei, vinete, 
varză timpurie etc. 
Imaginea reprezintă 
un aspect din timpul 
pregătirii terenului și 
însămințării tomatelor, 
în prim plah, Ion Ior- 
dache, Valeria Marian, 
Atena Miruț și Catin- 
ca Tutunaru.

Cum este și firesc, 
cooperatorii pregătesc 
in această perioadă so- 
lariile pentru cultiva
rea legumelor extra- 
timpurii. La coopera
tiva agricolă din Cerat 
(fotografia nr. 2), 
sub conducerea mais
trului Ion Lopățel, se 
repară ramele, se în
tinde foaia de polieti
lenă pentru acoperirea 
solarului de 2 ha.

în curînd vor 
cepe lucrările 
cîmp. Succesul cam
paniei agricole de pri
măvară depinde în 
mod hotăritor de felul 
cum mecanizatorii lu
crează acum la repa
rarea și 
mașinilor agricole 
dovadă in acest 
o constituie 
tea febrilă 
întîlnit-o 
Băilești 
nr. 3). în 
lucra la repararea ul
timelor 20 de tractoa
re din cele 148 plani
ficate. Pînă acum s-au

revizuirea 
. O 
sens 

activita- 
pe care am 
Ia S.M.A.
(fotografia 
ateliere se

mai reparat 104 plu
guri, 30 semănători 
SPC 6, 26 semănători 
pentru păioase, 44 
grape cu discuri și 
alte mașini agricole. 
După cum ne relata 
ing. Constantin Cio- 
banu de la S.M.A. 
Băilești, în următoa
rele zile vor fi înche
iate reparațiile la roate 
mașinile necesare în 
campania agricolă de 
primăvară.

Prin urmare, grădi
narii Doljului pregă
tesc temeinic viitoarea 
producție de legume, 
iar mecanizatorii au 
reparat utilajul agri
col. Primăvara poate 
veni.

Nistor TUICU

se prevede în norme pentru produ 
cerea unei tone de aluminiu, dar să 
se înregistreze și însemnate economii.

Și la întreprinderea de prelucrare 
a aluminiului, o altă unitate impor
tantă de pe platformă industrială a 
Slatinei, au fost depistate o serie de 
rezerve pentru reducerea consumuri
lor de energie electrică și de com
bustibil. (în anul trecut, aici, la con
sumul de gaz metan s-au înregistrat 
depășiri de peste 6 milioane metri 
cubi). Tovarășul Emil Stăncescu, in
ginerul șef al întreprinderii, referin- 

" ” " > luate pentru mic
șorarea consumu
rilor de energie 
și combustibil, nte 
spunea : „Intre
principalele ac
țiuni se află re
ducerea recirculă- 
rilor de materie 
primă prin ma
nipularea pro
duselor în con» 
teinere, șarjare» 
cuptoarelor de 
tratamente la ca
pacitatea proiec
tată, încadrarea 
laminorului 
rece în 
tampon ș.a. 
aplicarea acestor 
măsuri, precum 
și a altora pe 
care le-am sta» 
bilit, vom econo
misi în acest an 
peste 3,5 milioa
ne kilowați-oră 
energie electrică, 
în ceea ce pri
vește diminua» 
rea consumului 
de gaz metan, a- 
vem o propunere 
îndrăzneață, care 

________ „___ fi acceptată. Este 
vorba de reducerea timpului de ela
borare al unei șarje la turnătorie. Și 
iată cum. Aluminiul lichid, produs 
la întreprinderea de aluminiu, este 
turnat în lingouri sau bare și, sub. 
această formă, transportat la între
prinderea noastră unde este din nou 
topit și apoi returnat și prelucrat; 
Propunerea este ca aluminiul lichid 
să fie transportat in această stare în 
uzina noastră. Sigur că este necesar 
să se stabilească o serie de detalii în 
legătură cu această propunere ; dar, 
oricum, pentru economisirea anuală a 
unui milion metri cubi de gaze na
turale cred că merită să ne zba-

bit promovarea automatizării la stin
gerea efectelor anodice în halele 
vechi de electroliză. Studiile între
prinse arată că, prin introducerea au
tomatizării la halele 1—4, consumul 
de energie electrică se poate reduce 
cu 300 
miniu. 
nergia 
fabrica 
crările 
lor vechi sînt pe terminate, 
că, odată cu stabilirea 
tehnologice de exploatare (acțiune ce 
se desfășoară în paralel cu executa-

Intreprlnderea de aluminiu din Sla
tina este, după cum se știe, unul din 
marii consumatori de energie elec
trică din economie (aici se înregis
trează circa 8 la sută din consumul 
total al țării). Reducerea cu numai 
un procent a consumului de energie 
electrică la fabricarea aluminiului 
echivalează cu o economie de ener
gie electrică cu care s-ar putea pro
duce 2 000 tone de aluminiu. Iată 
de ce gospodărirea judicioasă a ener
giei electrice la întreprinderea slăti- 
neană are o importanță deosebită mai 
ales că, în anul trecut, rezultatele nu 
au fost pe măsu
ra posibilităților. 
Astfel, dacă la 
consumul neelec
trolitic s-au în
registrat economii 
de 3 159 000 kilo
wați-oră, la ener
gia necesară pro
cesului de fabri
care a aluminiu
lui s-au consem
nat mari depă
șiri : 121 milioa
ne kilowați-oră. 
Cu această canti
tate de energie e- 
lectrică irosită 
s-ar fi putut fa
brica peste 5 000 
tone aluminiu. 
Despre cauzele 
care au dus Ia 
depășirea consu
mului normat de 
energie electrică 
„Scînteia" a scris 
la vremea cuve
nită. Pe scurt, 
era vorba de lip
sa unor cantități 
suficiente de a- 
nozi, de desfășu
rarea defectuoa
să a procesului tehnologic, de ran
damentul scăzut al unor 
electroliză 
tlve, cit 
ma esențială

kilowați-oră pe tona de alu- 
Aceasta înseamnă că cu e- 
electrică economisită se pot 
2150 tone de aluminiu. Lu- 
necesare modernizării hale- 

astfel 
condițiilor

du-se la măsurile

LA ÎNTREPRINDEREA

DE ALUMINIU DIN SLATINA

Un început bun, lâ 
regirxț 

Prin

dar autocritica mai are iacănică a lucrărilor. Amintesc că, la in
sistențele noastre și în urma inter
vențiilor repetate ale comitetului ju
dețean de partid, conducerea Trus
tului de construcții industriale din 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
ca antreprenor general, se rezumă 
să-și rezolve problemele pe acest 
șantier... cu promisiuni. Iată cauza 
pentru care, la toate cele 4 linii de 
turnare, mai sînt încă de executat 
importante lucrări privind partea 
electrică, alinierea pe poziție a unor 
utilaje, definitivarea construcțiilor la 
hale și altele.

Acționînd în conformitate cu sar
cinile trasate de conducerea partidu
lui în vederea îndeplinirii exemplare 

a planului de in- 
__________ vestiții din actua

lul cincinal, zile
le trecute, mem
bri ai biroului 
comitetului jude
țean de partid 
s-au deplasat din 
nou la I. M. Ro
man. Pe baza u- 
nei analize amă
nunțite a cauze

lor care au generat o întîrziere de 
10 luni 
a noii 
un grup 
ai consiliului județean de control 
muncitoresc, să se constituie în 
tr-un „stat major" de coordonare a 
activității pe acest șantier, cu sarcini 
exprese în impulsionarea livrării uti
lajelor restante, în definitivarea pro
iectelor și pentru a determina pe ' 
constructori și montori să-și onore
ze obligațiile ce le revin. O primă 
măsură aplicată in practică privește 
constituirea, din rîndul colectivului 
unității beneficiare, a unor echipe de 
montori care participă din plin la 
lucrările de pe șantier. Dar, oricîte 
eforturi va depune acest grup de 
specialiști pentru finalizarea noii 
turnătorii din Roman, rezultatele nu 
vor putea fi cele scontate atîta timp 
cît Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini-Unelte și Electroteh
nicii, ca titular ai acestei investiții, 
Ministerul Construcțiilor 
furnizorii de utilaje, 
constructorii și montorii 
țelege că a sosit timpul 
la tactica promisiunilor 
să treacă în mod concret la acțiune.

TURNĂTORIA 
DE FONTĂ 

DE LA I. M. ROMAN

i punerea 
turnătorii

7 planuri 
alte 

pentru 
la ora 

de

în funcțiune 
s-au întoc- 
de măsuri, 

2 termene 
finalizarea 
actuală si- 
construcții-

în punerea în funcțiune 
turnătorii s-a stabilit ca 

de specialiști, activiști

Industriale, 
proiectanții, 
nu vor in
să renunțe 

formale și

Ion MANEA

(Urmare din pag. I) TULCEA:

înfățișarea bunelor intenții
> / *

cuve de 
cauze atît obiec- 

subiective. Proble- 
__  ___ ,___ care se pune acum 
la întreprinderea de aluminiu din 
Slatina este încadrarea în con
sumul normat de energie electrică. 
Adică, pentru obținerea unei tone de 
aluminiu primar să se consume, con
form normelor (H.C.M. 1 600 din 1973), 
14 185 kilowați-oră in halele 1—4 și 
11 500 kilowați-oră (curent alternativ) 
in halele 5—7. Ce măsuri s-au între
prins pentru reducerea consumului 
de energie electrică la întreprinderea 
de aluminiu 1 întrebarea am adre
sat-o tov. ing. Ioan Filip, directorul 
uzinei, care ne-a răspuns : încă din 
luna noiembrie 1973 am stabilit o 
seamă de măsuri care au vizat atît 
perioada imediată, cît mai ales re
dresarea situației consumurilor de e- 
nergie electrică în acest an. Unele 
dintre obiectivele stabilite au și fost 
traduse în viață. Așa, de exemplu, 
aprovizionarea cu anozi nu mai con
stituie o problemă.- Prin intrarea în 
funcțiune a unei noi capacități, asi
gurarea anozilor de bună calitate de
curge ritmic, conform procesului teh
nologic. Apoi, au fost luate o seamă 
de măsuri organizatorice și tehnolo
gice care au permis ca, în ultima 
perioadă, să se reducă mult cuantu
mul depășirilor. De asemenea, pe 
ateliere, secții și sectoare de activi
tate s-au întreprins studii — unele 
sint încheiate, altele în curs de ela
borare — pentru găsirea tuturor so
luțiilor de diminuare a consumurilor 
specifice și, mai ales, de energie e- 
lectrică.

— Ce alte acțiuni se au în vedere 
pentru perioada următoare ?

— Mai întîi,- trebuie să ne înca
drăm în consumul normat și apoi 
vom începe să ne ocupăm de proble
mele mai delicate ale procesului teh

nologic. Ne preocupă în mod deose-

Ș-a-,
Și

rea investiției), vom trece la intro
ducerea automatizării. Alte probleme 
majore, care ne preocupă la această 
oră, sînt executarea reparațiilor ca
pitale la unele cuve din halele 1—4 
și redarea de urgență a acestora cir
cuitului productiv, încheierea lucră
rilor de investiții la hala nr. 8 (pen
tru a permite „demararea" primelor 
cuve în jurul datei de 15 februarie 
anul curent), punerea la punct a 
procesului de fluorizare în halele 
5—7, organizarea mai bună a proce
sului de producție ș.a. Toate acestea 
vor duce, fără îndoială, la reducerea 
consumului specific și, îndeosebi, de 
energie electrică.

De altfel, există și alte posibili
tăți pentru gospodărirea cu maximă 
grijă a energiei electrice. Dintr-un 
calcul sumar, elaborat de specialiștii 
întreprinderii, rezultă că prin ridi
carea intensității curentului cu un 
kiloamper (ce se poate realiza prin 
îmbunătățirea calității anozilor) se 
pot produce peste 2 500 tone de alu
miniu, fără consum suplimentar de 
energie, criolită și alumină. Sînt 
create, așadar, toate condițiile 
pentr.u ca, în acest an, nu numai să 
se consume energie electrică atît cit

consider că poate

tem...“.
în cele două întreprinderi de alu

miniu din Slatina se fac numeroase 
studii pentru găsirea celor mai bune 
metode de economisire a energiei •- 
lectrice și combustibilului. Este 
perios necesar ca cele stabilite 
hîrtie" să fie repede transpuse 
practică.

im- 
„P9

in'

Emillan ROUĂ
corespondentul „Sclnteii'

• j’.t 'i$> ; .1
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care le aveau în comune, iar acum 
aduc îngrășăminte naturale de la 
fermele zootehnice din Sascut și 
Gherăiești. Inginerul Dumitru Găi
nă. directorul general al direcției 
agricole județene, apreciază că nici 
într-un an n-a texistat o preocupare 
atit de mare pentru fertilizarea pă- 
mîntului ca în această iarnă. Do
vada o constituie faptul că, pe an
samblul județului, au fost duse la 
cimp peste 70 000 tone gunoi de 
grajd. Există totuși în județ și uni
tăți în care transportul îngrășămin
telor naturale nu se bucură de prea 
multă atenție. La cooperativa agri
colă Huruiești, de pildă, nu s-a 
transportat pînă acum nici un car 
de gunoi din cele 2 000 de tone pla
nificate, iar la Stănișești, 
1150 de tone prevăzute au 
pe cîmp doar 80 de tone, 
ginea satelor și pe lîngă 
zootehnice din Măgirești, 
Slobozia, Solonț, Helegiu,

. însemnate de gunoi de grajd aș
teaptă să fie transportat la cîmp.

Timpul este prielnic pentru ferti
lizare. Se impun însă măsuri ope
rative pentru intensificarea acestei 
lucrări in unitățile rămase în urmă, 
mai ales că multe dintre acestea 
au terenuri slabe, care necesită can
tități mari de îngrășăminte pentru 
a da recolte bune.,

Un „hop“ ce nu poate 
fi trecut nici de tractoare

din cele 
fost duse 
La mar- 

fermele 
Parava, 

cantități

reparate
în județul Tulcea, repararea trac

toarelor și utilajelor agricole care 
vor fi folosite la lucrările de primă
vară a intrat în stadiul 
datele existente la trustul 
zultă că au fost reparate 
din tractoare, 96 la sută 
nătorile pentru culturile 
94 la sută din semănătorile 
96 la sută din grapele cu 
sută din grapele reglabile, 99 la sută 
din mașinile de împrăștiat îngrășă
minte chimice.

Aflăm, de asemenea, că atenția 
principală a specialiștilor și meca
nizatorilor a fost îndreptată și în 
acest an în direcția folosirii prin re
condiționate a unui mare număr de 
piese, care pînă nu de mult erau în
locuite cu altele noi, fapt care a a- 
dus importante economii. Ba chiar 
mai mult, pentru obținerea unor re
zultate bune la lucrările de recondi
ționate a unor piese și ansamble au 
fost constituite secții specializate. 
Astfel, S.M.A. Tulcea a fost specia
lizată pe recondiționarea generatoa
relor de curent, demaror, releu, axe 
de ambreiaj ; S.M.A. Ceamurlia de 
Jos — pentru bloc motor și chiulase; 
S.M.A. Horia — pentru pompe hi-

final. Din 
S.M.A. re- 
85 la sută 
din semă- 
prășitoare, 
de păioase, 
disc, 86 la

draulice și servomecanismul de direc
ție ; S.M.A. Greci — pentru roata 
dințată tubulară, ax ambreiaj și ax 
de comandă pentru servo direcție.

O grijă deosebită s-a acordat cali
tății lucrărilor, 
țiilor depinde 
a mașinilor în 
mă solicitare 
paniei agricole 
ne spune tov. Grigore Tomescu, in
giner principal cu reparațiile la 
Trustul S.M.A. Tulcea. în acest sens 
s-au prevăzut, încă de la executarea 
reparațiilor, cîteva obiective care să 
garanteze cu certitudine lucrările ul
terioare. Dintre acestea amintesc do
tarea atelierelor cu aparate de măsu
ră și control necesare, instruirea și 
specializarea oamenilor pe posturi 
de reparații, controlul permanent din 
partea specialiștilor pentru respecta
rea tehnologiilor de reparații".

Cu toate că majoritatea tractoare
lor sînt reparate și sînt gata pentru 
startul campaniei agricole de primă
vară, se ridică unele probleme care 
ar putea impieta buna lor funcționa
re — lipsa uleiului de transmisie și 
a anvelopelor de spate — a căror re
zolvare organele de resort județene 
nu o pot găsi. Și încă ceva. Nu exis
tă oxigen pentru sudură autogenă. 
Și cîte nu sînt de sudat la mașinile 
agricole, în special la cele de recol
tat, care cer o etanșeizare perfectă ! 
Organele în sarcina cărora revin a- 
ceste probleme trebuie să le rezolve 
urgent pentru ca, în județul Tulcea, 
toate utilajele agricole să poată fi 
scoase la timp în cimp.

Ștefan DORGOȘAN

„De calitatea repara- 
buna funcționare 

perioada de maxi- 
din timpul cam- 

de . primăvară —

a continuat procesul de dezvol
tare și modernizare a bazei teh- 
nico-materiale a agriculturii. Ca re
zultat al acestui proces, al eforturi
lor depuse de țărănime, de toți lu
crătorii din agricultură, producția 
globală agricolă realizată anul tre
cut a fost cu peste 25 la sută mai 
mare decît media anilor 1966—1970 ; 
deși condițiile climatice au fost mai 
puțin prielnice, producția obținută 
asigură satisfacerea corespunzătoare 
a cerințelor aprovizionării popu
lației, precum și a altor nevoi ale 
economiei naționale. Comunicatul 
subliniază necesitatea ca toți facto
rii de răspundere, toți lucrătorii 
din agricultura de stat și coopera
tistă să acționeze hotărît 
losirea mai eficientă a 
însămînțarea integrală a 
arabile, utilizarea mai 
bazei materiale, aplicarea măsurilor 
agrotehnice, îmbunătățirea selecției 
și reproducției animalelor, asigura
rea bazei furajere.

în strînsă legătură cu dezvoltarea 
economiei, rezultate importante s-au 
obținut anul trecut în ramura trans
porturilor și telecomunicațiilor. Tot
odată, activitatea de cercetare știin
țifică și dezvoltare tehnologică a 
adus o contribuție însemnată la în
deplinirea planului de dezvoltare 
economico-socială a țării.

Ca și în anii precedenți, dezvolta
rea susținută a economiei naționale 
a fost asigurată prin înfăptuirea 
unul amplu program de investiții. 
Au intrat în funcțiune integral 404 
noi capacități industriale șl agro
zootehnice și 115 cu o parte din ca
pacitatea prevăzută. Multe dintre 
noile unități productive au intrat în 
funcțiune în județele mai puțin dez
voltate din punct de vedere indus
trial, ceea ce exprimă atenția și 
grija pe care conducerea partidului 
le acordă repartizării raționale a 
forțelor de producție pe întreg teri
toriul țării. Relevînd unelte defi
ciențe care s-au manifestat în acti
vitatea de investiții, comunicatul 
subliniază cerința de a se concen
tra toate forțele pentru punerea 
neîntîrziată în funcțiune a capaci-

Șt 
la 
în

!n

pentru fo- 
pămîntului, 
terenurilor 
deplină a

tăților restante din 1973, precum 
pentru respectarea termenelor 
obiectivele de investiții prevăzute 
acest an.

Realizările obținute anul trecut
dezvoltarea industriei, a celorlalte ra
muri ale economiei, in ridicarea gra
dului de competitivitate a mărfurilor 
românești au creat condiții favorabi
le pentru sporirea participării țării 
noastre la circuitul economic interna
țional. Volumul exportului a crescut 
cu 29,2 la sută față de 1972 ; s-a lăr
git activitatea de cooperare econo
mică și tehnică, încheindu-se nu
meroase acțiuni de cooperare și spe
cializare în producție.

Puterea economică a țării, sporită 
neoontenit prin munca noastră, stă 
la temelia prosperității întregului po
por, a fiecăruia dintre noi. Este o rea
litate pregnant ilustrată de cifrele 
comunicatului, care oglindesc preocu
parea constantă a partidului nostru 
pentru ridicarea bunăstării materiale 
și spirituale a populației. Astfel, anul 
trecut s-au creat noi locuri de mun
că, numărul salariaților sporind cu 
200 000 ; în 1973 s-au aplicat măsurile 
de majorare a salariilor tuturor cate
goriilor de salariați, veniturile din sa
larii crescînd cu 8.1 la sută față de 
1972 ; veniturile bănești ale țărăni
mii au sporit cu 11,2 la sută ; s-a 
îmbunătățit consumul de bunuri șl 
servicii, s-au asigurat condiții mai 
bune de muncă și odihnă, de ocroti
re a sănătății, de instruire a popu
lației, de locuit, fiind date în folo
sință 97 000 de apartamente.

Bilanțul rodnic de înfăptuiri pe 
toate planurile, dobîndite în anul 1973, 
ca și în anii precedenți, atestă realis
mul prevederilor 
certitudinea că și 
vor fi îndeplinite 
porul nostru. Cu 
mutată în politica 
nii muncii își consacră întreaga ener
gie și capacitate creatoare îndeplini
rii în cele mai bune condiții a pla
nului pe 1974, muncesc cu inițiativă 
și elan sporit pentru înfăptuirea pro
gramului stabilit de partid, fiind ho- 
tărîți să întîmpine cu realizări de 
prestigiu a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al XI-lea 
al Partidului Comunist Român.

planului cincinal, 
în continuare ele 
cu succes de po- 
încredere nestră- 
partidului, oame-

Foto : S. Cristian Gheorqhe BALTA
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ȘCOALA ȘI FAMILIA 
parteneri cu îndatoriri egale

educația tinerilor
9

Primul trimestru al acestui an de 
lnvătămînt a Înregistrat un impor
tant pas înainte pe calea întăririi 
și dezvoltării colaborării școlii cu 
familia, a participării efective a 
părinților la buna pregătire și edu
care a propriilor copii aflati pe 
băncile școlii — unul din obiecti
vele importante ■ înscrise in Hotă- 
rirea Plenarei C.C. al P.C.R., din 
18—19 iunie 1973, pentru dezvolta
rea și 
mlntului.
Și 
un 
Ș' 
părinți din grădinițe, școli 
nerale, școli profesionale și licee, 
ce va fi aplicat experimental, 
acest an și în anul școlar 
urmînd a fi definitivat pe 
observațiilor și propunerilor 
lor didactice și părinților.

Ce aduce nou acest regulament 
față de reglementările anterioare ? 
în primul rînd, au fost lărgite 
atribuțiile comitetelor de părinți, 
în scopul creșterii rolului și răs
punderii acestora în ÎNTREAGA 
ACTIVITATE ce se desfășoară in 
unitățile de invățărnint. Se reali
zează astfel un deziderat mai 
vechi al părinților — de a nu fi 
solicitați, în principal, numai spre 
întreținerea și dezvoltarea bazei 
didactico-materiale școlare — și, 
respectiv, al colectivelor profesora
le — de a nu fi consultate și soli
citate de familie doar Ia sfirșit dc 
an școlar, în cazurile cind situația 
la învățătură a elevului ar lăsa de 
dorit. Colaborarea școlii cu fami
lia urmează să aibă loc pe coordo
natele planului general de muncă 
al școlii, sarcina de bază a comite
telor de părinți constind în spriji
nirea școlilor în ORGANIZAREA 
ȘI PERFECȚIONAREA PROCESU
LUI DE INSTRUIRE ȘI EDUCARE 
COMUNISTA A ELEVILOR, a ac
tivităților tehnico-productive și in
struirii practice, a orientării școla
re și profesionale și integrării so
ciale a tinerei generații etc.

Nu e greu de închipuit ce cimp 
vast de acțiune se deschide în fața 
părinților, cit de multiple sint di
recțiile , in care competența profe
sională,' experiența de viață, res
ponsabilitatea civică și dragostea 
pentru copii ale acestora pot aduce 
o contribuție efectivă la educarea 
și pregătirea pentru mutică și viață 
a tinerei generații a țării.

— Dar cum pot fi fructificate 
aceste calități ale părinților in ac
tivitatea concretă, directă a școlii ? 
întrebarea este adresată deopotrivă 
celor doi parteneri de discuție — 
profesori și părinți.

— Depinde. în principal, de școa
lă, de cadrele didactice, de organi
zațiile de partid și de tineret, ca 
aportul părinților la îndeplinirea 
înaltei noastre misiuni politice, so
ciale să fie cit mai consistent, cit 
mai eficient — consideră prof. 
Petru Berciu, directorul'1 Școlii ge
nerale din Cicirlău-Maramureș'. Cu 
condiția să facem întotdeauna cu
noscute explicit părinților gindurile 
și preocupările școlii, cerințele 
noastre privind activitatea și com
portarea. elevilor in școală și in 
afara ei, metodele de predare- 
lnvățare pe care le folosim, măsu
rile pentru evitarea supraîncărcă
rii etc. și să inițiem împreună 
acțiuni unitare, cu maximă efica
citate educativă.

— Eu cred că depinde, în egală 
măsură, și de părinți, de dorința și 
inițiativa lor de a-și oferi ajutorul, 
de a participa la viața și activita
tea școlii in care învață copiii lor 
— este de părere Maria Mertan,

perfecționarea
____ Ministerul 
învățămintului a 
Regulament de 

funcționare a comitetelor de 
ge-

invăță- 
Educației 
elaborat 

organizare

în 
viitor, 

baza 
cadre-

maistru la întreprinderea de încăl
țăminte „Ardeleana" din Alba 
Iulia. Cu condiția să fie în per
manent contact cu școala, cu pro
blemele sale fundamentale și cu 
preocupările, grijile și bucuriile 
sale de fiecare zi.

Interlocutorii noștri ne-au oferit 
și citeva exemple. Cînd s-a pus 
problema pregătirii eleV'ilor pentru 
muncă și a organizării unor acti
vități tehnico-productive utile, 
școala din comuna Cicirlău a în- 
timpinat dificultăți in amenajarea 
atelierelor necesare. Cadrele didac
tice s-au consultat cu părinții. Ci
neva a făcut o propunere : să se 
demoleze o clădire pe care între-

blemă, 
bune 
elevii^. 
Școala 
Iulia au 
amenajarea unui 
care copiii să ia 
apoi să-și pregătească lecțiile pen
tru a doua zi sub îndrumarea unui 
învățător sau profesor.

— Dar ce anume poate, sensibi
liza receptivitatea tuturor părinți
lor față de preocupările școlii — 
i-am întrebat pe interlocutorii 
noștri, știut fiind că în multe oca
zii la viața școlii participă îndeo
sebi părinții elevilor cu situație 
bună la învățătură.

a asigurării parcurgerii cu 
rezultate 

părinții 
generală 

oferit

a școlii de 
elevilor de 
nr. 1 din Alba 
o altă soluție : 
semiinternat, în 
masa de prînz și

toți 
la

Preocupări pentru creșterea rolului părinților în

întreaga activitate a școlii, pentru participarea lor 

activă la educarea elevilor în cultul muncii și al

interesului față de învățătură

prinderea de exploatări n-o mai 
putea- folosi după mutarea șantie
rului. în numai două zile, părinții 
și alți săteni mobilizați de aceștia, 
împreună cu elevii și profesorii 
au mutat vechea clădire, cărămidă 
cu cărămidă, în curtea școlii, unde 
au ridicat două ateliere spațioase 
și o sală pentru depozitarea mate
rialelor. Tot împreună au stabilit 
și programul activității tehnico- 
productive a elevilor.

Ajutorul părinților s-a dovedit 
deosebit de util și în Îndeplinirea 
unei sarcini deosebit de importan
te puse de partid în fața școlii : 
frecvența regulată la cursuri, asi
gurarea ca toți copiii să parcurgă 
școala obligatorie, lichidarea repe- 
tenției la clasele mici. Știind că 
unii elevi de la Școala generală 
din satul Ilba. aparținînd comunei 
Cicirlău. locuiesc la distanțe mari 
de școală, părinții au luat legătu
ră cu șoferii de la diferite între
prinderi care fac regulat curse 
prin comună, ca „să-i culeagă" pe 
copiii care-i întilnesc pe drumui 
spre școală, mai ales in zilele as
pre de iarnă. în cazul unei familii 
dezorganizate, care-și neglija obli
gațiile față de cei 6 copii de 
școlară, comitetul de părinți 
tervenit prompt, discutînd cu 
torii satului, 
ziat : 
șase

vîrstă 
a in- 
locui- 
întir-Rezultatul n-a

cel mai mic copil din cei 
a fost înfiat de o familie iii 

care are condiții normale de viață, 
de învățătură, ceilalți cinci au 
fost ajutați de vecinii cu copii de 
școală, astfel că nici unul n-a ră
mas in afara școlii. în aceeași pro-

— Sentimentul, certitudinea pă
rinților că școala „îi ia in seamă", 
că acțiunea la care participă ești . 
realmente utilă pentru pregătirea 
și educarea copiilor lor — ne răs
punde prof. Letitia Dragomirescu, 
directoare adjunctă a Școlii genera
le nr. 150 din București. Pe părinți 
îi ciștigi de partea școlii numai cu 
rezultate palpabile, cu idei valoroa
se, convingîndu-i și pe cei mai pu
țin entuziaști că este în interesul 
propriilor copii armonizarea clima
tului educativ de acasă cu cel de 
la școală, ca și existența unor 
cerințe educative unice față de 
elev.

Că este așa, ne-o demonstrează 
și o întîmplare ce ne-a fost rela
tată de cițiva părinți din comuna 
maramureșeană Seini. într-o șe
dință, la școală, s-a solicitat aju
torul părinților pentru amenajarea 
unei sere în care elevii să 
că răsaduri și flori. De ce 
seră ? — au întrebat unii 
Li s-a explicat : pentru că 
și pionierii au un micro 
in care învață biologie și botanică, 
învață să facă agricultură, iși fac 
ucenicie cetățenească, acționînd ca 
adevărați cooperatori etc., etc. Lă
muririle, n-au reușit să-i convingă. 
Cînd însă Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor a acordat 
micro C.A.P.-ului copiilor lor di
ploma de onoare pentru rezultate
le obținute, părinții au acționat și 
sera se află acum 
pentru primăvară.
alt.e școli, părinții. în calitate de 
specialiști, participă la îndrumarea

și conducerea activităților practice, 
a cercurilor de elevi, la organiza
rea unor manifestări cultural-edu
cative, la acțiunile întreprinse de 
ș’oală pentru pregătirea pedagogi
că a familiei.

— în aceeași ordine de idei — a 
menționat și prof. Eleonora Po
pescu, directoarea Liceului nr. 15 
din București 
binevenită 
regulament 
participarea 
numai onorifică, a reprezentanților 
părinților elevilor în forurile de 
conducere școlare. Astfel, președin
tele comitetului de părinți pe școa
lă va face parte, de drept, din con
siliul de conducere' al unității res
pective de invățărnint.

De asemenea, pentru a stabili o 
legătufă permanentă între organe
le de invățărnint și părinți, pentru 
consultarea părinților asupra unor 
probleme referitoare la activitatea 
de pregătire și educare a tineretu
lui școlar — așa cum se mențio
nează in regulament — se vor 
constitui, In fiecare județ, și in 
municipiul București. concilii ale 
comitetelor de părinți, organe con
sultative formate din președinții 
comitetelor de părinți din grădini
țe, școli generale, școli profesiona
le și licee ; se va constitui, de ase
menea, consiliul comitetelor de pă
rinți pe țară, ce va fi convocat 
anual de Ministerul Educației și 

a dezbate 
privind in- 
tineretului

măsura
de a.
directă,

ni se pare 
înscrisă în 
se asigura 
efectivă, nu

cinema
• Trecătoarele Iubiri : CAPITOL
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18.30; 21.
• Aventura lui Darwin : FESTI
VAL — 3; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• Nu trișa, dragă : VICTORIA — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15; 20.30.
a Omul cu creierul transplantat : 
SALA PALATULUI — 17.15 (seria 
de bilete — 4925) ; 20.15 (seria de 
bilete — 4926). SCALA — 9.30; 
11,30; 13,30; 16,15;
• Ciclul : PATRIA — 9;
16,30; 20,15.
a E departe pină la cer : 
MINA — 9; 11,15; 13,30: 16;
20,45.
• Veronica se întoarce : 
REASCA — 16; 18; 20, DOINA — 
9,15; 11.30; 13.45; 17,30: 20.
a Program de filme documenta
re : DOINA — 16.
• Misterioasa prăbușire : LU
CEAFĂRUL — 8,30: 11; 13.30; 16; 
18,30; 21, BUCUREȘTI — 8.30: 11: 
13,30; 16; 18.30; 21, FAVORIT — 
9,15; 11,30; 13,45: 16; 18.15; 20.30.
• Capcana : DACIA — 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MOȘILOR
— 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.15. 
FLACÂRA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
u Judo l EXCELSIOR — 9: 11,15: 
13,30: 16; 18.15; 20.30. AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15.
• Toamna Cheyennllor : UNI
REA — 14; 17.
• Misiunea sublocotenentului St- 
pos 7 UNIREA — 20,15.
Q Luna furioasă : BUZEȘTI 
11,15; 13.30; 16; 18.15: 20.30,
DERN — 8,30; 11; 13,30; 16;
21.
a Dosare de mult uitate :
— 15.30; 18; 20,15.
• Puterea șl adevărul (ambele 
serii) _ 14,30. Pickpoket — 18.45. 
Țarul Ivan cel Groaznic — 20.45: 
CINEMATECA (sala Union).
• Insula misterioasă : ’ ‘
— 9; 11,15; 13,30: 16; 
GLORIA — 9; 11,15;
18.15; 20,30. FLAMURA 
13.30; 16; 18,15; 20,30.
• Coloana de la miezul nopții : 
GIULEȘTI — 15,30: 18; 20.15.
a Joe Kidd : GRIVIȚA — 9: 11,15: 
13,30; 16; 18.15; 20,30, VOLGA — 
9- 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.15.
a Din viața unui plerde-vară : 
COSMOS — 15.30: 18: 20.15.
a Tora ! Tora ! Tora !: CEN
TRAL — 0.15; 12.30: 16; 19.30.
_ Intimplărl cu Cosa Nostra : 
Înfrățirea intre popoare
— 14; 16,30, DRUMUL SĂRII —
15,30 ;* 18: 20,15. . ,__ _
a Puterea și adevărul : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 19. 
a Marele vals : BUCEGI — 10; 
15,45; 19, ARTA — 11; 14,15; 17,30: 
20 45.
a Zăpada fierbinte : VITAN 
15,30: 17.45; 20.
a Vifornița : CRINGAȘI
18.15.
a Misiunea secretă a 
Cook : FERENTARI -
20.15, PACEA 
a Legenda 
RAHOVA
• „Vila" 
RAHOVA 
a Ce se 
TROCENI

SCALA —
18,30; 20.45.

12,45;

LU-
18,30;

FLO-

— 9; 
MO- 

18,30;

LIRA

MELODIA 
18,30: 20,45. 
13,30: 15.45: 
— 9; 11.15;

maiorului
11.30: 18;
17.45: 20.

Charley :
— 15.30;

negrului
— 15,30. 

noastră de
— 13: 20.15. 
intimplă. doctore : CO-
— 14; 16; 18; 20.

vacanță :

produ- 
tocmai 

părinți, 
școlarii 
C.A.P.

in pregătire 
Tn numeroase

Invățămîntului pentru 
principalele probleme 
struirea și educarea 
școlar. Se va realiza, în acest mod, 
și un mai larg și util schimb de 
experiență intre școli, între comi
tetele de părinți din diferite insti
tuții de invățărnint, pentru îmbo
gățirea și diversificarea aportului 
părinților la perfecționarea proce
sului de pregătire și educare co
munistă a elevilor.

Măsurile adoptate de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973, 
cu privire la dezvoltarea și perfec
tionarea învătămîntului, reglemen
tările elaborate de M.E.I., bogata 
experiență conturată în numeroase 
instituții de invățărnint oferă pre
mise din cele mai rodnice colabo
rării școlii și familiei în toate 
planurile activității școlare și ex- 
trașcolare. a elevilor. Colaborare și 
conlucrare cu atît mai necesare și 
importante cu cit se referă la un 
domeniu de cel mai mare interes 
pentru 
fiecare din membrii ei : pregătirea 
pentru muncă și viată a tinerei ge
nerații, formarea moral-cetățeneas- 
că a schimbului nostru de mîine, 
In toate compartimentele vieții so
ciale a țării.

întreaga societate, pentru

Florica D1NULESCU 
Gheorghe SUSA 
Ștefan D1N1CA

r
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ROMÂNIA-FILM“ prezintă o nouă producție a Casei de Filme Trei
1
*

Imaginile create In 
colele de triumf ale 
prezentării strict figurative, 
care ne par astăzi consa
crate numai contemplării, 
au fost concepute anume 
să exprime funcția ideală 
sau morală a unor incinte 
culturale. Arta conformează 
și astăzi sensibil, plastic 
sugestiv scopul prefigurat 
al unor mari acțiuni ome
nești. Le reliefează, le pune 
în evidență valoarea emo
țională. Puterea de a mo
dela colectivitatea constă 
in sensurile și semnifica
țiile pe care le conține și 
le transmite opera, prin 
frumusețea ei. O statuie 
expresivă, în ordinea dem
nității afirmate a idealului 
de independență, ca aceea 
a lui Ștefan cel Mare, așa 
cum este imaginat de le
genda populară, reinterpre- 
tată de Iftimie Birleanu. 
în bronzul aflat în noul 
centru civic al Vasluiului, 
sau o operă decorativă 
complexă, care evocă ero
ismul ostașilor patriei, în 
fața Academiei militare din 
București, ansamblul domi
nant, bine armonizat în fo
rul public, apoi alte citeva 
mărturii, din ultimii ani, 
ale memoriei noastre isto
rice, ridicate la rang de 
monument ideatic între 
pămîntui și cerul acestei 
țări care s-a eliberat acum 
30 de ani, din Maramu
reș pină in Banat, joacă 
laolaltă, ca imagini de ne
uitat, rolul perpetuu de e- 
ducator colectiv. Dubla vo
cație constructivă a artelor 
se verifică în edificarea es
tetică și etică a ambianței 
sociale.

Acordul dintre ideal și 
atitudinea estetică, într-o 
epocă in care artele s-au 
emancipat fată de închide
rea în galerii și colecții, 
devenind bun public, ex
presie sensibilă a construc
ției de sine în for deschis, 
implică în egală măsură 
pictura și grafica, tapise
ria și mozaicul, ansamblul 
artelor decorative în afir
marea umanismului atît în 
mediul construit, cit și în 
psihologia socială.

Pictura nu-i numai In- 
cîntare a retinei, plăcere 
și bucurie a culorii per
cepute, ea devine ecou a- 
dînc al intuirii unor sen
suri proprii istoriei noas
tre mai vechi și mai noi, 
în continuitate, 
brează in fresca 
ani, interpretată 
Celmare ori de 
Vrăneanțu, la o 
și tinerească așezare 
turală din Pitești, 
tiunea nouă în artele noas-

se- tre plastice, atît de distinct
re- și personal obiectivată de

Virgil Almășanu în tonuri 
reținute, de Sabin Bălașa 
în răsăritul pur al copilă
riei și adolescenței, de 
Traian Brădean. Nicolae 
Groza, Maria Lazăr și mai 
ales de Georgeta Năpăruș 
intr-o policromie cu 
dințe evidente spre 
țiile mari, aspiră tot 
îndreptățit la tinuta de o- 
peră monumentală, cum 
monumentale sînt de la în
ceput formele vag figura
tive concepute de Gh. Șaru,

ten- 
spa- 
mai

destoinicia și vitejia țără
nimii din veac, cu un lim
baj asemănător picturii 
voronețiene, deci adaptat 
epocii evocate, apoi „Uni
rea", lucrare de ritm și ac
cent dramatic alert, sub 
semnătura lui Dimitrie Gri- 
goraș și, în sfîrșit, un e- 
logiu al lașului contempo
ran realizat de clujeanca 
Ana Lupaș, cunoscută pen
tru frumoasele efecte vo
lumetrice, aproape sculp
turale, ale tapiseriilor sale 
expuse-in țară și la cele 
mai prestigioase confrun-

ARTA
MONUMENTALĂ

o arta expresiva
a forului public

cînd vi7 
ultimilor 

de Vasile 
loan Gh. 
frumoasă 

cul- 
Nara-

teatre

indiferent de dimensiunile 
inițiale. S-a crezut despre 
această artă că ține de re
luarea virtuților plastice 
ale miniaturilor sau icono
grafiei, că este sortită deci 
dimensiunilor reduse, in
terioarelor intime. Relua
rea modernă a limbajului 
arhaic are avantajul de a 
găsi zone de sensibilitate 
gata formate la public, de 
a nu avea dificultăți prea 
mari în ordinea accesibili
tății, de a se putea adresa 
direct și lizibil unei mase 
mari de contemplatori. De 
aici a decurs și adaptarea 
la panouri și suprafețe 
mai întinse în care inter
vin stilizarea și simplifi
carea cerute de genul de
corativ. Rod al unei ase
menea adaptări a picturalu
lui la crearea atmosferei 
unor săli vaste este și 
tripticul realizat în mod 
simbolic de trei artiști din 
Moldova, Muntenia și 
Transilvania la Palatul 
culturii din Iași. Este vor
ba de „întemeierea Moldo
vei". tapiserie în care Di
mitrie Gavrilean elogiază 
mușatinii și, odată cu ei,

tări internaționale ale ge
nului, in ultimii ani.

Rod al unor elevate ela
borări intelectuale sînt și 
tapiseriile de stilizare ro
mânească pe care Ion Ni- 
codim, cunoscut în egală 
măsură ca pictor și deco
rator, le-a conceput pentru 
incinta noului Teatru Na
țional din București, de
pendent de stilul general 
al clădirii, de problematica 
ritmului plastic 
unei clădiri cu 
ample, pe cit de 
tale pe atît de 
în fața unor asemenea lu
crări, ca și a triplului vi
traliu instalat recent de 
Corneliu Ionescu in marea 
„Sală a pașilor pierduți" de 
la universitatea „Al. I. 
Cuza" din Iași, apare cu 
evidență adevărul că noile 
capacități expresive 
limbajului picturii pot 
subsumate' unor idei 
sentimente nobile în ordi
nea constructivă a artelor 
ornamentale și decorative. 
Monumentalul nu exclude 
capacitatea de a gîndi ele
vat, la nivelul celor mai 
ample și generale adevă-

ruri filozofice ; acest gen 
cuprinde tot mai profund 
necesitatea de a 
lumea, realitatea 
a epocii în care

Artiștii acestei 
moștenire plastică 
sensibilitate bogată, 
tinct specifică, au 
posibilități multiple 
sinteză a mesajului și lim
bajului elevat in opere de 
for public, urban, indus
trial ; au posibilitatea să 
participe la conturarea per
sonalității mediului social 
construit. Racordarea valo
rică la ceea ce se realizează 
astăzi in lume, în acest do
meniu nu se poate produce 
desigur prin mimetism, ci 
prin conturarea stilului 
propriu. Am întîlnit în 
expozițiile din ultimii ani 
suficiente premise pentru 
asemenea sinteze originale, 
unele s-au și realizat. Sînt 
foarte frumoase 
de crez poetic in culoare, 
pictori care știu 
multă pictură și o simt a- 
dinc, pină la patetism. Ei 
fac demonstrații de vir
tuozitate cu penelul, ca pe 
claviatura unui instrument 
muzical cu clape reci și 
calde, arată tuturor cum 
poate și trebuie să cinte 
culoarea. Arta trebuie insă 
să și reprezinte, să expri
me ceva și încă în mod dis
tinct, lizibil. Fără a pre
tinde lucrărilor de artă an
gajate în mediul construit 
să fie descriptive, credem că 
ele nu pot fi constituite 
numai din detalii tehnice, 
din exerciții de virtuozita
te, ci se cuvine să subordo
neze elementele de limbaj 
față de mesajul filozofic, 
față de crezul sau idealul 
uman exprimat, fără 
care cuvintele, poetice 
critice, ca și culorile 
desenul nu pot servi 
cit la un joc van.

creativitatea 
întotdeauna și

interpreta 
spirituală 

trăim, 
țări, cu o 

și o 
dis- 

acum 
de

definiții

foarte

de 
ori 
ori 
de-

interior al 
deschideri 

monumen- 
moderne.

ale 
fi 
Si

Invenția, 
presupun 
elaborarea corespunzătoare 
a unor forme adecvate 
funcției, destinației, adre
sei umane a valorilor. Ori
ginalitatea este o condiție 
necesară, nu și suficientă 
a valorii artistice. Preocu
pările estetice în actuala 
etapă a revoluției tehnico- 
științifice au ca substanță 
tocmai realizarea acestui 
acord constructiv între con
ținutul și forma obiectelor • 
civilizației noastre. Artele 
plastice angajate in mediul 
construit, urban, industrial, 
au misiunea "esențialii de a 
exprima estetic umanismul 
profund al societății româ
nești contemporane.

Radu NEGRU

PRIMUL SEMINAR
NATIONAL DE DESIGN• Radiofeleviziunea română (Studioul 

din str. Nuferilor) : Al treilea concert 
din Ciclul Bach — Beethoven — Brahms. 
Dirijor : Iosif Conta. Solist : Pierre Co- 
chercau (Franța) — 20.
• Opera română : Rigoletto — 19.
• Teatrul de operetă : My fair lady —
19.30.
a Teatrul Național (sala mare din 
N. Bălcescu nr. 2) :
19.30. (sala Comedia) : 
— 20.
® Teatrul de comedie :
— 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza 
din bd. Schitu Măgureanu) : 
mode — 20. (sala din str. Alex. Sahia): 
Noile suferințe ale -tînărului „W“ — 20.
• Teatrul Mic : După cădere — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Hotelul astenicilor — 19,30, 
Studio) : Gaițele — 20.
q Teatrul Giulești î Răzbunarea 
rului — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din _____
Victoriei) : Ninigra și Aligru — 17, Noc
turn-grup ' ‘
(sala din 
răi — 15.
e Teatrul evreiesc de stat 
comis-voiajor — 19,30.
o Studioul I.A.T.C. „I. 
Labdacizii — 20.
• Teatrul satiric-muzical 
(sala Savoy) : La Savoy, Boema — 19,30, 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Vino 
să ne vezi diseară — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
Vasilescu" : Dansul maimuțelor — 
© Ansamblul • artistic „Rapsodia i 
nă“ : I— hanul cu cintece 
o Circul „București" : Spectacol 
zentat de Circul „Busch-Roland"
19.30.

„ÎNTOARCEREA LUI MAGELLAN

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

• Radu Beligan

I
*
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(Urtnare. din pag. I)

Riscul, de data ae 
ceasta, nu e doar indi
vidual, al candidatu
lui. ci. intr-o măsură 
vădit mai mare, e co
lectiv. al producătoru
lui, al caselor de fil
me. Evident, zona de 
umbră, de neprevăzut 
poate fi redusă prin- 
tr-o serie de „calcule" 
preliminare. în marea 
lor majoritate, regizo
rii noștri de cinema 
sint absolvenți ai unui 
institut superior de 
specialitate (I.A.T.C.); 
sînt diplomați : diplo
ma de regizor, firește, 
nu e un atestat infaili
bil de talent, dar ga
rantează, în linii mari, 
eficiența celui care o 
posedă, ca tehnician, 
ca profesionist capa
bil să execute in mod 
corect produsul ce i 
se comandă. Sub acest 
aspect. aproape toți, 
dacă nu chiar toți, di
plomații I.A.T.C. și-au 
demonstrat abilitatea 
(sau abilitarea). Dar 
un producător, o cine
matografie nu trăiesc 
numai prin filme co
recte. de valoare me
die. Mai ales cinema
tografia noastră „atit 
de setoasă de geniu, 
de originalitate", cum 
scria regretatul Victor 
Iliu. Cu alte cuvinte, 
pe lingă regizorii-teh- 
nicieni trebuie cântați 
și regizorii-artiști sau, 
mai bine zis, trebuie 
să se ofere posibili
tăți de afirmare tutu
ror talentelor reale, 
efective.

Debutul regizoral în 
film devine astfel o 
problemă mai mult a 
producătorului : adică

a intuiției, a „fleru
lui", a curajului și a 
spiritului de răspun
dere de care e nevoit 
să dispună un produ
cător ce-și onorează 
misiunea (pe toate 
treptele ierarhice, de la 
redactor la directorul 
casei de filme, la direc
torul cinematografiei 
etc.). Să însemne oare, 
aceasta, că vom avea 
mari regizori de film 
abia atunci cînd vom 
avea și „mari produ-

Titel Constantinescu, 
cu Măriuca, Șerban 
Creangă, cu Căldura, 
sau Timotei Ursu. cu 
Decolarea, au avut 
debuturi mai plate, 
mai incolore. în nici 
unul dintre aceste ca
zuri insă nu se poate 
susține că s-a greșit 
flagrant. Probă e. de 
pildă, că Mircea Mol
dovan, cu cel de-al 
doilea film, recentul 
Vifornița. s-a arătat 
capabil de un progres

eire, film onest, cu o 
matură opțiune in fa
voarea actualității, a 

. lui Mihai Constanti- 
nescu, multă vreme 
regizor secund, situa

se mai 
„promi- 

la Olga

ție in care 
află multe 
siuni", de 
Zissu la Mircea Iva 
și Sicu Dimitrovici, ca 
să nu vorbim de tine
rii Nicolae Opritescu, 
Petre Bokor, Carol 
Corfanta, Andrei Bă- 
leanu ș.a.

bd.
Coana Chirlța — 

Părinții teribili

Opinia publică

Bulandra" (sala 
Casa de

de dans contemporan 
str. Academiei)

ficatului de studii 
speciale.

Cum am putea rezu
ma, la repezeală, trud
nica problemă a de
butului în regia cine
matografică ? După o- 
pinia mea, e vorba de 
un raport foarte fin 
și riguros. înăuntrul 
unor parametri mul
tipli, ce se stabilește 
între producător și re
gizor. Un raport care 
e departe de a fi anti
tetic — avînd in ve- 
,1

Semnificația debutului
cători" ? Nu neapărat, 
fiindcă în ultimă in
stanță — cu unele 
„pierderi" regretabile, 
rare insă — talentul 
autentic sfirșește prin 
a se afirmg, așa cum 
practica a dovedit-o.

Dacă ne referim la 
recentele promoții de 
regizori, atit publicul, 
cit și critica au salu
tat cu 
butul 
brea, 
pentru 
de mare, 
Mircea Veroiu și 
Pița, cu Nunta de 
piatră (ca să nu mai 
amintim de Apa ca un 
bivol negru). Prin a- 
semenea debuturi — 
dincolo de eficacita
tea strict „tehnică", 
„profesională" — am 
asistat la reale tresă
riri artistice. 
Moldovan, cu

satisfacție 
unui Radu 
cu Prea 
un război 

sau al

de- 
Ga- 
mic 
atit 
lui 

Dan

Mircea
Frații,

sensibil. Plecind toc
mai de la acest caz, 
se pune o 
bare : un 
totdeauna 
constituie 
hotărîtor ? 
nematografului 
punde. in genere, afir
mativ. Chiar dacă nu 
au fost capodopere, 
filmele de debut ale 
acelora care contează 
astăzi ca artiști viabili 
au rămas indicative, 
conținînd embrionul 
dezvoltărilor viitoare. 
Au existat și regizori 
cu un singur film 
(exemplu tipic : Niko
lai Ekk, „dar ce film ! 
— Drumul vieții", 
cum spunea istoricul 
și criticul Georges Sa- 
doul). Mai există — 
ca și. în literatură, de 
altfel — debuturi tîr- 
zii : la noi, recentul 
Despre o anume feri-

altă între- 
debut e 

concludent, 
un „test** 
Istoria ci- 

răs-

în sfirșit, nu trebuie 
uitați realizatorii care 
au debutat, fără o di
plomă de regizor cine
matografic. prin „che
mare", pe bază de 
„clara fama", de fai
mă artistică stabilită. 
Aceștia nu sint prea 
muiți, dar — Aitere- 
sânt de remarcat — 
cu contribuții dintre 
cele mai importante 
in evoluția filmului 
românesc : Liviu Ciu
lei, Gopo, Lucian Pin- 
tilie, Sergiu Nicolaes- 
cu, Malvina Urșianu, 
Francisc Munteanu, ca 
să citez citeva nume, 
de rezonanță. De aici, 
legitimitatea gestului 
de a se oferi șansele 
debutului — ca pretu
tindeni în lume — 
ți unor individualități 
artistice in stare să-și 
dovedească vocația ci
neastă în afara certi-

dere unitatea ideo- 
logico-morală și este
tică a celor doi fac
tori — dar care nu 
comportă totuși o re
zolvare automată, ne
diferențiată și care 
pretinde să se țină 
mereu seama de nece
sitățile unuia si de 
posibilitățile celuilalt. 
Deoarece talentele, ar
tiștii nu se pot pro
duce artificial, prin 
acte normative, cred 
că, în esență, proble
ma stă în a facilita și 
a asigura apropierea de 
I.A.T.C. și, în general, 
de cinematografie. a 
unor valori reale, a 
virtualităților (fie și 
ascunse) celor mai 
certe, pe de o parte, și 
de a- sensibiliza, de a 
spori spiritul de res
ponsabilitate curajoa
să. asumată cu toată 
gravitatea și compe-

(sala

sufle-

Calea

21,30.
: Răi și nătă-

: Moartea unui

L. Caragiale" :

,,C. Tănase"

„Ion
■ 19,30. 
româ- 

19,30.
pre-

• w:

tența de către factorii 
decizionali, casele de 
filme, pe de altă par
te. Acesta e, desi
gur, un punct de 
vedere teoretic, ab
stract. Oricum, „expe
rimentul este nece
sar", insista Victor 
Iliu. și avea dreptate, 
precizind că încerca
rea se cuvine a fi fă
cută, acceptată, asu
mată, cu toată doza 
de risc, dar cu singu
ra condiție de a nu 
eșua „în cercetări for
male, adică în forma
lism". în orice caz, ar 
fi de așteptat ca tine
rii regizori în prag de 
debut (și chiar după 
aceea) să fie stimulați 
în direcția dezbaterii 
profunde" a probleme
lor actualității, în care 
dezbatere ar putea să 
aducă un suflu înnoi
tor și o contribuție 
substanțială, originală, 
menită să contureze 
mai clar caracteristi
cile unei adevărate 
școli naționale.

Prin urmare, răs
punderea principală 
in problema debutului 
regizoral cade și va 
cădea mereu pe ume
rii producătorilor. Cu 
cine, ce anume, cit, 
cum și cînd trebuie 
să se incerce, să se a- 
corde încredere depli
nă (deci și să se riș
te) e de competența 
celor care hotărăsc 
destinele producției 
noastre cinematografi
ce. De bună seamă, in 
funcție de ceea ce în
săși viata — învăță- 
mînțul de specialitate, 
cinecluburile. A.C.I.N., 
mișcarea culturală în 
genere — le oferă : 
vizibil șl invizibil, pre
vizibil și imprevizibil.

Azi, 7 februarie, la București. își desfășoară lucrările primul semi
nar național de design. Organizat de Asociația română de marketing, 
Ministerul Comerțului Exterior, Ministerul Industriei Ușoare, Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii. Uniu
nea artiștilor plastici, Academia de studii economice, Institutul.de arte 
plastice și institutul de arhitectură „Ion Mincu", seminarul reunește 
lucrători din cele mai diverse sectoare de activitate — producție, cer
cetare. invățărnint. în legătură cu această manifestare ne-am adresat 
tovarășului loan Gionea, secretar al Asociației române de marketing, 
membru în comitetul de organizare a seminarului.

întii, ce este designul ? 
înseamnă, în limba

— Mai
— Design 

engleză, desen. Termenul are însă 
o accepțiune mult mai largă, im- 
plicind o serie de tehnici prin 
care, pe baza unui studiu larg al 
unei piețe, segment de piață, ca
tegorie de consumatori, se concep 
și realizează produsele corespunză
toare din punct de vedere calita
tiv, funcțional, estetic. Ceea ce aș 
vrea să subliniez este că designul 
nu reprezintă o activitate 
inedită, ci s-a ridicat în 
timp pe o treaptă nouă, 
proprie și o concepție nouă.

Printre domeniile de intervenție 
ale designului se numără planifi
carea funcției calității, îmbunătă
țirea structurii de concepție gene
rală a produselor, orientarea teh
nologiei, accelerarea urbanizării 
mediului rural — prin infuzia de 
obiecte și servicii cu caracter ur
ban — creșterea eficienței comer
țului exterior prin promovarea 
calității mărfurilor, ambalajelor și 
prezentării — și multe altele.

— Care este scopul organiză
rii acum a acestui seminar de 
design ?

— în stadiul actual de dezvoltare 
a industriei și comerțului — inte
rior și exterior — o cale de crește
re a eficienței o reprezintă și de- 
signui. Pe scurt, seminarul de 
acum are scopul ca prin mijloace 
specifice, prin dezbateri, schimb de 
opinii, de experiență, să determine 
înțelegerea în toate domeniile, de
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PROGRAMUL I

16,00-17,00 Teleșcoală.
17,30 Telex.
17,35

complet 
ultimul 
fiindu-i

la invățărnint și pină Ia cercetare 
și producție, a necesității acordării 
unui interes sporit, major activită
ții de design.

— Acțiunea iși propune, deci, 
o sensibilizare mai accentuată 
a lucrătorilor din producție, cer
cetare și invățărnint față de ac
tivitatea de design.

— Exact. Ideea centrală este 
însă că posibilitățile oferite de 
design pot fi fructificate doar 
atîta vreme cit se asigură coope
rarea constructivă a specialiștilor 
din domeniile amintite, Designul 
este o disciplină eminamente' so
cială și doar in acest context el 
poate să ducă la obținerea unor 
efecte maxime. Realizind această 
cerință, industria ușoară a orga
nizat, încă de acum doi ani, un in
stitut propriu de creație indus
trială. Iar rezultatele au și început 
șă se vădă — producția unităților 
industriei ușoare reușind să răs
pundă mai bine gusturilor cumpă
rătorilor. Designul trebuie însă 
să-și găsească mai mult ca pină 
acum locui cuvenit și în producția 
industriei construcțiilor de mașini 
și în alte ramuri productive. Re
zultatele de pină acum, propria 
noastră experiență ne îndreptățesc 
să credem că efectele pozitive vor 
fi numeroase și, înainte de orice, 
se va înregistra o creștere rapidă a 
desfacerii mărfurilor respective, 
atît pe piața internă cit și la ex
port, în condițiile amplificării efi
cienței economice.

Dan MATEESCU

Curs de limba germană. Lec
ția 78.
Teleglob : In Laponia fin
landeză — film documentar
Tineri soliști de 
populară : Elena 
Georgeta Moraru, 
Dinu, Monica Stănescu, 
lexandru Roman, Titus Per- 
șe, Dumitru Miuță, 
ghiță Costea și 
Oană. Conducerea 
Marius Olmazu.
Universitatea TV. 
1901 de seri : Plk 
Telejurnal.

20,00 Seară pentru tineret • Sla
lom cu șl fără schiuri — di
vertisment muzical ■ Anche
ta noastră deschide azi ci
clul „Trăinicia familiei". Pri
ma emisiune : „Răspunderea 
unei vieți" • De joi pină

21,40
18,05

18,25

18,45
19,20
19.30

muzică 
Macarie, 

Valeria 
A-

Gheor- 
.Augustin 
muzicală:

și Tik.

22,15

joi — rubrică de știri din 
viața și activitatea tineretu
lui • Acplo unde ne așteaptă 
oamenii: ,,Cei patru
Harghita" • Teletop 
siune-concurs de 
ușoară românească, 
misiune de la Iași, 
concursul : Dida
Mihaela Mihai. Richard Dan- 
del, Nadia Giroveanu și Gru
pul Folk-FIacăra.

I Mai aveți o întrebare : Ter
ra, o planetă încă necunos
cută ? (II).

> 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00

din
— emi- 
muzică 
Trans- 

Iși dau 
Drăgan,

Concert susținut de orches
tra simfonică a Radlotelevi- 
ziunii. ciclul „Cei trei B“. 
Dirijor : Iosif Conta, 
list : Pierre
(Franța). In 
Beethoven — 
nora III ta Bach 
tul pentru

So- 
Cochereau 

program : a 
Uvertura Leo- 

Concer- 
orgă si orches

tră in Do major, n Brahms 
.— Simfonia a IlI-a. In pauză: 
— Telex. — Bucureștiui ne
cunoscut — Muzeul „Gh 
Tattarescu".

22,05 Teterama. Amintiri din co
pilăria micului ecran (II).

16;
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Președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a primit 

scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Iranului

în alocuțiunea rostită cu prilejul 
prezentării scrisorilor de acreditare, 
ambasadorul iranian ALI REZA 
HAIIRAMI a spus, printre altele :

„Relațiile diplomatice și afinitățile 
care există de mai bine de cinci sute 
de ani între Iran și România, pe 
baza respectului și a interesului re
ciproc, sînt întărite in zilele noastre 
nu numai de existența unei vaste 
cooperări economice, politice, cultu
rale și comerciale, ci și de vizitele 
oficiale reciproce pe care șefii celor 
două state le-au făcut în cursul ulti
milor ani.

Sînt fericit că Excelența Voastră 
a putut constata, in timpul vizitelor 
efectuate în Iran, nu numai stima 
nutrită de Maiestatea Sa Imperială, 
de guvernul și poporul iranian față 
de domnia voastră și de poporul 
român, ci și admirația compatrioți- 
lor mei față de eforturile remarca
bile depuse de Excelența Voastră și 
de guvernul român pentru dezvol
tarea industrială, agricolă, economică 
și culturală a țării dumneavoastră, 
ca și pentru crearea unui climat de 
stabilitate și de pace în întreaga 
lume".

In continuare, ambasadorul iranian 
a spus :

„Animat de o arzătoare dorință de 
/ ice, susținind principiul integrită
ții teritoriale a tuturor țărilor, ca și 
pe acela al coexistenței pașnice, al 
neamestecului în afacerile interne 
ale altor țări, promovînd o politică 
națională independentă. Iranul crede 
cu fermitate in cooperarea interna
țională bazată pe principiile Chartei 
Națiunilor Unite".

în încheiere, ambasadorul Iranului 
a transmis președintelui Consiliului 
de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
urări cordiale din partea Șahinșahu- 
lui. Mohamad Reza Pahlavi Arya- 
mehr.

Luind cuvintul, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul NICWLAE 
CEAUȘESCU, a mulțumit ambasado
rului iranian pentru cuvintele de 
apreciere pe care le-a rostit la adre- 
,sa Rdmâniei, a guvernului și po
porului român.

„Vă asigur — a spus tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — că poporul 
nostru nutrește, la rîndul său, calde 
sentimente de sinceră prietenie față 
de țara dumneavoastră, fată de po
porul iranian.. Acordăm o înaltă pre
țuire eforturilor depuse de Iran pen
tru dezvoltarea sa multilaterală, pen-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT * SPORT • SPORT

FOTBAL

MECIURI AMICALE
Miercuri s-au desfășurat două în- 

tilniri internaționale de fotbal. La 
Pitești, echipa F. C. Argeș a învins 
cu scorul de 4—2 (2—1) formația 
P.A.O.K. Salonic (Grecia) prin punc
tele marcate de Radu (2), Jercan 
(11 m) și Troi. Oaspeții au înscris 
prin Âșlanidis (2). în jocul de la 
Oradea, F. C. Bihor a terminat la 
egalitate : 1—1 (1—1) cu Ujpesti 
Dozsa,' campio'ana Ungariei. Au 
marcat Florescu și Dunai.

Rezultatele altor jocuri amicale : 
Dunărea Giurgiu—Rapid București 
1—1 (1—0). Au înscris Grădinarii și 
Dumitriu II ; C.S.M. Reșița—Jiul Pe
troșani 3—0 (1—0) ; Steaua—Metalul 
Mija 4—2 (4-0).

ȘAH

Meciurile candidaților
Marele maestru sovietic Tigran Pe

trosian a ciștigat partida a 9-a a 
meciului pe care-î susține cu Lajos 
Portisch (Ungaria) în cadrul turneu
lui candidaților la titlul mondial de 

ân. învingător și în partida a 5-a, 
Petrosian are acum un avans de 2 
puncte și îi este suficientă o singură 
victorie pentru a se califica in semi
finale.

După cum se știe, câștigătorul me
ciului de la Palma de Mallorca va 
întîlni în semifinale pe învingătorul 
dintre Viktor Korcinoi și Costa Mec- 
king, care își dispută calificarea la 
Augusta (S.U.A.).

Actualitatea la tenis
Au început întrecerile turneului 

internațional de tenis de la St. Pe
tersburg (Florida), primul concurs al 
grupei a Il-a a circuitului W.C.T.

Principalul favorit al acestei grupe. 
Jonli Newcombe, l-a întîlnit pe Mi
lan Holecek, pe care l-a învins in 
două seturi : 6—3, 6—4. în celelalte 
partide disputate s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Ross Case — 
Jaime Fillol 6—4, 5—7, 6—4 ; Geoff 
Masters — Jan Kukal 6—0, 6—3 ;
Norman Holme — Torben Ulrich 
6—3, 3—6, 6—4 ; Dick Crealy -r- Ze- 
liko Franulovici 6—3, 7—6 ; Dick 
Stockton — Patricio Corpejo 6—4, 
6—3.

Partidele din ziua a doua a tur
neului internațional de tenis de la 
North Little Rock (Arkansas) s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Owens (S.U.A.) — Kronk (Australia) 
6—1, 6—2 ; J. Fassbender (R.F.G.) — 
Pinto Bravo (Chile) 6—3, 6—1 ; Flet
cher (Australia) — Kalogheropoulos 
(Grecia) 6—1, 6—3 ; Hardie (S.U.A.) 
— A. Amritraj (India) 7—6, 6—3.

Turneul internațional feminin de 
tenis de la Fort Lauderdale (Florida) 
a programat ultimele partide din ca
drul turului I al probei de simplu. 
Jucătoarea australiană Kerry Mel
ville a învins-o cu 6—4, 6—1 pe olan
deza Elly Appel, iar vest-germana 
Katia Ebinghaus a întrecut-o cu 7—5, 
4—6, 6—4 pe Kerry Harris (Austra
lia).

Alte rezultate : Lesley Hunt — Ro
bin Tenney 6—3, 6—1 ; Isabel Fer
nandez — Anne Reese 6—4, 6—2
Kathy Kuykendall — Pam Teeguar- 
den 6—4, 6—3 ; Wendy Overton — 
Glynnis Coles 6—4, 6—2.

La Modena s-au desfășurat cam
pionatele de tenis pe teren acoperit 
ale Italiei. în finala probei de sim
plu masculin, cunoscutul jucător 
Adriano Panatta l-a învins cu scorul 
de 6—4, 6—4, 6—0 pe Antonio Zuga- 
relli. 

tru contribuția sa la eforturile pentru 
promovarea păcii și colaborării în 
lume".

„Doresc să subliniez și cu acest 
prilej dezvoltarea remarcabilă pe 
care au cunoscut-o în ultimii am 
relațiile multiseculare dintre po
poarele român și iranian, pe baza so
lidă a principiilor independenței și 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc. Vizi
tele Maiestății Sale Imperiale Șahin- 
șahul Aryamehr in România, precum 
și vizitele pe care le-am efectuat în 
Iran, convorbirile purtate, hotărîrile 
luate cu aceste ocazii au constituit 
momente importante pentru cursul 
ascendent al acestor relații, pentru 
conlucrareâ rodnică a României și 
Iranului pe olan internațional. Cre
dem, totodată, că există încă multe 
posibilități de adincire și întărire în 
continuare, prin eforturi comune, a 
prieteniei și colaborării dintre po
poarele român și iranian".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Poporul român, care își consacră 
întreaga sa putere și forță de crea
ție operei de edificare a unei vieți 
noi in România, promovează o poli
tică de largă colaborare internațio
nală, de dezvoltare a relațiilor sale 
cu toate țările, fără deosebire de o- 
rinduire socială. Totodată, el militea
ză consecvent pentru asigurarea unui 
climat de pace și de securitate în 
întreaga lume, pe baza normelor 
unanim recunoscute ale dreptului in
ternațional, pentru întărirea rolului 
Organizației Națiunilor Unite".

Exprimînd mulțumiri cordiale pen
tru urările ce i-au fost transmise, 
președintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a adresat 
la rindul său calde urări de fericire 
personală pentru Șahinșahul Iranu
lui, Mohamad Reza Pahlavi Arya
mehr, de prosperitate și pace pentru 
poporul iranian.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire cor
dială, prietenească cu ambasadorul 
iranian, Aii Reza Bahrami.

La solemnitate și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu. se
cretarul Consiliului de Stat, și Geor
ge Macovescu, ministrul afacerilor 
externe. Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai Ambasadei Iranului 
la București.

BASCHET FEMININ
...... ........................... . ■■»■■■ ■

Echipa I.E.F.S.-București s-a calificat pentru grupa 
semifinală a „Cupei cupelor*

Aseară la Budapesta, in meci retur 
contînd pentru grupa sferturilor de 
finală ale „Cupei cupelor" la baschet 
feminin, echipa locală Spartakus a 
învins cu scorul de 65—61 (32—30) 
formația bucureșteană I.E.F.S.. în

t

COMPETIȚII ATLETICE»
La Cleveland (Ohio) s-a desfășurat 

un nou concurs de atletism pe teren 
acoperit cu participarea componen- 
ților lotului S.U.A. și al unor spor
tivi din alte țări ale lumii.

în cea mai disputată probă — cea 
de* 50 yax^i plat — sprinterul ame
rican Toni Whatley — 5”3/10 — l-a 
întrecut cu o zecime de secundă pe 
compatriotul său Bill Mason. Marele 
favorit al cursei, recordmanul Herb 
Washington, a plecat cu intirziere 
din start și s-a situat pe ultimul loc.

In cursa de 1 000 yarzl victoria a 
revenit Iui Byron Dyce (Jamaica), 
cu timpul de 2’09”6/10. urmat de 
Paul Lowell — 2’09”7/10 și Marty 
Liquori — 2T3”8/10. Dave Wottle, 
campion olimpic la Jocurile de la 
Milnchen în proba de 800 m, a luat 
startul în proba de o milă, pe care 
a cîștigat-o în 4’09”2/10. Alte rezul
tate ; masculin : 50 yarzi garduri : 
Wilie Davenoort — 5”9/10 ; două 
mile John Hartnett (Irlanda) — 
8’35”5/10 ; săritura în înălțime : Gene 
White — 2,13 m ; săritura cu pră
jina : Roland Carter — 5,18 m ; fe
minin : 50 yarzi — Jennie Gill —
6'T/IO ; 440 yarzi — Esther Story — 
57”6T0 ; 880 yarzi : Robin Campbell 
— 2’12’T/IO.

ÎN CÎTEVA
< / ir

BOX. — Boxerii iugoslavi și-au 
început pregătirile în vederea me
ciului pe care-1 vor susține la 24 
februarie la Lodz cu echipa Poloniei 
Din lotul selecționabililor fac parte, 
printre alții, campionul european 
Marian Benes (ușoară), Iovanovici, 
Belici, Vujkovlci etc. Echipa polo
neză, care recent a terminat la ega
litate : 10—10 cu R.D. Germană, la 
Berlin, va prezenta, printre alții, pe 
cunoscuții internaționali Blajinski, 
Gottfried, Rubiki; Rudkowski, Gor- 
tat și Treia.

★

Pe ringul arenei „Metropolitan" 
din Tokio, campionul mondial de 
box la categoria „mijlocie-mică", ja
ponezul Koichi Wajima, și-a apărat 
cu succes centura. La capătul unui 
meci spectaculos, el l-a invins la 
puncte, după 15 reprize, pe brazilia
nul Miguel de Oliveira, care suferă 
prima înfringere din carieră. Wajima 
și-a apărat pentru a șaptea oară ti
tlul mondial.

HOCHEI. — La Budapesta s-a dis
putat meciul retur dintre echipa lo
cală Ferencvaros și formația olan
deză Trappere Tillburg. contînd 
pentru turul II ăl „Cupei campioni
lor europeni" la hochei pe gheață 
Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 6—5 (2—2, 1—1. 3—2). Partida 
a fost urmărită de circa 9 000 de 
spectatori.

învingătoare în prirnyl joc cu 
scorul de 11—2, formația olandeză

VIZITA DELEGAȚIEI ASOCIAȚIEI 
DE PRIETENIE SOVIETO-ROMÂNĂ

Delegația Asociației de prietenie 
sovieto-română, condusă de S.M. 
Kolomin, vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Sovietului orășe
nesc Moscova, vicepreședinte al Con
ducerii centrale a asociației, care, 
la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., ne vizitează țara, a avut 
convorbiri la Consiliul General 
A.R.L.U.S., Ia Comitetul municipal 
Cluj al P.C.R., a participat la mani
festările organizate cu prilejul celei 
de-a 26-a aniversări a semnării pri-

SEMfJARÎA PROTOCOLULUI DE COLABORARE ÎNTRE
ASOCIAȚIILE DE PRIETENIE DIN ROMÂNIA Șl U.R.S.S.

Miercuri s-a semnat, la București, 
Protocolul pe anul 1974 la Planul de, 
colaborare dintre Asociația română 
pentru legături de prietenie cu U- 
niunea Sovietică (A.R.L.U.S.) și U- 
niunea asociațiilor sovietice de 
prietenie și relații culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
sovieto-română.

Documentul prevede organizarea 
in România și Uniunea Sovietică a 
numeroase acțiuni de popularizare 
reciprocă a succeselor obținute de

SEMNAREA UNUI PROTOCOL COMERCIAL ROMÂNO-POLON
Miercuri după-amiază, Nicolae 

Bozdog, prim-adjunct al ministrului 
comerțului interior, și August Pio
trowski, adjunct al ministrului co
merțului interior și prestărilor de 
servicii din R.P. Polonă, au semnat, 
la București, protocolul privind

Consfătuire a cultivatorilor de sfeclă de zahăr
SLOBOZIA (Corespondentul „Scin- 

teii", Lucian Ciubotaru). La Slobo
zia a avut loc ieri consfătuirea zo
nală a cultivatorilor sfeclei de zahăr 
din județele situate in zona de sud 
a țării. Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de tovarășul Marin Vasile, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean de partid Ialomița.

Analiza rezultatelor obținute la 
cultura sfeclei de zahăr în anul tre
cut, precum și măsurile ce trebuie 
luate pentru sporirea producției în 
1974. au fost prezentate de tovarășul 
Nicolae Ștefan, adjunct al ministru- 

primul joc, echipa I.E.F.S. obținuse 
victoria cu scorul de 74—66. Ca ur
mare a unui coșaveraj total mai bun 
(135—131), echipa I.E.F.S. s-a cali
ficat pentru grupa semifinală.

ît> cadrul concursului internațional 
de' atletism pe teren acoperit de la 
Coruna (Spania), polonezul M. Mu
rawski a ciștigat proba de săritură 
cu prăjina, realizînd 5,00 m. Alte re
zultate mai importante : 3 000 m
plat : Burgos (Spania) — B’06”4/10 ; 
50 m plat : Novosz (Polonia) — 
5”7/10 ; 400 m plat femei ; Wilma 
Hillen (Olanda) — S7”G,'10 ; înălțime 
femei : Ria Alhers (Oianda) — 
1,80 m.

Cea de-a 32-a ediție a concursului 
internațional de cros de la Hannut 
(Belgia) a fost ciștigată de atletul 
belgian Emile Puttemans, cronome
trat pe distanța de 9 000 m cu timpul 
de 24’04”4,10. L-au urmat Edwold 
Bronzet (R.S.A.) — 24’13” și Eddy 
van Mullen (Belgia) — 24’14”.

Tradiționalul concurs internațional 
de maraton de Ia Kyoto (Japonia) a 
fost ciștigat la actuala ediție de at
letul finlandez Matti Vuorenmaa, 
cronometrat pe clasica distanță de 
42,195 km cu timpul de 2 h 15’10” 
6T0. Pe locul secund s-a situat spor
tivul japonez Nobuyoshi -Takada — 
2 h 16’19”2/10.

La startul cursei au fost prezenți 
155 de concurenți.

RÎNDURI
s-a calificat în turul următor al com
petiției.

FOTBAL. — în cadrul campiona
tului englez de fotbal s-au disputat 
patru meciuri restanță, care s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Leeds United—Arsenal 3—1 ; Liver
pool — Coventry 2—1 ; Norwich — 
Queens Park Rangers 2—1 ; Sheffield 
United — Wolverhampton 1—0.

în clasament continuă să conducă 
neînvinsă formația Leeds United cu 
46 de puncte.

SCHI. — în cadrul Campionatului 
mondial de schi rezervat profesio
niștilor, italianul Renzo Zandegia- 
como a ciștigat, la Hunter Mountain, 
proba de slalom uriaș. în finală, el 
l-a învins în două manșe pe france
zul Alain Penz. în clasamentul ge
neral al competiției, după desfășu
rarea acestei probe, continuă să con
ducă austriacul Hugo Nindl, urmat 
de Zandegiacomo.

PATINAJ ARTISTIC. — Campio
natele mondiale de patinaj artistic 
din anul 1975 vor fi organizate de 
federația de specialitate a S.U.A. in 
stațiunea de sporturi de iarnă 'Colo
rado Springs.

Campionatele vor avea loc la sfir
șitul lunii februarie și începutul lu
nii martie. Pînă in prezent, mondia
lele de patinaj artistic au mai avut 
Ioc la Colorado Springs in anii 1957, 
1959. 1965 și 1969.

Campionatele europene din 1975 
vor fi găzduite de orașul Copenhaga. 

mului Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre România 
și Uniunea Sovietică. Oaspeții sovie
tici au vizitat, de asemenea, o serie 
de obiective economice și social-cul- 
turale din Capitală și municipiul 
Cluj.

La» încheierea vizitei, membrii de
legației Asociației de prietenie so
vieto-română au fost primiți de to
varășul Cornel Burtică, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

cele două țări in construcția socialis
mului și comunismului, dezvoltarea 
și întărirea prieteniei și a colabo
rării dintre popoarele român și so
vietic.

Protocolul a fost semnat de acad. 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului General A.R.L.U.S., și de 
S. M. Kolomin, vicepreședinte al 
Conducerii Centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română.

(Agerpres'

schimbul de bunuri de larg consum 
între cele două ministere pe anul 
1974.

Protocolul prevede o creștere a 
schimburilor directe cu aproape 50 
la sută față de realizările de anul 
trecut. (Agerpres) 

lui agriculturii, industriei alimentare 
și apelor. Participanții la consfătuire 
au scos în evidență faptul că există 
încă mari rezerve pentru sporirea 
producției de sfeclă de zahăr, stabi
lind. în același timp, căile concrete 
pentru realizarea unor recolte la ni
velul cerințelor economiei naționale.

în încheierea lucrărilor, participan
ții la consfătuire au adoptat textul 
unei telegrame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu.

vremea
Timpul probabil pentru 8. 9 și 10

februarie. In țară : Cerul va fi variabil, 
mai mult noros in jumătatea de nord 
a țării, unde vor cădea precipitații lo
cale. mai ales sub toignă de ploaie. 
In rest.— precipitații..izolate. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere ușoară. 
Minimele vor ii cuprinse între minus 
10 și zero grade. Izolat mai coborîte. 
iar maximele vor oscila intre minus 1 
și plus 9 grade. Ceață. Pe alocuri polei. 
La munte va ninge. In București : Ce
rul va fi temnorar noros. Vor cădea 
precipitații sub formă de ploaie. Vînt 
potrivit. Temperatura va scădea ușor.

„U S. NEWS AND WORLD REPORT"

Șl „CHRISTIAN SCIENCE MONITOR".

CÎND INIRACȚIlINEA ÎMBRACĂ 
HAINA „ONORABILITĂȚII"

Revista „U.S. NEWS § WORLD REPORT" se ocupă de fenome
nul infractorilor așa-zis „onorabili", de pericolul pe care aceștia îl 
prezintă pentru societatea americană, subliniind necesitatea unui 
măsuri energice pentru curmarea acestui flagel.

însăși enumerarea afacerilor du
bioase scoase la iveală este deosebit 
de grăitoare pentru a înțelege pro
porțiile pe care le ating Infracțiunile 
„onorabile", scrie revista. Astfel, un 
om de afaceri din California a fost 
condamnat pentru că a escrocat o 
companie de telefoane cu aproxima
tiv 1 milion de dolari. Un procuror 
din Ohio a fost trimis în judecată 
pentru însușirea ilegală a 11 milioa
ne de dolari. Judecătorul federal 
Otto Kerner a fost acuzat de escro
cherie. 60 de firme care se ocupau 
cu vînzarea de terenuri de construc
ție au fost suspendate din afaceri 
din cauza ilegalităților comise. Peste 
60 de oficialități din statul New Jer
sey au fost puse sub acuzare sau 
condamnate pentru mită sau delapi
dare, printre ele numărindu-se trei 
inalți funcționari de stat, trei legis
latori, opt primari, trei judecători și 
asistentul unui procuror.

Lista faptelor de acest gen este, 
potrivit surselor oficiale, in conti
nuă creștere, iar pagubelg aduse sta
tului sînt imense. Astfel, cu șase ani 
in urmă, o comisie prezidențială e- 
valuase pierderile anuale ale S.U.A., 
ca rezultat al practicării diferitelor 
forme de escrocherie, la. peste 1,5 
miliarde de dolari (excluzînd „ope
rațiunile" din sectorul industrial), 
adică de cinci ori valoarea bunurilor 
jefuite de infractorii „clasici" — 
dacă se poate spune astfel.

Spionajul industrial, sustragerea 
diverselor proiecte și planuri de pro
ducție sau oferirea de informații 
„prețioase" referitoare la problemele 
interne ale firmelor și întreprinderi
lor constituie o sursă foarte avan
tajoasă de ciștiguri pentru infracto
rii „onorabili".

Nu sînt rare cazurile cînd aseme
nea escroci „onorabili" primesc pe
depse simbolice, deși iși Însușesc mi
lioane de dolari prin înșelarea in
vestitorilor sau consumatorilor, prin 
manipulări ilegale de capital, prin 
sustrageri de la impozite, prin spe 
cularea ilicită a terenurilor de con
strucții sau a locuințelor. Președin
tele unei bănci din statul Georgia a 
delapidat 4,6 milioane de dolari. Or
ganele judecătorești au calculat că 
potrivit legii, i s-ar fi cuvenit 30G 
de ani închisoare și o amendă de 
300 000 de dolari. El a căpătat insă 
numai 10 ani închisoare, în aceeași 
zi, același tribunal a condamnat trei 
tineri care furaseră o sumă derizo-

Cronica zilei
O delegație a Uniunii Generale a 

Sindicatelor din România, condusă 
de tovarășul Constantin Mindreanu, 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. a plecat miercuri spre Ha
noi pentru a participa la,cel de-al 
III-lea Congres al Federației Sin
dicatelor din Vietnam.

★
La Ministerul Afacerilor Externe, 

miercuri a avut loc ceremonia efec
tuării schimbului instrumentelor de 
ratificare a convenției dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Tunisiană, privind asistența 
juridică în materie civilă și penală 
și a protocolului adițional care face 
parte integrantă din convenție, 
încheiate la Tunis, la 6 martie 1971.

Din partea Republicii Socialiste 
România schimbul a fost efectuat de 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, iar din ' partea 
Republicii Tunisiene de Taieb Sah- 
bani, ambasadorul acestei țări la 
București.

La ceremonie au participat func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe și din Ministerul 
Justiției, precum și consilierul Am
basadei Tunisiene în țara noastră. 

(Agerpres)

Numirea ambasadorului 
României 

in Regatul Tailandei
Prin Decret al Consiliului de Stat, 

tovarășul Iosif Chivu a fost numit 
în calitatea de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România în Regatul Tai
landei, cu reședința la Dacca.

25 de ani de activitate 
la Teatrul evreiesc de stat 

din București
începînd de ieri, în Capitală se 

desfășoară festivitățile prilejuite de 
aniversarea a 25 de ani de la înfiin
țarea Teatrului evreiesc de stat din 
București. Programul artistic alcă
tuit cu acest prilej a inclus, ieri, pre
zentarea piesei Culorile nemuririi 
(evocare din viața pictorului pașop
tist C. D. Rosenthal de Ștefan Tita). 
în continuare, vor mai putea fi ur
mărite Moartea unui comis voiajor 
de Arthur Miller — joi, 7 februarie ; 
Nathan înțeleptul de G. E. Lessing 
— vineri, 8 februarie ; Dibuk de S. 
Anski — simbătă, 9 februarie ; Lozul 
cel mare de Șalom Alehem — dumi
nică, 10 februarie. Ciclul festivități
lor se încheie luni, 11 februarie, cu 
o adunare jubiliară consacrată aces
tei aniversări.

Astăzi a apărut nr. 7 
ai revistei 
„LUMEA"

PRONOEXPRES
NUMERELE* EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 6 FEBRUARIE 1974
FOND GENERAL DE PREMII :

1 162 339 lei din care 39 241 lei report
EXTRAGEREA 1 : 19 42 33 24 11 20
EXTRAGEREA a Il-a: 3 32 23 6 10 

rie la cîte 16 ani închisoare. Senato
rul democrat Alan Bible declara : 
„Dacă un om de rind fură o sticlă 
de lapte lăsată la ușa unui aparta
ment, el este trimis rapid la închi
soare, dar dacă un rr.agnat fură mii 
sau milioane de dolari, rareori i se 
întîmplă să vadă interiorul unei în
chisori".

Influența și pozițiile acestor per
sonaje care încalcă legea cu atita 
ușurință determină adeseori victi
mele să renunțe la depoziții împo
triva acestora. E o situație, scrie la 
rindul său ziarul „CHRISTIAN 
SCIENCE MONITOR", care apare 
odată cu infiltrarea tot mai puter
nică. în cadrul marii finanțe, a mem
brilor organizației mafiote cunoscute 
sub denumirea de „Cosa Nostra". 
Mulți din ei se ocupă astăzi de di
ferite speculații financiare, recurgînd 
la facturi falsificate, societăți fictive 
pe acțiuni, bănci fictive. Nu de mult, 
22 de persoane au fost judecate pen
tru însușirea a mai multor milioane 
de dolari in numele unei inexistente 
companii de asigurări din Bahamas 
și a unei bănci fictive din... insula 
Guernsey, in Canalul Minecii. Stîr- 
pirea acestui soi de infractori nu 
este deloc ușoară, deoarece, după 
cum declară A.M. Kohn, șeful comi
siei pentru combaterea crimei din 
orașul New Orleans (statul Louisia
na), „familiile mafiote sînt atit de 
amestecate în societate și economie 
îneît numai o ofensivă pe scară lar
gă le poate veni de hac". în ultimul 
timp se înmulțesc cazurile cînd anu
mite persoane legate de interesele 
Mafiei sint aduse in fața justiției. 
De pildă, printre cei 17 indivizi 
arestați nu de mult in statul Loui
siana pentru corupție, conspirație și 
încălcarea legiloi- statului se numără 
doi frați ai șefului Mafiei din Loui
siana, Carlos Marcello, doi ofițeri de 
poliție de rang superior și procuro
rul districtului New Orleans, Jim 
Garrison.

Plingerile și protestele se înmul
țesc, aglomerind judecătoriile și sec
țiile specializate ale poliției, ceea ce 
determină autoritățile federale să ia 
măsuri hotărite, relatează „U.S. 
News & World Report". F.B.I. a a- 
nunțat intr-un raport că pedepsele 
privative de libertate pentru înșelă
ciuni și delapidări au crescut în pe
rioada 1960—1971 cu 86 la sută, iar 
cele pentru falsificări cu 50 la sută.

viața internațională 

Sesiunea Adunării Naționale
a R. D.

HANOI 6 (Agerpres). — La Hanoi 
au continuat lucrările sesiunii Adu
nării Naționale a R.D. Vietnam.

Nguyen Duy Trinh, viceprim-mi- 
nistru' și ministrul afacerilor externe, 
a prezentat raportul cu privire la 
politica externă a Guvernului R. D. 
Vietnam. El a arătat că, prin sem
narea Acordului de la Paris, „revolu
ția vietnameză a intrat intr-o etapă 
nouă, că raportul de forțe s-a schim
bat mai mult decît oricînd în fa
voarea ei". Raportorul a declarat că,

Mesajul lui Norodom Sianuk adresat armatei 
de eliberare și poporului cambodgian

CAMBODGIA 6 (Agerpres). — No
rodom Sianuk, șeful statului Cam- 
bodgia. președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei (F.U.N.C.). a 
adresat un mesaj de felicitare mili
tarilor armatei de eliberare și po
porului cambodgian in legătură cu 
succesele obținute in ultima vreme, 
în Special în zonele din vecinătatea

Acord intre cele două părți laoțiene
VIENTIANE 6 (Agerpres). — Re

prezentanții forțelor patriotice și ai 
guvernului de la Vientiane au sem
nat miercuri acordul referitor la 
crearea forțelor mixte de menține
rea ordinii în principalele orașe ale 
țării — Vientiane și Luang Prabang. 
Acordul stabilește efectivul contin
gentelor celor două părți laoțiene în

Problemele energetice în sfera 
de preocupări a țărilor nealiniate
DELHI — 6 (Corespondență de la 

I. Puținelu). Consultările politice de 
la Delhi dintre conducătorii Indiei, 
Iugoslaviei și Sri Lanka — continua
te în cadrul discuțiilor pe care pre
ședintele Iosip Broz Tito le-a avut 
cu oficialitățile de la Dacca și Kat- 
mandou — au pus în evidență con
sensul părților de a întreprinde noi 
acțiuni în vederea reducerii conse
cințelor crizei de energie asupra ță
rilor în curs de dezvoltare.

Ca rezultat imediat al acestor con
sultări se înscrie dorința de a se 
convoca o nouă conferință la nivel 
ministerial a țărilor neangajate.

italia PARTIDELE DE COALIȚIE 
ANALIZEAZĂ ASPECTE ALE SITUAȚIEI INTERNE

ROMA 6 (Agerpres). — La Roma 
se desfășoară o reuniune a liderilor 
celor patru partide membre ale coali
ției guvernamentale de centru-stîn- 
ga, convocată de primul ministru, 
Mariano Rumor, pentru a analiza o 
serie de probleme cu caracter politic 
și economic, care necesită o soluțio
nare urgentă. Secretarii partidelor 
democrat-creștin, socialist, socialist 
democratic și republican au ascultat 
o relatare a premierului Rumor, care 
a prezentat obiectivele prioritare : 
controlul sporirii prețurilor și moda-

REMEDII EA FENOMENUL
SUBNUTRIȚIEI

Concluziile unui colocviu international
i

Ziarul iugoslav „BORBA" publică un articol al corespondentului 
agenției TANIUG la Stockholm, Slobodan Lukici, despre cercetările 
și concluziile unor specialiști suedezi in legătură cu fenomenul sub
nutriției in unele țări in curs de dezvoltare și modalitățile de solu
ționare a acestei probleme majore a omenirii. în articol se arată :

„Specialiștii suedezi în problemele 
subalimentației apreciază că în mo
mentul de față 600 de milioane de 
oameni sint înfometați, foamea sece- 
rind pur și simplu copiii din nume
roase zone subdezvoltate. Fiecare al 
doilea copil din lume este „condam
nat" la moarte înainte de a împlini 
doi ani. Foametea ucide anual 25 
milioane de locuitori ai planetei, ceea 
ce este echivalentul numeric al popu
lației tuturor țărilor din Europa de 
Nord luate împreună : Suedia, Nor
vegia. Finlanda, Danemarca și Is
landa.

Suedezii au făcut aceste consta
tări in urma secetei catastrofale care 
a bîntuit, cu un an în urmă, in ță
rile din estul, vestul și centrul Afri
cii. Reprezentanții „Crucii Roșii" 
suedeze, precum și ai organizației 
umanitare „Salvați copiii !“, Staa 
Egert Nowkler și William Manhei- 
mer care au vizitat, nu de mult, pro
vinciile etiopiene Wolo, Tigru și 
Shoa au declarat că urmările secetei 
in această țară au atins dimensiuni 
catastrofale. Se apreciază că aici, în 
aproximativ un an, au murit de foa
me aproape 200 000 de oameni — 
îndeosebi copii și bătrîni.

„Tot ce este viu, lumea^ animală 
și vegetală, a fost pur și simplu ras 
de pe fața pămintului ; trei sferturi 
din satele cele mai greu lovite din 
regiunea Wolo au fost transformate 
în pustiu". Reprezentanții suedezi 
consideră că poate lumea nu va cu
noaște niciodată urmările grave ale 
foametei pricinuite de secetă in Etio
pia, Volta Superioară, Nigeria. Ciad, 
care a nimicit viața și a pustiit o 
imensă suprafață de pămînt roditor. 
Ei apreciază că foametea din aceste 
țări poate pune sub semnul între
bării" viața a 30 de milioane de oa
meni.

De cealaltă parte a lumii, în Asia, 
foametea bintuie de secole. Simpo
zionul de la Stockholm al experți- 
lor pentru subalimentație, organizat 
la sfirșitul anului trecut, a atras a- 
tenția în mod deosebit asupra po
sibilității „epidemiei foametei" pe 
care seceta o poate pricinui în sub- 
continentul indian. Se afirmă că

Vietnam
în cursul anului care a trecut. Gu
vernul R.D. Vietnam și Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud au respectat ne
abătut Acordul de la Paris. Ele cer 
ca și S.U.A. și administrația de la 
Saigon să procedeze in același mod. 

Poporul vietnamez, a subliniat 
Nguyen Duy Trinh, este ferm hotă- 
rît să lupte pentru menținerea păcii 
și îndeplinirea prevederilor Acordu
lui de la Paris.

Pnom Penhului, precum și la Takeo, 
Chakrei Ting, Trapeaing Kraloeung 
și Mongkol Borei.

In mesaj, se exprimă convingerea 
că F.U.N.C., G.R.U.N.C. și forțele ar
mate de eliberare națională ale po
porului cambodgian vor obține vic
toria finală în lupta pentru elibe
rarea completă a patriei.

aceste forțe și precizează funcțiile 
lor în asigurarea securității în ora
șele menționate.

Documentul semnat miercuri con
stituie un nou pas pe calea transpu
nerii în viață a Acordului de resta
bilire a păcii și înțelegere națională 
în Laos.

„Vom avea, in curînd, o nouă întil- 
nire a Biroului Permanent, ce va fi 
urmată de o reuniune la nivel mi
nisterial a țărilor nealiniate, pentru 
a discuta evoluția crizei de energie 
și problemele privind materiile pri
me", a declarat, marți, Iosip "Broz 
Tito. in timpul escalei pe aeroportul 
din Delhi, la întoarcerea din vizita 
intreprinsă în Nepal.

O acțiune similară se are in ve
dere să fie întreprinsă de grupul 
țărilor nealiniate în vederea convo
cării unei reuniuni a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite.

litățile de reducere a deficitului ba
lanței de plăți, relansarea producției 
industriale și investițiile în favoarea 
zonelor din sudul țării, criza ener
getică și consecințele ei, precum ‘ și 
unele reforme cu caracter social.

Observatorii politici apreciază că 
unul dintre, mptivele convocării a- 
cestei reuniuni îl constituie dezacor
dul manifestat în ultimul timp între 
două dintre partidele coaliției — 
Partidul Socialist Italian și Partidul 
Republican — în probleme cu carac
ter economic.

ploile musonice slabe amenință In 
mod direct viața cîtorva milioane de 
oameni și copii înfometați și subali- 
mentați.

Aceste repetate avertismente au 
fost subliniate și la Congresul mon
dial pentru alimentație de anul tre
cut, congres ținut in orașul spaniol 
Saragosa, precum și la întrunirea 
organizației F.A.O. de la Roma. La 
aceste două întruniri s-au constatat 
noi fenomene ale foametei ce apasă 
greu în țările subdezvoltate.

Statisticile internaționale arată că 
în țările aflate în curs de dezvolta
re producția de alimente este în 
descreștere. în ultimii doi ani, pro
ducția de orez, legume și grîu a 
scăzut cu doi la sută. Datorită insu
ficienței alimentelor este afectată și 
dezvoltarea economică a unor țări. 
S-a calculat că în numeroase state 
în curs de dezvoltare aproximativ 
2/3 din venitul național sînt chel
tuite pentru alimentație și importul 
de alimente. Aceasta face ca exper- 
ții internaționali pentru alimentație 
să lanseze un avertisment, care re
clamă un sprijin imediat din partea 
țărilor dezvoltate in vederea spo
ririi producției de alimente.

Majorității populației din țările în 
curs de dezvoltare din Asia și Afri
ca i se asigură doar 1 200—1 500 ca
lorii zilnic. în lumea dezvoltată in
dustrial toți Cei bogați trăiesc in 
huzur. Numai pentru băuturi alco
olice țările occidentale cheltuiesc 
sume de două ori mai mari decît 
venitul național anual al multor țări 
în curs de dezvoltare din Africa ți 
Asia. Totodată, afirmă specialiștii de 
la Institutul economic internațional 
de la Stockholm, dacă numai șapte 
la sută din cuantumul actualelor 
bugete militare ar fi utilizat pen
tru progresul economic in zonele 
subdezvoltate, S-ar putea asigura 
hrana pentru toți cei 600 de milioa
ne de înfometați. Pe de altă parte, 
dacă producția mohdială de griu, de 
320 milioane tone, sau cea de orez, 
258 milioane tone, ar fi distribuită 
just, foametea ar fi înlăturată 
foarte rapid".



ORIENTUL APROPIAT
• Libanul va cere participarea la Conferința de pace de la 
Geneva — declară premierul Takieddine Solh • Ministrul in
formațiilor al Siriei despre problema prizonierilor israelieni

• Stabilirea primei zone tampon provizorii din Sinai
BONN 6 (Agerpres). „Libanul 

este hotărît să ceară participarea sa 
Ia lucrările Conferinței de pace de 
la Geneva asupra Orientului Apro
piat", a declarat primul ministru al 
Libanului, Takieddine Solh, intr-un 
interviu acordat ziarului vest-ger- 
man „General Anzeiger". El a sub
liniat, totodată, că nici o soluție a 
conflictului din hona Orientului A- 
propiat nu este posibilă fără respec
tarea drepturilor naționale ale po
porului palestinean.

Premierul libanez a arătat, In 
continuare, că țara sa duce o poli
tică a porților deschise. „Noi consi
derăm că porțile Conferinței de la 
Geneva trebuie Să rămînă deschise 
pentru Liban. în momentul în care 
se va simți necesitatea, ne vom pre
vala de dreptul nostru de a lua 
parte la dezbateri. Libanul declară 
cu hotărîre că nu va permite să se 
discute în lipsa reprezentanților săi 
problema frontierelor țării și, mai 
ales, chestiuni privind suveranitatea 
sa".

Takieddine Solh a apreciat, în con
tinuare, că Europa și țările medite
raneene sînt, din punct de vedere 
geografic și istoric, aliați naturali. 
In cadrul Conferinței la nivel înalt 
a statelor nealiniate de la Alger, a 
fost adresat țărilor europene apelul 
în vederea realizării unei cooperări 
mai strînse cu statele arabe.

■ „Continui să cred că statele euro
pene trebuie să participe activ la e- 
forturile în vederea realizării păcii 
în Orientul Apropiat. Nu pot să îmi 
imaginez că o soluție durabilă și 
justă a conflictului poate fi gășită 
fără participarea activă a Europei"; 
a adăugat el.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Ministrul 
informațiilor al Siriei, George Sa- 
dakny, a acordat un interviu revis
tei libaneze „Al Sayad", declarind, 
printre altele, că problema prizonie
rilor israelieni iși va găsi soluția în 
cadrul unei reglementări echitabile a 
crizei din Orientul Apropiat, care va 
comporta retragerea totală a forțe
lor israeliene din toate teritoriile o- 
cupate și garantarea drepturilor po
porului palestinean, transmite agen
ția M.E.N.. „în comparație cu pro
blema importantă a unei păci juste 
și durabile în regiune, problema pri
zonierilor israelieni aflați în Siria 
este o problemă secundară", a adău
gat Sadakny, afirmînd că prizonieri
lor li se acordă un bun tratament.

CAIRO 6 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Cairo, purtătorul 
de cuvînt al O.N.U. a afirmat că 
„toate aspectele aplicării acordului 
de dezangajare avansează bine și 
fără dificultăți". Totodată, el a indi
cat că părțile egipteană și israeliană 
cooperează cu reprezentanții O.N.U. 
pentru aplicarea acordului privind 
dezangajarea forțelor.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse informează că, marți, s-au în
cheiat inspecția și controlul efectua
te de reprezentanții O.N.U. asupra 
armamentelor și efectivelor egiptene 
și israeliene din sectorul cel mai 
sudic al Sinaiului, cele două părți 
fiind informate de rezultatele aces
tei activități. Tot marți, reprezen
tanții O.N.U. au stabilit prima zonă 
tampon provizorie din Sinai.

Franța va participa la conferința
de la Washington

PARIS 6
P. Diaconescu). — La 
ședinței de miercuri 
lui francez, purtătorul 
guvernamental, Jean-Philippe Lecat. 
a anunțat că la reuniunea de la 
Washington, consacrată examinării 
problemelor energetice, Franța va fi 
reprezentată de ministrul afacerilor 
externe, Michel Jobert. Conferința a 
fost convocată, după cum se știe, din 
inițiativa președintelui S.U.A., Ri
chard Nixon, la ea urmînd să parti
cipe 12 state consumatoare de petrol 
din Occident. Franța rămăsese ulti
ma țară al cărei răspuns nu era încă 
cunoscut.

Prin participarea sa la reuniunea 
de la 11 februarie, a spus, de aseme
nea, purtătorul de cuvînt guverna
mental, „Franța răspunde dorinței 
de a permite „celor nouă" să-și 
firme poziția lor comună", dar, a 
adăugat el, dacă partea franceză ac
ceptă schimbul de vederi în proble
me energetice „nu va fi însă dispusă 
să-și dea adeziunea pentru înființa
rea unei organizații a țărilor indus
trializate consumatoare de petrol, 
Independent de alte state consuma
toare, și în special de țările în curs 
de dezvoltare, ca și de statele pro
ducătoare. Decizia guvernului fran
cez nu va trebui însă interpretată ca 
implicînd acordul Franței față de 
crearea unui organism care să insti- 
tuționalizeze ansamblul relațiilor po-

(Corespondență de la 
încheierea 

a cabinetu- 
de cuvînt

litice și economice între un anumit 
număr de țări puternic industriali
zate" — a precizat purtătorul de 
cuvînt.

în acest sens, Jean-Philippe Lecat 
a spus că Franța apreciază ca im
portantă dezvoltarea dialogului și a 
cooperării între statele producătoare 
și cele consumatoare.

a-

PROIECT

Intîlnirea de lucru a președinților 
Comisiei mixte guvernamentale de colaborare 

economică intre România și Ungaria
PRIMIRE LA PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 

AL R. P. UNGARE

BUDAPESTA 6 — (Corespondență 
de la A. Pop) : Jeno Fock, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Ungare, l-a primit, miercuri, pe 
Virgil Trofin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-ungară de co
laborare economică. în cadrul con
vorbirii. care s-a desfășurat într-o

★

în zilele de 4—6 februarie a avut 
loc la Budapesta întîlnirea de lucru 
a președinților celor două părți ale 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică între Republi
ca Socialistă România și Republica 
Populară Ungară. în cadrul convor
birilor s-a examinat modul în care 
se desfășoară activitatea de colabora
re și cooperare economică dintre cele 
două țări, evidențiindu-se faptul că 
au fost obținute rezultate pozitive, ca
re vor contribui la încheierea de noi 
înțelegeri de cooperare și speciali
zare în producție și la lărgirea și di
versificarea în continuare a schim
bului de mărfuri dintre cele două 
țări.

Președinții celor două părți au con
venit asupra unor măsuri corespun-

*

Delegația economică, condusă de to
varășul Virgil Trofin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, președin
tele părții române in Comisia mixtă 
guvernamentală româno-ungară de 
colaborare economică, care a partici
pat la întîlnirea de lucru de la Bu
dapesta dintre președinții celor 
două părți în comisie, s-a înapoiat, 
miercuri după-amiază. în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți tovarășii Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Nicolae Bozdog, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului interior, Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor exter-

agențiile de presă
Președintele Siriei, Hafez 

Assad, și președintele R.S.F. ' Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, au avut, 
miercuri, la Damasc, convorbiri ofi
ciale în probleme ale relațiilor bila
terale, precum și asupra unui larg 
cerc de probleme internaționale, în 
cadrul cărora au fost abordate situa
ția din Orientul Apropiat și căile de 
regrementare a acesteia, evoluția si
tuației pe continentul european, pro
blemele economice majore care con
fruntă omenirea, rolul țărilor neali
niate în contextul politico-economic 
mondial și o serie de alte probleme.

ANVERGURĂ:

Conducta petroliera

Comisia economică și le
gislativă 3 Prin^i Conferințe a- 
fricane a petrolului a reluat, 
miercuri, la Tripoli, examinarea 
problemelor economice ce decurg, 
pentru țările continentului, din creș
terea prețurilor la petrol. Partici- 
panții au analizat proiectul de pro
gram de acțiune prezentat marți de 
experții Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Africa (C.E.A.), vizind adop
tarea unor măsuri concrete pentru 
trecerea la înfăptuirea hotărîrilor 
stabilite la 23 ianuarie, la Cairo, de 
către țările membre ale Ligii Ara
be și comitetul celor șapte state ale 
O.U.A. Acest proiect prevede spo
rirea capacităților de rafinare a pe
trolului pe continentul african și 
extinderea rețelei de conducte pe
troliere, ceea ce ar permite Africii 
să utilizeze produse la prețuri mai 
mici.

Suez Mediterana

BONN

Convorbiri in probleme ale dezvoltării 
relațiilor dintre P.C.R. și P.S.D.

DE PRETUTINDENI

atmosferă cordială, de prietenie, au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea in continuare a relațiilor e- 
conomice dintre cele două țări.

La convorbiri au participat Timar 
Matyas, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
ungare în comisia mixtă, $i loan Co- 
toț, ambasadorul României la Buda
pesta.

★

zătoare în vederea finalizării în ter
men cît mai scurt a acțiunilor de co
laborare economică, aflate în stadiu 
de tratative. O atenție deosebită a 
fost acordată lărgirii în continuare a 
schimburilor de mărfuri.

în scopul dezvoltării în continuare 
a relațiilor economice și tehnico-ști- 
ințifice dintre cele două țări s-au 
examinat noi posibilități de cola
borare, cooperare și specializare în 
producție care interesează cele două 
părți.

întîlnirea de lucru a președinților 
Comisiei mixte guvernamentale de 
colaborare economică dintre cele 
două țări s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie, cordialitate și 
înțelegere reciprocă.

*

ne, Dumitru Bejan, președintele 
Centrocoop, alte persoane oficiale.

A fost de față Ferenc Martin, am
basadorul Ungariei la București.

★

Pe aeroportul Ferihegy din Buda
pesta, delegația a fost salutată de 
Timar Matyas, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R.P. Ungare, 
președintele părții ungare în comisia 
mixtă, Istvân Szurdi, ministrul co
merțului interior.

A fost de față loan Cotoț. amba
sadorul României la Budapesta.

(Agerpres)

transmit
mitate, programul de acțiune al 
S.O.H.Y.O. și o rezoluție care se 
pronunță pentru organizarea în luna 
aprilie a unei greve generale.

REUN1UNEA SOCIETĂȚII 
AMERICANE 

PENTRU PROBLEMELE 
POPULAȚIEI LUMII

BONN 6 — (Corespondență de la 
N. S. Stănescu). Tovarășul Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
care face o vizită în Republica Fe
derală Germania, la invitația Parti
dului Social-Democrat, a avut con
vorbiri cu Helmut Schmidt, vicepre
ședinte al P.S.D. și ministru federal 
de finanțe, Erhard Eppler, membru 
al Comitetului de conducere al 
P.S.D., ministru federal al cooperă
rii economice, Egon Bahr, ministru 
cu însărcinări speciale în guvernul

vest-german, Hans Jiirgen Wi- 
schniewski, membru al Comitetului 
de conducere al P.S.D., președinte al 
Comisiei de politică externă a parti
dului, și Kurt Mattick, vicepreședin
te al Comisiei pentru afaceri exter
ne a Bundestagului.

în cursul convorbirilor, la care a 
participat și Constantin Oancea, am
basadorul României la Bonn, au fost 
discutate probleme ale dezvoltării în 
continuare a relațiilor dintre P.C.R. 
și P.S.D., dintre România și R.F. 
Germania.

Ziarul japonez 
„ASAHI SHIMBUN" 

„România promovează 
bune relații 

cu toate țările’*
TOKIO 6 — Corespondentul 

Agerpres, Paul Diaconu, trans
mite : Ziarul „Asahi Shimbun" 
a publicat, la 4 februarie, sub 
titlul „România — promotoarea 
diplomației bunelor relații cu 
toate țările", o corespondență a 
trimisului său la București, în 
care se arată că, plecînd de la 
realitățile lumii contemporane 
și ținînd cont de schimbarea ra
portului de forțe în lume și de 
progresul tehnico-științific con
temporan, România și-a expus 
în mod consecvent, la toate ni
velurile și în toate împrejură
rile, poziția sa privind respec
tarea suveranității naționale, in
dependenței, egalității, neames
tecului în treburile interne, ne- 
folosirea forței. Astfel, la Con
ferința pentru securitate și 
cooperare în Europa, România 
a preconizat o serie de reguli 
de procedură, între care rotația 
la conducerea lucrărilor, reguli 
care decurg din principiul ega
lității tuturor țărilor, mari și 
mici. Și acțiunile legate de pa
cea din Orientul Mijlociu au 
pornit de la convingerea Româ
niei că toate țările pot și trebuie 
să-și aducă contribuția la rezol
varea problemelor internațio
nale.

institutului din România, asistență 
și documentație tehnică de speciali
tate, utilaje și instalații.

Incendiul care 3 devastat edifi
ciul „Joelma", din centrul comercial 
al orașului brazilian Sao Paulo — 
soldat cu moartea a peste 200 de 
persoane și rănirea altor 450 — ar 
fi fost rezultatul unui atentat. Ipo
teza se întemeiază pe descoperirea 
printre resturile calcinate a unui 
bidon care a conținut un dizolvant 
chimic puternic inflamabil.

Ninsori
Iran. AsuPra

abundente în
unor întinse regiuni

Secretariatul gene
ral al Uniunii Socia
liste Arabe (U.S.A.) 
din Egipt a hotărît să 
considere reconstruc
ția ca una din princi
palele sarcini ale 
uniunii, informează a- 
genția M.E.N. Hotărî- 
rea a fost adoptată în 
cursul unei reuniuni a 
secretariatului gene
ral, desfășurată sub 
conducerea lui Moha
med Hafez Ghanem, 
prim-secretar al Co
mitetului Central al 
U.S.A. Referindu-se 
la problemele dezbătu
te, Mohamed Hafez 
Ghanem a relevat ne
cesitatea începerii ime
diate a operațiunilor 
de reconstrucție, înțe- 
legînd, prin aceasta, 
nu numai „refacerea 
zonelor afectate de 
operațiunile militare, 
ci un proces aplicabil 
în toate sferele de ac
țiune, la care să ia 
parte întregul popor".

Totodată, Cabinetul 
egiptean s-a întrunit 
pentru a examina o 
serie de probleme pri
vind, îndeosebi, planu
rile de reconstruire 
urgentă a orașelor din 
zona Canalului Suez. 
După cum relatează 
agenția M.E.N., au 
fost trecute în revistă 
proiectele prezentate 
de Comitetul minis
terial pentru proble
mele reconstrucțiilor 
și s-au adoptat măsu
rile necesare care să 
permită încheierea tu
turor studiilor preli
minare în domeniul 
reconstrucției orașelor 
respective și a dragă
rii Canalului Suez,

pînă la 25 februarie, 
eînd urmează să aibă 
loc viitoarea întîlnire 
a cabinetului, in ora
șul Suez.

A fost aprobat, de 
asemenea, proiectul 
creării unei compa
nii comune egipteano-- 
kuweitiene în dome
niul investițiilor. Com
pania, arată agenția, 
va activa cu un capi-

CORESPONDENȚ A 
DIN CAIRO

tal de 25 milioane do
lari, furnizat în mod 
egal de ambele țări. 
In același context al 
promovării relațiilor 
de cooperare cu sta
tele din zonă au fost 
examinate probleme 
privind colaborarea 
dintre Egipt și Libia 
în diverse domenii.

în aceeași ordine de 
idei, amintim 
cent, la Cairo, 
loc semnarea 
constitutiv al 
tății de conducte pe
troliere Golful Suez 
— Mediterana" (SUE- 
MED). Această con
ductă va juca un 
rol de prim ordin în va
lorificarea principalei 
bogății naturale a re
giunii și în stimularea 
colaborării economice 
intre țările arabe. 
„Sperăm cu toții — 
scrie cotidianul „Jour
nal D'Egypte" — ca a- 
ceastă 
dioasă, 
căreia

că, re- 
a avut 
actului 
„Socie-

lucrare gran- 
la realizarea 
au contribuit

toate statele arabe, va 
constitui un preludiu 
promițător Ia executa
rea altor proiecte ase
mănătoare".

După cum arată zia
rele egiptene, societa
tea nou creată va dis
pune de un capital de 
400 milioane dolari, 

. din care Egiptul aco
peră jumătate, Ara
bia Saudită, Kuweitul 
și Abu Dhabi cite 60 
milioane fiecare, iar 
Qatarul 20 milioane. 
Acționarii vor fi re- 
prezentați în consiliul 
de administrație pro
porțional cu capitalu
rile lor. Egiptul va 
primi circa 28 la sută 
din sumele încasate de • 
SUEMED de la țările 
sau firmele ce vor u- 
tiliza conducta pentru 
transportul petrolului.

Lucrările 
strucție ale 
tei, care va 
lungime de 
vor 
te 
se . __ ____ ____
două etape. în prima 
etapă, care se așteaptă 
să dureze doi ani, con
ducta va avea o capa
citate inițială de 40 
milioane tone, urmînd 
ca în cea de-a doua 
să se dubleze. Ulte
rior, prin noi comple
tări, ea va putea să 
transporte pînă la 120 
milioane tone anual.

După cum arată zia
rul „Le Progres Egyp- 
tlen", la Alexandria, 
capătul nordic al con
ductei, va fi construită 
o mare rafinărie.

Secretarul general al P.C. 
din Marea Britanie, John 
Gollan, a arătat, într-un interviu a- 
cordat ziarului „Neues Deutschland", 
că în Anglia comuniștii și alte for
țe de stingă avansează propuneri 
clare pentru rezolvarea actualelor 
probleme ale țării în interesul majo
rității populației. Propunerile vizea
ză în esență curmarea grabnică a 
creșterii prețurilor, desființarea li
mitărilor privind remunerarea sala- 
riaților și abrogarea întregii legisla
ții antisindicale, sporirea, impozitelor 
percepute de la cei cu averi mari, 
reducerea cheltuielilor militare, ela
borarea unui plan de dezvoltare a 
energeticii țării.

în R. F. Germania urmează 
să înceapă, azi, „referendumul" în 
cadrul căruia salariații din industria 
metalurgică și funcționarii publici 
se vor pronunța asupra oportunității 
declanșării unei greve generale in 
sprijinul revendicărilor lor de îmbu
nătățire a condițiilor de viață.

de con- 
conduc- 
avea o

300 km, 
nu pes- 

vreme și
începe 

multă 
vor desfășura în

Nicolae N. LUPU

Convenția extraordinară 
a Consiliului general al sindicatelor 
din Japonia (S.O.H.Y.O.), cea mai 
mare centrală sindicală niponă, cu 
4,3 milioane membri, și-a încheiat 
lucrările. A fost adoptat, în unani-

„MĂRINER-10"

PASADENA 6 (A-
gerpres). — Sonda 
spațială americană 
„Mariner-10“ a trans
mis, marți seara, pri
mele imagini 
planetei Venus, 
firmind temerile 

defectarea 
trecută a 
principal 

zboru- 
vehi- 
func-

ale 
In- 
ge-

nerate de 
săptămina 
sistemului 
de control 
lui, aparatura 
cului spațial a 
ționat bine. La scurt 
timp după atingerea 
punctului de apropie
re maximă de Venus 
(5 770 km), la Pasa-

al

WASHINGTON 6 — (Cores
pondență de la C. Alexandroaie). 
Azi încep la Washington lucră
rile primei conferințe anuale a 
Societății americane pentru pro
blemele 
(W.P.S.).
W.P.S. — formată din sociologi, 
academicieni, oameni de știință, 
cercetători, profesori universi
tari — are ca obiectiv principal 
organizarea de reuniuni naționa
le, regionale și internaționale 
pentru facilitarea înțelegerii și 
cercetării complexelor 
ale populației lumii.

Un punct important 
da primei conferințe 
îl constituie „Conferința mon
dială pentru problemele popu
lației organizată de Națiunile 
Unite în capitala României, 
București". Agenda mai inclu
de teme ca „Aspectele sănătății 
și dinamica creșterii populației". 
„Politica populației și resursele 
naturale".

populației lumii 
înființată în 1973,

probleme

pe agen- 
a W.P.S.

Lucrările de colaborare 
dintre Comitetul național 
apicol al U.R.S.S. și „Api- 
mondia" care s_au desfășurat 
sub conducerea prof. dr. V. Harnaj 
(România), președintele Federației 
internaționale a asociațiilor de api- 
cultură, au luat sfirșit la Moscova, 
în convenția de colaborare semna
tă cu acest prilej sînt prevăzute for
mele de conlucrare dintre cele două 
organizații, ce vor fi coordonate 
direct de Institutul internațional de 
tehnologie și economie apicolă al 
Apimondiei, cu sediul la București, 
întreprinderile de specialitate din 
U.R.S.S. vor primi, prin intermediul

dena au început să 
parvină primele fo
tografii ale planetei, 
precum și celelalte 
date științifice. Ima
ginile nu dezvăluie 
detaliile suprafeței ve- 
nusiene, planeta fiind 
învăluită de forma
țiuni dense de 
așezate, potrivit 
melor aprecieri, 
straturi suprapuse, in
tre 40 și 80 km alti
tudine. Pe alocuri, al
bul strălucitor al no
rilor este punctat de 
pete de culoare mai 
inchisă, a căror pro-

nori 
pri- 

in

intrigă deo- 
pe specia- 

fost exami- 
atenție cli- 
bază de raze

veniență 
camdată 
liști. Au 
na te cu 
Seele pe
ultraviolete, din a că
ror comparare s-ar 
putea constata dacă 
atmosfera planetei este 
sau nu bintuită de 
furtuni. Conform in
formațiilor transmise 
de stațiile automate 
sovietice „Venus", ca 
și de precedentele 
sluni „Mariner", 
rii venusieni s-ar 
plasa cu viteze 
mari de 300 km 
oră.

mi- 
no- 
de- 
mai 

la

ale Iranului au căzut, în ultimele 
zile, ninsori abundente, urmate de 
un val de frig neobișnuit de puter
nic. La Teheran mercurul termo- 
metrului a coborit, luni noaptea, la 
8 grade sub zero, iar în regiunea 
Kurdistan temperatura a scăzut la 
minus 33 de grade.

Președintele Ecuadorului 
a primit pe ministrul român 

al minelor, petrolului 
și geologiei

QUITO 6 (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, Bujor Almă- 
șan, a făcut o vizită de lucru în 
Ecuador. Ministrul român a avut con
vorbiri rodnice cu ministrul ecuado- 
rian al resurselor naturale și energe
tice, Gustavo Jarrin Ampudia, pri
vind colaborarea între cele două țări 
în domeniul petrolului, industriei mi
niere și industriei de medicamente.

La încheierea vizitei, ministrul ro
mân a fost primit de președintele 
Republicii Ecuador, general de bri
gadă Guillermo Rodriguez Lara, că
ruia i-a transmis din partea pre
ședintelui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, un mesaj de 
sănătate și fericire. Mulțumind pen
tru urările ce i-au fost adresate, pre
ședintele Ecuadorului a transmis, 
la rîndul său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări de 
fericire și sănătate, precum și mulțu
mirile guvernului ecuadorian pentru 
operativitatea cu care partea română 
a acționat în vederea traducerii în 
fapte a înțelegerilor stabilite cu oca
zia vizitei la nivel înalt.

DINAMISMUL 
AGRICULTURII LIBIENE

TRIPOLI 6 (Agerpres). — în tim
pul monarhiei, pămînturile cultiva- 
bile ale Libiei erau total ignorate. 
Drept urmare, țăranii erau con- 
strînși să se dezintereseze de agri
cultură și să-și caute de lucru în 
alte sectoare, în ciuda faptului că 
Libia este o țară a cărei abundență 
de păminturi cultivabile oferă pers
pective favorabile acestei ramuri a 
economiei. După înlăturarea monar
hiei sectorul agrar s-a bucurat de 
un larg ajutor al statului, reflectat 
în importantele credite acordate 
unui mare număr de țărani de pe tot 
întinsul republicii. Țăranii au pri
mit, de asemenea, mașini și echi
pament agricol modern. Rezultatele 
acestei preocupări au început deja 
să apară în diversele regiuni ale re
publicii. Producțiile agricole obținu
te în 1973 depășesc toate recordu
rile anterioare.

Ziarul „Al Fajr al Jadid" relatea
ză că numai în 1973, unui număr de 
32 324 gospodării țărănești le-au fost 
acordate credite agrare totalizînd 
4 305 000 dinari libieni.

• COPIII JAPONEZI Șl 
TELEVIZIUNEA. Asociația 
japoneză a directorilor de școli 
primare, care a întreprins timp 
de doi ani o anchetă cu privire 
la efectele mijloacelor de infor
mare în rîndul școlarilor, a a- 
juns la concluzia că urmărirea 
excesivă a programelor de tele
viziune împiedică pe copii să 
se concentreze asupra studiilor 
și să-și dezvolte capacitatea de 
observare. Anchieta a fost fă
cută în rîndul a aproape 20 000 
elevi din hlasele V—VI (10—12 
ani) proveniți atît din mediul 
urban, cît și din cel rural. Cea 
mai mare parte dintre ei con
sacră zilnic televiziunii, în me
die, două ore — iar duminica și 
în vacanțe chiar mai mult — 
urmărind cu precădere filme 
polițiste și de desene animate, 
emisiunile de sport și muzică 
ușoară. Foarte puțini urmăresc 
emisiunile de informații. Lec
tura, în schimb, este neglijată : 
38 la sută din școlarii orășeni 
nu citesc deloc cărți de litera
tură, față de un procent de 47 
la sută la sate.

• VIGILENTUL CHAR
LIE. în goana mașinii, poți să V 
treci pe lingă el, fără să știi 
că „Charlie" e de fapt un robot. 
Echipat cu o cască obișnuită și 
o salopetă portocalie, vizibilă la

mare distanță, robotul Charlie, 
cum a fost botezat, are rolul 
de a avertiza asupra lucrărilor 
de construcție pe autostrada din 
vecinătatea orașului Frankfurt, 
din R.F.G. Acționind pe bază 
de baterii, omul mecanic agită 
un steag, fie cu „mina" stingă, 
fie cu cea dreaptă, în funcție de 
blocarea unuia sau altuia dintre 
sensurile șoselei. Sarcină grea. 
Charlie trebuie să fie mereu cu 
ochii-n patru, nu cumva să pro
ducă vreo încurcătură...

Un nou stat independent - 
GRENADA

La St. George’s, oră
șel cu străzi pitorești, 
înecate într-o vegeta
ție luxurintă, urmea
ză să se desfășoare 
azi festivitățile orga
nizate cu prilejul pro
clamării independen
ței insulei Grenada, 
act hotărît în urma 
negocierilor din iunie 
anul trecut între re
prezentanții guvernu
lui britanic și o dele
gație grenadiană, con
dusă de primul mi
nistru,. Eric M. Gairy.

Grenada (192 km p 
și aproximativ 100 000 
locuitori) este o insu
lă vulcanică, de for
mă aproape ovală. 
Spre deosebire de alte 
insule din arhipelagul 
Antilelor Mici, ea se 
bucură de o climă 
mai blîndă și este mai 
puțin afectată de ura
ganele care bîntuie 
periodic zona Mării 
Caraibilor. Descoperi
tă de Columb în 1498, 
în timpul celei de-a 
doua expediții în cău
tarea „Lumii noi", 
insula era locuită de 
indienii caraibi, de la 
care provine denumi
rea agitatei mări din
tre cele două Americi. 
Procesul de extermi
nare a băștinașilor, 
inițiat de conqistado- 
rii spanioli, a fost de
finitivat apoi de colo
nizatorii francezi și 
englezi, care au stăpî- 
nit alternativ acest 
teritoriu pînă în 1783, 
de cînd a rămas neîn
trerupt posesiune a 
coroanei britanice, în 
mare parte, populația 
provine din sclavii 
aduși cîndva din Afri
ca să muncească pe 
plantații pentru apro

• PRIETENUL NECU- 
V1NTĂTOR. într-una din zile, 
Petăr Antonov, Sdnător din Ko- 
tenovți (Bulgaria), a adus din 
pădure un pui de mistreț care 
s-a adaptat neașteptat de re
pede la o existență domestică. 
Mai mult, puiul, devenit acum 
un porc mistreț în toată pu
terea cuvîntului, este un prieten 
nedespărțit al vînătorului.

• PENTRU CURMA
REA BRACONAJULUI. 
Guvernul Kenyei a luat hotă- 
rîrea de a institui pedeapsa ca
pitală în unele cazuri de bra
conaj, considerate excepționale. 
Această decizie este urmarea 
faptului că în pădurile kenyene 
se săvirșește un adevărat ma
sacru împotriva elefanților. Nu
mai în perioada ianuarie-sep- 
tembrie 1973 au fost uciși 12 000 
de elefanți, cifră ce reprezintă 
de fapt 20 la sută din totalita
tea acestor pachiderme existen
te în Kenya. în parcul național 
Tavo, de pildă, zilnic sînt uciși, 
în medie, cinci elefanți, pentru 
a li se smulge prețiosul fildeș. 
Creșterea rapidă a prețului la 
colții de elefant — care a atins 
35 dolari livra (o livră =■ 453 gr) 
— a dat un impuls neașteptat 
braconajului. Vor accepta oare 
amatorii unbr cîștiguri obținute 
cu prețul decimării elefanților 
tîrgul „dinte pentru dinte" ?

vizionarea metropolei 
cu banane, bumbac, 
cacao, zahăr din tres
tie etc.

în ciuda inegalității 
de forțe, populația 
micii insule și-a ur
mat dîrz idealul de 
libertate. în 1958 insu
la intră în federația 
de inspirație engleză 
a Indiilor occidentale, 
dizolvată în 1962, sub 
presiunea luptei de 
eliberare. La-, 3 martie 
1967 Grenada dobin- 
dește statutul de „stat 
asociat" la Marea Bri
tanie și de membru 
al Commonwealthului, 
împreună cu alte cinci 
insule din zonă. Ca 
teritoriu asociat, dis
pune de autonomie 
internă, depinzînd de 
Anglia în problemele 
apărării și afacerilor 
externe.

Procesul de clarifi
care politică din ulti
mii ani a dus la întă
rirea pozițiilor forțe
lor favorabile inde
pendenței. Ultimele

alegeri s-au soldat cu 
victoria Partidului La
burist Unit, condus de 
Eric Gairy, partizan 
al independenței. în 
cursul negocierilor din 
vara anului trecut, s-a 
convenit că Grenada 
va primi din partea 
Angliei în viitorii trei 
ani un ajutor econo
mic în valoare de un 
milion de lire sterli
ne, precum și unele 
credite fără dobîndă. 
De altfel, dificultățile 
economice și finan
ciare ale insulei se 
află la originea stării 
de încordare înregis
trată în ultimele săp- 
tămîni, încordare care 
se speră că va fi es
tompată de actul ce 
urmează a fi sărbătorit 
astăzi.

Conform celor sta
bilite în cursul nego
cierilor de anul trecut, 
după proclamarea in
dependenței, Grenada 
va cere admiterea în 
Organizația Națiuni
lor Unite.

• DIRIJABILUL IN AC
TUALITATE. Ca urmare • 
crizei de energie mondiale, 
transportul de mărfuri ar putea 
fi asigurat, în următorii zece 
ani, cu ajutorul dirijabilelor — 
apreciază organizatorii „primei 
conferințe internaționale asupra 
dirijabilelor", care urmează să 
se țină la Londra în primăvara 
acestui an. Potrivit părerii lor, 
acest mijloc de transport, aban
donat în urmă cu 40 de ani, va 
crea posibilitatea expedierii les
nicioase a unor încărcături de 
10 pînă la 500 tone, la un preț 
de cost cu 50 la sută mai ieftin 
decît la avioanele folosite astăzi 
în mod obișnuit.

• DIN TRECUTUL CI
VILIZAȚIEI EUROPENE. 
Tînărul oraș al chimiștilor 
Halle-Neustadt, din R.D. Ger
mană, a sărbătorit recent zece 
ani de existență. Dar, cum au 
stabilit specialiștii, locul unde 
se edifică în continuare noul 
oraș are o istorie multisecu
lară. în timpul săpăturilor pen
tru fundațiile unor blocuri de 
locuințe pe o porțiune la vest 
de riul Saale au fost descope
rite diferite unelte pentru ex
ploatarea sării, datînd de apro
ximativ 2500 de ani. Cu acest 
prilej au fost identificate cel 
puțin 20 de porțiuni de teren de 
unde încep să fie scoase Ia 
iveală piese arheologice de 
mare interes pentru studierea 
civilizației europene.
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