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3. INVESTIȚIILE

SA MUNCEASCĂ BINE
Ne apropiem de sfîrșitul anului 

1974 — un an cu semnificații 
sebite. marcat de a XXX-a 
versare a eliberării patriei, de 
greșul al XI-lea al partidului 
în fiecare zi continuă să sosească, 
din toate colțurile țării, noi vești 
ale muncii însuflețite, 
de milioane de oameni — muncim 
cu brațele și cu mintea, hotărîți să 
asigurăm, nouă și țării, o viață tot 
mai înfloritoare. „Pentru flecare co
munist, pentru fiecare cetățean 
munca este o datorie fundamentală, 
de onoare", subliniază Codul eti
cii și echității socialiste, în socie
tatea 
chiul 
re — 
pilne

Congresul al XI-lea al partidului 
a deschis națiunii noastre perspec
tive minunate de progres și pros
peritate, civilizație și bunăstare. 
Este însă evident că această pros
peritate nu se realizează de la sine. 
Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în încheierea lucrărilor 
Congresului, pornim nu la plimbare, 
ci la un drum lung de muncă se
rioasă, dirză, susținută ; tocmai în
țelegerea acestui adevăr însuflețește 
colectivele de oameni ai muncii în 
străduințele pentru încheierea cu 
rezultate optime a anului 1974, in 
pregătirea temeinică a producției 
anului viitor, in lupta pentru de
vansarea cincinalului.

Munca eliberată de exploatare 
este factorul hotărîtor al spo
ririi venitului național, este iz
vorul hotărîtor al propriei bunăstărl. 
A accelera dezvoltarea economico- 
socială a țării — prin creșterea con
tinuă a producției și a productivi
tății muncii, prin îmbunătățirea ca
lității produselor, prin grija pentru 
folosirea gospodărească a materiilor 
prime și disciplina strictă a pro
ducției, înseamnă a ne făuri nouă 
Înșine o viață tot mai bună, con
diții de civilizație tot mai înaltă. A 
dărui muncii tot ce ai mai bun, ca 
efort, pricepere și experiență, fără 
a-ți drămui timpul, a-ți încorda 
toate puterile minții pentru a găsi 
cele mai eficiente soluții de sporire 
a contribuției tale la prosperitatea 
generală este prima îndatorire ci
vică a fiecăruia dintre noi.k_____ _______

deo- 
ani- 
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— Și
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noastră înfăptuindu-se ve- 
deziderat al clasei muncitoa- 
„nici muncă fără pîine, nici 
fără muncă".

Fiecare avem însă o dublă în
datorire. A munci tu însuți bine în
seamnă nu numai a face totul ca 
aportul tău să fie de cea mai înaltă 
calitate, ci mai înseamnă să-i ajuți 
tovărășește pe cei din jur să mun
cească și ei bine. Fruntașul în 
muncă nu poate avea o satisfacție 
deplină decît dacă și tovarășii săi, 
colectivul din care face parte, își 
realizează cu succes sarcinile de 
producție. Iar acest deziderat im
pune ca fruntașul în producție să 
intervină, cu toată pasiunea sa, cu 
toată experiența sa, ca adevărat 
tovarăș, sprijinindu-i pe ceilalți, 
îndeosebi pe tineri, în ridicarea ca
lificării. Anul 1975, în care vom păși 
peste cîteva zile, ridică sarcini deo
sebite ; vor intra în producție noi 
obiective, rîndurile muncitorimii 
vor spori — și este absolut necesar 
ca detașamentul mereu mai larg al 
fruntașilor în producție să-și ajute 
colectivele din care fac parte să 
devină în întregul lor fruntașe — 
aceasta fiind, de fapt, însăși esen
ța întrecerii socialiste.

în acest context trebuie sublinia
te obligațiile conducerilor unităților 
socialiste — în primul rînd. pentru 
asigurarea condițiilor corespunză
toare unei desfășurări normale a 
procesului de producție. Fie că este 
vorba de grija pentru asigurarea 
aprovizionării tehnico-materiale, 
pentru întreținerea mașinilor și a 
utilajelor, pentru revizuirea și re
pararea lor la timp, redueîndu-se 
la maximum Întreruperile neplani
ficate și stagnările de producție 
sau de crearea acelui microclimat 
sănătos de care este nevoie la fie
care loc de muncă, conducerile 
tehnico-administrative trebuie să 
asigure condițiile necesare, incit 
munca fiecăruia să dea maximum 
de randament. Desigur, toate aces
tea presupun ca și comitetele șl 
consiliile muncitorești din între
prinderi, sindicatele și comitetele 
de femei, organizațiile de tineret și 
înseși colectivele de muncă respec
tive să intervină mai activ pentru 
a asigura valorificarea cu maxi
mum de randament a potențialului 
material și uman din fiecare uni
tate economică socialistă.

Noțiunea de a ajuta pe ceilalți

să muncească bine are însă înțele
suri și mai largi, pe planuri sociale 
ample. Avem, astfel, în vedere În
săși colaborarea între colective — 
nu numai între secții și ateliere, 
dar și între întreprinderi și ramuri 
economice. Sînt, spre exemplu, în
treprinderi care se mîndresc, pe 
bună dreptate, cu rezultatele lor 
remarcabile, dar care nu se pot 
lăuda și in ceea ce privește înde
plinirea unor obligații contractuale 
— ceea ce creează altor colective 
dificultăți în efortul de a îndeplini 
și depăși și ele planul de produc
ție. Adevărul că a munci bine în
seamnă a ajuta șl pe alții să mun
cească bine — impune, prin urma
re, ca între întreprinderi, ministere 
sau județe să nu-și facă loc nici 
o manifestare de interes îngust, de 
egoism, fiecare avînd datoria de 
a-și respecta, la timp și pe deplin, 
angajamentele luate față de alții.

Făuritorul de bunuri — fie ele 
materiale ori spirituale — merită 
stima și prețuirea celor din jur, 
dar în aceeași măsură el trebuie 
înconjurat și de grija tuturor. Pen
tru ca el să se poată prezenta îna
intea fiecărui schimb în plenitudi
nea forțelor sale, fizice și psihice, 
pentru ca randamentul muncii sale 
în slujba societății să atingă in 
fiecare zi cota maximă, mai trebuie 
ca noi toți să-1 ajutăm. Cum ? în- 
deplinindu-ne prompt și exemplar 
îndatoririle ce le avem fată de 
omul muncii în ipostaza sa de ce
tățean. Firește că solicitudinea o- 
mului de la ghișeul unde te-ai pre
zentat pentru a-ți rezolva o proble
mă personală, amabilitatea cu care 
ai fost tratat în magazin, la pia
ță, de către întreprinderea de trans
port în comun — toate îți pot crea 
dispoziția necesară pentru ca. ajuns 
la locul de producție, să dai muncii 
în ziua respectivă tot ceea ce ești 
capabil.

In marele efort de a produce mal 
mult și mai bine, cu toții trebuie 
să ne considerăm angajați solidar. 
Succesul general depinde atît de 
munca fiecăruia dintre noi, cit și 
de modul și măsura în care-i aju
tăm și pe ceilalți să muncească 
mai bine.
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strucțiile învățămîntului 
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pretutindeni

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, joi diminea
ță, pe tovarășul Haralambos Dra- 
kopoulos, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Grecia (interior), care, la invitația 
C.C. al P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc o in
formare reciprocă asupra activității

ți preocupărilor actuale ale celor 
două partide, precum și un schimb 
de vederi în legătură cu unele pro
bleme ale vieții internaționale.

în cursul convorbirii a fost ex
primată hotărîrea de a dezvolta în 
continuare relațiile dintre cele 
două partide în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei socialis
mului și păcii.

A fost reafirmată, totodată, hotă
rîrea celor două partide de a acționa 
și în viitor pentru dezvoltarea re
lațiilor tradiționale de prietenie 
dintre cele două popoare, pentru

amplificarea raporturilor politice; 
economice, tehnico-științifice și 
culturale dintre România și .Grecia, 
pentru conlucrarea dintre cele 
două țări în vederea transformării 
Balcanilor într-o zonă denuclearl- 
zată, a păcii și colaborării între 
popoarele regiunii, consolidării 
cursului spre destindere, securitate 
și cooperare în Europa și în întrea
ga lume, instaurării unei noi ordini 
politice și economice internaționale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de 
stimă și înțelegere reciprocă.

Cronica întrecerii socialiste consemnează s

Colective cu planul anual îndeplinit
® Industria 

județului Brăila
BRĂILA (Corespondentul „Scîn- 

teii“, Mircea Bunea). — Oamenii 
muncii din .induștria județului Brăila 
au îndeplinit planul pe 1974. în cele 
citi'ci zilfe rărilaSe pînă la sfîrșitul a- 
nului, ei vor realiza suplimentar cir
ca 14 000 tone laminate, 11,5 milioa
ne mc gaze de sondă, 550 tone oțel, 
1 500 tone bucăți osii montate, 780 
tone oțel-beton, 675 tone rețele cord, 
850 000 lei mobilier din lemn, 700 
tone celuloză, l 000 tone hîrtie și 450 
tone cartoane. Toate acestea vor de
termina ca producția globală indus
trială 
la să 
lei.

FLUVIALE vor realiza pînă la 31 
decembrie, peste prevederile anua
le, un trafic portuar de circa 660 000 
tone mărfuri. Față de nivelul atins 
în anul 1973 prin porturile românești 
de la Dunăre traficul de mărfuri 
marchează anul acesta o creștere de 
1,36 milioane tone.

suplimentară a județului Brăi- 
atingă în acest an 120 milioane

@ Numeroase 
unități economice 

îndeplinind sarcinile anuale 
plan, DOCHERII PORTURILOR

de

Un număr de 30 DE MARI ÎNTRE
PRINDERI CONSTRUCTOARE DE 
MAȘINI GRELE au îndeplinit pre
vederile planului de producție pe 
anul 1974. Se creează astfel premise 
ca pînă la sfîrșitul anului să se ob
țină, pe întreaga ramură, o produc
ție suplimentară de 5,3 miliarde lei. 
Cumulate pe întreaga perioadă a a- 
nilor 1971—1974, depășirile înregistra
te de colectivele celor 30 de uzine 
vor reprezenta 7 250 de tractoare, 101 
excavatoare, 11 instalații pentru fo
raj, 274 poduri rulante, 6 500 de auto
turisme și multe alte produse de 
mare complexitate tehnică.

De la întreprinderea de osii șl boghiuri din Balș către beneficiarii din țară. Se efectuează o ultimă verificare la un nou lot de produse. Calificativul ? Foarte bine I Foto : S. Cristian

ÎNTREPRINDEREA

Constructorii comprima timpul...
• La COMBINATUL DE MATE

RIALE DE CONSTRUCȚII DIN 
TlRGU JIU a intrat în funcțiune o 
linie tehnologică proiectată a avea o 
capacitate anuală de 320 000 tone ci
ment. Sortimentele realizate de acest 
combinat, datorită caracteristicilor 
lor superioare, vor servi, îndeosebi, 
la executarea de hale industriale, 
blocuri de locuințe, traverse de be- 
ton-armat pentru căile ferate, poduri, 
șosele și pasaje denivelate, construc
ții social-culturale și turistice. Ma
joritatea utilajelor și instalațiilor 
care asigură un înalt grad de meca
nizare și automatizare a proceselor 
tehnologice sînt realizate de uzinele 
constructoare de mașini din Bucu
rești, Reșița, Brăila, Brașov și din 
alte localități din țară.

asigură utilizarea cu eficiență mărită 
a tuturor capacităților productive, 
noile mașini de țesut sporesc produc
ția întreprinderii cu aproape 3 mi
lioane mp țesături pe an. Intrarea In 
producție la parametrii proiectați a 
noilor utilaje tehnologice marchează 
și încheierea etapei de dezvoltare și 
modernizare a cunoscutei întreprin
deri textile timișorene, 
pentru actualul cincinal.

prevăzută

ÎNTREPRIN
DE MĂTASE 
TIMIȘOARA.

0 O „premieră" și Ia 
DEREA DE ȚESĂTURI 
„GAROFIȚA" DIN 
Aici au intrat pe fluxul tehnologic
aproape 200 de noi războaie automate 
de țesut de fabricație românească. 
Amplasate în cadrul spațiilor orga
nizate după criterii științifice, care

recent bilanț al 
în întrecere de 
și tehnicienii de pe ȘAN- 
DE CONSTRUCȚII INDUS- 
DIN BISTRIȚA relevă fap

ta această

realizărilor 
muncitorii.

e Un 
obținute 
inginerii 
TIERUL 
TRIALE
tul că aici se lucrează, 
oră, in contul ultimelor zile din luna 
martie a anului 1975. Pe șantierele ■ 
două importante obieclive industrials 
— întreprinderea de textile extra- 
late din Năsăud și Fabrica de sticlă
rie din Gherla — constructorii șl 
montorii au început probele meca
nice pentru punerea în funcțiune a 
primei unități cu 60 de zile Înainte 
de 
30

termen, iar a celei de-a doua cu 
de zile.ACEI OAMENI DEOSEBIȚI

l tova-
Dina, 

privirile

Analiza multilaterală 
ți profundă a tuturor 
laturilor vieții societă
ții noastre actuale, 
realizată cu clarviziu
ne științifică la recen
tul Congres al partidu
lui, s-a oprit îndelung, 
cum era și firesc, asu
pra perfecționării ac
tivității politico-ideo- 
logice pentru educarea 
oamenilor muncii, pen
tru formarea. unui 
om nou. Documentele 
Congresului, Raportul 
secretarului general al 
partidului, indicînd 
multitudinea și inter
dependența factorilor 
ce concură la desfășu
rarea acestui amplu și 
de durată proces, au 
subliniat, încă o dată, 
cu deosebită claritate, 
responsabilitățile ce 
revin creației literare 
ți artistice.

Mi se pare pe de
plin firesc ca arta 
noastră să recepteze 
aceste pregnante în
demnuri la o mai 
bună cunoaștere a de
venirii complexei rea
lități sociale, pentru a 
participa prin scrisul 
nostru, prin oamenii 
pe care-i zămislim sub 
chipul personajelor, cu 
mijloacele noastre spe
cifice, la împlinirea a- 
cestor țeluri. Sensul, 
vigoarea unei litera
turi sînt conferite cu 
deosebire de calitatea 
și dimensiunile uma
nului. De aceea și o- 
pera de artă, mai cu 
seamă proza, se cen
trează in jurul unui 
personaj, chemat să 
afirme ori să infirme, 
să fie un liant între 
lumea care îl răscoleș-

te și tulbură și pe care 
el o tulbură și o răs
colește.

în cuvîntarea rostită 
la trecuta adunare 
generală a scriitorilor, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu 
complexitatea eroului 
zilelor noastre : „E-
roul epocii socialiste 
nu este un supraom ;

a-

sublinia

s-a străduit să reali
zeze prin unii din cei 
mai de seamă repre
zentanți ai săi 
cest deziderat. Aș
aminti cîteva. care 
probabil s-au împlin- 
tat, s-au fixat durabil 
In memoria mea și 
poate și a cititorilor. 
Mă gîndesc, de exem
plu, la acel consistent

nu găsește calea exac
tă a sensului timpului. 
Și de asta poate 
atît mai dureros 
morabil. Desigur 
trebuie amintite 
sonajele de o voioșie 
sarcastică ale lui D.R. 
Popescu, și multe și 
de atîtea ori convingă
toarele creionări de 
personaje ale unor

e cu 
me- 
mai 
per-

numit „erou" — ți „e- 
rou“ fiind a concurat 
de multe ori... starea 
civilă.

Nu cunosc o lup
tă mai mare, o încleș
tare mai aprigă, sfî- 
șietoare și dureroasă — 
artistic vorbind — de- 
cit între creator și per
sonajul său definito
riu. Un mai mare e-

Personajul timpului nostru,
personajul cărților noastre

el are și calități și de
fecte, trăiește și bucu
rii și amărăciuni, și 
izbinzi și infringeri, 
iubește, visează, se 
zbuciumă ca orice fi
ință omenească. Lite
ratura trebuie să-1 în
fățișeze așa cum e in 
realitate, dar relevin- 
du-i lipsurile trebuie 
să-i punem totodată 
in evidență cu putere 
ceea ce-1 caracterizea
ză, și anume faptul că 
viața sa e străbătută 
de patosul revoluțio
nar al idealului socia
list, că el pune mai 
presus de orice inte
resele colectivității, că 
se dăruiește cu toată 
pasiunea muncii sale, 
cauzei socialismului, 
cauzei poporului".

Literatura noastră

realizat Andrei Sabin 
din „Străinul" lui Ti
tus Popovici, personaj 
de o frondă juvenilă, 
care de la o teză de 
școală în care și-a ex
primat convingerile a- 
dolescent și orgolios- 
protestatare, ajunge 
după căutări sfișie- 
toare Ia propriile sale 
înțelegeri, altfel spus 
la propriile sale „te
ze". Nicolae Moromete, 
tinăr și el, caută, scor
monește îndirjit sensu
rile istoriei căreia îi 
este martor și în parte 
o făurește participînd 
și la excesele ei lătu
ralnice ca și la izbin- 
zile ei, Ion Mohreanu 
din „îngerul a strigat" 
de Fănuș Neagu are 
îndirjirea celui care, 
vrînd să fie justițiar.

prozatori tineri ori mal 
puțin tineri.

Cu toate aceste suc
cese confirmate de 
timp, uneori însăși 
structura personajelor 
noastre suferă de su
flul efemer al modei. 
S-a mers de la adula
re, la identificarea 
personajului cu auto
rul sau. invers, pînă la 
totala lui contestare. 
Și aceasta poate șl 
pentru faptul că el, 
personajul, n-a mai 
vrut, de cîteva ori, să 
accepte celelalte arti
culații ale alcătuirii și 
convenției epice, și a 
Început „să muște" din 
ele încrezător, agresiv 
și naiv : poate și pen
tru că își căuta și își 
găsea autonomia, pen
tru că a fost prea des

fort de apropiere și 
supunere a acestuia, 
de îndepărtare față de 
el, și pe urmă o mai 
ascuțită nostalgie a 
lui, a revederii și re
venirii asupra alcătui
rii lui în linii, replici, 
gesturi și emoții mai 
distincte și mai con
vingător comunicabile. 
Un personaj literar 
presupune un cumul 
de observații făcute cu 
o neostenită și proas
pătă aplecare asupra 
datelor realului, asu
pra descifrării perma
nenței din ele și mai 
presupune, cred, par
ticipări și renunțări la 
tine însuți, chiar re
angajări etice și so
ciale ferme. Ne apare 
acum, mal clar ca ori- 
cînd, necesitatea de a 
face din personajele

cărților noastre 
gini sintetice, 
zentative 
timp in permanentă 
mișcare.
revoluționari conștienți 
angajați in vasta ope
ră de edificare a noii 
societăți. Cuvintele se
cretarului general ros
tite în fața Congresu
lui ne solicită să par
ticipăm Ia formarea 
omului nou „debarasat 
de mentalitatea retro
gradă, de egoism și 
alte manifestări nega
tive, rămășițe ale ve
chii orinduiri — să 
milităm pentru forma
rea unui om animat 
de spiritul prieteniei 
și întrajutorare în 
muncă si viață".

Dacă am amintit mai 
sus cîteva personaje 
reprezentative pentru 
proza timpurilor noas
tre tinere, am făcut-o 
pentru a sublinia că 
întocmai ca în viață, 
viitoarele noastre per
sonaje, rămînînd tot 
tinere, vor marca o 
nouă etapă, se vor si
tua pe o treaptă supe
rioară de 
Poate că nu toate a- 
ceste 
intra In istoria litera
ră. Dar prin ceea ce 
au în ele mai durabil : 
aspirație și ideal, sin
ceritate și adevăr, a- 
tunci cînd aceste per
sonaje își așează ume
rii ori tîmpla lingă u- 
merii și tîmpla timpu
lui actual, lingă adevă
rul și sensul acestui 
timp istoric pe care-1 
trăim — ele dobîndesc 
chezășia perenității.

ale
ima- 

repre- 
unui

Chipuri de

înțelegere.
personaje vor

Nicolae VELEA

DE TRACTOARE DIN BRAȘOV

Cu^cincinalul 
la export-realizat

BRAȘOV (Corespondentul „Scîn- 
teii", Nicolae Mocanu). — Construc
torii de tractoare brașoveni au reali
zat, cu un an și o lună mai devreme, 
sarcinile fizice de export la tractoare 
pe întregul cincinal. Avansul cîștigat 
va permite colectivului întreprinderii 
să livreze suplimentar pînă ia sfîrși
tul anului 1975 un număr de peste 
30 000 tractoare. Demn de subliniat 
este faptul că, în anii actualului cin
cinal, tractoarele românești au cunos
cut o desfacere fără precedent pe 
piețele externe. Numărul tractoarelor 
care vor fi exportate pînă la sfîrșitul 
anului ce vine va crește cu aproape 
300 la sută, comparativ cu cincinalul 
anterior. Pînă la această dată, trac
toarele românești au fost exportate 
în 80 de țări. în 1975, exportul de 
tractoare va înregistra o nouă creș
tere de peste 30 la sută față de a- 
cest an.

Livrări de mărfuri
înainte de termen

Numeroase colective dau curs, în 
momentul de față, tranzacțiilor per
fectate pentru anul 1975. Prin înde
plinirea sarcinilor aferente perioadei 
1971—1974, întreprinderea de prelu
crare a lemnului din Iași, ale cărei 
produse sînt cunoscute în 19 țări, va 
livra peste prevederi, pînă la sfîrși- 
tul acestui an, o producție evaluată 
la 1.6 milioane lei valută. Pentru sa
tisfacerea în condiții cit mai bune 
a cererilor de pe piața externă, uni
tățile economice din țară au trecut 
la asimilarea de noi produse. Com
binatul pentru prelucrarea lemnului 
din Bacău a început deja producția 
de serie a 12 noi garnituri de mobilă.

Ascult glasul 
rășului Carol 
ațintindu-mi i 
asupra noilor locomo
tive ce ies timide din 
hala de montaj, 
aerul saturat de 
pori. în lumina 
a soarelui de diminea
ță, dincolo de frontoa- 
nele de sticlă ale ha
lelor, se zăresc șirurile 
de blocuri ale cartie
rului Titan. Cu toată 
febrilitatea și sunetele 
înalte ale trenurilor 
ce forfotesc ca in
tr-un triaj, o atmosfe
ră de calm se degajă 
din acest complex in
dustrial.

— Care este cea mai 
mare piesă lucrată in 
uzină ?

— Coroana dintată a 
morii de ciment, cu 
diametrul de peste 
șapte metri. Sau vasul 
sferic de o mie de 
metri cubi, cu peste 
doisprezece metri dia
metrul...

întrebările naive 
nu-1 miră pe interlo
cutorul meu. deși ele 
nu i se pun de regu
lă. Activitatea unui 
secretar de partid ur
mărește să cuprindă 
ansambluri și meca
nisme umane și din 
tot ceea ce-mi poves
tește Carol Dina se 
vede intenția sa de a 
defini țesătura inti
mă a relațiilor dintre 
oameni în acest spa
țiu industrial. El 
mărește drumul 
talului, 
întregii 
tionale 
uzinele 
parte dintr-o tară 
o arhitectură industria
lă mobilă, in plină 
volutie.

— La începutul 
cestui cincinal se 
tima că uzinele 
August" isi vor dubla

Prin 
va

ma tă

ur- 
me- 

avînd viziunea 
economii na

și conștiința că 
acestea fac 

cu
e-

a-
es-
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capacitatea pînă în 
1975 și vor deveni cea 
mai puternică uzină 
din sectorul construc
țiilor de mașini. La 
acest sfirșit de an sîn- 
tem in măsură să 
firmăm 
nea 
Sîntem
peste șase sute șapte
zeci de milioane 1a 
producția globală in
dustrială. Cincinalul în 
patru ani și jumătate 
a devenit un 
tiv și avem toate 
tivele să socotim 
acest avans este 
numai 
real.

Intru 
și aici 
neste despre un „foc 
neîntrerupt", altcine
va vorbește despre o 
echipă ce se distinge 
zi de zi și despre oa
meni care „muncesc 
ca niște eroi". Desco
păr bucuria maistrului 
Ștefan Cazacu de la 
forjă în prezentarea 
personajelor care al
cătuiesc scenariul a- 
cestei secții fruntașe. 
Forja era unicul ate
lier de acest fel din 
tară. pînă la ivirea 
combinatului de la 
Tirgoviște. Bineînțeles, 
de aici au fost trimiși 
ingineri, forjori. șefi 
de echipă spre a con
stitui nucleele unor 
noi colective metalur
gice. Se dezvoltă alte 
uzine, dar și această 
uzină uriașă continuă 
să crească. Forja nouă 
e pe cale de împlinire.

— Sînteti mulțumiți 
de felul cum terminați 
acest an ?

— Aș putea să 
pund afirmativ, 
dindu-mă cum 
plecat și cum am 
iuns aici. Dăm cel 
tin zece milioane 
plus peste sarcina pla-

oa-

a- 
că previziu- 

se îndeplinește.
în avans cu

posibil, ci

laitmo- 
mo- 

că 
nu 
și

în hala forjei 
cineva pome-

nificată. cu toate că 
uzina in general s-a 
dezvoltat, iar noi am 
rămas in același spa
țiu și cu aceiași 
meni.

— Cum vă explicați 
sporul obținut ?

— Ne-am împărtășit 
din experiența de pînă 
acum. S-a Întărit dis
ciplina. Oamenii 
ambiționat 
fruntași in 
socialistă și 
colectiv se 
muncii.

Pilda Iul 
Antonache, 
lierului de 
este urmată 
oredere și 
de cei tineri, 
maistru i se datorează 
numeroase inovații și 
raționalizări, care au 
adus peste trei milioa
ne de lei economii. El 
a trecut anumite re
pere de Ia forjarea li
beră la 
matriță, a făcut 

lecții

s-au 
să rămînă 
întrecerea 

întregul 
dăruiește
Hristache 

șeful ate- 
matrițe. 
cu in- 

stăruință 
Acestui

răs- 
gîn- 
am 
a- 

pu- 
în

forjarea în 
de

seori lecții practice, 
care au constituit rea
le momente de inițiere 
și descoperire a se
cretelor meseriei. Pie
se de diferite dimen
siuni au primit, nu
mai din clește șl cio
can. forme geometrice 
perfecte șl s-au mo
delat după schitele 
desenate cu migală în 
sălile de proiectare.

în secția motoare, la 
mașina de danturat 
roti dințate îl aflu pe 
Stellan Șoacă, frezo
rul care realizează 
piese ce intră în echi
parea grupurilor de 
forai, locomotivelor, 
grupurilor electrogene, 
motoare de 350, 
750 cai putere.

de 
Ca

Tralan FILIP
(Continuare 
tn pag. a Il-a)
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Se spune, pe bună dreptate, că 
mina este o „uzină subterană". Dar 
faptul că membrii unor brigăzi chiar 
vecine nu se văd între ei ca într-o 
hală de la suprafață și nu se întilnesc 
decit în sala de pontaj sau la „gura" 
minei conferă muncii politico-edu
cative o anume particularitate. în 
plus, în abataje nu pot fi plasate 
lozinci care să îndemne la muncă 
susținută pentru cît mai mult căr
bune, nu pot fi văzute gazete de 
perete sau instalate difuzoare ale 
stației de radioamplificare. Și totuși, 
gazetele de perete, graficele care 
indică operativ clasamentul întrece
rii socialiste dintre brigăzi, sectoare 
și exploatări miniere, emisiunile sta
țiilor de radioamplificare — toate 
aflate la suprafață și concentrate în 
sala de pontaj, adică în locul unde-și 
dau întîlnire în fiecare zi toți „sca
fandrii" adîncurilor — au un puter
nic ecou în subteran. Ele contribuie 
la scoaterea în aceste zile a unor im
portante cantități de cărbune, a- 
dăugindu-se la cele 130 000 tone ex
trase peste plan, de la începutul 
anului, de către minerii din Vale.

...La o întîlnire — cum se spune — 
pe picior, secretarul comitetului 
de partid al Exploatării miniere Pe
trila, tovarășul Pavel Gheorghe, și 
Eugen Streikberger — un vechi și 
experimentat propagandist — gindesc 
conținutul noii ediții a gazetei de 
perete centrale — „Minerul". Ideea 
centrală a gazetei a fost conturată pe 
loc : de la angajamente la fapte. La 
fapte concrete. Și astfel, fără nici o 
amînare, în aceeași zi la gazetă au 
apărut scrisori despre modul cum se 
acționează concret pentru realizarea 
sarcinilor reieșite din hotărîrile Con
gresului, la diferite locuri de muncă, 
semnate de oameni de mare autori
tate la mină : șefii de brigadă Con
stantin Sprîncenatu. Gheorghe Bo
ghiu, Constantin Alexe, Alexandru 
Petrescu, Ion Carpen, secretarul or
ganizației de bază nr. 7, ing. Grigo- 
re Grăjdău, șeful sectorului V — 
fruntaș pe mină — Valeriu Stanciu, 
președintele comitetului 
muncii.

Notabil este și faptul că de a- 
ceastă dată a apărut și un

de ...critică și autocritică. în felul a- 
cesta s-a dat cuvîntul reștanțierilor: 
ing. Petru Tudor, șeful sectorului II, 
ing. Eugen Rakzik, șeful sectorului 
IV, șefului de brigadă Mihai Pri- 
șecaru din sectorul III și altora. 
Astfel, gazeta de perete a pornit un 
dialog despre experiența fruntașilor 
și cauzele unor rămîneri in urmă 
care este susținut prin discuții de Ia 
om la om și emisiunile stației de 
radioamplificare. Cu alte cuvinte, 
organizația de partid folosește con
centric diferitele mijloace ale muncii

ficare de la Petrila' au un rol pro
filactic, previn, reamintind deopo
trivă angajamentele asumate în în
trecere, pierderile in producție șl 
„golurile" în bugetul familiei pe care 
le cauzează chiar și o singură absen
tă. O deosebită importantă au in acest 
sens și convorbirile agitatorilor care 
formează o opinie colectivă tot mai 
fermă față de manifestările de in
disciplină care pot diminua produc
ția de cărbune. Pe bună dreptate re
marca, in această ordine de idei, to
varășul Teodor Arvinte, președintele

oamenilor

supliment

CARNET
CULTURAL

DEZBATERI 
Șl SIMPOZIOANE

în localitățile din județul Al
ba, la case de cultură, cămine 
culturale, cluburi se desfășoară 
diverse activități de studiere și 
popularizare a documentelor 
Congresului al XI-lea. a Progra
mului partidului și Codului 
principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 
și echității socialiste. La casele 
de cultură din Alba Iulia. Aiud 
și Blaj, la căminele culturale 
din Doștat, Unirea, Sălciua, 
clubul tineretului din Alba Iu
lia au loc simpozioane și dez
bateri pe teme inspirate din 
aceste documente. în orașul 
Ocna Mureș a avut loc un 
schimb de experiență între agi
tatori și propagandiști privind 
formele și metodele folosite în 
munca politico-educativă. (Ște
fan Dinică).

PASIUNI 
EXTRAPROFESIONALE 
Laboratorul județean de cer

cetare a problemelor activității 
cultural-educative de masă de 
pe lingă Comitetul județean, de 
cultură și educație socialistă 
Brașov a inițiat o vastă ancheta 
privind valorificarea unor pa
siuni extraprofesionale in do
meniul creației artistice și al 
meșteșugurilor populare. în a- 
ceastă acțiune este antrenat în
tregul activ cultural din județ. 
Pină in prezent a fost întocmit 
un număr de circa 1 200 fișe 
personale. Cu acest prilej au 
fost descoperiți numeroși artiști 
creatori și meșteșugari popu
lari care, prin talentul și preo
cupările lor extraprofesionale, 
vor contribui la îmbogățirea pa
trimoniului nostru cultural-ar
tistic. (N. Mocanu).

CERC DE CUSĂTURI 
POPULARE

Pe lingă .căminul cultural din 
comuna Nanov a luat ființă, 
din inițiativa învățătoarei Pa- 
trita Zaharia, un cerc de cusă
turi populare românești — pri
mul de acest gen în județul Te
leorman. . Continuînd și valorifi- 
cînd o veche tradiție locală, cele 
15 membre ale cercului confec
ționează costume naționale, fețe 
de mese, carpete și alte obiecte 
caracteristice artei populare te- 
leormănene. întilnirile săptămi- 
nale sînt precedate de fiecare 
dată dc prezentarea unor scurte 
informări politice și dezbaterea 
unor probleme specifice vieții 
și activității membrelor cercu
lui. (Ion Toader).

PREMIERĂ LA SALVA
în comuna Salva din județul 

Bistrița-Năsâud a fost dat in 
folosință un nou cămin cultu
ral, înzestrat cu o sală de spec
tacole cu 300 de locuri, biblio
tecă și cinematograf. Inaugura
rea noului lăcaș de cultură a 
fost marcată de desfășurarea 
unor manifestări cultural-edu
cative de amploare, la care au 
participat toți locuitorii comu
nei și invitați din localitățile 
învecinate. (Ion Anghcl).
TEZAURE MONETARE 

DIN BANAT
„Trei tezaure monetare din 

Banat din sec. IV" se intitulea
ză o recentă lucrare editată In 
limbile română și germană de 
Muzeul de istorie și etnografie 
din Lugoj. Marcind inceputu! 
studierii sistematice a celor 32 
de tezaure monetare din sec. al 
IV-lea descoperite în această 
parte a țării, lucrarea oferă o 
amplă informație privind com
poziția și structura tezaurelor 
descoperite Ia Jupa (Tibiscum) 
și în două puncte de pe terito
riul vechii Orșove (Dierna). 
(Cezar Ioana).

1N EXPLOATĂRI MINIERE DIN VALEA JIULUI
mai te- 
întipări 

oameni-
politice pentru a explica cît 
meinic sarcinile, pentru a 
tot mai puternic în conștiința 
lor chemările partidului.

Reține atenția și modul în care 
organizația de partid concentrează 
munca politică de masă în sprijinul 
unor obiective care au o importanță 
deosebită la un moment dat.

— După cum in minele de cărbuni 
nimeni nu poate gindi măcar să aibă 
la el o țigară, necum s-o aprindă, 
nimeni nu se poate gindi să lip
sească nemotivat, pentru că orice 
absentă aduce pierderi în producție, 
spunea lăcătușul Aurel Chetroiu, 
secretarul comitetului de partid al 
sectorului III al minei Vulcan. De 
aceea acționăm pentru a explica cît 
mai convingător cerința unei disci
pline exemplare.

Și, intr-adevăr. la minele Petrila 
șl Vulcan — poate și in alte locuri 
— munca politico-educativă a renun
țat să mai contabilizeze pur și simplu 
absențele, să le facă o publicitate 
tardivă. „Clasamentul absențelor", 
„Hora nemotivaților" sau panoul de 
la Vulcan intitulat sugestiv „Ortacul 
nu iartă" ori consultațiile juridice 
care se dau la stația de radioampli-

comitetului sindicatului de la E.M. 
Vulcan: „Activitatea concretă, opera
tivă, cu un conținut viu al agitației 
vizuale și a celorlalte forme ale 
muncii politice desfășurate la «gura- 
minei sau în sala de apel dă rezul
tatele scontate dacă este susținută și 
amplificată prin discuții de la om la 
om, ale agitatorilor, purtate in a- 
bataje, la toate locurile de muncă — 
în ferestrele de timp de la «pușca- 
re», cind se face aerajul — discuții 

■ care se dovedesc a fi cele mai con
vingătoare".

Desigur, toate aceste fapte și al
tele care s-ar putea consemna atestă 
o activitate politlco-educativă sus
ținută, realizată cu inițiativă. Nu 
este insă mai puțin adevărat că ea 
ar putea să aibă o ario tematică mal 
largă. Cum se știe, exploatările mi
niere sint mari consumatoare de e- 
nergie electrică, material lemnos, de 
ciment etc. Dar atit la Petrila, cit 
și la Vulcan, formele și mijloacele 
muncii politice de masă nu sint încă 
îndeajuns îndreptate spre eliminarea 
risipei de energie electrică, de ma
terial lemnos, a pierderilor de aer 
comprimat din rețea. Nu sînt rare 
cazurile cînd motoare electrice de

putere mare care acționează mașini 
de extracție, compresoare, pompe, 
ventilatoare funcționează in gol sau 
nu sint utilizate rațional, fără ca a- 
gitatorii, gazetele de perete, stația de 
radioamplificare să le supună întot
deauna atenției și criticii colecti
vului.

Și încă o constatare : „Ora de dl- 
rigenție muncitorească" — o valo
roasă inițiativă a muncii politico- 
educative lansată de minerii din 
Lonea și pentru generalizarea căreia 
s-a vorbit și s-a scris mult (s-au 
ținut mai multe schimburi de ex-, 
periență șl consfătuiri) — a cam în
ceput să fie lăsată la voia întimplării. 
Obiectivele inițiativei 4- între care 
amintim intensificarea muncii poli
tico-educative desfășurate de că
tre maiștri și celelalte cadre teh
nice pentru stabilizarea oamenilor In 
schimburile unde au fost repartizați, 
omogenizarea colectivelor de muncă, 
deprinderea lor cu normele de dis
ciplină riguroasă din mină, cultiva
rea raporturilor de întrajutorare to
vărășească și solidaritate muncitoreas
că intrate în tradiția minerilor — își 
păstrează actualitatea.

Codul principiilor șl normelor 
muncii șl vieții comuniștilor, ale e- 
ticii și echității socialiste se cere in
tegrat in activitatea de zi cu zi a 
fiecărei organizații de partid. Apli
carea acestei inițiative — care-și 
propune să promoveze în rîndul oa
menilor asemenea valori etico-profe- 
sionale cum sint hărnicia și corec
titudinea, abnegația în muncă și pa
siunea pentru meseria aleasă, spiri
tul tovărășesc și devotamentul pentru 
colectiv — poate contribui în mare 
măsură la realizarea acestei sarcini. 
Tocmai de aceea, ea trebuie rein- 
scrisă pe agenda de lucru a Comite
tului municipal de partid Petroșani, 
a tuturor organizațiilor de partid din 
exploatările și sectoarele miniere.

Se spune, pe bună dreptate, că 
mina este o „uzină subterană". Din 
viața ei face parte o muncă politico- 
educativă mereu mai bogată, cu 
puternic ecou în adincuri. în adincul 
conștiinței minerilor.

Constantin MORARU

V J, w ■

dePrintre atitea știri, vestitoare 
noi și noi succese, iată incă un fapt 
cu nimic mai prejos în puteri 
semnificație :■ capacitățile de școlari
zare prevăzute a se construi în 
actualul cincinal pentru invățămintul 
superior au fost realizate încă 
cursul acestui an.

In limbaj statistic, aceasta 
seamnă că față de circa 220 000 
prevăzuți a fi dați în folosință 
anii 1971—1975, școala noastră supe
rioară beneficiază încă la ora actuală 
de peste 253 000 mp suprafață nou 
construită — laboratoare, ateliere și 
alte spații de învățămînt. Raportată 
la harta întregii țări, zestrea celor 
peste 25 ha echivalează cu termi
narea primei etape a modernului 
local al Institutului politehnic din 
București, cu darea în folosință a 
noii clădiri a Institutului de petrol 
din Ploiești, înființat în acest cinci
nal ; ea insumează deopotrivă noile 
construcții ale universităților din 
Brașov și Craiova, laboratoarele 
Institutului de construcții din Bucu
rești, spațiile noi cu care a fost do
tată Politehnica din Iași, intre care 
amintim la loc de frunte facultatea 
de chimie industrială, atelierele de 
producție ale Universității din Galați 
și Institutului politehnic din Cluj — 
spre â nu cita decit citeva din lun
gul șir al exemplelor posibile.

Alături de aceste noi spații pentru 
Invățămint să amintim, de aseme
nea, construirea și darea in folosin-

de

in

în- 
mp 

in

ță a 6 500 locuri în cămine, lucrări 
prin a căror terminare pină la sfirși- 
tul anului 1974 se certifică implicit 
un considerabil avans față de grafi
cul întocmit la scara întregului 
cincinal.

Incercînd, oricît de sumar, delimi
tarea factorilor care au făcut posibile 
asemenea succese — de care va tre
bui să se țină seama în organizarea 
viitoarelor campanii de construcții 
universitare — se poate observa că, 
alături de colaborarea judicioasă 
dintre factorii răspunzători ai minis
terelor și consiliilor populare jude
țene, un loc nu mai puțin important 
îl ocupă organizarea temeinică a 
fiecărui obiectiv în parte ; altfel spus, 
și pe viitor se cer asigurate din timp 
reglementarea problemelor referitoare 
la amplasamentul noilor construcții, 
perfectarea documentației tehnice, 
deschiderea finanțării, aproviziona
rea ritmică a șantierelor cu forță dc 
muncă și materialele necesare. Și 
încă un fapt a cărui importanță deo
sebită a fost frecvent atestată : multe 
dintre șantierele avansate sint 
în care, alături de constructori, 
adus o remarcabilă contribuție
toate fazele de realizare a lucrărilor 
brigăzile formate din studenți și pro
fesori, dornici, deopotrivă, ca noile e- 
dificii să se integreze cit mai grab
nic în peisajul arhitectural local.

Se poate spune, astfel, că, încă îna
inte de a intra în folosință, noile

cele 
au 
in

construcțil și-au inceput menirea e- 
ducativă tocmai prin antrenarea 
studenților la activitatea productivă, 
pe șantiere.

Realizarea noilor construcții pen
tru învățămîntul superior, execuția 
lor la timp șl de bună calitate asi
gură baza materială corespunzătoare 
pentru creșterea numărului de stu
denți, pentru desfășurarea in condi
ții mai bune a procesului educativ, 
pentru noi progrese in perfecționa
rea pe toate planurile a școlii noas
tre superioare.

Desigur, este de așteptat ca 
în 1975 — an căruia i s-au reparti
zat prin planul de stat recent adop
tat importante investiții pentru reali
zarea sarcinilor noi fixate învăță- 
mîntului superior — toți titularii de 
investiții, consiliile populare județe
ne. ministerele, organele locale, ca de 
altfel și constructorii să acorde pre
tutindeni și pe Întreaga perioadă de 
execuție a lucrărilor o atenție sporită 
organizării șantierelor, să manifeste 
spirit gospodăresc și răspundere în 
utilizarea fondurilor, în folosirea 
optimă a mi ini de lucru și a mate
rialelor de construcții, în respectarea 
graficelor de execuție. Anul 1975 se 
impune a fi corolarul tuturor efortu
rilor de pină acum și tocmai de 
aceea obiectivele sale se cer a fi 
realizate integral și în condiții su
perioare.

Sinaia. Cota 1 400 Foto : S. CristianGRADULUI DE CIVILIZAȚIELA SATE
Lucrătorii 

zile ale lunii 
cinai privind

cooperației de consum și-au îndeplinit încă din primele 
decembrie sarcinile ce le reveneau pentru întregul cin- 
volumul producției-marfă și al prestărilor de servicii.

înțelegePentru a 
exact dimensiunea a- 
cestui succes, facem 
precizarea că îndepli
nirea cincinalului cu 
mai bine de un an de 
zile înainte de termen 
va permite cooperați
ei de consum, în fi
nal, depășirea planului 
cu un volum al pro
ducției-marfă și al 
prestărilor de servicii 
de aproape trei ori 
mai mare decit cel 
realizat in 1970. Cum 
se reflectă această 
dezvoltare accelerată 
asupra gradului de 
satisfacere a cerințe
lor populației din me
diul rural — unde co
operația de consum 
își desfășoară cu pre
cădere activitatea ?

în primul rind, se 
cuvine remarcat fap
tul că, în medie, unui 
locuitor de la sat îi 
revine în prezent un 
volum dublu de ser
vicii, comparativ cu 
anul 1970. A crescut 
numărul unităților de 
producție și de pres
tări servicii ( 
proape 4 000 numai in 
acest an), s-a diversi
ficat gama activități
lor acestora. Astfel, 
dacă în 1970 se încheia 
acțiunea de dotare a 
fiecărei comune cu 
unități care să acope
re servicii cu mini
mum trei profile, în 
prezent aproape 1009 
de comune dispun de 
unități care asigură 
servicii de cel puțin 15 
profile. Au sporit în 
mod deosebit unitățile 
care prestează servi
cii foarte solicitate in 
mediul rural (dogării, 
brutării, timplării. fie
rării, cojocării, forat 
fintîni, reparații și 
construcții de case șl 
anexe gospodărești 
etc.), în paralel cu 
dezvoltarea serviciilor 
menite să asigure în
treținerea bunurilor de

folosință îndelungată 
care intră tot mai 
mult în dotarea popu
lației sătești (televi
zoare, mașini de spă
lat și cusut, aspiratoa
re, frigidere etc). Pen
tru a veni in sprijinul 
gospodinelor de la 
sate au fost create 
noi unități de prestări 
servicii la domițiliu, 
s-a dezvoltat prioritar 
rețeaua de spălătorii

Pentru 1975, pro
gramul coopera
ției de consum 
prevede : in fie
care comună — 
minimum 15 uni
tăți de prestări- 

servicii

ș! curățătorii chimice, 
(cu a- a sporit numărul atc- 

• Rereior de lenjerie și 
broderie, al unităților 
de închiriat obiecte de 
uz personal și gospo
dăresc etc. Tot pentru 
a veni în sprijinul 
gospodinelor de la sate 
s-a dezvoltat în mod 
deosebit producția bu
nurilor de uz casnic 
și gospodăresc (în 
special cu specific ru
ral), sporindu-se tot
odată și producția de 
împletituri, ceramică, 
materiale de con
strucții, artizanat etc. 
care valorifică superi
or resursele locale de 
forță de muncă și ma
terii prime.

Care sînt principale
le noutăți ale anului 
1975 și ale cincinalului 
viitor in domeniul co
operației de consum ? 

în anul în care ne 
pregătim

toate comunele țării 
vor dispune de uni
tăți cu servicii de mi
nimum 
fiecare 
zonală 
puțin o 
parat aparate de 
dio și 
precum și minimum o 
unitate complexă de 
lucrări în construcții 
(care va angaja 
crări „la cheie"), 
vor dezvolta cu 
cădere rețelele de 
vicii rămase mai 
urmă — cum sint 
din județele Iași, 
nedoara, Vaslui, Boto
șani, Bacău, Bistrița- 
Năsăud, Gorj, Teleor
man ș.a.

în cincinalul 1976— 
1980, volumul servicii
lor oferite populației 
rurale de către uni
tățile cooperației de 
consum se va dubla 
(ritmul anual de creș
tere va fi superior ce
lui mediu pe țară), la 
sfirșitul 
urmind 
comună 
servicii
18 profile. Accentul Se 
va pune pe activități
le de : reparații și 
construcții de locuințe 
și anexe gospodărești 
(numărul unităților de 
acest fel se va dubla 
in 1980 față de 1975), 
reparații de bunuri 
electrocasnice, repara
ții de aparate de radio 
și televizoare (se vor 
înființa 800 noi aseme
nea unități), reparații 
și recondiționări de 
mobilă (vor funcționa 
cel puțin două unități 
cu acest profil in fie
care cooperativă zo
nală) etc. Concomi
tent. va spori produc
ția de bunuri, în spe
cial a bunurilor de 
larg consum, a artico
lelor casnice și de uz 
gospodăresc.

15 profile ; 
cooperativă 

va avea cel 
unitate de re- 

ra- 
televizoare.

lu-
Se 

pre
se» 

în 
cele 
Hu-

anului 1980 
ca în fiecare 
să se asigure 
cu minimum

Mihai IONESCUpășim,
Mihal IORDĂNESCU

(Urtnare din pag. t)

primele

fostce 
de

de la tulpină 
crenguță, în 
centralizate.

sporit 
lucră- 
a uti-

Gheorghe CÎRSTEA 
corespondentul „Scinteii1

înainte de 
la producția

am 
echipă la 

aerodi-

anului — ne 
Gugiu,

— vom

Acei oameni deosebiți

ale forestierilor argeșeni

PROLETARUL -BACAU

0 colecție bogată de țesături de sezon
BAC AU 

„Scinteii", Gh. 
ultima vreme, 
întreprinderea 
letarul" 
dus in 
riată de țesături de sezon, des
tinate confecțiilor pentru băr
bați, femei și copii. Se remarcă, 
îndeosebi, stofele pentru paltoa
ne cu o greutate specifică mult 
mai redusă dccit cele obișnuite. 
Realizate din materii prime noi, 
moderne, stofele respective se 
caracterizează prlntr-un tușeu 
plăcut, stabilitate dimensională 
mare și o rezistență sporită la 
purtat. Primele cantități din a- 
ceste stofe au și fost livrate ma
gazinelor de specialitate din 
tară. Inginerul Vasile Blejușcă, 
directorul întreprinderii, ne 
spunea că textiliștii de aici sint 
preocupați la ora actuală de re
alizarea unor noi sortimente de 
stofe pentru ■ pardesie, costume, 
sacouri și pantaloni, destinate

(Corespondentul 
Baltă). — In 
textiliștii de la 

de postav „Pro- 
din Bacău au 
fabricație o gamă va-

intro-

confecțiilor pentru bărbați, 
mei și copii, atit 
de iarnă, cit și 
Amintim dintre 
pentru pardesie 
lină fină, stofele 
bărbătești și 
femei. Au 
te 25 de t 
fe, în circa 250 de desene și po
ziții coloristice. Creatorii de 
modele de aici sint preocupați 
in prezent de îmbogățirea co
lecției de țesături. In planul lor 
de muncă sint înscrise, pentru 
a ti realizate în această iarnă, 
alte aproape 20 de articole noi 
In peste 150 de desene. O aten
ție deosebită se acordă țesătu
rilor pentru copii. Pentru ei se 
realizează stofe pentru pardesie, 
costume, uniforme școlare din 
poliesler in amestec cu lină, 
ceea ce le conferă acestora du
rabilitate, stabilitate și o întreți
nere ușoară.

pentru sezonul 
de primăvară, 
acestea stofele 
realizate din 
pentru sacouri 

i pantaloni pentru 
fost realizate pes- 

articole noi de sto-

Realizări remarcabile

orice maistru bun. 
Stelian Șoacă are o 
concepție a muncii și 
o viziune a creațiilor 
din întreaga uzină.

— E foarte impor
tantă ritmicitatea pro
ducției.

— Și cum o asigurați ?
— Este necesar ca 

mașinile să lucreze în 
trei schimburi comple
te. S-au ivit goluri de 
lucru, deși capacitatea 
secțiilor calde a fost 
corelată cu cea a sec
țiilor reci. Se 
uneori pauze in 
vizionarea cu 
cotiți, chiulase, 
cămăși de 
S-au solicitat 
Suplimentare, 
urmă au fost puși in 
încurcătură cei de Ia 
montaj.

petrec 
apro- 
arbori 
biele, 

cilindru, 
eforturi 
dar pe

— Introduceți 
nici noi ?

— în organizarea li
niilor tehnologice am 
adaptat dispozitive 
care ușurează efortul 
la linia de arbori. Așa 
am ajuns să debităm o 
sută de arbori pe lună. 
Motoarele noastre sint 
solicitate pe piața ex
ternă. Cerințele justi
fică din plin competi
tivitatea. Ne străduim 
să descoperim noi re
surse pentru creșterea 
productivității.

Secția locomotive- 
montaj reunește, ca 
într-o sinteză, opera 
colectivelor care au 
realizat miile de re
pere ale acestor ma
șini care, de-a lungul 
timpului, au atras nu
meroase epitete poe
tice : „săgeata albas
tră", „fulgerul argin-

tiu". „racheta terestră" 
etc. Maistrul Gheorghe 
Buruc domină acest 
spațiu cu autoritatea sa 
de mult recunoscută. 
EI a venit in uzină cu

celor ce se socotesc 
pionieri ai locomoti
velor noastre moderne.

— Am lucrat la au
tomotoare pină in ’48. 
Atunci s-au lansat

treizeci de ani în urmă 
și a lucrat încă din 
primii ani la automo
toare. Descindea din- 
tr-o familie de mun
citori ceferiști, lucrase 
intr-o uzină militari
zată, participase la 
marile demonstrații 
muncitorești din anii 
de după eliberare. A- 
cum poate să spună că 
face parte din rindul

primele locomotive 
L.D.H. de 120 cai pu
tere. Făceam cam șase 
locomotive pe lună. 
Am lucrat apoi la 
comotivele de 450, 
700 de cai putere, 
dăm pe lună cite 
truzeci de 
de 1250 de

Meșterul 
pe hartă 
lume al locomotivelor

lo- 
de

Azi 
pa- 

locomotive 
cai putere, 
urmărește 

traseul in

de Ia „23 August" : 
Egipt, Irak, Siria, Gre
cia, Algeria, Austria, 
Cehoslovacia etc. Nu 
uită insă 
comotive.
- După 

făcut șef
automotoare 
namice, mi s-a dat să 
realizez săgeata, cu 
arcade, cu spații alun
gite. Am făcut-o de 
două ori și n-am reu
șit. Eram bun la de
sen și totuși nu mă 
descurcam. Citeva zile 
n-am părăsit uzina. A 
fost nevoie să întoc
mesc trasaje la mă
rimi naturale. Apoi, to
tul s-a limpezit și am 
trecut la fabricația de 
serie.

— Acum ce vă pre
ocupă în mod aparte ?

— Ca participant la 
Congres, am reținut 
accentul deosebit pe 
problemele de calita
te. ' Pe piața externă 
nu ne putem impune 
decît cu indicatori 
funcționali superiori. 
Am discutat acest lu
cru cu toate colecti
vele. Mai mult, noi, 
cei cu pregătire profe
sională, sintem datori 
să împărtășim necon
tenit tineretului secre
tele meseriei, fiindcă 
numai in felul acesta 
putem asigura conti
nuitatea progresului.

Acești oameni deo
sebiți ai uzinei, cu 
convingerile lor clare 
și cu deplina conștiin
ță a menirii lor, dau 
stabilitate și trăinicie 
societății noastre în 
accelerată ascensiune.

întreprinderea forestieră de 
exploatare și transport din Pi
tești iși desfășoară activitatea 
pe dealurile și munții împădu
riți ai mai multor județe. Raza 
mare de acțiune nu împiedică 
insă colectivul de aici să obțină 
rezultate bune în muncă. Dim
potrivă : muncitorii forestieri 
argeșeni acționează ca un co
lectiv închegat, energic, price
put. Planul pe 4 ani din actua
lul cincinal la transportul fo
restier ei l-au îndeplinit încă 
de la 1 august, iar planul la 
producția valorică industrială 
— in ziua de 12 septembrie. De 
curînd, întreprinderea a rapor
tat și îndeplinirea 
termen a planului 
marfă.

Pină Ia sfîrșitul 
spune inginerul Mihai 
directorul întreprinderii 
obține un avans in cincinal de 
peste 100 de zile, ceea ce va în
semna o producție suplimentară 
de 175 milioane lei. Vom” reali
za, peste plan, 10 000 metri cubl 
bușteni și 4 000 metri cubi lemn 
de mină și celuloză, 4 000 metri 
cubi cherestea. 5 000 metri pă- 
trați parchete etc. Totodată, la 
beneficii vom înregistra o creș
tere de 5 milioane, iar cheltuie
lile de producție se vor reduce 
cu circa 4,5 milioane lei. în sco
pul creșterii gradului de indus
trializare superioară a masei 
lemnoase, folosim tehnologii 
care permit exploatarea și sor
tarea arborilor 
pină la ultima 
platforme mari, 
Menționez că ne-am organizat 
mai bine procesul de producție 
și aprovizionarea, am 
gradul de mecanizare a 
rilor grele și de folosire 
lajelor din dotare.

ț

ț

ț

I

I

ț

ȚAPTULI 
'DIVERS i l~- - -| „Busola

de aur" j
Cutreierînd în lung și-n lat I 

ITara Lăpușului, în timpul va- ■ 
canțelor, echipajul pionierilor 
de Ia Școala generală nr. 1 din 
Baia Mare, sugestiv denumit 

I „Piatra Pițigoiului", a adunat I 
un bogat material documentar 
transpus în filme, diapozitive și * 

(fotografii, privitor la folclorul ■ 
literar și muzical, portul și obi
ceiurile specifice acestor fru- | 
moașe și străvechi meleaguri ro- 

Imânești. Copiii au realizat un 
amplu studiu etnografic și fol
cloric asupra zonei, precum și • 

Iun original jurnal al expediției, 
socotit ca reprezentativ pentru 
puterea de imaginație a acestei I 

Ivîrste. Dovadă : revista „Cute- > 
zătorii" le-a acordat pionierilor I 
băimăreni marele premiu — tot I 
sugestiv intitulat — „Busola de

| - | 
Filme

I cu... guturai
Iîn toate comunele libiene, in 

aceste zile, ca și in alte ierni, I 
Ila căminele culturale se prezintă ■ 

filme artistice și documentare.

Numai la Biertan, Cristian, Bă- | 
deni, Armeni, Bogatu și Hamba 

Inu rulează filme. Nu că n-ar 
exista cămine culturale sau apa
ratura necesară. Există de toate, • 

! există și lemne. Numai spirit I
gospodăresc nu există. Cum so
bele nu se aprind singure, să- j 

ilile friguroase nu imbie pe nici , 
un spectator amator de guturai.

Care primar va sparge primul I 
gheața ?

I Mortul I
j s-a trezit

I Autobuzul 21—AB-1 945 ză- j 
cea răsturnat în Valea Ampoi- I 
ței (județul Alba), într-o pită- I

Ipastie. La cițiva pași, zăcea și ■ 
șoferul lui, Gligor Constantin.

— Săracul de el. O fi murit 7 |
I— Poate scapă. ■

— Vine „Salvarea" 7

A venit „Salvarea", și l-a dus I 1 urgent la spital. Aici, stupoare : ■
„sărăcuțul" de șofer era mort 
de... beat. în această stare (ci- | 
tește inconștiență) pierduse con- 

itrolul volanului și căzuse In
prăpastie. Medicii au constatat I 
că e viu și nevătămat. La rin- | 

Idul ei, miliția a constatat că e ■ 
bun de plată. Și plătește. De da
ta asta, pe trezie.

Bricheta ne
răbdătorului

Supărat foc că bricheta nu ia 
foc și nu-și poate aprinde țiga
ra, Grigore Enculescu, de la 
Direcția comercială Mehedinți, a 
dat fuga pină la un depozit s-o 
încarce cu benzină. După ce 
și-a încărcat, bricheta, înainte 

________ ■ a 
proba, să 

ia foc. A luat, 
Si bricheta, dar și 

Numai interven- 
__ ți a pompierilor 

din Drobeta Turnu-Severin a

de a ieși din depozit, G. E. i-a 
făcut nerăbdător 
vadă dacă.
pe loc. 
depozitul.
ția energică
făcut să se evite un incendiu 
de proporții. Dar pină să se. po
tolească focul, s-a „evaporat 
și o cantitate de benzină, după
care G. E. s-a „ars" la buzunar.

Ceas cu cuc
ceas de re-Pe cei care au un 

parat, cititorul nostru, Constan
tin Popa, ii anunță și pe aceasta 
cale că nu e bine să-și piardă 
vremea, adresîndu-se unității, nr. 
1 de ceasornicărie a cooperativei 
„Arta meșteșugarilor" din Cara
cal. Nu pentru că aci n-ar fi 
meșteri buni. Dimpotrivă, chiar 
foarte buni. Numai că meșterii 
de aici nu au uneltele de repa
rat de care au nevoie. Cind s-a 
înființat unitatea, meșteșugarii 
au adus cu ei de acasă uneltele 
ie lucru. Cu vremea, acestea s-au 
uzat, iar mai marii cooperativei 
au tot promis, de la un an la 
altul, că vor procura altele noi. 
Ultima promisiune a fost făcu
tă, zilele acestea, pentru la... a- 
nul. în loc de urarea „La anul 
și la mulți ani", tot mai bun ar 
fi un ceas cu cuc deșteptător.

„Pensio
narul" 
din Culcea

— Cum stal cu pensia ?
— Mulțămim, bine. Dar de 

mă-ntrebați ?
— Uite, am aici, in servietă, 

acte doveditoare precum că 
dumneata ai dreptul la o pen
sie mai mare. Fă o cerere, ane
xează și citeva sutare și o să 
primești o pensie mai mare.

Așa ii păcălea un oarecare 
L. Medan din Culcea (Maramu
reș) pe unii pensionari, cărora 
le promitea marea cu sarea. N-a 
apucat să-nșele prea mulți, 
pentru că, unul din ei, n-a vrut 
cu nici un chip să semneze ce
rerea și, mai ales, să dea „citeva 
sutare", motivind că lui ii ajun
ge pensia, după care l-a dat pe 
escroc pe mina miliției, miliția 
l-a trimis in fața instanței, iar 
instanța l-a făcut „pensionar" 
pentru 3 ani și 5 luni.

ce

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Tovarășului HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone

Stimate tovarășe Jablonski,
Cu prilejul celei de-a 65-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere, am deosebita plăcere să vă adresez, în numele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
cordiale felicitări și calde urări de sănătate, fericire, viață îndelungată și 
noi succese în activitatea dumneavoastră consacrată construirii socialis
mului și înfloririi continue a Poloniei populare.

îmi exprim și de această dată convingerea că relațiile de prietenie, 
de solidaritate și colaborare multilaterală statornicite între țările noastre 
se vor dezvolta rodnic și în viitor, spre binele popoarelor roman și polo
nez, în interesul unității țărilor socialiste și al tuturor forțelor antiimpe- 
rialiste, pentru triumful cauzei păcii și socialismului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Plecarea delegației P.C.R. 
la Congresul Partidului Congelez al Muncii

Joi dimineață, o delegație a Par
tidului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Mircea Malița, membru al 
C.C. al P.C.R.. consilier al secreta
rului general al Partidului Comunist 
Român, a plecat in Republica Popu
lară Congo pentru a lua parte la lu

crările celui de-al II-lea Congres al 
Partidului Consolez al Muncii.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Dumitru 
Turcus. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de partid. 

(Agerpres)

Cronica
Joi s-a înapoiat în Capitală de

legația economică română, condusă 
de Bujor Almășan, ministrul mine
lor. petrolului și geologiei, care a 
participat la lucrările celei de-a treia 
sesiuni a Comisiei mixte româno- 
tanzaniene de colaborare și coope
rare economică și tehnică. Cu acest 
prilej, ministrul român a întreprins 
o vizită de lucru în Zambia și Ke
nya.

★
La Plenara Consiliului Național a! 

Societății de Cruce Roșie din Repu

blica Socialistă România a fost pre
zentată darea de seamă a activității 
desfășurate in anul 1974. Participan
ts au dezbătut modul cum și-au în
deplinit Consiliul Național, comisiile 
locale, organizațiile de Cruce Roșie 
îndatoririle, au făcut propuneri pen
tru activitatea de viitor.

Plenara a adoptat planul de acti
vitate al Consiliului Național, planul 
de relații internaționale și bugetul 
Consiliului Național al Societății de 
Cruce Roșie pe anul 1975.

(Agerpres)

Vreți sâ fiți la curent 
cu ultimele noutăți, 
cu marile probleme ale. . 
lumii contemporane?

ALMANAHUL 
„SClNTEIA" 1975

vă oferă
© Reportaje și anchete internaționale
® Documentare politice, economice și sociale 
® Sute de fotografii inedite, zeci de planșe 

în culori

CU PRILIFJUl CELEI DE-A XVI-A ANIVERSĂRI

A VICTORIEI REVOLUȚIEI CUBANEZE

ADUNARE FESTIVĂ
Cu prilejul celei de-a XVI-a ani

versări a victoriei revoluției cubaneze 
— Ziua națională a Republicii Cuba, 
joi după-amiază a avut loc la Casa 
de cultură a sectorului 6 din Capitală 
o adunare festivă organizată de Co
mitetul municipal București al P.C.R. 
și Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea.

La adunare au luat parte Ion Pâ- 
țan. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului. Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, general-colonel Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului apărării 
naționale, Petre Constantin, secretar 
al Comitetului municipal București al 
P.C.R., loan Botar. secretar general al 
I.R.R.C.S.. activiști de partid și de 
stat, numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderile și instituțiile Capita
lei.

Au participat, de asemenea. Nicolas 
Rodriguez, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, și membri ai am
basadei.

Adunarea a fost deschisă de Costi- 
că Chitimia. prim-secretar al Comi
tetului de partid al sectorului 6.

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit Constantin Mano- 
lescu. membru al C.C. al P.C.R., ad
junct al ministrului educației și in- 
vătămintului.

După ce a evocat lupta eroică a 
poporului cubanez pentru eliberare 
națională și socială, pentru indepen
dența și suveranitatea patriei sale, 
vorbitorul a relevat profundele trans
formări petrecute în viața politică și 
economico-socială a Renublicii Cuba, 
realizările dobindite. sub conducerea 
partidului comunist, pe calea edifi

cării noii orinduiri sociale. Profund 
devotat principiilor internaționalis
mului proletar, cauzei socialismului 
— a subliniat el — poporul român 
urmărește cu viu interes și iși ex
primă profunda bucurie și prețuire 
fată de succesele repurtate de co
muniștii și oamenii muncii din Cuba 
In opera de construcție socialistă. Un 
moment de semnificație majoră in 
dezvoltarea relațiilor de prietenie, so
lidaritate și colaborare româno-cuba- 
neze — a subliniat vorbitorul — l-au 
constituit vizitele reciproce și con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Fidel Castro.

A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Nicolas Rodriguez. Evocînd momente 
din istoria Cubei, vorbitorul a evi
dențiat Însemnătatea victoriei insu
recției armate la 1 ianuarie 1959 și a 
trecut in revistă succesele remarca
bile dobindite de oamenii muncii cu
banezi in opera de edificare a socie
tății socialiste. El a subliniat, tot
odată, importanța victoriei revoluție! 
cubaneze și a constituirii primului 
stat socialist din America Latină.

După ce a arătat că poporul cu
banez întreține și dezvoltă legături 
de prietenie și solidaritate cu toate 
popoarele, vorbitorul a spus : Po
poarele noastre. împreună cu celelal
te popoare din țările socialiste, pă
șesc in noul an pline de încredere 
și optimism. Sintem siguri că în 
cursul noului an. prin eforturi pro
prii șl printr-o strînsă colaborare 
frățească, vom obține noi victorii în 
edificarea societății socialiste, pe li
nia dezvoltării prieteniei și colabo
rării bilaterale.

(Agerpres)

3. INVESTIȚIILE
Corespunzător opțiunii fundamentale a partidului nostru în repartizarea 

venitului național, planul pe 1975 menține o cotă înaltă a fondului de dezvoltare 
care asigură creșterea și modernizarea forțelor de producție pe baza unui amplu pro
gram de investiții.

PE ANSAMBLUL ECONOMIEI NAȚIONALE, VOLUMUL TOTAL AL INVESTI

ȚIILOR ÎN ANUL VIITOR ÎNSUMEAZĂ PESTE 151 DE MILIARDE LEI, APROAPE 

TOT ATIT CÎT S-A INVESTIT ÎN ÎNTREAGA PERIOADĂ 1951-1960 — FIIND 

CU 22 LA SUTĂ MAI MARE DECÎT SE PRELIMINĂ A SE REALIZA ÎN

ACEST AN

tv
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PROGRAMUL I

15,00 Matineu de vacanță. 
10,00-17,00 Teleșcoală.
17.30 Emisiune în limba germană.
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri : Bugs Buny.
19.30 Telejurnal.
20.00 Anuar economic TV.
20.30 Film artistic : „Tatuatul**. 

Premieră pe țară.
^21,55 Feerie de iarnă. Film primit 

• de la televiziunea poloneză.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17,35 Avanpremieră.
17.40 Film artistic : „Zosla*. Pre

mieră TV.
18.40 Farmecul muzicii.
19,10 Tragerea Loto.
19.20 1001 de seri : Bugs Buny.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cintec drag muncitoresc.
20.20 Legenda păsărilor. Două de

sene animate, creații ale ce
lebrei școli canadiene a luJ 
Norman McLaren.

20.40 Ancheta TV : „Pămlntul, o 
avuție națională4*.

21,15 Teatru TV.
21,50 Bun^ "dimineața, soare —ț, 

program dd muzică ușoară.
22,05 Cărți și idei.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

28, 29 și 30 decembrie. în țară : Vre
mea va fi in general închisă. Vor 
cădea precipitații locale in jumăta
tea de nord-vest a tării și izolat in

rest. Temperatura va scădea ușor In 
a doua parte a intervalului. Valorile 
minime vor oscila intre minus 10 și 
zero grade, iar maximele intre mi
nus 5 și plus 5 grade, local mai ri
dicate în sud-estul țării. Ceața se va 
risipi treptat. La munte, temporar, 
va ninge în București : Vremea va 
fi în general închisă. Vor cădea pre
cipitații slabe. Temperatura în scă
dere ușoară la sfîrșitul intervalului

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORȚ

•
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La 5 ianuarie 1975

Tragere extraordinară LOTO
Administrația de stat Loto- 

Pronosport informează partici- 
panții că in ziua de 5 ianuarie 
1975 organizează tradiționala 
tragere extraordinară Loto a 
Revelionului, după o nouă for
mulă tehnică. Spre deosebire de 
tragerea similară de anul trecut, 
la cea de acum se vor efectua 
8 extrageri în Ioc de 6, se vor 
extrage 68 de numere cîștigătoa- 
re în Ioc de 52 și se dă posibili
tatea participanților cîștigători 
să-și aleagă excursia dorită.

La tragerea extraordinară 
Loto din 5 ianuarie se vor atri
bui numeroase și importante 
premii in bani, autoturisme Da- 
cia-1 300, Moskvici-408/412 și 
Skoda-S-100, precum și excursii 
in U.R.S.S., R. D. Germană. Tur
cia, Franța, Spania și Grecia.

Cele 68 de numere ciștigătoare 
vor fi extrase in trei faze, ast
fel : la faza 1 — 2 extrageri, pri
ma de 10 numere din 90 și a 
doua (efectuată in continuare) 
de 10 numere din restul de 80

rămase în urnă ; la faza a Il-a > 
— 4 extrageri : prima de 10 nu- \ 
mere din 90, a doua (efectuată , 
in continuare) de 10 numere ex- 1 
trase din restul de 80. După ce i 
se vor reintroduce în urnă cele ’ 
douăzeci de numere extrase, se ț 
va efectua cea de-a treia extra- i 
gere de 10 numere din 90 și, in 1 
continuare, se va efectua cea de l 
a patra extragere, de 10 numere .’ 
extrase din restul de 80, rămase \ 
in urnă ; la faza a IlI-a — două i 
extrageri, fiecare de cite 4 nu- 1 
mere extrase din 90. Participa- l 
rea se face cu bilete de 5 lei va- , 
rlanta, avind drept de pârtiei- ) 
pare numai la faza I a tragerii i 
(extragerile I și a Il-a) și cu - * 
15 lei varianta, avind drept de ț 
participare la toate cele trei faze , 
ale tragerii. j

Depunerea biletelor ciștigătoa- i 
re se va face pină joi, 9 ianua- ’ 
rie 1975, Ia ora 13. în orașele ț 
reședință de ’județ și pină j 
miercuri 8 ianuarie 1975, la ora 1 
13, in celelalte localități. I

■ ' rt "a

„FRANKFURTER RUNDSCHAU":
Ziarul vest-german „FRANKFURTER RUNDSCHAU" publică in 

paginile sale rezultatele grăitoare ale unui sondaj organizat in'„ban
tustanele" din Republica Sud-Africană, adevărate lagăre de concen
trare pentru populația neagră. Redăm extrase din acest material.

spiritual — orășeni, tineri, oameni cu 
pregătire școlară bună. Printre argu
mentele „contra" colectate in cadrul

Sărăcia și neîncrederea profundă 
a populației de'culoare (ată de albi, 
iată ce caracterizează situația din 
așa-numitele „bantustane" din Afri
ca de Sud. Aceasta rezultă din re
zultatele primului sondaj cuprinză
tor asupra condițiilor de viață, pro
blemelor și doleanțelor locuitorilor 
acestor „bantustane", create in cadrul 
politicii de segregare rasială (apart
heid) și în care, conform prezentări
lor oficiale, negrilor le este dată po
sibilitatea unei dezvoltări „de sine 
stătătoare". Din datele sondajului 
organizat de „Institutul Markinor" in 
colaborare cu „Quadrant Internatio
nal S A." în patru dintre cele mai 
importante „bantustane" — Kwazuiu, 
Transkei, Bophuthatswana și Lebo- 
wa — reiese că cel puțin două treimi 
din totalul de șase milioane de lo
cuitori sint grav afectați de mi
zerie și șomaj. Venitul pe cap de 
locuitor este de 18 ori mai scăzut de- 
cit venitul mediu al unui sudafrican 
alb.

Interesant de remarcat este faptul 
că dezaprobarea acestui sistem al 
„dezvoltării separate" este respins cu 
atit mai vehement cu cit gradul de 
cultură al cetățenilor este mai ridi
cat. Se observă, astfel, o critică din 
ce în ce mai ascuțită din partea celor 
activi și dinamici din punct de vedere

SPORTURI DE IARNA
© Azi începe „Cupa Poiana" la biatlon © La Predeal : concurs 

de sărituri de pe trambulina
Astăzi și miine vor avea loc la 

Poiana Brașov întrecerile concursu
lui de biatlon dotat cu „Cupa Po
iana". Duminică. în împrejurimile 
Predealului, se vor desfășura trei 
competiții. Pe pirtia de la Clăbucet 
este programat un concurs de sla
lom paralel, la Poliștoacă se va 
disputa o competiție de fond, iar la 
Cioplea, pe noua trambulină, sărito

rii iși vor disputa victoria în pri
mul concurs al sezonului. Inaugu
rarea sezonului international va avea 
loc in zilele de 17, 18 și 19 ianua
rie. cind la Poiana Brașov se vor 
disputa întrecerile pentru ..Cupa Di
namo". în zilele de 1 și 2 februa
rie se va desfășura competiția in
ternațională pentru ..Cupa Poiana" 
(schi alpin).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Șah

în runda a Vl-a a campionatului 
european de șah pentru juniori, care 
se desfășoară la Groningen, Salo- 
men (Finlanda) l-a învins pe Marian 
Dominte (România). în clasament 
conduc Van den Sterren și Nunn cu 
cite 4.5 puncte, urmați de Schneider, 
Szekely, Podzielny și Borkowski — 4 
puncte etc. Marian Dominte se află 
pe locul 18. cu 2,5 puncte. La campio
nat participă 28 de șahiști.

Cros
Concursul international de cros, 

desfășurat in localitatea engleză Ca-

teshead. a fost ciștigat de atletul en
glez Ian Stewart, cronometrat pe dis
tanta de 7 500 m cu timpul de 23’21”.

Fotbal
Peste 160 000 de spectatori au ur

mărit pe stadionul „Maracana" din 
Rio de Janeiro meciul dintre echi
pele Flamengo și Vasco da Gama, 
disputat in cadrul „Cupei Guana'ba- 
ra“ la fotbal. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 0—0. tn cadrul aceleiași 
competiții, la Sao Paulo, tn prezenta 
a numai 12 000 de spectatori, forma
ția Palmeiras a învins cu scorul de 
1—0 echipa Corinthians.

anchetei pot fi amintite condițiile e- 
conomice proaste, criza de locuințe, 
lipsa școlilor și a altor așezăminte 
culturale, dependența fundamenta
lă de albi și discriminarea. Cele mai 
profunde nemulțumiri le 
însă lipsa oricărui progres 
tia populației negre. Dar 
oare fie și un singur 
„pro" ? Da. au fost și voci care au 
văzut un avantaj in „dezvoltarea se
parată" ; populația „bantustanelor" 
nu trebuie să trăiască cu teama per
manentă de raziile și represaliile po
liției...

stirnește 
in situa- 
a existat 
argument

„INTERNATIONAL HERALD TRIBUNE":
„După cum s-a comunicat, la Universitatea din Texas. S.U.A.. a fost 

realizată o temperatură de 200 milioane grade, cea mai ridicată tem
peratură obținută pină acum de om. Această temperatură s-a menținut 
atit de puțin, incit n-a fost posibilă măsurarea ei exactă. Cu toate 
acestea, membrii comisiei pentru energia atomică din S.U.A., prezenti 
Ia experiențe, au declarat că cifra de’200 milioane de grade nu poate 
fi pusă Ia îndoială. «Sintem convinși că ea a fost realizată, a decla
rat unul din membrii comisiei, specialist in fizică atomică. Experien
țele au fest repetate suficient de des pentru a putea convinge chiar 
și pe sceptici» — relatează intr-un articol ziarul „INTERNATIO.NAL 
HERALD TRIBUNE", care continuă :

„Experiențele au fost făcute cu 
ajutorul instalației numite „tokamak". 
In cursul desfășurării lor, hidrogenul 
greu (deuteriul, aflat in stare de 
plasmă, respectiv in stare de gaz 
ionizat) a fost încălzit cu ajutorul 
unei descărcări electrice. Cimpul 
magnetic existent în instalație împie
dică plasma să se atingă de pereții 
ei. Intr-una din instalațiile de tip 
„tokamak", construite in Texas, s-a 
obținut așa-numita temperatură a 
„sintezei nucleare" — de 100 milioane

de grade șt chiar mai mult. O ase
menea temperatură este absolut ne
cesară în scopul întreținerii reacției 
sintezei atomice în timpul căreia ato
mii de hidrogen se îmbină, eliberin- 
du-se energia. Această modalitate de 
obținere a energiei este direct opusă 
modului utilizat actualmente in cen
tralele atomoelectrice de fisionare a 
nucleului de uraniu.

Deși după experiențele din Texas 
realizarea unei temperaturi de 200 
milioane de grade constituie o fază

depășită, majoritatea oamenilor de 
știință consideră că vor mai trece 
incă 25 de ani pină la realizarea reac
ției termonucleare dirijate. Oamenii 
de știință vor trebui să găsească 
mijlocul de a menține o asemenea 
temperatură cel puțin timp de o se
cundă, iar apoi vor trebui să con
struiască instalația necesară transfor
mării căldurii in electricitate. «Eu aș 
califica experiența din Texas o etapă, 
iar nu o realizare finită». a afirmat 
conducătorul cercetărilor în dome
niul termonuclear din Comisia pen
tru energia atomică a S.U.A.. dr. R. 
Kirsh. Un alt fizician, de la Univer
sitatea din Texas, a declarat că in 
,.tokamak“ul din Texas temperatura 
de 200 milioane de grade a fost ob
ținută de mai multe ori pe zi in 
decurs de 4 luni.

„Tokamak" joacă rolul unei uriașe 
butelii magnetice in care gazul ușor, 
de pildă hidrogenul, se încălzește 
pină la transformarea sa in plasmă 
constituită din electroni liberi, ce se 
deplasează cu mare viteză, și din 
ioni. Influențată de cimpul magne
tic. deplasarea plasmei se face intr-o 
singură direcție.

Temperatura record de 200 milioa
ne de grade s-a obținut cu ajutorul 
așa-zisei „încălziri vijelioase" ; plas
ma este străbătută de o descărcare 
electrică de 250 000 volți și chiar mai 
mult, in timp ce ea se concentrează 
intr-o anumită parte a „tokamak"-u- 
lui. Aglomerarea de plasmă este ur
marea directă a fenomenului instabi
lității plasmei, fenomen pe care oa
menii de știință abia încep să-l elu
cideze. Brusca erupție de energie in 
masa condensată a plasmei imprimă 
electronilor o viteză extraordinar de 
mare, ceea ce constituie sursa de în
călzire pină la temperatura de 200 
milioane de grade, care durează, pro
babil, mai puțin de a 100-a milioana 
parte dlntr-o secundă".

© Cea mai mare parte a fondurilor va fi orientată spre investițiile produc
tive : IN INDUSTRIE - 75,1 MILIARDE LEI, ÎN AGRICULTURĂ - 17,1 MILIARDE 
LEI, IN CONSTRUCȚII - 5,7 MILIARDE LEI.

© In 1975 SE VOR PUNE IN FUNCȚIUNE FONDURI FiXE IN VALOARE DE 
131 MILIARDE LEI, urmînd să fie DATE ÎN EXPLOATARE CIRCA 530 DE CAPACI
TĂȚI INDUSTRIALE Șl AGROZOOTEHNICE MAI IMPORTANTE.

® Circa 40 LA SUTĂ din sporul producției industriale a anului 1975 ur- 
, mează sâ se obțină pe baza noilor capacități ce vor intra în funcțiune în 1975.

@ DIN PREMIERELE ANULUI 1975 : Combinatul de materiale de construcții 
de la Hoghiz-Brașov, instalația de cauciuc poliizoprenic Borzești, unități de în
grășăminte complexe la Turnu-Măgurele, Tîrgu-Mureș, Craiova, noi obiective pe 
platformele siderurgice de la Galați și Tîrgoviște, capacități noi pe platformele in
dustriale din Zalău, Vaslui, Slobozia, Sf. Gheorghe, construirea, extinderea și mo
dernizarea a numeroase întreprinderi din toate ramurile.

• Programul de investiții asigură ÎMBUNĂTĂȚIREA ÎN CONTINUARE A 
REPARTIZĂRII FORȚELOR DE PRODUCȚIE PE TERITORIUL ȚÂRII, prin dezvoltarea 
în ritmuri accelerate a județelor cu un potențial economic mai redus.

21 DE JUDEȚE VOR ATINGE ÎN 1975 O PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ DE

PESTE 10 MILIARDE LEI, FAȚĂ DE 9 JUDEȚE ÎN 1970 Șl NUMAI

4 JUDEȚE ÎN 1965

CREȘTEREA CONTINUĂ A EFICIENȚEI constituie sarcina esențială în do
meniul investițiilor.

In acest scop, o deosebită importanță are INTRAREA IN FUNCȚIUNE A 
NOILOR OBIECTIVE Șl CAPACITĂȚI LA TERMENELE PREVĂZUTE SI CHIAR MAI 
DEVREME.

PRIN SCURTAREA CU O SĂPTĂMÎNĂ A TERMENELOR DE PUNERE ÎN FUNC

ȚIUNE A PRINCIPALELOR OBIECTIVE INDUSTRIALE S-AR PUTEA OBȚINE 

O PRODUCȚIE SUPLIMENTARĂ DE CIRCA 1 MILIARD LEI.

® SE PREVEDE REDUCEREA CHELTUIELILOR DE CONSTRUCȚIE, prin ex
tinderea mecanizării și organizarea superioară a șantierelor.

• SOLUȚII EFICIENTE ÎNCĂ DE LA PROIECTARE. în cadrul documentații
lor tehnico-economice să fie adoptate soluții eficiente, care să asigure utilizarea

© REALIZAREA INTEGRALĂ SI ÎN TERMENE CIT MAI SCURTE A INDICATO
RILOR TEHNICO-ECONOMICI PROIECTAȚI.

• GRAFICELE DE LIVRARE A UTILAJELOR SI DE EXECUȚIE A LUCRĂRI
LOR PE ȘANTIERE SĂ FIE RESPECTATE CU STRICTEȚE, pentru ca noile obiective 
de investiții să fie puse în funcțiune la termen.

® UTILAJELE - MONTATE ÎN AER LIBER ÎN TOATE CAZURILE UNDE 
ACEASTA ESTE POSIBIL. Noile obiective de investiții să fie dotate cu mașini, uti
laje și instalații de nivel tehnic ridicat, cu respectarea normelor de calitate.

• FORȚA DE MUNCĂ PE SPECIALITĂȚI Șl MESERII - ASIGURATĂ PEN
TRU TOATE ȘANTIERELE ; recrutarea și pregătirea din timp a cadrelor necesare 
punerii în funcțiune și exploatării noilor capacități de producție.

• BENEFICIARII DE INVESTIȚII SĂ PARTICIPE INTR-O PROPORȚIE MAI 
MARE LA REALIZAREA LUCRĂRILOR DE MONTAJ.

• GRADUL DE INDUSTRIALIZARE A LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII - 
IN CONTINUARE SPORIT, prin folosirea într-o proporție cit mai mare a prefabri
catelor din industrie ; îmbunătățirea indicilor de folosire a utilajelor de construcții 
și a mijloacelor de transport; creșterea coeficientului de schimburi pe șantiere.

©STUDIILE "TEHNICO-ECONOMICE PENTRU OBIECTIVELE DE IN
VESTIȚII CARE URMEAZĂ SĂ ÎNCEAPĂ IN ANUL 1976 SĂ FIE ELABORATE Șl 
APROBATE PINĂ LA SFÎRȘITUL SEMESTRULUI I AL ANULUI VIITOR.

*» •
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progres si pa"
“ Ecouri în Grecia la volumul „Nicolae Ceaușescu:

Manifestări consacrate 
aniversării Republicii noastre

politica
ATENA 26 — Cores

pondentul Agerpres 
transmite : La în
ceputul lunii sep
tembrie 1974, la Ate
na a fost publicat, 
în limba greacă, 
volumul „NICOLAE 
CEAUȘESCU : PO
LITICA EXTERNA A 
ROMÂNIEI", cuprin- 
zînd o selecție din 
cele mai reprezentati
ve articole și cuvin- 
tări ale șefului stalu
lui român. De atunci, 
această lucrare, consa
crată principiilor fun
damentale ale politicii 
externe de pace, inde
pendență și colabora
re internațională a 
României, se bucură 
de un interes deosebit 
din partea a diferite 
categorii de cititori. 

! Acest fapt a fost re- 
' marcat și evidențiat 
.; aproape unanim de 
I presa ateniană. Coti- 
: diene și periodice ca 

„To Vima“, „Ta Nea“, 
„Athinaiki", „Avglu", 
„Elefteros Cosmos", 
„Messager d’Athennes", 
„Athens Diyly Post", 
„Ikonomikos tahi- 
dromos", „Epilrera", 
„Gyneka" etc. au con
sacrat în repetate rîn- 
duri. cronici și artico
le de analiză acestui 
volum.

„Este o carte care 
se impune prin actua
litatea subiectelor sale 
și, de aceea, interesul 
suscitat în cercurile 
politice ca și printre 
cititorii greci este foar
te firesc" — apreciază 
in cronica sa „Messa
ger d’Athennes".

„Rod al unei activi
tăți diplomatice in
tense — vizite, contac
te, întrevederi — scrie, 
la rîndul său, „Elefte
ros Cosmos", această 
culegere de texte ale 
șefului statului român 
ilustrează un ansam
blu de prinoipiî care 
constituie baza unei

externă a României1' -
filozofii politice ori
ginale, ce își extrage 
torța din luptele mile
nare pentru indepen
dență, progres și pace 
ale unui popor vecin 
și prieten".

„Politica externă a 
României — remarca, 
între altele, ziarul 
„Avghi” — izvorăște 
din concepția potrivit 
căreia problemele in
ternaționale nu pot fi 
soluționate astăzi de- 
cit prin participarea 
activă a tuturor po
poarelor și statelor, 
mari și mici, la adop
tarea și aplicarea mă
surilor privind pacea 
și securitatea mondia
lă. Esența ei constă in 
crearea și asigurarea 
unor relații de colabo
rare cu toate statele 
lumii, indiferent de 
sistemul lor social, re
lații sare să se bazeze 
pe respectarea inde
pendenței și suverani
tății naționale, pe 
neamestecul în aface
rile interne ale altora, 
pe egalitatea in drep
turi și interesul reci-1 
proc. Aceste princi
pii se dovedesc singu
rele capabile să garan
teze existența unor ra
porturi normale și efi
ciente între state, să 
evite noi ciocniri și 
să insănătoșească at
mosfera internațio
nală".

„Concepția președin
telui României asupra 
căilor și mijloacelor 
de creare a unui sis
tem durabil de secu
ritate în Europa este 
originală și construc
tivă — apreciază 
„Athens Daily Post". 
Ea implică crearea 
treptată a unui ansam
blu de relații noi de 
colaborare multilate
rală, de angajamente 
clare și precise între 
statele europene, care 
să excludă pentru tot
deauna folosirea forței

sau amenințarea cu 
recurgerea la forță în 
relațiile lor, să garan
teze dreptul fiecărui 
stat de a se dezvolta 
liber, fără presiuni și 
ingerințe. Ca o parte 
organică a securității 
europene este conside
rată cooperarea în 
Balcani — capitol im
portant al politicii ex
terne a României. 
Președintele Ceaușescu 
concepe această coo
perare prin acțiuni 
concrete, prin con
tacte mai strinse, in
clusiv la nivelul cel 
mai înalt, în vederea 
dezvoltării cooperării 
economice, politice, 
culturale și științifice, 
pentru transformarea 
Balcanilor intr-o zonă 
a păcii și bunei veci
nătăți, lipsită de arme 
nucleare și baze sirăi- 
ne“.

„Athinaiki" remar
că, la rmdul său, că 
„președintele Nicolae 
Ceaușescu a pus pro- 
pria-i pecete nu nu
mai asupra politicii 
externe a patriei sale, 
ci și asupra practicii 
de fiecare zi pentru 
soluționarea nume
roaselor probleme pri
vind civilizația, li
bertatea, independen
ța, prosperitatea. Pre
ședintele român pre
zintă o teorie care se 
îmbogățește, se înno
iește continuu, care se 
află în deplin contact 
cu viața, cu noile for
me ale activității so
ciale și politice".

„Tocmai de aceea, 
conchide, în cronica 
sa, „Messager d’Athen
nes", volumul „Nicolae 
Ceaușescu : politica
externă a României" 
reprezintă o lucrare a 
unei personalități po
litice remarcabile, ale 
cărei prestigiu, autori
tate și renume inter
național sînt recunos
cute în unanimitate".

MOSCOVA. — La Combinatul de 
prefabricate din beton-armat din 
Moscova, membru colectiv al Aso
ciației de prietenie sovieto-română. 
a avut loc o adunare festivă' consa
crată împlinirii a 27 de ani de la 
proclamarea republicii în România. 
Au participat G. G. Sotnikov, ad
junct al ministrului industriei con
structoare de mașini grele, ener- 
getice și de transport al U.R.S.S., 
prim-viceoreședinte al conducerii 
centrale a A.P.S.R., A.G. Țukano- 
va. prim-vicepreședinte al condu
cerii centrale a A.P.S.R., activiști ai 
C.C. al P.C.U.S., funcționari supe
riori din M.A.E. al U.R.S.S. Au fost 
de asemenea prezenți ambasadorul 
României în Uniunea Sovietică, 
Gheorghe Badrus, și membri ai am
basadei române.

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, A. T. Lavrentieva, adjunct al 
ministrului industriei ușoare a 
U R.S.S., vicepreședinte al condu
cerii centrale a A.P.S.R., a înfățișat 
realizările poporului român în con
strucția socialistă, perspectivele de 
dezvoltare a societății românești, 
deschise de Programul P.C.R. și 
celelalte documente ale Congresului 
al XI-lea al partidului, s-a referit 
la politica externă a României so
cialiste. a evocat relațiile de prie
tenie frățească dintre P.C.U.S. și 
P.C.R.. dintre popoarele sovietice și 
poporul român.

A luat apoi cuvîntul Mircea Năs- 
tase. șeful Agenției comerciale a 
României la Moscova,

KIEV. — La Fabrica de încăl
țăminte „A 50-a aniversare a U- 
crainei sovietice" din Kiev, mem
bru colectiv al Asociației de prie
tenie sovieto-română. a avut loc o 
adunare festivă consacrată celei 
de-a 27-a aniversări a proclamării 
republicii în România Au parti
cipat V. S. Șevcenko. președinta A- 
sociatiei ucrainiene de prietenie și 
relații culturale cu străinătatea, 
activiști ai asociației, un mare nu
măr de muncitori, tehnicieni, ingi
neri. A fost prezent Alexandru Un
gur. consul general român la Kiev. 
Despre importanța evenimentului 
de la 30 Decembrie 1947 pentru po
porul român au vorbit O. I. Ka- 
sianenko, ministrul industriei ușoa
re al Ucrainei, președintele filialei 
ucrainene a Asociației de priete
nie sovieto-române și consulul ro
mân.

Cu același prilej, la clubul fabri
cii a fost inaugurată o expoziție 
de fotografii înfățișînd aspecte din 
timpul lucrărilor Congresului al 
XI-lea al P.C.R.. precum și parada 
militară și demonstrația oamenilor 
muncii din Capitală cu prilejul ce
lei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei.

PEKIN. — Pe ecranele unor ci
nematografe din Pekin este pre
zentat filmul artistic românesc „Ex
plozia". Anterior, publicul din Pe
kin a putut viziona filmele româ
nești „Valurile Dunării" și „Tudor". 
Ele au fost prezentate, de aseme
nea. de televiziunea din Pekin.

„CONSOLI0AREA PĂCII RECIAMA PARTICIPAREA 
TUTUROR TARILOR IA SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR" » •

Dezbaterile din Consiliul Federal 
al Adunării R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 26 — Corespondentul
nostru transmite : întrunit in ultima 
sesiune din acest an, Consiliul fede
ral al Adunării R.S.F.I. a ascultat 
expunerea prezentată de Miloș Mi- 
nici, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal, secretar pentru 
afacerile externe, cu privire la acti
vitatea în domeniul politicii interna
ționale a Iugoslaviei. El a subliniat 
că obiectivul acestei politici a fost 
și continuă să fie acela ca R.S.F. Iu
goslavia să-și aducă contribuția la 
cauza păcii, socialismului și progre
sului general, la colaborarea inter
națională egală în drepturi, consoli
darea independenței, securității și 
dreptului fiecărei țări la dezvoltarea 
autonomă și nestingherită.

Referindu-se la situația internațio
nală. Minici a relevat continuarea 
deplasării raportului de forțe în fa
voarea țărilor și a popoarelor care 
luptă pentru pace, independență și 
progres social. El a arătat, totodată, 
că devine tot mai limpede că pro
gresul în continuare al politicii de 
destindere, tratative și înțelegere re
clamă participarea tuturor țărilor la 
procesele de rezolvare a problemelor 
internaționale și extinderea acestei 
politici asupra tuturor părților lumii.

In continuare, ministrul iugoslav a 
vorbit despre problemele economice 
Internaționale, relevînd că tulburări

le pe acest plan se reflectă direct 
asupra economiei și a situației eco
nomice internaționale a Iugoslaviei.

Vorbind despre situația din Europa, 
Minici a spus : Considerăm că înche
ierea cu succes a Conferinței privind 
securitatea și cooperarea în Europa 
ar putea contribui la îmbunătățirea 
situației generale pe continentul eu
ropean și în lume. Privim această 
conferință nu ca pe un sfîrșit, ci ca 
fiind începutul unui proces continuu 
de soluționare a problemelor europe
ne, care ar trebui să permită depăși
rea diviziunii în blocuri, asigurarea 
unei securități egale și a colaborării 
egale în drepturi a țărilor, ca enti
tăți independente și suverane, și să 
facă posibilă o mai mare contribuție 
a Europei la asigurarea păcii, secu
rității, colaborării și dezvoltării în 
lume.

Vorbitorul a salutat hotărîrea pri
vind dezvoltarea relațiilor de priete
nie ale Italiei cu Iugoslavia, cuprin
să în noua declarație-program a pre
mierului Aldo Moro.

In urma dezbaterilor pe marginea 
expunerii, Consiliul federal al Adu
nării R.S.F.I. a aprobat expunerea 
lui Miloș Minici.

în continuare, a fost aprobat bu
getul federației pentru anul 1975, 
care se ridică la 58,165 miliarde di
nari.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Guvernul Canadeia adresat

Statelor Unite o notă de protest în 
legătură cu tentativele companiei a- 
mericane „Litton Industries Incorpo
ration" de a împiedica o filială a ei 
din Canada să livreze Cubei echipa
ment în valoare de 500 000 de dolari. 
Nota califică această acțiune drept 
un amestec intolerabil al S.U.A. în 
treburile interne ale Canadei și for
mulează, în acest sens, un protest 
hotărit.

oare și Mali, Sangoule Lamizana, și, 
respectiv, Moussa Traore, în legătu
ră cu reglementarea pașnică a dife
rendului de frontieră dintre cele 
două țări. La această reuniune parti
cipă și președinții Nigerului și Re
publicii Togo, Seyni Kountche și 
Gnassingbe Eyadema.

Mișcarea
Portugheză

Democratică
a dat publicității, la

DE PRETUTINDENI
• PRIMUL FAR ATO

MIC DIN LUME a £ost p118 
în funcțiune in Uniunea Sovie
tică, pe litoralul Mării Baltice 
— anunță agenția T.A.S.S. Lu
mina farului poate fi văzută de 
la o distanță de 16 mile. Func
ționarea sa este asigurată pen
tru mai mulți ani de către doi 
generatori termo-electrici cu ra- 
dioizotopi. Specialiștii sovietici 
proiectează dotarea și altor fa
ruri cu instalații atomice simi
lare.

Formarea unui guvern de tranziție 
in Insulele Capului Verde

Lisabona, o declarație în care de
nunță actele de sabotaj economic În
treprinse de o serie de mari in
dustriași și latifundiari, în încerca
rea de a provoca haos în economie 
și nemulțumiri în rîndul populației 
fată de politica promovată de gu
vern și Mișcarea forțelor armate. De
clarația precizează că aceste acțiuni 
dușmănoase ale forțelor reacționare 
urmăresc să ducă la reducerea pro
ducției și a investițiilor în diferite 
sectoare ale economiei, la creșterea 
șomajului și la paralizarea activității

La Teatrul Goldoni din Li
vorno a avut loc deschiderea 
stagiunii lirice 1974—1975 cu o- 
pera „Madame Butterfly" de 
Giacomo Puccini, interpretată 
de colectivul artistic al Operei 
române din Cluj-Napoca. Spec
tacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes. Deschiderea sta
giunii lirice a fost precedată de 
o intilnire intre primarul ora
șului Livorno, Dino Raugi, și 
colectivul Operei române din 
Cluj-Napoca.

unor întreprinderi.

PORTO PRAIA 26 (Agerpres). - 
Insulele Capului Verde au devenit 
autonome, prin formarea unui gu
vern de tranziție, compus din repre
zentanți ai Partidului African al In
dependenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) 
și ai Portugaliei.

Guvernul va funcționa pînă lă ob
ținerea independenței depline a ar
hipelagului — la 5 iulie 1975 — în 
conformitate cu acordul semnat re
cent, la Lisabona, între reprezentan
ții guvernului portughez și ai

P.A.I.G.C. Căpitanul portughez Al
meida d’Eca va cumula funcțiile de 
șef al guvernului, înalt comisar al 
Portugaliei și comandant-șef al for
țelor armate. Ceilalți membri ai gu
vernului provizoriu, care vor pre
găti alegerea, la 30 iunie 1975, a u- 
nei Adunări constituante însărcinate 
să proclame independența, nu au fost 
încă numiți. S-a anunțat însă că din 
cabinet vor face parte trei reprezen
tanți ai Portugaliei și trei ai 
P.A.I.G.C.

Ministrul ducerilor ex
terna d Indoneziei, Adam 
Malik, și-a încheiat vizita oficială în 
U.R.S.S. El a avut convorbiri cu An
drei Gromîko, ministrul sovietic al 
afacerilor externe. în legătură cu re
lațiile dintre Cele două țări. Părțile 
și-au afirmat dorința de a se crea 
condiții favorabile pentru extinderea 
legăturilor dintre U.RS.S. și Indone
zia în diferite domenii, relatează a- 
genția T.A.S.S. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme internaționale 
actuale.

La Lom© au 'ncePu^ convorbi
rile între președinții Voltei Superi

Reprezentanți ai auto
rităților centrale etiopiene 
efectuează în prezent un turneu 
în provincia nord-estică Wollo, 
spre a determina gradul de răs
pundere al oficialităților locale pen
tru foametea dezastruoasă în urma 
căreia și-au pierdut viața peste 
100 000 de persoane, a anunțat joi 
cotidianul „Ethiopian Herald".

in zona litoralului tan- 
Zanîan au ^ost descoperite im
portante zăcăminte de gaze naturale. 
Cercetările au localizat zăcămintele 
intr-o regiune situată în Oceanul In
dian, la aproape 100 mile sud de ca
pitala Tanzaniei, Dar Es Salaam. Se 
apreciază că debitul zilnic ya fi de 
circa 3 milioane mc.

CUBA

„1975 - anul 
Congresului comuniștilor"

HAVANA 26 (Agerpres). — Ziarul 
„Granma" anunță că, la sugestia or
ganizațiilor de masă cubaneze, anul 
1975 va fi denumit „Anul primului 
congres". Congresul comuniștilor cu
banezi, eveniment de cea mai mare 
însemnătate din istoria tării — după 
cum subliniază ziarul — va analiza 
rezultatele activității din ultimii ani 
a partidului, va elabora principalele 
direcții de dezvoltare a economiei 
naționale pe perioada 1976—1980, va 
dezbate platforma-program care va 
sta la baza programului partidului. 
„Granma" precizează că va fi, de 
asemenea, adoptat statutul partidu
lui. vor fi dezbătute prevederile vii
toarei constituții a țării, vor fi a- 
lese Comitetul Central al partidului 
și alte organe superioare.

Relevînd importanta istorică pentru 
poporul cubanez a viitorului congres 
al partidului, care urmează să albă 
loc în a doua jumătate a anului vii
tor. ziarul menționează că oamenii 
muncii. întregul popor cubanez parti
cipă activ la dezbaterea tezelor pri
mului forum al comuniștilor șl a 
directivelor primului plan cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale.

Ambasadorul României 
și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui 

Republicii Niger
NIAMEY 26 (Agerpres). — Amba

sadorul României la Niamey. Octa
vian Cărare, și-a prezentat scrisorile 
de acreditare președintelui Republi
cii Niger, Seyni Kountche.

Ambasadorul țării noastre i-a 
transmis președintelui Seyni Kount
che un mesaj din partea președin
telui Nicolae Ceaușescu, urări de 
prosperitate și succes pentru poporul 
Republicii Niger. Totodată, s-a ex
primat dorința de a dezvolta și în
tări relațiile de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări și popoare.

Președintele Seyni Kountche a 
mulțumit pentru mesajul adresat și 
a rugat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea sa, un 
cordial salut și urări de sănătate și 
fericire, apreciind in același timp 
personalitatea șefului statului român, 
mare prieten al popoarelor Africii. 
Exprimîndu-și admirația față de 
principiile politicii externe a Româ
niei, președintele Seyni Kountche a 
arătat, în același timp, că aceasta 
reprezintă o premisă solidă pentru o 
largă colaborare intre România șl 
Niger.

• „EREBUS" NU PRI
MEȘTE OASPEȚI DE RE
VELION. Celebrul vulcanolog 
Haroun Tazieff a anunțat prin- 
tr-o telegramă că este nevoit să 
abandoneze pentru moment pro
iectul său de a coborî în crate
rul vulcanului Erebus din An
tarctica, unde urma să petreacă 
revelionul și primele zile ale 
noului an. „Activitatea explo
zivă și dezordonată a vulcanu
lui ne obligă să facem cale în
toarsă" — a precizat savantul 
francez. După cum s-a mai a- 
nunțat, în urma activizării aces
tui vulcan, înalt de 4 006 de me
tri, Tazieff și echipa sa de spe
cialiști — francezi, neozeelan
dezi și americani — hotărise 
să-l escaladeze, pregătindu-se 
pentru a înregistra pe peliculă 
și a studia fenomenele enigma
tice din străfundurile „fintînii 
de foc" de pe continentul de 
gheață. Deocamdată această in
tenție nu s-a putut materializa. 
Temerarii cercetători își vor pe
trece așadar revelionul la baza 
lor de la poalele vulcanului, în 
așteptarea momentului prielnic 
pentru o nouă escaladă.

• PROGRESE ÎN DIA
LOGUL OM-COMPU- 
TER. A fost de curînd termi
nat, în Anglia, primul computer 
care reacționează la comenzi 
vorbite. Acest computer „ascul
tător" poate fi alimentat, deo
camdată, cu 150 de cuvinte, ci
fre sau noțiuni, fiecare în parte 
fiind prezentat computerului în 
două variante, una scrisă și alta 
vorbită. In felul acesta, mașina 
poate reacționa la comanda a- 
custică pe care o pune în legă
tură cu cea scrisă. Domeniilfe 
de aplicare ale acestui tip de 
computer sînt foarte variate — 
în industrie, administrație, 
bănci și burse, transporturi și 
medicină.
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Lansarea stației orbitale
sovietice „Saliut-4“

MOSCOVA 26 (Ager
pres). — La 26 decem
brie, in Uniunea Sovie
tică a fost lansată sta
ția științifică orbitală 
sovietică „Saliut-4“. Ea 
a fost plasată pe o or
bită circumterestră 
avind apogeul la 270 de 
kilometri, iar perigeul 
la 219 kilometri. Dura
ta de rotație in jurul 
Pământului este de 89,1 
minute, iar înclinația

orbitei față de Ecuator 
de 51,6 grade.

„Saliut-4" are drept 
scop continuarea cerce
tărilor privind con
strucția, sistemele de 
bord și aparatura stați
ilor orbitale și efectua
rea de studii științifice 
și tehnice tn zbor cos
mic.

Urmărirea zborului 
stației, primirea infor
mațiilor telemetries șl

dirijarea acesteia se 
realizează din diferite 
puncte de pe teritoriul 
Uniunii Sovietice și de 
pe nava „Academicia
nul Andrei Korolev", 
aflată in apele Oceanu
lui Atlantic.

Sistemele de bord, a- 
gregatele și aparatura 
științifică a stației func
ționează normal, trans
mite agenția T.A.S.S.

SITUAȚIA :ECONOMICĂ :ÎN LUME
® fenomene © implicații • preocupări actuale

Profesor la Universitatea „Franțois Rabelais" din Tours, specialist în 
ecologie, prof. dr. V. LABEYRIE are o viziune globală asupra prin
cipalelor fenomene economice care confruntă omenirea contemporană. 
Iată de ce, la întrebarea noastră : „Care sînt cauzele fundamentale 
ale actualei crize de energie șl de materii prime profesorul fran
cez a ținut să precizeze :

•— Problema epuizării resurselor 
naturale trebuie privită diferențiat, 
în funcție de proprietățile acestora. 
Materiile energetice : cărbune, pe
trol, gaze naturale sînt epuizabile, 
pentru că prin ardere sau prelucrare 
(carbo-chimie, petro-chimie) mole
cula originară este modificată. In 
schimb, materiile minerale, metale
le : fierul, cuprul, zincul. plumbul 
etc., încorporate în tot felul de pro
duse industriale, nu-și schimbă 
structura, deci pot fi recuperate și 
reutilizate. Așadar, epuizarea resur
selor energetice clasice este posibi
lă ; epuizarea metalelor, cu excepția 
celor radioactive, este imposibilă.

Cit privește fenomenele de criză 
apărute în ultimii ani în aceste sec
toare, ele sînt consecința unor gre
șeli care-și au rădăcinile în sistemul 
de dezvoltare a economiei capitalis
te : este vorba, pe de o parte, de o 
politică economică pe termen scurt, 
dictată de obținerea unui profit cit 
mai mare și cit mai rapid, iar pe 
de altă parte, de ignorarea deplasă
rii tehnologice a structurilor in
dustriale, provocată de revoluția 
tchnico-științifică.

— Ce raport există intre a- 
ceste cauze și risipa de mate
rii prime pe care o constată și 
o dezaprobă azi marea majori
tate a economiștilor 7

— Un raport direct. Căutarea pro
fitului maxim duce la o enormă ri
sipă de materii prime. De exemplu : 
se știe că primele țesături de nailon 
erau, practic, inuzabile. Ei bine, s-a 
găsit o soluție pentru degradarea 
într-un termen mai scurt a fibrelor. 
Consumul a crescut, producția de 
asemenea — deci și profiturile. Pro
cedeul este folosit în numeroase 
alte ramuri industriale. Cunosc un 
inginer care lucrează într-o fabrică 
de tuburi fluorescente. Știți care 
este sarcina lui ? Aceea de a asigu
ra durata de funcționare a tuburilor 
stabilită de consiliul patronal — și, 
bineînțeles, o durată cit mai scurtă. 
Un cercetător a demonstrat că pro
ducția de deșeuri atinge în Franța

un spor anual de 17 Ia sută. Ce sînt 
aceste deșeuri ? Materii prime trans
formate ' în mărfuri care, după o 
scurtă folosință, sînt aruncate.

— Cum se poate stăvili aceas
tă risipă 7

pamentul automobilelor, în S.U.A., au 
depășit cantitatea de plumb produ
să de industria franceză în același 
an. Acest plumb se depune sub for
mă de praf pe zăpezile Groenlandei 
și în alte regiuni ale planetei. Cînd 
și cum vor putea fi recuperate aces
te imense cantități de metal ? Fi
resc ar fi ca recuperarea să fie fă
cută imediat, la capătul procesului 
de prelucrare a materiilor prime 
respective. S-ar evita astfel și po
luarea mediului ambiant. Dar solu
ția e cu mult mai complexă. Ea de

periența pe care ne-o oferă natura. 
Așa cum produsele naturale — de 
pildă o plantă sau un animal — 
sînt reinserate după moarte în cir
cuitul natural, tot așa produsele ac
tivității umane trebuie reintroduse, 
după uzură, în procesul de produc
ție. Dar acest deziderat impune o 
modificare profundă a structurii teh
nologice. Adică crearea unei adevă
rate industrii de reciclare. Deceniile 
următoare vor cunoaște apariția și 
dezvoltarea rapidă a unei atari in
dustrii.
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0 Sistemul linear : materii prime — produs finit — deșeuri, moștenirea unei strategii economice 
anacronice © Legea profitului și specialiștii deteriorării rapide © Viața industriei — prin naște
rea industriei recuperării deșeurilor ® De la zăcămintele minerale la necesitatea unor noi relații 

internaționale

— In domeniul resurselor energe
tice naturale există o singură solu
ție : reducerea masivă a consumului. 
In urmă cu un secol, Mendeleev 
spunea că arderea cărbunelui echi
valează cu arderea bancnotelor. In
tr-adevăr, aceste resurse fosile tre
buie considerate ca materii nobile, 
mai prețioase chiar decît aurul, toc
mai pentru că sînt epuizabile. Ceea 
ce nu e cazul aurului și al celorlalte 
metale în general, a căror cantitate 
rămine constantă pe glob.

— Totuși, se manifestă sem
ne de penurie și in acest dome
niu.

— Desigur. O comparație este 
foarte elocventă : din epoca bron
zului și pînă în 1905, consumul de 
metale a fost mai mic decît între 
1905 și 1938. Dar penuria se resimte 
nu pentru că metalul este consumat 
în sensul material al cuvîntului, ci 
pentru că este risipit, dispersat prin 
acțiunea nesăbuită a omului. S-a 
calculat, de pildă, că in 1971 com
pușii de plumb eliminați prin eșa

pinde de o întreagă strategie eco
nomică moștenită din secolele tre
cute. Este vorba de un sistem de 
producție liniar : materii prime — 
produs finit — deșeu. Acest sistem 
este anti-natural, contrar circuitului 
materiei pe planeta noastră. Pro
ducția industrială trebuie regîndită 
în perspectiva unui sistem ciclic, 
închis : materii prime — produs fi
nit — materii prime. Școlile noastre 
pregătesc ingineri numai pentru pri
ma parte a ciclului. Acum avem ne
voie de specialiști care să „fabrice" 
materii prime pornind de la deșeuri. 
Meseria de „strîngători de vechi
turi", abandonată de mult în țările 
industrializate, trebuie reabilitată și 
ridicată la rang ingineresc.

— Considerați, deci, că recu
perarea deșeurilor poate solu
ționa penuria de materii pri
me 7

— Aceasta ar fi doar una din so
luții. Este vorba însă de o amplă 
strategie economică, impusă de ne
cesitățile actuale și, totodată, de ex

— Dar intr-o perspectivă mai 
apropiată 7

— Prima măsură care se impune : 
limitarea în mod draconic a consu
mului de petrol, cărbune și gaze na
turale. (După cum vedeți, repet și 
voi repeta mereu această recoman
dare). Apoi, in paralel, recuperarea 
cit mai judicioasă a celorlalte mate
rii prime. Dispariția unui element 
al naturii, fie că e vorba de o ma
terie energetică sau de un metal, 
fie de o specie animală sau vegeta
lă, e tot atît de gravă ca și dispari
ția unei etnii, a unui popor, cu tra
dițiile, limba și cultura sa. întreaga 
omenire este sărăcită, iar consecin
țele sînt imprevizibile.

— Prin această comparație ați 
extins problema din domeniul 
economic și biologic în cel so
cial. Ce rol are societatea in 
soluționarea fenomenelor de 
criză pe care le-ați evocat 7

— Un rol esențial. La ora actuală, 
tehnica și știința oferă, practic, toa-

te mijloacele pentru ieșirea din cri
ză. Dar ele sînt neputincioase dacă 
nu dispun de condiții economice, 
sociale și politice favorabile. Mi se 
pare semnificativ faptul că un spe
cialist american care a studiat a- 
ceste probleme ajunge la concluzia 
că socializarea mijloacelor de pro
ducție constituie condiția primordia
lă pentru soluționarea crizei. Dar la 
acest factor economic fundamental 
trebuie să se adauge efortul și con
știința socială. Un mare savant 
francez, Joliot-Curie, spunea că a 
sensibiliza opinia publică înseamnă 
a o transforma într-o forță invinci
bilă. El se referea la lupta pentru 
pace, dar ideea este valabilă și in 
acest domeniu, pentru că omenirea 
este pusă în fața unei situații pe 
care nu o poate rezolva decît prin- 
tr-un efort colectiv.

— tn ce direcție poate fi ori
entat acest efort colectiv intr-o 
lume atît de diversificată sub 
raport economic, politic și so
cial 7

— Intr-adevăr, lumea în care tră
im este foarte diversă și, aș adăuga, 
plină de contraste. Am vizitat nu de 
mult o țară în curs de dgzvoltare 
din Africa și am constatat cum neo- 
colonialismul împiedică utilizarea 
resurselor naturale și, implicit, apa
riția unei industrii autohtone. O 
asemenea politică nu poate duce 
decit la agravarea fenomenelor de 
criză. Numai prin lichidarea con
trastelor, numai prin atragerea ță
rilor in curs de dezvoltare la circui
tul mondial al produselor și al va
lorilor se poate face un pas hotă- 
rîtor în soluționarea problemelor 
actuale. Așadar, efortul colectiv de 
care vorbeam trebuie făcut în di
recția unei ample cooperări inter
naționale, pe bază de egalitate. In 
acest context, presiunile economice, 
politice sau de altă natură consti
tuie niște reflexe de tip medieval ce 
se cer definitiv depășite în stadiul 
actual de evoluție a omenirii. Ra
porturile dintre națiuni și popoare 
trebuie întemeiate pe singurele cri
terii juste : al respectului reciproc 
și al solidarității internaționale.

Interviu realizat de
Paul DIACONESCU

„Reducerea cheltuielilor 
militare este o necesitate 
a securității popoarelor" 

Apel al președintelui Băncii 
Internaționale de Dezvoltare
BONN 26 (Agerpres). — Președin

tele Băncii Internaționale de Recon
strucție și Dezvoltare, Robert McNa
mara. a făcut apel, în cadrul unui 
interviu acordat revistei vest-germa- 
ne „Stern", la reducerea cheltuieli
lor destinate înarmărilor și folosirea 
acestor sume de bani pentru asigu
rarea alimentelor necesare acelor ca
tegorii de locuitori ai globului care 
suferă de foame.

Securitatea statelor dezvoltate va fi 
mai bine garantată, a arătat Robert 
McNamara, dacă ele își vor reduce 
cheltuielile pentru înarmare si își vor 
spori contribuția în vederea ajutoră
rii țărilor slab dezvoltate — fapt ce 
va contribui la asigurarea stabilității 
politice in lume.

Preocupări ale 
guvernului laoțian

VIENTIANE 26 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă, or
ganizată Ia 25 decembrie la Vientia
ne, reprezentantul Guvernului Pro
vizoriu de Uniune Națională din 
Laos, Bounmak Souvannavong, a in
format despre recenta reuniune a 
guvernului, care s-a desfășurat la 
Luang Prabang. Principala atenție a 
guvernului a fost acordată progra
mului, din 18 puncte, și principiilor 
care stau la baza edificării unul Laos 
pașnic, independent, neutru, demo
cratic, unitar și prosper.

Bounmak Souvannavong a mențio
nat că, în cadrul ședinței guvernu
lui, reprezentanții părții de la Vien
tiane au avut rețineri doar asupra 
unui singur punct din acest program 
— capitolul de politică externă.

Guvernul, după cum a declarat 
Bounmak Souvannavong, a exami
nat, de asemenea, informațiile pri
vind răscoala militarilor armatei re
gale laoțiene, care au ocupat orașul 
Ban Houei Sai. din nordul țării. El 
a menționat că în mîinile răsculați- 
lor se află aeroportul orașului și, din 
această cauză, legăturile cu această 
zonă sînt îngreunate. Comandamen
tul trupelor regale, a arătat vorbito
rul, a adoptat o serie de măsuri pri
vind elucidarea cauzelor care au dus 
la răscoala militarilor.

• „AMAZOANA" SE 
ÎNTOARCE ACASĂ. Un 
mozaic roman din secolul al 
IV-lea, de o deosebită valoare 
artistică, a fost restituit guver
nului sirian de către muzeul din 
Newark, statul New Jersey 
(S.U.A.). Mozaicul, reprezentând 
o amazoană pe cal, fusese des
prins din palatul fostului guver
nator roman din Apamea și in
trodus în mod fraudulos în 
S.U.A., fiind apoi achiziționat 
de muzeul din Newark. Ziarul 
„New York Times", care publi
că informația, vine să sublinie
ze semnificația acestui act, a- 
preciindu-1 ca o expresie a îm
bunătățirii relațiilor americano- 
siriene.

• STATISTICĂ SUR
PRINZĂTOARE. La Bonn a 
fost dat publicității rezultatul 
unei anchete întreprinse în 
R.F.G. în rîndul unui mare nu
măr de cetățeni în legătură cu 
frecventarea cinematografelor. 
80 la sută dintre cei anchetați 
au declarat că nu au mai fost 
de ani de zile intr-o sală de 
cinema. Doar o cincime dintre 
ei mai frecventează cinemato
graful. Rezultatele, surprinză
toare la prima vedere, se expli
că, după cum comentează presa 
vestgermană, nu numai prin 
concurenta televiziunii ci mai 
ales prin calitatea filmelor, ca
racterizate printr-o veritabilă 
invazie de violențe și porno
grafie.

• O NOUĂ MAREE 
NEAGRĂ s-a declanșat în 
apele Japoniei ; 18 750 barili de 
petrol scurs din rezervoarele 
rafinăriei „Mitsubishi", aflată in 
localitatea Kurashiki, s-au în
tins pe o rază de 135 kilometri. 
Știrea a fost primită cu vie ne
liniște de pescarii din această 
regiune, avind in vedere efec
tele distrugătoare ale petrolului 
asupra faunei marine. Și aceas
ta cu atît mai mult cu cit, in 
ultimii ani, pescuitul s-a resim
țit grav de pe urma deversării 
în mare a substanțelor rezi
duale de la diverse întreprin
deri de pe litoral.

• BALONU L-CAR
GOU. Inginerii americani
propun reutilizarea într-o va
riantă modernă a primului 
aparat de zbor din lume — 
balonul. Pentru aceasta ur
mează să fie confecționată o 
sferă cu diametrul de 60 rn, 
prevăzută, de-a lungul liniei 
mediane, cu patru palete, fie
care în lungime de 42 m, la 
ale căror extremități vor fi 
montate motoare cu reacție. A- 
cestea vor imprima uriașului 
cargou sferic o viteză de 8,6 ro
tiri pe minut, în scopul creării 
a 60 la sută din forța de ascen
siune necesară. Restul de 40 la
sută o va asigura heliul din in
teriorul balonului. Echipajului 
i se rezervă o nacelă fixată sub
balon eu un dispozitiv special, 
care o împiedică să se rotească. 
Aparatul este menit să trans
porte încărcături foarte grele 
— tronsoane de pod, stî'.pi, ele
mente de construcție. Avînd o 
capacitate de încărcare de două 
ori superioară celui mai mare 
elicopter american, el este in 
același timp mult mai economic.
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