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| „Alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile
populare, care vor avea loc în luna martie, vor constitui un important 
eveniment politic, întregul popor manifestând, prin votul pe care îl va da 
candidaților Frontului Unității Socialiste, adeziunea deplină la hotărîrile 
Congresului al XI-lea, la politica internă și externă a partidului și statului 
nostru, hotărîrea fermă de a înfăptui neabătut Programul Partidului 
Comunist Român de ridicare a tării pe noi culmi de progres și civilizație.

i Totodată, alegerile vor constitui și o puternică afirmare a democrației 
noastre socialiste, a participării maselor largi populare la conducerea întregii

I vieți economico-sociale, la făurirea în mod conștient a propriului lor viitor64, 

i NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Vicepreședintele Sistemului Național de Sprijinire

a Mobilizării Sociale din Peru
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
vineri 3 ianuarie, pe colonelul Car
los Diez Conseco, vicepreședinte al 
Sistemului Național de Sprijinire a 
Mobilizării Sociale — SINAMOS — 
din Peru, care, împreună cu soția, 
face o vizită în țara noastră, Ia in
vitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

La întrevedere a participat tova
rășul Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S.

Oaspetele a arătat că are plăcuta 
misiune de a transmite președinte
lui Nicolae Ceaușescu, din partea 
președintelui Republicii Peru, ge

neral de divizie Juan Velasco Al
varado, un cordial salut prietenesc, 
urări de pace și prosperitate po
porului român. Colonelul Carlos 
Diez Conseco a mulțumit totodată 
pentru posibilitatea ce i-a fost o- 
ferită de a vizita România, de a cu
noaște realizările dobîndite de po
porul român în dezvoltarea econo
mică și socială a țării, activitatea 
desfășurată de organizațiile care 
fac parte din Frontul Unității So
cialiste, contribuția lor importantă 
la obținerea acestor realizări.

Amintindu-și cu plăcere de vizi
ta făcută în Peru, în septembrie 
1973, de întîlnirile și convorbirile 
avute cu președintele Juan Ve
lasco Alvarado, tovarășul Nicolae

Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită șefului statului peruan 
un salut prietenesc, multă sănăta
te, iar poporului țării sale urări de 
noi și importante succese pe calea 
propășirii economice și sociale.

în timpul întrevederii au fost 
subliniate cu satisfacție bunele re
lații dintre România și Peru, pre
cum și dorința comună de a întări 
colaborarea prietenească româno- 
peruană, pe multiple planuri, con
lucrarea dintre organizațiile de 
masă din cele două țări, în folosul 
ambelor popoare, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Președintele Băncii de Export — Import a S. U. A.
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri după- 
amiază, pe William J. Cassey, pre
ședintele Băncii de Export-Import 
a. S.U.A., care face o vizită în țara 
noastră.

La primire au participat tova
rășii Vasile Pungan, consilier al

președintelui republicii, Vasile Vd- 
loșeniuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior.

A luat parte, de asemenea, Harry 
G. Barnes jr., ambasadorul S.U.A. 
la București.

în timpul întrevederii, desfășu
rată într-o atmosferă de cordiali
tate, a avut loc un schimb de ve

deri în probleme privind colabo
rarea și cooperarea în domeniul 
economic și al relațiilor financiar- 
bancare și s-au examinat modali
tăți de extindere și diversificare a 
acestei conlucrări, pe baze reciproc 
avantajoase, dintre România și 
S.U.A.

ȚARA SE PREGĂ TEȘTE DE ALEGERI
Am pășit într-un an nou. un an care 

începe sub auspiciile perspectivelor 
luminoase si însufletitoare pe care le-a 
deschis poporului nostru Congresul al_XI-lea 

al partidului — perspective ce își găsesc o 
strălucită expresie în Programul de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate 
și de înaintare a României spre comunism. 
Este ultimul an al actualului plan cincinal, 
anul scadentei strădu
ințelor poporului de a 
asigura realizarea sa 

j înainte de termen
iar veștile sosite din 

î întreaga țară, încă din
primele ore ale lui 
1975, pun în lumină 
hotărîrea poporului 
nostru de a munci cu 
dîrzenie și elan pentru 
înlănțuirea cu cinste a 
acestui obiectiv natio
nal, premisă esențială 
pentru trecerea la în- 

| deplinirea hotărîrilor
Congresului partidului.

în aceasta, ca și în 
toate faptele de sea
mă pe frontul con
strucției socialiste, ca 
și în toate izbînzile a- 
cestor ani își găsește 
o vie expresie convin
gerea oamenilor mun
cii că tot ceea ce cre
ează este în folosul 
lor. slujește înfloririi 
patriei, conștiința lor 
de stăpini unici ai propriilor destine.

Este o realitate fundamentală a societății 
noastre că întreaga putere politică și econo
mică aparține poporului, care își făurește, în 
mod suveran, sub conducerea partidului, 
viața mereu mai bună, de progres și prospe
ritate, la care năzuiește.

Pentru partidul și statul nostru constituie 
o preocupare centrală exercitarea efectivă a 
puterii de către cei ce muncesc, atragerea 
unor mase cît mai largi Ia conducerea tutu
ror treburilor obștești — de la elaborarea le
gilor și a principalelor măsuri pe plan națio- 

____________

nai, de la soluționarea problemelor majore 
ale politicii interne și externe a țării și pînă 
la gospodărirea tuturor județelor, orașelor și 
comunelor, ca și a unităților economice și so- 
cial-culturale. în concepția partidului nostru, 
societatea socialistă este o societate caracte
rizată nu numai printr-o puternică dezvoltare 
a forțelor de producție și un nivel de trai 
material și spiritual tot mai înalt al întregului

socialiste. Multiplele măsuri luate tn acest 
răstirrip Și urmărind perfecționarea activită
ții Marii Adunări Naționale, ca și a celor
lalte brgane centrale și locale ale puterii de 
stat, noile structuri de conducere — de la 
lnstituționalizarea adunărilor generale ~ ale 
oamenilor muncii ca for suprem de condu- 
eere muncitorească în întreprinderi pînă la 
erearea comitetelor și eonsiliilor oamenilor

Noua Lege electorală asigură 
alegerilor un cadru politic, 

instituțional și organizatoric 
perfecționat—expresie a adîncirii 
democrației noastre socialiste 
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popor, ci și printr-o democrație superioară, 
profundă și atotcuprinzătoare, de natură să 
asigure cadrul,cel mai propice atragerii mase
lor celor mai largi ale poporului la conducerea 
întregii activități economico-sociale. RoluLpo- 
porului de făuritor conștient al propriei sale 
istorii, de constructor conștient al socialismu
lui și comunismului se întemeiază tocmai pe 
înfăptuirea consecventă și dezvoltarea con
tinuă a democrației noastre socialiste.

în acest proces, anii care au trecut de la 
Congresul al IX-Iea al partidului au marcat 
progrese remarcabile in adîncirea democrației

muncii, a comisiilor pe probleme, a consili
ilor de control muncitoresc — au asigurat 
un cadru organizatoric superior, de natură să 
stimuleze participarea efectivă a maselor 
celor mai largi la activitatea de conducere 
socială. Viața politică, socială și economică a 
patriei noastre se bazează pe faptul că ce
tățeanul României socialiste este tot mai 
activ consultat și solicitat să . participe la re
zolvarea tuturor problemelor majore ale dez
voltării țării. Tocmai aceasta face posibil ca 
In noua etapă deschisă de Congresul al 
XI-lea .al partidului să se realizeze noi șl

mari pași mai departe pe calea adîncirii con
tinue a democratismului orinduirii noastre.

Mai mult, se poate aprecia că dezvoltarea 
democrației socialiste constituie o necesitate 
obiectivă a progresului -economico-social. 
Realizarea Programului partidului, înfăptui
rea sarcinilor sale atît de grandioase în ce 
privește dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
s societății, apropierea nivelului de dez

voltare economică a 
țării noastre de al sta
telor avansate econo
mic, îmbunătățirea 
mai departe a reparti
ției teritoriale a for
țelor de producție și 
asigurarea . preponde
renței industriei în 
toate județele țării, 
valorificarea superi
oară a xegjirselor 4ăriL,.. 
nu sînt posibile fără 
aportul de energie și 
inițiativă al maselor 
celor mai largi, iar o 
asemenea vastă mo
bilizare a forțelor 
creatoare ale națiunii 
presupune perfectio
narea tuturor, resor
turilor democratice ale 
societății.

în această perspec
tivă se reliefează din 
plin însemnătatea ale
gerilor de deputați in 
Marea Adunare Națio
nală și în consiliile 

populare, ce vor avea Ioc în luna martie, ca 
unul din evenimentele centrale ale vieții po
litice a României socialiste. Este un moment 
deosebit de important, ținînd seama de 
faptul că, cu acest prilej, poporul își va 
alege reprezentanții, de sus și pînă jos, in 
organele centrale și locale ale puterii de 
stat, cărora le revin în etapa actuală sar
cini atît de importante în conducerea trebu
rilor obștești, pentru îndeplinirea Directive-
(Continuare în pag. a IV-a)

PULSUL PRODUCȚIEI 
IN PRIMELE ZILE
Au trecut primele 3 zile din 1973, 

și — cum spune zicala — „semne 
bune anul are !“. Intr-adevăt. atît 
veștile primite ieri la redacție, cit 
și sondajele întreprinse în unitățile 
economice demonstrează convingă
tor, prin puterea faptelor, hotărirea 
oamenilor muncii de a îndeplini e- 
xemplar sarcinile planului diîi acest 
an, de a pljtine noi _și mari succese 
în dezvoltarea economică și socială 
a tării pe calea pe care ne-a des
chis-o larg Programul partidului, is
toricele hotărîri ale Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

„Datoria de onoare a fiecărui ce
tățean al patriei noastre — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cu- 
vîntarea rostită la posturile noastre 
de radio și televiziune cu prilejul 
Anului Nou — este de a face totul 
pentru a contribui la realizarea cu 
succes a planului pe anul 1975, și 
deci a întregului cincinal, creînd 
astfel condiții mai bune pentru tre
cerea la realizarea hotărîrilor celui 
de-al XI-lea Congres al partidului".

Urmînd îndemnul înflăcărat al 
secretarului general al partidului, 
fiecare colectiv de întreprindere, 
fiecare om al muncii este chemat 
să depună eforturi stăruitoare, să-și 
mobilizeze forțele și capacitatea 
creatoare pentru ca în fiecare zi, 
decadă și lună din noul an, planul 
de producție, de investiții și de ex
port să fie realizat integral, pro
ductivitatea să sporească neconte
nit, costurile de producție și, înde
osebi. cheltuielile materiale să fie 
substantial reduse, eficienta econo

mică să crească mal susținut, pen
tru ca în agricultură să se asigure 
toate premisele obținerii unor pro
ducții superioare în 1975. La rîndul 
lor, centralele și ministerele au în
datorirea de a sprijini, prin măsuri 
operative și la fata locului, preocu
pările fructuoase ale muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor, ale con
ducerilor de întreprinderi și șantie
re. îndreptate spre Înfăptuirea in 
bune condiții a sarcinilor cantitative 
și calitative ale planului din acest 
ultim an al actualului cincinal.

Cum este și firesc. întreaga acti
vitate de realizare a planului în a- 
cest an trebuie să se desfășoare sub 
directa conducere și îndrumare a or
ganelor și organizațiilor de partid. 
Lor le revine misiunea de a uni in
tr-un singur șuvoi energiile oame
nilor muncii, de a pune pe deplin in 
valoare inițiativele și experiența 
înaintată, de a determina comitete
le și consiliile oamenilor muncii, 
centralele și ministerele să soluțio
neze prompt, pînă la capăt, proble
mele de car'e depinde bunul mers al 
activității economice din acest an, 
astfel incit permanent realizările să 
se ridice la nivelul planului, la ni
velul exigențelor și cerințelor sta
bilite de conducerea partidului pen
tru acest an.

Prezent! în aceste zile de ianuarie 
In unități industriale și agricole, co
respondenți .județeni și reporteri ai 
ziarului nostru relatează despre pul
sul activității economice la începu
tul anului 1975 (in pagina a IlI-a).

La interferenfa școlii 
cu „școala vieții'

Am profesat în Învățămîntul supe- 
I rior timp de 45 de ani. Tatăl meu a 
profesat, în învățămîntul primar, 
t’mp de 40 de ani. Și tatăl și mama 
soției mele au fost institutori. Fata 
mea este profesoară în învățămîntul 
s îperior. Dacă adaug la acest tablou 
c ’i 18 ani pe care i-am petrecut în 

oală, de la abecedar pînă la teza 
c î doctorat, cititorul își poate da 
s iama cit de adîncă semnificație are 
> întru mine școala, indisolubil le- 
; ită de viața părinților mei, a .mea 
ș a copiilor mei, a celor 45 de pro- 

loții de studenți, a studenților a- 
cestora.

Iată de ce am urmărit și urmăresc 
cu un pasionat interes evoluția aces
tei Instituții.

Școala a constituit multă vreme o 
i stituție cu un regim închis, la care 
jzeau acces numai copiii și tinerii 

n pătura conducătoare. Tîrziu, 
' arte aproape de epoca noastră, a- 

nci cînd guvernele, sub presiunea 
u eilor de libertate și de egalitate, 
au introdus în constituțiile respecti
ve principiul obligativității învăță- 
mintului elementar, nu au însoțit 
ecest principiu și de Indicarea mij
loacelor prin care toți cei obligati să 
i vefe să poată să-și ducă la bun 
si'irșît această îndatorire cetățenească. 
De aceea, de multă vreme gradul de

civilizație al unei țări se măsoară 
mai puțin după principiile înscrise 
în constituția respectivă și mult mai 
mult după procentul • știutorilor de 
carte. Dar iată că accepția însăși a 
expresiei „știutor de carte" trebuie 
să se alinieze evoluției societății, 
progresului științei și al tehnicii.

Dacă această aliniere nu se reali
zează — și mai ales dacă nu se rea-

însemnări de 
acad. Miion NÎCOLESCU

lizează corect și eficient — atunci 
școala rămîne în afara societății, își' 
edifică propria sa realitate, care nu 
întîrzie să vină în conflict cu reali
tatea vieții. Absolvenții unei astfel 
de școli vor fi dezarmați în fața 
greutăților pe care trebuie să știe să 
le învingă, să nu se lase învinși. Pe
rioada de adaptare constituie, în e- 
voluția unei societăți, timp irosit, 
societatea respectivă rămîne în urma 
altor societăți, iar alinierea la nive
lul atins de acestea se va face plă
tind un preț prea mare.

Pe de altă parte, revoluția tehnico-
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științifică și caracterul său de lungă 
durată au avut ca efect necesar re
considerarea ideii însăși de educație. 
Școala singură, cu durata ei limi
tată, oricite încercări de adaptare 
la evoluția societății ar face, nu mai 
poate furniza tineretului cunoștințe 
valabile pentru o întreagă viață. De 
multe ori, de la intrarea unui stu
dent in școala superioară și pînă la 
absolvirea sa, după cinci ani, cunoș
tințele pe care le acumulează sint 
depășit,e.

De toate aceste condiții obiective, 
realități și exigențe ale învățămîntu- 
lui modern s-a ținut seama în opera 
de perfecționare a școlii românești. 
Documentele1 de partid din ultimii 
ani, cu deosebire Programul parti
dului, aprobat de Congresul al XI-lea, 
indicațiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul întîlnirilor cu 
cei ce lucrează în domeniul învăță- 
mîntului, au conturat cu claritate 
drumul modernizării acestui sector 
de largă importanță socială, astfel ca 
el să dobîndească o tot mai accen
tuată finalitate practică.

O primă concluzie care se des
prinde, devenită un adevărat jalon 
al activității didactico-educative de 
fiecare zi, este aceea că obiectivul 
principal al școlii nu trebuie să fie 
transmiterea pur și simplu de cu
noștințe, ci înarmarea studenților 
cu metode de lucru și de investiga
ție pentru ca aceștia să poată să-și 
continue singuri efortul de instruire, 
adică de adaptare la fluxul revolu
ției lehnico-științifice.

O a doua concluzie : ideea de 
specializare îngustă, oricît de inexo
rabilă ar fi putut părea în procesul 
revoluției tehnico-științifice. trebuie 
înlocuită cu ideea însușirii unui 
evantai mai larg de cunoștințe, 
aceasta tocmai din cauză că progre
sul năvalnic al științei și al tehnicii 
a dărimat vechile ziduri despărțitoa
re dintre disciplinele clasice. Astfel, 
cercetarea matematică cea mai ab
stractă se alimentează continuu din 
problemele puse de fizică, chimie,

Orașul alb al aurului negru
Se poate oare contesta 

rolul determinant pe care 
II joacă in definirea per
sonalității unui scriitor lo
cul său de baștină, mediul 
uman în care s-a dezvol
tat ? Adevărul este vala
bil pentru orice om. și 
numai o astfel de condi
ționare a tipului uman de 
către spiritul unui loc anu
me naște caractere tipice 
unei așezări. , temperament 
local, comportament spe
cific și atitudini caracteris
tice. Asta îi și face pe 
ploieșteni să fi fost și să 
fie ei înșiși, întotdeauna, 
irf orice împrejurare, dar 
mai ales in momentele cru
ciale, definitorii pentru 
destinul țării. Lumea că
reia îi aparțin — și îi voi 
aparține întotdeauna. In
diferent pe unde mă va 
purta viata — nu este o 
lume „mioritică", ea nu ex
celează prin virtuțile pei
sajului. Ea nrare nici codri 
bătrini, nici vestigii ale 
trecutului, nici palate, nici 
castele, nici ziduri de ce
tăți ruinate. Nici un dom
nitor nu și-a înăltat tronul 
în ea, nici o teribilă bătă
lie nu i-a oprit calendarul 
in loc spre a-i încărca me

moria cu o dată istorică 
deosebită. Si totuși, orașul 
acesta poartă un nume cu
noscut peste mări și țări. 
Și totuși, orașul acesta a 
dat științelor și artelor 
românești cîteva din nu
mele cele' mai prestigioa
se. Și totuși, orașul acesta 
a născut unul dintre cele 
mai puternice detașamente 
ale clasei muncitoare ro
mânești, care, prin lupte
le lui. a făcut nu o dată 
istoria modernă a Româ
niei să se lege de ființa 
Ploieștiului.

Petrolul i-a dat voca
ția, petrolul i-a fost de mai 
bine de o sută de ani în
coace emblema, petrolul l-a 
făcut negru, petrolul l-a 
făcut alb, petrolul i-a dus 
faima în lume și i-a mar
cat profilul. Ploiestenii ? 
Oameni apartinînd în pri
mul rînd condiției lor — 
atît -de puternic afirmată 
și dezvoltată în anii con
strucției socialiste — de 
neintrecuti maiștri ai va
lorificării superioare a ce
lei mai prețioase dintre 
energii, autori de școală 
în această ramură a in
dustriei, primii chemați să 
edifice pretutindeni in ta

ră. acolo unde se înălțau 
rafinării și instalații de pe
trochimie, retortele înnobi
lării aurului negru. Oameni 
deprinși cu înaltele tem
peraturi, cu disciplina lu
crului în flux continuu, 
făuritori de complicate u- 
nelte pentru forajul scoar
ței terestre, de instalații 
capabile să capteze erupții
le, de savante coloane de 
distilație.

Oameni mîndri de mese
ria lor. mîndri de trecu
tul lor de luptă si de ne- 
îngenuncherea lor. mîndri 
de rolul pe care îl au de 
jucat în prezentul și în 
viitorul tării. Oameni plini 
de umor, caracterizați în 
vorbă de o ironie mereu 
acută — doar ei l-au năs
cut pe Caragiale — pose
dați de nepotolirea curio
zității — doar ei au ajuns 
primii ta pungile de aur 
negru din subsolul bazinu
lui prahovean — de un 
contagios curaj și de un 
justificat orgoliu. Ceea ce 
n-au putut suporta nicio
dată a fost umilința. Și. 
din păcate, le-a fost 
dc-ajuns dat să aibă parte 
de fea. Umilință era sără
cia. mahalalele sordide

care se lăbărțau strivite 
de zidurile trufașelor ra
finării, umilință erau pum
nul vîrît în gură, cîrdășia 
patronatului și a cercuri
lor conducătoare care pu
seseră bogăția produsă de 
miinile lor sub călcîiul ciz
mei fasciste, bombarda
mentele care au tocat „me
todic" orașul din august 
1943 pînă în august 1944, 
ruinele de sub covorul de 
bombe, cozile la plinea pe 
cartelă, cozile la gazul pe 
cartelă, cozile la hainele 
pe cartelă, foamea, frigul, 
frica de concediere, frica 
de înfricoșarea patronilor 
in fața mîniei lor, deși sen
timentul pe care l-au cu
noscut cel mai puțin plo- 
ieștenii a fost frica.

Și-au visat altfel orașul 
pe care, mai întii, au tre
buit să-l curețe de rui
ne. L-au moștenit ca 
pe una dintre așezările 
cele mai distruse de răz
boi, și au început să și-l 
reclădească alegînd cără
mizile vechi dintre sfărî- 
mături, cernind molozul, 
cărîndu-i în temelii prun- 
dișul Prahovei și al Te- 
leajenului. cîrpindu-i sta
tuile sparte de schijele

bombelor, trasîndu-1 noile 
cartiere cu rigla și spă- 
lindu-1 țle zoaie. Un om 
care n-ar fi fost în Ploiești 
de 30 de ani n-ar mai re
cunoaște orașul decît după 
cîteva puncte de reper : 
bulevardul cu castani, ha
lele centrale, planturoasa 
clădire a fostului tribunal 
pentru marile afaceri ale 
petrolului — devenit azi 
Palat al culturii — liceul 
comercial și. poate. ■ cîte
va străzi, puține, care mai 
amintesc orașul de altăda
tă. Cel nou trebuia să res
pecte ambițiile ploieș.teni- 
lor și renumele urbei. Nu 
i-ar fi ușor acelui trecă
tor. revenit peste trei de
cenii. să înțeleagă unde 
se află. Tavanul de fum 
al orașului a fost îndepăr
tat. și totuși. în acest răs
timp, forța lui industrială 
a crescut înzecit. Din fos
tele fabrici și uzine — 
mîndria de altădată a 
României antebelice — 
n-au mai rămas decît cî-
loan GRKGORESCU

(Continuare in pag. a Ii-a)

(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL FLUXUL CONTINUU, MOBILIZATOR, 
AL MUNCII POLITICO- EDUCATIVE

Cum călătorim în 75 ?
® încă 240 km cale ferată electrificată ® Se înființează
600 noi trasee I.T.A. ® Pe Dunăre, nave confortabile și 

rapide ® Se construiesc 11 autegări

Revelionul
de a doua zi

Vasile Panciuc și Romică 
Agavriloaie1, electricieni Ia I.R.E. 
Iași, petreceau revelionul în fa
milie, în fața televizoarelor. Dar 

| tocmai cînd petrecerea1 era în 
toi au primit o veste : „Avarie 
pe traseul Podul Iloaie — Tîrgu- 
Frumos“. Imediat, cei doi au 

1 plecat, în puterea nopții, la 
| drum. După cîțiva zeci de kilo

metri parcurși, iscodind cu ochi 
I de cercetași, au descoperit de- 
I fecțiunea și au înlăturat-o. In 

aceeași clipă, în sute și mii de 
case s-au aprins din nou lumi- 

. nile și televizoarele și a început 
I din nou veselia. Pe toți cei care 

s-au bucurat în noaptea aceea îi 
I anunțăm pe această cale că un 
I strop din bucuria lor se dato- 

rește și celor doi electricieni, 
| care s-au întors acasă, la petre

cerea de revelion, abia a doua 
zi, după-amiază...

„Cine
cunoaste9

cîștigă“»

După ce au trecut prin toate 
etapele concursului „Cine cu
noaște agricultură ciștigă“, la 
care au participat aproape ‘19 000 
de1 țărani cooperatori și lucrători 
din fermele de stat prahovene, 
Elena Nițu (de la C.A.P. Dum
brăveni), Dumitru Pîrcălabu 
(I.A.S. Urlați), Toma Stanciu 
(I.A.S. Băicoi), Gheorghe Parepa 
(C.A.P. Fîntinele) și Petre Mușa 
(C.A.P. Pucheni) au ajuns la faza 
republicană. Aici, toți cei 5 pra
hoveni, confruntîndu-și cunoștin
țele cu. reprezentanții celorlalte 
județe,’au obținut tot atîtea pre
mii : un loc I, două locuri II, un 
loc III și unul IV. Așadar, 5 con- 
curenți, 5 premianți ! Drept care, 
pentru ’75, o urare : recoltă cit 
mai mare 1

Intrăm pe poarta întreprinderii de 
mecanică fină din Capitală odată cu 
șuvoiul sutelor de oameni care lu
crează în primul schimb din prima 
zi de lucru a noului an. Afișe, pa
nouri și grafice — scrise simplu, pla
sate în locuri vizibile — aduc în a- 
tenție, deopotrivă, realizările anului 
1974 și sarcinile noi pentru 1975 Ia 
fiecare loc de muncă. Agitația vi
zuală, complet reînnoită, a constituit 
b primă măsură, care s-a în
scris într-o suită de acțiuni menite 
să contribuie la crearea acelui 
climat de muncă responsabilă, 
firesc pentru colectivele che- 
piate ca, din întîia zi de lucru, 
să-și realizeze sarcinile de t 
plan. Aidoma s-a procedat la 
întreprinderea „23 August", 
Ia „Electroaparataj" și în 
multe, alte unități economice 
din Capitală. Acțiunea ilus
trează îmbogățirea experienței 
organizațiilor de parțid în 
munca politico-educativă, e- 
fortul lor de a apela la metode 
operative, atrăgătoare.

...Dar să reluăm firul ac
țiunilor din aceeași zi. La 
întreprinderea de mecanică 
fină, organizația de partid, 
conducerea tehnico-administrativă 
consideră că realizarea sporului de 
34 la sută față dq producția anului 
trecut și îndeplinirea cincinalului în 
prima decadă a lunii februarie se 
pot obține, în principal, prin creș
terea substanțială a productivității 
muncii. Ca urmare, toate cadrele — 
secretarii celor 16 organizații de 
bază și ai celor 24 organizații U.T.C., 
colectivul gazetei centrale de pe
rete, al stației de radioamplificare; 
cei 150 de agitatori, propagandiștii 
de la cercurile de învățămînt politic 
și economic Kde masă, practic un mare 
detașament 
informare 
mele zile 
au acționat 
cutat, pe grupe — în pauze și la 
ieșirea din schimburi — cu toate for
mațiile de lucru, incit fiecare munci
tor să cunoască nu numai propriile 
obligații, ci și obiectivele întreprin
derii în întregul ei. Un element e- 
sențial pentru promptitudinea în ac
țiune a muncii politice : in cadrul

discuțiilor s-au luat angajamente pe 
brigăzi, ateliere și secții, care au 
fost înscrise imediat — pe panouri 
întocmite ad-hoc — la locurile res
pective de muncă și popularizate la 
stația de radioamplificare. La 
s-a procedat la întreprinderea „23 
August", ca și la „Electroaparataj".

La această din urmă întreprindere, 
afișele, lozincile, noul număr al ga
zetei centrale de perete — apărut la 
3 ianuarie — demonstrează că, aici, 
în centrul atenției preocupărilor

fel

sporindu-și eficiența prin carac
terul concret și diferențiat. în 
dișcuțiile. pe- care le-au avut agitato
rii și alți comuniști în aceste zile la 
întreprinderea de mecanică fină. în 
secțiile de montaj —,-unde sînt foar
te mulți tineri, unde se realizează 
produse cu un grad ridicat de teh
nicitate și se ridică pretenții deo
sebite fată de calitate — s-a pus 
accentul pe răspunderea comunistă 
pentru ridicarea calificării și specia
lizării muncitorilor. în secțiile prelu-

de an prin întreprinderi evidențiază 
totodată preocuparea susținută a or
ganizațiilor de partid de a diversifica 
necontenit munca politico-educativă, 
de a o face mai interesantă, mai vie, 
adresîndu-se oamenilor direct și. ne
mijlocit. Se remarcă în mod deosebit 
creșterea rolului stațiilor de radio
amplificare, multe din acestea în
scriind. la reluarea activității, un șir 
întreg derubrici noi. Emisiunea in
titulată “ 
nilor

viața de partid

® LA ORA PRIMULUI SCHIMB, AGITAȚIA VIZUALĂ COMPLET ÎN
NOITĂ ® EDIȚIILE DIN 3 IANUARIE ALE GAZETELOR DE PERETE 
• RUBRICI NOI, DIVERSIFICATE ÎN EMISIUNILE STAȚIILOR DE RA

DIOAMPLIFICARE

de activiști — a căror
s-a așigurat în ulti-
ale anului încheiat —
ca agitatori. Ei au dis-

comitetului de partid se situează 
lupta pentru calitate și productivitate 
înaltă : anul 1975 reprezintă o creș
tere cu 47,5 la sută a producției față 
de prevederile inițiale ale cincinalu
lui pe acest an și un procent de 71.5 
la sută produse noi și reproiectate 
din totalul producției globale. Re
marcăm un element nou ; panourile 
cu angajamente și chemări sînt ast
fel concepute incit dedesubt să poată 
fi înscrise periodic (lunar, trimes
trial) și rezultatele concrete obținute, 
ele ținînd astfel mereu trează aten
ția colectivului, spiritul de emulație 
în formațiile de lucru și secții. Agi
tația vizuală îndeplinește, prin pros
pețime, actualitate și caracterul con
vingător, un important rol mobiliza
tor și educativ.

Pentru a-șr îndeplini funcția mo
bilizatoare, munca politică nu se poa
te limita însă la informație. Mergînd 
în profunzime, ea se străduiește să 
arate oamenilor cum trebuie să pro
cedeze, pe ce pirghii să apese pen
tru obținerea rezultatelor scontate,

crătoare — unde în 1974 au existat 
rămîneri în urmă Ia folosirea uti
lajelor — s-a insistat cu precăde
re asupra cerințelor întăririi dis
ciplinei pentru folosirea acesto
ra la parametrii indicați ; în 
plus, secretarii celor 6 organizații de 
bază din respectivele secții au dis
cutat din nou cu toti membrii de 
partid și muncitorii cu înaltă califi
care, cărora li s-au dat în grijă ti
neri și răspund de formarea și edu
carea lor comunistă. La ora 8, în 
secția de matrițerie a „Electroapara
taj ului" l-am surprins pe directorul 
tehnic al întreprinderii (în acest co
lectiv. toate cadrele de conducere 
tehnico-administrativă au sarcina de 
agitatori sau de propagandiști) dis- 
cutînd cu un grup de muncitori des
pre importanta asigurării unei cali
tăți înalte a matrițelor, ca o condi
ție esențială pentru calitatea piese
lor stanțate — problemă ridicată în 
discuțiile din secția de prese me
canice.

Raidul întreprins la acest început

Ion Filip si Gheorghe Visan 
găsiseră o „ocupație" rentabilă : 
fabricarea de băuturi alcoolice 
pe cont propriu, după o retetă 
proprie. Băuturi pe care le co
mercializau la preturi tot „pro-? 
prii". Pînă i-.a. prins în.flagrant 
plutonierul Ion Marin, din . ca
drul Miliției, județene.fMchedinti., 
.— Și ce dacă, '.ne-a, prins,? 

.Avem bani să dăm si la un ofi
țer, dormite la un plutonier. 
Vorba aceea : „încercarea moar
te n-are".

Și cei doi au 1 încercat să-l 
mituiască pe plutonierul de mi
liție. încercarea a dat greș. In 
fata instanței, asemenea încer
care se lasă cu condamnare,

Zi de plată a retribuției pen
tru ultima lună a anului 1974 pe 
șantierul fabricii de ciment de 
la Chișcădaga, județul Hunedoa
ra. Doi soți, lucrători pe același 
șantier, și-au încasat drepturile 
cuvenite și au plecat cu trenul 
spre Deva. Au coborit și... Și 
tocmai cînd trenul care-.i adu
sese a plecat din stafie, femeia 
a tresărit :

— Vai, poșeta ! Am uitat in 
tren poșeta cu banii...

Auzind de necazul celor* doi 
soți, Valeria Cornea, lucrătoare 
în gara Deva, l-a alertat pe 
impiegatul C. Vasiliu din stafia 
Simeria, care a urcat în tren, a 
găsit poșeta cu toți cei 5 000 de 
lei în ea si a predat-o păguba
șilor.

— Nici 
bucuroși 
neau ei.

Ne închipuim...

și a predat-o păguba-

nu vă închipuiți cit de 
am fost l — ne spu-

Bun de plată
Pionierul Kiraly Atila, din 

clasa a Vil-a, la școala generală 
din Zăuan (Sălaj), a observat 
pe‘o uliță a satului un cetățean 
suspect. Suspect nu atît pentru 
faptul că nu era din partea locu
lui, cit mai ales prin felul în 
care iscodea cu ochii, în dreapta 
și-n stingă, prin ogrăzile oame
nilor. Atila s-a făcut că nu-1 ob
servă, dar abia trecut de el, nu 
l-a mai slăbit din ochi. în clipa 
în care l-a zărit furișindu-se în
tr-o casă, a dat fuga și a anun
țat miliția, care l-a prins imedi
at pe făptaș : Boldizsăr Zoltân.' 
Pînă atunci, mai comisese cinci 
furturi. Acum, bun de plată, plă
tește pentru toate. a

Frînă
si...>

Un camion al autobazei mar
fă nr. 1 Constanța (21-CT-4547) 
condus de Petre Asmarandei 
transporta spre Timișoara ba- 
loți de tablă. Pe raza județului 
Brașov, tocmai cînd urca pe 
„Dealul Perșanilor", pe DN nr. 
1, autocamionul a părăsit par
tea carosabilă, răsturnîndu-se 
într-o rîpă. Din primele cerce
tări efectuate de organele de 
miliție s-a constatat că acciden
tul s-a produs din cauza unei 
defecțiuni la sistemul de frîna- 
re, neverificat înainte de a por
ni la drum. Hotărît lucru, unor 
asemenea nesăbuințe trebuie să 

se pună frînă. Frină și stop !li

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

rad—Curtici : se va dubla linia Ad- 
jud—Suceava) și mai comod (va 
spori numărul de vagoane, se vor 
suda liniile pe alți zeci de kilometri).

Pe traseele I.T.A. vor apărea pri
mele autobuze „Diesel” românești, se 
va extinde numărul de curse rapide 
(în prezent sînt peste o sută), iar in 
11 localități (Arad, Sighișoara. Bucu
rești, Drăgășani. Caransebeș. Oradea, 
Slatina. Tg. Neamț. Roman. Fălti
ceni. Orșova) vor fi construite noi 
autogări. Pentru a facilita legăturile 
auto dintre comunele și capitalele de 
județ se vor înființa glte 600 trasee 
I.T.A. Totodată, va spori transportul 
navetiștilor cu mașini puse în ex
clusivitate la dispoziția lor — de la 
un procent de 33 la sută în prezenf 
la circa 40 la sută, la sfirșitul ar 
lui în care am pășit.

în sectorul transporturilor fluv 
le va continua dotarea flotei cu > 
nave de pasageri (de cîte 150 
locuri), a căror construcție a încr 
în 1974. Ele oferă un plus de 
fort și o viteză sporită de exp 
tare.

Sint. desigur, evidente pentru toți 
cei ce apelează la mijloacele de 
transport ale Ministerului Transpor
turilor și Telecomunicațiilor (trenuri, 
autobuze sau nave fluviale) îmbu
nătățirile aduse condițiilor de trafic 
în anul care a trecut : creșterea vi
tezei — prin electrificarea liniei fe
rate Adjud—Ciceu și Ciceu—Deda, 
prin introducerea de noi trenuri de 
viteză (19 accelerate) și nave fluviale 
rapide ; confort sporit (parcul de va
goane C.F.R. a crescut față de anul 
anterior cu circa 8 la sută, cel de 
autobuze I.T.A. cu peste 2 600 de 
mașini, iar în dotarea transporturi
lor fluviale au intrat primele nave 
românești de 150 de locuri). în plus, 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
transport a navetiștilor s-au creat 
noi linii (I.T.A. — peste 570 ;
C.F.R.-ul — în jurul Hunedoarei, 6 ; 
la Bistrița, 12 ; la București. 12 ; la 
Sighet, 10 ; la Medgidia. 12 etc.).

Cum călătorim în 1975 ? Pe ca
lea ferată — mai rapid (se vor e- 
lectrifica alți 240 km : Brașov—Ci
ceu și Caransebeș—Timișoara—A-

„Realizarea ritmică a sarci- 
— condiție a devansării cinci
nalului" a surprins, la între
prinderea de mecanică fină, 
în ziua de 3 ianuarie la ore
le 6,30 și 14,30. primele im
presii și observații ale unor 
muncitori, maiștri, șefi de e- 
chipă cu privire la felul cum 
s-.a „demarat" ; o emisiune 
similară, intitulată: „Cu toa
te forțele pentru încheierea 
cu succes a cincinalului", 
consemnează, la „23 August", 
între1 altele, numeroase pro
puneri concrete privind posi
bilitățile înlăturării unor ne
ajunsuri și creșterii eficientei 
economice în secțiile aparataj, 
mecanică, motoare și 
tive. Rețin atenția 

rubrici noi : Comuniștii 
fruntea luptei pentru mai 
mai bine" (concepută ca o tribună a 
experienței înaintate) și „Cadrele de 
conducere în dialog cu colectivul" — 
la întreprinderea de mecanică fină ; 
„Obiectivele noastre : productivitate 
sporită, calitate înaltă" (menită să 
înregistreze, în primul rînd. faptul 
zilnic de muncă, atît cel meritoriu, 
cit și cel criticabil). „Ridicarea cali
ficării — condiție de bază a creșterii 
productivității muncii, a ridicării ni
velului de trai" ori serialul, „Codul 
etic în viața noastră de toate zilele", 
difuzat bilunar — la „Electroapara
taj".

Am mai amintit, în cursul acestor 
însemnări, despre rolul gazetelor de 
perete. Lor Ii se adaugă gazetele sa
tirice, cronicile fotografice (de exem
plu, panoul nou, intitulat „Cu apa
ratul de fotografiat prin ateliere și 
secții" de la întreprinderea de meca
nică fină, sau cel avînd caracter de 
ediție specială și denumit „Primele 
ore — p.rimele aspecte" — de Ia 
„Electroaparataj"), evidențiindu-se cu 
deosebire în acest cadru preocuparea 
pentru eficiența criticii : toate gaze
tele și cronicile în imagini vor în
scrie, periodic, rubrici „pe urmele 
materialelor publicate".

Ancorată în problematica de strin
gentă actualitate a fiecărui colectiv, 
receptivă la nou și înnoindu-și ea 
însăși necontenit mijloacele de ex
presie, instrumentele dialogului 
permanent/cu masele, munca politi
co-educativă este menită să aducă o 
contribuție substanțială Ia îndeplini
rea obiectivelor majore rezultate din 
documentele Congresului, din Progra
mul partidului în toate domeniile de 

) activitate.

locomo- 
și alte 

— in 
mult și

Noutăți h poștă
® Toate localitățile cu peste 30 000 de locuitori vor avea 
centrate telefonice automate @ Se construiesc 6 noi cen
tre de tranzit poștal © Aplicarea sistemului codificat în 

trimiterile poștale

Maria BABOIAN

(Urmare din pag. I)
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ORAȘUL ALB AL

LA ÎNTREPRINDEREA DE GEAMURI DIN BUZĂU

Un demaraj bun, din primele
Bilanțul încheiat la finele anu

lui 1974 consemnează la întreprin
derea de geamuri din Buzău re
zultate de prestigiu, rod al străda
niilor perseverente ale colectivului 
de muncă de aici pentru sporirea 
volumului producției, diversificarea 
gamei sortimentale, îmbunătățirea 
continuă a, calității produselor, in 
scopul creșterii eficienței economi
ce a întregii activități. Planul pro
ducției globale și marfă a fost de
pășit cu 7 milioane lei și, respectiv, 
cu 3,5 milioane lei, iar planul be
neficiilor a fost depășit cu 5 mi
lioane lei.

— Realizările obținute în' cursul 
anului 1974 — ne spune inginer

Onofir Podar, directorul întreprin
derii — au constituit pentru noi 
premisele de la care am pornit in 
fundamentarea producției anului 
1975. Fără îndoială, „examenul" 
promovat cu bine în realizarea sar
cinilor din 1974 a întărit încrede
rea colectivului în capacitatea sa 
tehnică, a mobilizat și mai mult 
energiile creatoare ale tuturor 
muncitorilor și specialiștilor. Agen
dă de lucru din acest an cuprinde 
probleme deosebit de complexe, 
printre care creșterea tot mai ac
centuată a nivelului calitativ al tu
turor produselor.

Asigurarea riguroasă a aprovi
zionării tehnico-materiale prin con

zile ale anului
grafice a permis între- 
de geamuri un demaraj 

__ r_____ L" 1 _„’_;i al producției
încă din prima zi a noului an. în 
1975, un mare volum din produc
ția întreprinderii va fi destinată 
exportului in 15 țări. Ieri, 3 ianua
rie, pe rampa de expediție se a- 
flau pregătite primele loturi de 
cărămizi din sticlă, geam securizat 
pentru autovehicule, jaluzele din 
sticlă și 
drumul 
externi.

tracte și 
prinderii 
la parametrii înalți

altele, care urmează să ia 
spre beneficiarii interni și

Mihai BÂZU
corespondentul „Scînteii1

teva ateliere, mahalalele 
au dispărut și, în cea mai 
mare parte, imense cartie
re noi — adevărate „orașe 
satelit" — au apărut în 
nordul și vestul Ploieștiu- 
lui, acolo unde hora rafină
riilor formează o spărtură’ 
către aerul ozonat al Văii 
Prahovei.

Ce este astăzi Ploieștiul? 
Ar fi simplist să-l carac- 

■ terizez doar prin numele 
pe care i l-am dat cînd își 
începea renașterea : „Ora
șul alb al aurului negru", 
înainte de toate, el este o 
vatră comună pentru a- 
proape un sfert de milion 
de suflete, o vatră socia
listă cu toate însemnele 
lumii moderne. Un muni
cipiu caracterizat de o jus
tificată mîndrie : aceea 
de a fi tezaurizatorul unor 
străvechi tradiții munci
torești perpetuate și trans-1 

. mise generațiilor de astăzi

Anul care a trecut s-a caracterizat, 
In sectorul poștei și telecomunicații
lor, mai ales prin dezvoltarea bazei 
materiale: s-a lărgit rețeaua de li
nii telefonice (la Reșița, Oltenița, 
Satu-Mare, Galațr, Botoșani, Tulcea, 
Petroșani ș.a.) ; a fost introdusă 
pentru prima oară telefonia automată 
la Buhuși, Orșova, Orașul Victoria, 
Cisnădie etc. ; cinci orașe au fost 
conectate la rețeaua de telefonie in
terurbană automată — cu prefix 
(Buzău, Alexandria, Sinaia, Buhuși, 
Cisnădie); au fost construite 20 de 
oficii P.T.T.R. ; în Capitală s-a dat 
în funcțiune cel mai mare centru de 
tranzit poștal (prin mecanizarea ope
rațiilor s-a scurtat timpul de cartare 
a trimiterilor cu aproape 40 la sută) 
ș.a.m.d. în vederea unei mai cores
punzătoare serviri a populației, ofi
ciile poștale au luat în 1974 și o se
rie de măsuri organizatorice : elibe
rarea mandatelor și a coletelor de 
pînă la 500 lei se poate face și la 
membrii de familie ai destinatarului; 
s-a introdus sistemul de corespon
dență cu doi destinatari etc.

Care sînt noutățile acestui an, 
1975? Continuă conectarea altor ora
șe la telefonia automată interurbană 
— cu prdfix (Deva, Reșița, Focșani, 
Alba Iulia, Sf. Gheorghe, Tg. Neamț, 
Tîrgoviște ș.a., acțiunea de conectare 
a tuturor capitalelor de județ la 
acest sistem urmînd a se încheia în 
1977) ; se introduce telefonia auto-

mată, în locul celei manuale, la 
Tîrnăv.eni, Cugir, Ineu, Moinești, 
Turda, Odorhei, Orăștie, Sighef. Că
rei, Făurei, Filiași, Bușteni, Bicaz, 
Aiud ș.a., astfel ca pînă la sfîrșitul 
anului toate localitățile cu peste 
30 000 locuitori să dispună de cen
trale telefonice automate. (Noile cen
trale se construiesc, în majoritatea 
cazurilor, în spații existente și cu u- 
tilaje românești). Tot în 1975 se con
struiesc 6 noi centre de tranzit poș
tal (la Vaslui, Zalău, Timișoara; Re
șița, Strehaia și Drobeta Tr. Seve
rin), precum și 21 de noi oficii 
P.T.T.R., cu precădere în .noile car
tiere de locuințe și în mediul rural. 
Odată cu luna februarie — pentru 
simplificarea cartării scrisorilor la o- 
ficii — începe aplicarea sistemului 
codificat al trimiterilor poștale, în 
care sens se vor pune la dispoziția 
populației hărți și broșuri cu codul 
poștal al localităților. (De exemplu, 
cînd destinatarul locuiește în Bucu
rești se va scrie pe plic, alăttiri de 
celelalte date obișnuite, folosite pînă 
acum, codul — 7, pentru Cluj-Napoca 
— 3 400, pentru Timișoara — 1900 
ș.a.m.d., fiecare localitate din țară 
avînd un anume cod). Prin codifica
rea corespondenței se vor simplifica 
operațiunile de cartare, ceea ce pre
supune o mai mare operativitate in 
circuitul corespondenței. . ;. .

M. IONESCU țj,

AURULUI NEGRU
comandamentele epo- 

: calitate și autoexigen
ță. Calitate a vieții, cali
tate a 
și ale 
marcă 
multe 
nitate

. torești, devenită în __
socialismului rațiune de a 
fl și drept de a însemna 
pe harta țării un punct de 
lumină și....................
trială.

Un oraș 
ne. cu un 
acum afirmat institut 
învățămînt superior, cu 
cee de renume și cu un 
neret tumultuos, frenetic, 
inepuizabil rezervor de e- 
nergie umană. Și‘ revăzîn- 
du-1 recent nu pot da uităA 
rii un detaliu: primele trei 
clase ale școlii elementare 
le-am trecut într-o coș- 
melie de pe fundătura a 
Il-a Izvoare, cu carton as
faltat pe acoperiș, cu cî-

produselor uzinelor 
rafinăriilor a căror 
este cunoscută în 

țări, calitate și dem- 
a disciplinei munci- 

anii

de forță indus-

cu școli moder- 
tînăr, dar de pe 

de 
li- 
ti-

teva bănci în care abia 
încăpeau deavalma copiii 
mahalalei, cu un învățător 
inimos, dar cu trupul vlă
guit de tuberculoză, care 
ne ducea uneori în ex
cursie dincolo de mahalaua 
Sf. Vasile să căutăm locul 
pe unde trecea paralela 
45, jumătatea distantei din
tre Polul Nord și Ecuator. 
Iarna ne încălzeam arzînd 
în godin pămînt din malu
rile unui rîu fără nume 
care curgea încărcat de 
scursorile grase din rafină
rii, iar în curtea 
coșmelii care se 
„școala nr. 4 mixtă" 
înălța un „pavilion" 
tr-un trunchi de brad 
vîrful căruia ridicam 
colorul scîncind în 
„Trăiască regele". Pînă în
tr-o zi, cînd profesorul, vă- 
zîndu-se cum dîrdîim de 
frig, deoarece și pămîntul 
acela îmbibat de țiței se 
terminase, ne-a pus să tă
iem pavilionul și să-l vî-

acelei 
chema 

se 
din- 

în 
tri- 
cor

rîm îmbucătățit în 
căci el ne povestea 
pre Ștefan cel Mare 
hai Viteazul, și despre crăi- 
șorul Horia și despre A- 
vram Iancu, și 
șă ne convingă 
eram descendenți 
sul lor mîndru 
înfricat. Drept care, după 
constatarea „fără-de-legii“, 
a fost 
rămas

Evoc 
tît din 
contrastelor dintre trecut 
și prezent, cît din nevoia 
de a vedea în el traiecto
ria ploieștenilor prin is
toria ultimilor trei dece
nii din viața patriei. O Is
torie a mai'ilor izbînzi do- 
bîndite sub conducerea 
partidului, în care • Ploieș- 
tiul și-a spus răspicat cu- 
vîntul prin aportul său te
meinic Ia’ înflorirea patriei 
întregi, prin pietruirea cu 
granit din sufletul său a 
drumului nostru socialist 
către ziua de mîine.

sobă, 
des- 

și Mi-

el voia 
că noi 
din o- 

și ne-

ridicat și școala a 
fără dascăl.
acest detaliu nu a- 
dorința sublinierii 

trecut

La început se numea 
„Castrum Regium The
mes". Apoi, „Castrum Te- 
mesiensis". Astăzi se nu
mește. simplu : Timișoara. 
De 706 ori Timișoara. — 
căci 706 ani are această cti
torie a hărniciei localni
cilor, români, germani, ma
ghiari și sîrbi, oare au 
înălțat-o muncind cot la 
cot, care-i dau astăzi, în
frățiți în aceleași idealuri, 
chipul, strălucirea și mă
reția evului socialist.

Timișoara este o adevă
rată . cetate industrială, ale 
cărei „bastioane" — Eldc- 
tro-Timiș, Electromotor. E- 
lectro-Banat, Uzina me
canică, Victoria-Guban, 
Solventul, Azur, Fructus, 
Industria linii și multe al
tele — sînt tot atîtea mărci 
bine cunoscute și aprecia
te în tară și peste hotare.

Pe harta edilitară a ora
șului — în vechile car
tiere : Cetate, Elisabetin, 
Fabric, Iosefin. Mehala, 
Fratelia și Freidorf — 
în anii socialismului au 
apărut : orășelul studen
țesc, stadionul „1 Mai" 
și moderna sală a soor- 
turilor „Olimpia", Tea
trul de vară, complexul 
hotelier Continental, un 
spital cu 750 de paturi, ma
gazinul cu 6 niveluri Bega 
și mai bine de II 000 apar
tamente în mai noile car
tiere Circumvalațiunii, Ti
pografilor, Stadion și Calea 
Șagului. Rețeaua comercială 
de alimentație publică și 
servicii numără peste 750 
de unități.

în orașul lui Victor Ba- 
beș, Trajan Lalescu, Tra
ian Vuia, Ion Vidu, Ti- 
beriu Brediceanu și Niko

laus Lenau funcționează 
azi : 4 institute de învăță
mînt superior — Universi
tatea. Institutul politeh
nic, Institutul de medici
nă, Institutul agronomic — 
cu 19 facultăți ; 5 licee ; 34 
școli de cultură generală ; 
15 școli tehnice ; 1 liceu e- 
conomic ; 1 liceu pedago
gic ; două școli de artă ; 
numeroase creșe, cămine și 
grădinițe : Filiala Acade
miei ; Teatrul Național, 
Teatrul german și Teatrul 
de stat maghiar, Opera, Fi
larmonica „Banatul" și 
Teatrul de păpuși.

După cum prea bine se 
știe, acestui oraș frumos, 
îngrijit și prosper timișore
nilor le place să-i spună 
doar „orașul florilor".

Ca toamna...
Căciuli, mănuși, paltoa

ne. nasturi roșii. Fulgi 
mari de nea cad în volute 
elegante. Și. totuși, e toam
nă. Mergeți și dumnea
voastră în piață să vă con
vingeți singuri. în orice 
piață timișoreană, la orice 
Aprozar. Dar, mai ales, la 
unitatea nr. 9 din strada 
Badea Cîrțan, la cea cu nr. 
27 din Calea Șagului Sau 
cu nr. 8 din Piața Unirii, 
în piețele „700“, „Reșița" 
sau „N. Bă'cescu". Tara
bele și rafturile „gem" de 
roșii și castraveți, de co
nopidă și varză, de ardei, 
gutui, mere, pere, salată 
sau mărar. Ca-n toiul, 
toamnei. Ca să nu mai vor
bim de morcovi. pătrun 
jel, păstîrnac, ceapă, us
turoi, cartofi, gulii, ridichi

negre, sfeclă sau ciuperci 
— din care găsești prin 
partea locului mai tot a- 
nul. Sau dorește cineva 
să ne contrazică și să pre
tindă că în aceste piețe nu 
e toamnă, ci e vară de-a 
binelea ? Se poate. Roade
le proverbialei hărnicii a 
bănățenilor — fie că e vor
ba de produsele serelor in- 
tercooperatiste „Timișoa-

(N.R. : Datorită ing. I. 
Schreck, elevului L. Cor- 
neanu,, ing. Vasile Moise 
— dat- nu numai lor — pes
te tot autoutilarea este la 
ea acasă). 7. Una sală de 
spectacole, 700 locuri (îm
părțită frățește cu alții). 
8. Un nucleu de entuziaști: 
frații Dragoș și Eugen San
du (primul, fotograf ; ce
lălalt, tehnician construc-

„Scenariul filmelor noas
tre ? — Viața. Protagonis
tul ? — Omul. Spectatorul? 
— Cetățeanul". Sau : Pen
tru noi actualitatea nu în
seamnă numai evenimen
tul la zi, de multe ori pe
risabil, ci mai ales perma
nența, valoare perenă azi 
și în viitor". Sau : „Min- 
dria noastră ? Jurnalele de 
actualitate lunare, pe care

numea „Splendid". Dar era 
splendid numai pe dinafa
ră. Căci, intr-un an de la 
inaugurare, înăuntru se 
transformase într-o adevă
rată tavernă, unde se vin
deau băuturi și cafele. Pe 
bună dreptate, la o întil- 
nire a edililor locali cu ce
tățenii, aceștia din urmă 
și-au exprimat dorința de 
a se face in acel local „o

LA TIMIȘOARA
ra“ sau „Lovrin", fie că e 
vorba de cele ale țăranilor 
de la C.A.P. Tomnatec — 
sînt argumente pe cît de 
concrete, pe atît de con
vingătoare. că poate fi și- 
vară.

Dar. ce mai încolo și-n- 
coace. Cu așa producă
tori, cu așa aprovizionare 
— și să nu-i uităm pe vîn- 
zători, care și ei au con
tribuția lor — să tot fii 
gdspodină la Timișoara. Că 
anotimpurile nu mai con
tează. 1

C’nedub C.F.R. —
Filă de investfar

1. Un laborator de copie
re. 2. Un laborator de de
velopare. 3. Una sală pen
tru preparatul soluțiilor 
4. Una sală de montaj. 5 
Un studio de postsincron. 
6. Una cabină tehnică

tor), Victor Gligor (pensio
nar), Lucian Ionică și Do
rina Baba (tehnicieni căi 
ferate), Gheorghe Teodose 
și Ioan Di'etrich (studenți). 
9. Una speranță, colectivă, 
că într-o bună zi magazia 
va deveni sală de proiecții 
(exclusiv). 10. Pasiune și 
dragoste pentru film (în 
cantitate inestimabilă).

Din această fișă de in
ventar — alcătuită de re
porter — lipsesc : între
prinderea Electromotor, 
(care patronează clubul), 
un colaborator apropiat 
(Cineclubul studențesc 
„Gaudeamus") și tăblița de 
comunicări de la intrare 
(„Lunea, cîte un membru, 
sau mai multi, își anunță 
scenariul sau ideea de film 
și roagă publicul să parti
cipe la discuții"). Mai lip
sesc; de asemenea, citeva 
precizări făcute de Dragoș 
Sandu, șeful cineclubului:

le prezentăm Ia cinemato
graful de premieră al ora
șului — Capitol". Obser
vați, șeful cineclubului nu 
pomenește nici un cuvînt 
despre premiile și meda
liile de aUr cîștîgate la 
concursurile naționale și 
internaționale de amatori 
pentru filmele „Autoutila- 
re“. „Săniuța", „Calea cu 
amintiri", „Frig", „Cuvîn- 
tul ploii" ș.a.m.d. Nici un 
cuvînt despre sutele de 
premii și diplome, nici un 
cuvînt despre succesul ga
lelor filmului premiat — 
care, de fiecare dată, fac 
„sală plină".

0 autoservire 
m centru I

în clădirea complexului 
comercial din cartierul. Cir
cumvalațiunii exista. din 
1973, și un restaurant. Se

autoservire ca-n centru". 
Conducerea I.C.S. Alimen
tația publică — prezentă, 
de altfel ca de fiecare dată, 
la întîlnirile cu cetățenii — 
nu s-a pripit. A cerut un 
răgaz. Nu o amînare sine 
die. Un răgaz scurt, nece
sar ca I.R.U.C.-uI să întoc
mească proiectul și să rea
lizeze utilajele. La 22 iu
nie, după numai două luni 
de la lansarea ideii, linia 
de autoservire a fost inau
gurată.

A trecut de-atunci o ju
mătate de an. De la 800 
de lei producție proprie, cît 
se desfăcea inițial, acum 
se vînd aici produse de pa
tiserie. preparate reci și 
mîncăruri calde (65-70 sor
timente) în valoare de 
7 000 lei pe zi. Plus semi- 
preparatele și produsele 
„Gospodina" pregătite tot 
de bucătăria autoservirii, 
dar care se vind în ali

mentara vecină — și ele 
in valoare zilnică de 3 500 
lei.

Am vizitat unitatea la 
ora prînzului. Serveau ma
sa aici școlari, muncitori 
de pe șantierul de con
strucții din apropiere, pen
sionari.

— D-apăi, nu doar vă 
uitați — ne-a spus un tî- 
năr în pufoaică. lăsînd 
furculița de-o parte. Luați 
și mîncați, că nu-i bai. 
Zdrențe, gaigană cu crastă 
de cocoș și croavne ca Far- 
kas-baci nu face alt bu
cătar în Timișoara.

... Tînărul nostru ne îm- 
biase, de fapt, la tăiței cu 
brinză și jumări, la ouă 
prăjite cu slănină, la go
goși. Căci bune mîncă
ruri găsești aici, unde pe 
locul fostului „restaurant" 
oamenii din cartier au acum 
la dispoziție „o autoservi
re ca-n centru". Ba, ' mai 
ceva 1

„Riscurile" 
modernizării

Principalul nod de trans
port în comun al Timișoa
rei — Piața Libertății — 
se modernizează. Linii du
ble de tramvai vor face le
gătura directă între cartie
rul Circumvalațiunii și ce
le două mări platforme in
dustriale ale municipiului. 
O inițiativă a primăriei sa
lutată și apreciată de ti
mișoreni. Pînă aici, totul 
este perfect. De ce numai 
pînă aici ? Să ne expli
căm. Ca să meargă tram

vaiul, trebuie montate și
nele. Ca să montezi șine
le, trebuie să faci un tera- 
sament. Ca să faci terasa- 
mentul, trebuie să disloci 
o anumită cantitate de pă- 
mint. Pentru lucrătorii de 
la Șantierul de drumuri al 
municipiului a disloca o 
anume cantitate de pămint 
presupune însă și arun
carea acestuia pe trotuar 
— într-o înșiruire de co
line, care coline, ce-i drept, 
nu depășesc în prea multe 
puncte înălțimea de 50 cen
timetri. Cine nu cutează 
să le atace pieptiș, poate 
să le ocolească pe porțiu
nea de trotuar — nu exa
gerat de mare — rămasă 
liberă. Cu toată pasiunea 
timișorenilor pentru sport, 
se pare că a doua varian
tă s-a impus. Chiar dacă 
noroiul este de-o palmă. E 
cineva vinovat ? Probabil 
cetățenii, care țin morțiș să 
meargă la librăria Școla
rul, la cofetăria din colț, 
la farmacie, la tutungerie, 
la magazinul de tricotaje, 
la cafe-barul Aroma, la u- 
nitatea Loto-Pronosport — 
așezate de-a lungul tro
tuarului cu pricina. Iar 
pentru ca „tacîmul" să fie 
complet, cineva — nu știm 
cine — a fixat tocmai în 
acel loc stația... provizorie 
a tramvaielor, 1, 2 și 6 !

Din toată poyestea, un 
lustragiu s-ar fi îmbogățit. 
Dar în Timișoara nu exis
ta decît unul, care s-a re
profilat : vinde în „sezon" 
porumb fiert.
Florin CIOBĂNESCU
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s3ULSUL PRODUCȚIEI ALELE ZILE

sau ceas, .dar și 
o valoare deose-

de asemenea muncitori se 
la „Timpuri noi" motoare mai 

multe, compresoare mai multe. Și 
de bună calitate !

te secțiile de producție. Și, totuși, 
la montaj, ritmul muncii este mai 
mare. Mai tîrziu, de la directorul 
Întreprinderii, ing. Viorel Badea, 
aveam să aflăm : „Prima zi de 
muncă a noului an a început în uni
tatea noastră sub auspiciile unei 
sarcini deosebite : realizarea unei 
comenzi urgente, de 130 de compre
soare, pentru export. Termen de li
vrare : 5 ianuarie. Este clar că nu 
numai fiecare zi 
fiecare minut au 
bită pentru pro
ducția noastră. 
Și mai important 
decît toate este 
faptul că oame
nii au înțeles a- 
cest lucru".

Din cifrele de 
plan pe acest 
la toți indicatorii 
teri deosebite față 
cut: producția marfă cu 32 la 
sută, planul la export cu 22 la sută 
— desprindem adevărata semnifica
ție a celor spuse de directorul în
treprinderii. Mai ales dacă se ia în 
calcul și angajamentul ferm al co
lectivului uzinei de a îndeplini cinci
nalul înainte de încheierea primului 
semestru din acest an. Care sînt, de 
fapt, liniile de forță ale unei bune 
activități în acest ultim an al cin
cinalului 1

ORGANIZAREA. Din două în 
două zile, cadrele de conducere din 
întreprindere — de la director la șe
fii de secții și ateliere — se întîlnesc 
în secția de montaj, pentru a stabili 
măsuri* operative în vederea preîn- 
tîmpinării apariției unor „goluri" în

ore. Cu alte cuvinte, spiritul organi
zatoric de la „Timpuri noi", aflat „la 
ei acasă", înseamnă, înainte de 
toate, certitudine în realizarea exem
plară, zi de zi, a sarcinilor din acest 
an.

întreprinderea „Timpuri noi“ din Capitală
an — practic, 
se prevăd creș- 

de anul tre
cu

OAMENII. 11 ascultam pe 
•ecretarul comitetului de partid 
din întreprindere, tovarășul Ion 
Gherman : „Mă Întrebați cu ce 
fapte deosebite se mîndresc oa
menii uzinei noastre. Aș putea 
să înșfr aici multe inițiative, multe 
inovații, multe acțiuni gospodărești. 
Dar cel mai sugestiv pentru a carac
teriza hărnicia colectivului de la 
„Timpuri noi" este faptul că la ora 
actuală realizăm o producție cu circa 
20 la sută peste parametrii corespun
zători din noul studiu tehnico-eco- 
nomic al întreprinderii. Și asta, în 
exclusivitate, prin mutica rodnică și 
pasiunea cu care lucrează muncitorii, 
inginerii și tehnicienii noștri".

Ani, discutat cu zeci de muncitori 
și maiștri în secțiile de fabricație. De - 
fiecare dată, am reținut același gînd, 
aceeași dorință : depășirea sarcinilor ■ 
de producție, asigurarea unei calități 
exemplare la fiecare piesă și sub- 
ansamblu. Iată probele acestei serio
zități oferite de către doi strungari. 
Gheorghe Dumitru : „De la prima 
oră lucrez la un bloc-motor pentru 
motorul Diesel de 15 C.P. Pină la 
sfîrșitul schimbului voi executa ope
rațiile necesare pentru 3 asemenea 
subansamble, adică cu circa 25 la su
tă mai mult față de normă 1 Mîine, 
cînd voi avea reglată mașina și toate 
sculele necesare, această depășire va 
putea ajunge pînă la 30—40 la sută". 
Constantin Georgescu : „In cei 8 ani 
de cînd lucrez în uzină, după termi
narea școlii profesionale, m-am con- 
vins-că dacă muncești bine, cîștigi 
bine. Eu am ajuns ca, în ultimul an, 
să realizez un cîștig lunar de peste 
2 400 lei. Alți tovarăși de-ai mei — 
la fel. Așa că faptul că depășesc cu 
40—50 la sută norma zilnică nu tre
buie să vă surprindă. Astăzi, de pil
dă, voi executa operațiile de eboșare

activitate.a acestei secții, care con
stituie un adevărat barometru al rit
micității producției întregii unități, 
în acest fel se asigură o perma
nentă sincronizare intre cerințele 
concrete ale montajului și activitatea 
sectoarelor primare : turnătorie, pre
lucrări mecanice ș.a. Nu surprinde, 
deci, că încă din prima zi a anului, 
în secția de montaj s-a putut lucra 
normal, în ritm susținut Un prim 
rezultat : la sfîrșitul zilei de 3 ianua
rie, de pe bancurile de probă ale în
treprinderii au ieșit, gata pentru a 
fi livrate, peste 40 de compresoare 
și 30 de motoare. Este, poate, cea 
mai concludentă probă a bunei or
ganizări interne a muncii.

Inspirate și. totodată, eficiente 
s-au dovedit a fi o serie de alte 
măsuri tehnice și organizatorice. 
Bunăoară, s-au stabilit tehnologi 
responsabili pe fiecare produs, care 
urmăresc, sub toate aspectele tehno
logice, un produs de Ia fazele pri
mare de fabricație pînă la montaj 
și intervin, prin soluții operative, 
pentru corectarea unor abateri ce 
pot apărea. în sfîrșit, printr-o altă 
măsură — și anume, tipizarea orga
nelor de asamblare și realizarea lor

TEHNICA. în ultima vreme, în
treprinderea bucureșteană a benefi
ciat de importante fonduri de in
vestiții destinate extinderii și mo
dernizării capacităților de produc

ție. Este de rele- 
■ vat preocuparea 

colectivului uzi
nei de a asigura o 
bună utilizare a 
întregii zestre 
tehnice ; în anul 
trecut, de pildă, 

coeficientul de schimburi în secțiile 
de bază a fost de 2,5, iar indicele de 
utilizare a mașinilor-unelte — de pes
te 80 la sută. Colectivul dispune de 
o bază tehnică bună și a acumulat 
o experiență valoroasă în folosirea 
ei, ceea ce constituie o garanție pen
tru realizarea sarcinilor de plan pe 
acest an.

Din discuțiile purtate cu munci
tori și ingineri din secțiile de pro
ducție. cu cadre de conducere din 
întreprindere, s-a desprins însă con
cluzia că, pentru obținerea impor
tantelor creșteri de producție din a- 
cest an, se impune urgentarea do
tării uzinei cu un număr de mașini- 
unelte universale și specializate. A- 
preciind realist această cerere mai 
veche. în sfîrșit. Centrala industria
lă de utilaj tehnologic și material 
rulant ” ~
planul

încheind cu bune rezultate activitatea de producție in anul 1974, 
colectivul întreprinderii „Vulcan" din Capitală a pornit hotărît la 
realizarea sarcinilor în ultimul an al cincinalului, lată-i în fotogra-

in exploatarea instalațiilor

fiile noastre pe cîțlva dintre fruntașii întreprinderii: muncitoarea 
Doina Enache, muncitorii Ion Iile, Mlhal Mandache, Ion Campanu 

Foto : E. Dichiseanu

Sondajul nostru

din București a inclus în 
de investiții pe acest an do

tarea uzinei cu aceste mașini. E- 
sențial este acum ca Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini 
Grele și Ministerul Aprovizionării să 
asigure neîntîrziat repartițiile nece
sare.

Viorel SALAGEAN

Anul acesta, la COMBINATUL 
CHIMIC DIN RÎMNICU-VÎLCEA 
problema nr. 1 o constituie darea în 
exploatare la termen a noilor obiec
tive de investiții, concomitent cu 
funcționarea neîntreruptă, la para
metrii proiectați, a tuturor utilajelor 
și instalațiilor. Referindu-se la a- 
ceste exigențe, ing. Iustin Dimitriu, 
director general adjunct al Centralei 
industriale de produse anorganice 
din Rîmnicu-Vîlcea, ne-a relatat că, 
prin eforturile conjugate ale con
structorului, furnizorilor de utilaje 
și beneficiarului, 
la două noi in
stalații de pe 
platforma chimi-. 
că — monomer 
II PVC și oxo II 
— în primul tri
mestru vor în
cepe probele teh
nologice. In a- 
ceste zile, singura 
noile obiective se

?
de întreținere și reparații, cum ar fi 
armături din fontă și oțel, laminate 
din neferoase și electrozi de sudură, 
potrivit datelor care ne-au fost 
puse la dispoziție în combinat, re
partițiile im satisfac decît o parte 
din necesități. Sînt probleme pe 
care Ministerul Industriei Chimice 
și celelalte foruri de resort trebuie 
să le rezolve neîntîrziat.

în combinat se fac simțite și une
le neajunsuri organizatorice interne 
în activitatea de 
ținere și reparare

m trei mari
unități industriale

Combinatul chimic

IARNA,
în zilele de iarnă, satul nu intră 

în vacanță. în multe cooperative a- 
gricole, întreprinderi agricole de stat 
fi stațiuni pentru mecanizarea agri
culturii, oamenii muncesc cu hotărîre 
pentru a pune temelii solide și si
gure producțiilor superioare prevă
zute pentru 1975. Se execută diferite 
lucrări de îmbunătățiri funciare, se 
transportă la cîmp îngrășăminte na
turale, în livezi se fac tăieri de iarnă 
și stropiri. în cadrul anchetei noastre 
am căutat răspuns la întrebarea : ce 
întreprindeți acum pentru a obține 
recolte mari în acest an 1

MEHEDINȚI
Pămîntul va deveni 

mai roditor
Directorul Direcției agricole a ju

dețului Mehedinți, Constantin Bulu- 
giu, ne-a informat că, în aceste zile, 
în toate unitățile agricole se desfă
șoară ample acțiuni avînd ca scop 
pregătirea temeinică a recoltei din 
1975. La indicația biroului comitetu
lui județean de partid, pe baza unui 
studiu la care au colaborat specia
liști, cadre cu experiență în agricul
tură, s-au stabilit, pe zone de ferti
litate, la fiecare cultură în parte_, 
nivelurile de producție ce urmează 
a fi atinse în ultimul an din actua
lul cincinal. Astfel, patru cooperative 
agricole din zona de cîmpie — 
Gîrla Mare, Gruia, ' Salcia și Obîr- 
șia de Cîmp — vor realiza, la 
cultura griului, între 5 500 și 6 000 kg 
la hectar. Unitățile de pe raza con
siliului intercooperatisț Obirșia de 
Cimp și-au propus să obțină de pe 
întreaga suprafață de peste 3 500 hec
tare, in medie, 5 000 kg grîu. Coope
rativele agricole care fac parte din 
consiliul intercooperatist Gruia au 
prevăzut să obțină, în medie, cite 
5 000 kg porumb la hectar.

Oamenii știu că „secretele" rodni
ciei pămintului se află în mîinile lor, 
că producțiile prevăzute depind mult 
de măsurile pe care le aplică chiar în 
aceste zile favorabile lucrului în 
cimp. La grîu se urmărește în per-

ludețul Olt, au re- 
folosit în Campania

Mecanizatorii din secția Brîncoveni a S.M.A. Găneasa, 
parat cea mal mare parte din utilajul agricol care va fi folosit în Campania 

de primăvară
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iL. 1R-'^

urgentă privind 
referă Ia funcțio

narea ireproșabilă- a instalațiilor de 
automatizare, care trebuie asigurată 
de Centrala industrială de automati
zări.

După cum spuneam, esențială este 
ți funcționarea neîntreruptă, la pa
rametrii proiectați, a utilajelor și 
instalațiilor existente.

— Pentru aceasta, aprecia directo
rul general adjunct al centralei, a 
fost întocmit un plan de reparații 
detaliat, care prevede oprirea insta
lațiilor în scopul reviziei generale în 
primăvara acestui an. Așa îneît nu 
întrevedem apariția unor deficiențe 
în funcționarea și exploatarea capa
cităților de producție.

Ce arată însă faptele ? Cum 
este cunoscut, funcționarea în bune 
condiții a utilajelor, efectuarea o- 
perațiilor de întreținere și reparații 
presupun existența pieselor de 
schimb în cantitățile necesare. Or, 
pentru piesele de schimb ce trebuie 
procurate din import, practic, doar 
după 1 decembrie 1974 au început 
contractările. în ce privește piesele 
de schimb care se asigură din, țară, 
nici acum nu s-a contractat întreaga 
cantitate repartizată. La materialele

exploatare, între- 
a capacităților de 
producție. Refe- 
rindu-se la aces
tea, tovarășul 
Pantelimon Un- 
gureanu, secreta
rul comitetului 
de partid al com
binatului, ne-a 
vorbit despre u- 
nele acte de in

disciplină, la diferite niveluri, în 
secțiile de producție, în legătură cu 
respectarea prescripțiilor tehnice- și 
tehnologice, despre anumite imper
fecțiuni în activitatea de organizare 
a întreținerii și reparării utilajelor.

— Comitetul de partid — ne-a 
spus secretarul comitetului de partid 
— consideră că problema funcționă
rii ireproșabile a utilajelor și insta
lațiilor este esențială pentru anul 
1975. De aceea, și-a propus să ana
lizeze într-o plenară, la începutul 
acestui an, modul cum se preocupă 
conducerile ............
de bază de 
exploatarea instalațiilor și a utilaje
lor. Trei mari probleme vor sta în 
atenția comitetului de partid : pre
gătirile pentru desfășurarea cores
punzătoare a reparațiilor în perioa
da opririi instalațiilor pentru 
revizia generală ; organizarea acti
vității de exploatare, întreținere și 
reparații în cîteva sectoare impor
tante ; asigurarea locurilor de mun
că cu instrucțiuni de exploatare și 
întreținere și însușirea normelor 
tehnice și tehnologice de către toți 
lucrătorii.

Cornellu CARLAN

secțiilor și organizațiile 
evitarea incidentelor în

Zilnic, 10000 tone de metal
ȘTEFAN MANGU, director co

mercial la Combinatul siderurgic 
din Galați: Atît în ultimele zile din 
1974, cît" și îri primele zile’din 1975, 
livrările zilnice de metal către be
neficiarii interni și partenerii ex
terni se mențin în jur de 9 000 — 
10 000 tone. Primii noștri beneficiari 

, interni din acest an sînt șantierele 
navale, întreprinderile de construc
ții metalice din Bocșa și Caransebeș, 
întreprinderea mecanică Timișoara 
ș.a. Acționăm, de asemenea, ener
gic pentru ca din prima lună a anu
lui să asigurăm metalul necesar u- 
nor întreprinderi constructoare de 
utilaj tehnologic : „1 Mai" și între
prinderea de utilaj chimic din Plo
iești, „23 August" din București, 
„Frogresul" din Brăila ș.a. Pentru 
a intensifica ritmul de livrare a

metalului se impune ca Regionala 
de căi ferate Galati să asigure în 
mod corespunzător vagoanele solici
tate și. mai ales, pe cele de mic to
naj, pentru a putea expedia bene
ficiarilor integral cantitatea de me
tal contractată. Solicităm, totodată, 
să se asigure în fiecare zi numărul 
necesar de prelate pentru proteja
rea produselor, in special a celor 
laminate la rece. Acțiunea de con
tractare pentru acest an a fost prac
tic încheiată, cu excepția unor can
tități de ofel aliat. Deși ministerul 
nostru a intervenit din timp, totuși. 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele nu s-a preocupat 
suficient de rezolvarea acestei pro
bleme, care poate afecta producția 
unor unități constructoare de ma
șini.Creșterea exportului de trei oriiată o datorie de onoare

LA SATE SÎNT MULTE DE FĂCUT
pentru întregul colectiv

Este un sezon bun pentru lucrări menite să contribuie 
la sporirea producției agricole

manență starea de vegetație a plan
telor, urmind ca, îndată ce pămîntul 
va îngheța și tractoarele vor putea 
intra pe teren, să înceapă aplicarea 
îngrășămintelor chimice. Ce se face 
acum 1 Cea mai amplă și actuală ac
țiune — la care participă mii de co
operatori și lucrători din unitățile a- 
gricole de stat — este fertilizarea cu 
îngrășăminte naturale a unor mari 
suprafețe. S-a prevăzut, de altfel, ca 
toate, suprafețele ce vor fi cultivate 
cu legume, floarea-soarelui și sfeclă 
de zahăr să fie fertilizate cu îngrășă- 

.minte naturale.
Am urmărit la fața locului cum 

se aplică a’ceste măsuri. „în răspun
sul la chemarea la întrecere a co
operatorilor din Izbiceni — ne spu
nea ing. Eugen Stancu, șeful fermei 
legumicole de la cooperativa agrico
lă Gîrla Mare — am prevăzut ca în 
1975 să recoltăm de pe fiecare hec
tar cultivat cu legume în cîmp cel 
puțin 45 tone. Această producție o 
pregătim de pe acum, din aceste zi
le de iarnă. Pe cele 150 hectare, cite 
vor fi cultivate cu legume, aplicăm 
pînă la 40 tone îngrășăminte natu
rale la hectar. Zilnic lucrează peste 
700 cooperatori, 
sol peste 3 000 
naturale".

„De mai bine

grășăminte naturale. Lucrările ■ con
tinuă cu intensitate și în aceste pri
me zile ale anului 1975.

Virgiliu TÂTARU
corespondentul „Scînteii1

Am și încorporat în 
tone îngrășăminte

de două săptămîni 
— reținem din discuția 
tin Bădița, președintele 
agricole din Salcia — 
in cîmp miile de tone 
minte naturale adunate 
care, multă vreme, n-au prea 
luate în seamă. Am declanșat o a- 
devărată campanie de... iarnă. Peste 
1 000 de cooperatori, 80 atelaje și 16 
autocamioane și tractoare cu remorci 
se află în cimp. Se muncește, nu 
glumă".

Un prim bilanț : în numai două 
săptămîni, de cînd s-a declanșat a- 
ceastă amplă acțiune de masă, în 
unitățile agricole din județ s-au în
corporat în sol peste 20 000 tone în-

cu Constan- 
cooperativei 
transportăm 
de îngrășâ- 
la ferme și 

fost

Noi suprafețe 
în circuitul agricol

In zilele de iarnă, lucrăto
rii din. agricultura județului Alba 
continuă lucrările de Îmbunătățiri 
funciare prin care se urmărește ex
tinderea suprafeței arabile. „In fie
care cooperativă agricolă au fost 
identificate suprafețe mai mari sau 
mai mici de teren care pot deveni 
cultivabile — ne-a spus ing. Nicolae 
Cirnaț, șeful Oficiului de cadastru 
și organizare a teritoriului Alba. 
Prin lucrări de îmbunătățiri funcia
re, suprafața arabilă din unitățile a- 
gricole cooperatiste va crește in 1975 
cu 2 500 ha, iar pe ansamblul jude
țului — cu peste 3 000 ha. Preocu
parea pentru mărirea suprafeței a- 
rabile a județului se împletește cu 
grija pentru folosirea chibzuită,
randament sporit, a pămintului. Pe 
baza unui studiu intocmit de orga
nele județene, s-a elaborat Un pro
gram care prevede refacerea bazi
nului viticol Alba Iulia prin planta
rea a 250 ha viță de vie. De aseme
nea, la Benic și Girbova de Ajud șe 
vor efectua plantații intensive 
pomi pe cite 50 ha.

Ca și în ultimele săptămîni 
anul trecut, acum, la început de 
în unele comune continuă să se exe
cute lucrări de îmbunătățiri „funcia
re. La Teiuș, Sîntimbru, Rădești, 
Lopadea Nouă și în alte cooperative’ 
agricole se lucrează la desecări. Nu-

meroși cooperatori din Teiuș au par
ticipat în acest sezon la lucrări de 
desecare pe o suprafață de 230 ha 
pășune afectată de excesul de apă. 
La Lopadea Nouă, asemenea lucrări 
se fac pe 120 ha pășune. Cooperato
rii din comuna Ighiu au început lu
crările de decolmatare a canalelor 
de scurgere a apei, executate în anii 
anteriori. O lucrare de mare anver
gură este în ■ curs de execuție în 
zona municipiului Alba Iulia — re
gularizarea rîului Ampoi pe o lun
gime de. 6 km, care va proteja zona 
industrială a orașului și va feri de 
inundații 400 ha de teren arabil. Al
te 400 ha vor fi puse la adăpost de 
pericolul revărsării apelor in zona 
Văii Fărăului, care se îndiguiește pe 
o lungime de 16 km. în anul acesta 
încep lucrările de regularizare pe 
valea Cricău — Crai,va — Tibru ; se 
vor executa lucrări de desecare pe 
600 ha în perimetrul Boz — Doștat.

Realizarea în județul Alba a aces
tui program de îmbunătățiri funciare 
va mări suprafața arabilă, va face 
pămîntul mai rodnic, va asigura un 
spor de recoltă în fiecare unitate a- 
gricolă. >'

Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii'

CU

de

din 
an.

Cooperatorii învață 
agrotehnica

De la direcția agricolă județeană 
am aflat că cifrele de plan pentru 
anul 1975 au fost dezbătute în toate 
formațiile de muncă, în brigăzi, fer
me, cooperative agricole. „Răspun- 
zînd chemării la întrecere lansate 
de cooperatorii din Izbiceni — ne 
spunea tov. Gh. Lazăr, directorul di-

recției agricole — lucrătorii din 
gricultura gălățeană au evaluat 
maturitate și chibzuință sarcinile 
care le ad de înfăptuit în 1975, 
fiind descoperite, în cadrul dezbate
rilor din adunările generale, noi mo
dalități de valorificare a rezervelor 
existente. De pildă, cooperatorii din 
comuna Băleni s-au angajat să ob
țină în plus la hectar, față de sarcina 
planificată, 200 kg grîu, 200 kg po
rumb, 400 kg struguri, 150 kg floa
rea-soarelui, 1 000 kg cartofi de 
toamnă etc. ; cei din comuna Pechea 
și-au propus sporuri de producție 
la hectar și mai mari : 500 kg grîu, 
400 kg porumb, 2 000 kg struguri, 
300 kg floarea-soarelui, 2 000 kg car
tofi de toamnă ș.a.“.

Acum, în toate unitățile agricole 
din județ se aplică măsuri care să 
asigure realizarea angajamentelor 
luate : specialiștii controlează starea 
de vegetație a culturilor însămînța- 
te, cooperatorii transportă îngrășă
minte naturale, mecanizatorii repară 
utilajele agricole. Lunile de iarnă 
sînt folosite din plin și pentru acu
mularea de noi cunoștințe. Conform 
planului de activitate pentru organi
zarea și desfășurarea acțiunilor de 
propagandă agricolă, pentru instrui
rea și perfecționarea pregătirii pro
fesionale a lucrătorilor din agricul
tura județului, plan elaborat de di
recția agricolă județeană, în aceas
tă perioadă, paralel cu învățămîntul 
agrozootehnic au loc conferințe, 
schimburi de experiență, urmate de 
demonstrații practice, vizite de docu
mentare. concursuri profesionale, ex
poziții etc. Și aceste măsuri de pre
gătire și perfecționare a pregătirii 
oamenilor își vor arăta, desigur, 
roadele.

Specialiștii direcției agricole jude
țene ne-au relatat că sint și unele 
probleme de rezolvat, îndeosebi din
tre cele care depind de forurile cen
trale de resort. Cea dintîi 
la necesitatea livrării la 
stabilite a cantităților de 
minte chimice repartizate, 
tă întreprinderi furnizoare 
norează cu întîrziere 
Sînt necesare mai multe tractoare și 
utilaje care să permită efectuarea lu
crărilor în cele 10 000 ha de vie din 
cooperativele agricole ale județului.

a- 
cu 
pe

se referă 
termenele 

îngrășă- 
Or, exis- 
ce își o- 

contractele.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scînteii'

Ing. GHEORGHE GHEBAN, di
rectorul Combinatului chimic din 
Craiova : în cele cîteva zile care au 
trecut din noul an, chimiștii craio- 
veni au livrat mii de tone de uree, 
azotat de amoniu, acid acetic, buta
nol și alte produse necesare econo
miei naționale. Este îmbucurător 
faptul că planul de producție pe 
acest an este acoperit în cea mai 
mare parte cu contracte atît în ce 
Plivește livrările interne cît și cele 
la export. Menționez că planul va
loric de export pe anul 1975 al com
binatului crește de aproape 3 ori 
față de anul trecut. Am oferit la ex
port produse noi, din domeniul chi
miei organice 
sortimente de 
tuși, unele din 
au asigurată desfacerea integrală 
către anumiți beneficiari din țară. 
Este vorba de 
carbon lichid.
s-âr livra în cantitățile stabilite, am 
obține un beneficiu anual suplimen
tar de circa 15 milioane lei. Consi-

de sinteză, diferite 
catalizatori ș.a. To- 
produsele noastre nu

oxigen și bioxid de 
Dacă aceste produse

derăm că, din acest punct de ve
dere, nu am fost sprijiniți suficient 
de ministerele beneficiare, între 
care Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini Grele, Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini- 
L'nelte și Electrotehnicii, Ministerul 
Industriei Metalurgice, care, nu cu 
mult timp în urmă, au solicitat a- 
ceste produse în cantități mult mai 
mari decit le solicită acum. Anul 
trecut am întîmpinat dificultăți în 
asigurarea ritmică a vagoanelor 
pentru livrări interne și mai ales la 
export. Avînd în vedere că, în
deosebi, în partea a doua a acestui 
an cantitatea de produse ce se va 
expedia la export se va dubla — și 
aceasta în toate unitățile centralei 
de îngrășăminte — facem un căldu
ros apel tovărășesc Ia Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicații
lor pentru a asigura operativ și rit
mic vagoanele necesare, precum și 
o mai bună folosire a acestora în 
porturile Constanta și Galați.Intîrzieri care pot determinao „reacție în lanț64A

*

Ing. VASILE CĂDARIU, director 
ai întreprinderii „Unio" din Satu- 
Mare : Anul acesta, planul de pro
ducție al întreprinderii prevede o 
substanțială creștere, de 34 la sută 
față de planul anului precedent, 
care se va realiza în proporție de 
85 la sută pe seama sporirii pro
ductivității muncii. în acest scop 
întreprinderea dispune, mai mult ca 
în alți ani, de condițiile necesare 
transpunerii în viață a acestor o- 
biective : aprovizionarea este în li
nii mari perfectată, cadrele califica
te au fost asigurate, la fel docu
mentația și pregătirea fabricației 
ș.a. Au rămas, totuși, o seamă de 
probleme importante încă nesolu- 
ționate, care pot avea consecințe 
negative asupra producției. Bună
oară, nu au fost încă emise repar
tițiile de laminate pentru întregul 
necesar al întreprinderii, întîrziere 
care va periclita contractarea și a- 
provizionarea cu aceste repere pen
tru producția semestrului I. Ape
lăm insistent lâ Ministerul Indus-

triei Metalurgice și la centrala 
noastră de resort — C.I.U.T.P.M. 
din M.I.C.M.G. — să depună toate 
eforturile pentru a ni se asigura 
repartițiile menționate. Prevedem, 
de asemenea, că vom întîmpina 
greutăți și în aprovizionarea cu pie
se din oțel turnate și piese forjate, 
provenite din cooperarea cu diverse 
întreprinderi furnizoare (întreprin
derea de mașini grele București, 
întreprinderea de utilaj greu „Pro
gresul" din Brăila, întreprinderea 
de construcții de mașini Reșița), 
din cauza întîrzierii cu care au fost 
elaborate balanțele. Iată de ce a- 
pelăm la întreprinderile amintite 

, pentru a manifesta înțelegerea cu
venită, spre a contracta comenzile 
la termenele solicitate de „Unio", 
întrucit orice amînare va determina 
nerespectarea de către noi a ter
menelor de livrare a unor utilaje 
importante și, implicit, punerea în 
funcțiune cu întîrziere a unor noi 
capacități de producție.
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TEATRU-------- —
• Numeroasele premiere care 

vor £i prezentate incepind chiar 
din primele săptămini ale anului 
vor certifica hotărîrea teatrelor de 
a infăptui in chip creator indicațiile 
Congresului al XI-lea al partidu
lui privind cultura, de a realiza — 
în ritm susținut și prin spectaco
le de prestigiu — programul re
pertorial stabilit. .Vom putea ve
dea, așadar, oină la sfîrșitul sta
giunii 1974—1975 : aproximativ 150 
premiere cu piese românești și tot 
atîtea din literatura dramatică 
universală.
« Insușindu-și prețioasele idei cu

prinse în Programul partidului, do
rind să facă din scenă Q tribună 
cultural-educativă cu o mereu mai 
largă audiență în rîndul maselor, 
teatrele vor acorda o atenție deo
sebită creației originale actuale.

Din cele peste 100 de spectacole 
bazate pe texte românești contem
porane — peste 40 vor fi premiere 
absolute.

Amintim dintre acestea : „Capul" 
de Mihnea Gheorghiu, „Sîntem și 
răminem" de Paul Cornel Chitic, 
„Fotbal" de Mircea Radu Iacoban, 
„Dealul sîngeiui" de Corneliu Mar- 
cu, „Valiza cu fluturi" de Iosif 
Naghiu, „Dansul uriților" de 
Vasile Nicorovici, „Deces galant" 
de AI. T." Popescu, „Poveștile de

FILM
o Anul cinematografic 1975 se a- 

nunță bogat și variat din punctul 
de vedere al premierelor românești. 
Primele filme artistice care vor fi 

‘ confruntate cu marele public fac 
parte, firește, dintre realizările a- 
nului trecut. Dintre acestea, luni va 
intra pe ecrane evocarea istorică 
Ștefan cel Mare — Vaslui, 1475 (re
gia — Mircea Drăgan, care semnea
ză și scenariul împreună cu Con
stantin Mitru). Va rula, apoi, fil
mul Zidul (scenariul — Dumitru 
Carabăț și C. Ciubotaru ; regia — 
Constantin Vaeni), inspirat din- 
tr-un episod real al luptei revo
luționare din ilegalitate. Silit gata, 
de asemenea, cîteva filme pe teme 
contemporane : Ilustrate cu flori 
de cîmp (scenariul și regia — An
drei Blaier). Filip cel bun (scena
riul — Constantin Stoiciu : regia — 
Dan Pita), Muntele ascuns (scena
riul — Mihai Creangă ; regia An
drei Cătălin Băleanu). precum și 
filmul-pamflet antifascist Actorul 
și sălbaticii (scenariul Titus Po
povici : regia — Manole Marcus), 
a cărui acțiune evocă realități ale 
anilor 1938.

o în ce privește producția anu
lui acesta, sînt prevăzute 25 de fil
me • artistice de lung metraj — a- 
flate în diferite faze de pregătire 
sau de realizare. într-un stadiu mai 
avansat se găsește, de pildă, filmul 
Tată de duminică (scenariul — Oc- 
tav Pancu Iași ; regia — Mihai 
Constantinescu), film cu o pro
blematică etică de actualitate. Rea
litatea noastră contemporană con
stituie, de asemenea, sursa de inspi

MUZICĂ
Debutul stagiunii muzicale 1974— 

1975 a fost semnificativ : intere
sante premiere pe scenele lirice, la 
operetă, prime audiții de muzică 
românească contemporană bine 
primite de publicul meloman, „ci
cluri simfonice", evenimente care 
au avut un larg ecou. Ce propune 
„agenda muzicală" în ’75 ? Instituți
ile muzicale au în vedere in primul 
rînd creația muzicală originală, 
promovarea repertoriului românesc, 
a operelor inspirate din trecutul 
de luptă al poporului nostru și din 
problematica actualității socialiste.

o Operetele, teatrele muzicale 
și-au propus să prezinte în această 
stagiune 51 de premiere (22 de 
opere, 14 operete, 15 balete), din
tre care 14 sint creații originale, 
premiere absolute. Amintim ope
rele : „Poesis" de Gh. Dumitrescu, 
(Opera Română din Cluj-Napoca), 
„Regele Istros", de X Szarvady 
(Teatrul liric din Constanța), 
lucrări inspirate din țrecutul is
toric al poporului nostru. Opera

La interferența' școlii cu „școala vieții"
(Urmare din pag. I)

biologie, economie, în timp ce mate
matica însăși devine o unealtă de 
extraordinară eficiență în cercetarea 
științifică experimentală, prin ca
racterul său unificator, prin exten
siunile pe care le sugerează.

O a treia concluzie : tinerii de as
tăzi, ca și cei din vremea tinereții 
mele, petrec in școală un timp 
extraordinar de lung, de la 10 ani la 
17 sau 22 ani, timp în care ei ar pu
tea fi — în condițiile unui învățămînt 
abstract — sustrași vieții sociale, ac
tivității productive. într-un fel sau 
altul, ei trebuie reintegrați fluxului 
vieții curente, trebuie să participe 
nu numai la proc'esul necesar de 
instruire, ci și la viața societății in 

aur" de Alecu Popovici, „Tovară
șul feudal și fratele său" de Al. 
Mirodan, „Orașul scufundat" de 
Silvia Andreescu și Th. Mănescu, 
„Floriile unui negustor de cai" de 
Suto Andrâs, „Lupii de mare" de 
Gh. Vlad ș.a.

e în spectacolele prezentate In 
1975 se va remarca, in primul rînd, 
prioritatea piesei de actualitate, 
dar totodată și locul important pe 
care-1 va avea în repertorii pie
sa inspirată din istoria zbuciumată, 
din lupta pentru libertate socială șl 
națională a poporului nostru — de-a 
lungul veacurilor.

•- Clasicii ocupă, așa cum era și 
firesc, un rol important pe afișul 
anului 1975. Vor vedea lumina 
rampei, în noi montări : „Despot 
Vodă" și „Fîntîna Blanduziei" de 
Vasile Alecsandri, „Viforul" de 
Barbu Ștefănescu Delavrancea, 
„Răzvan și Vidra" de B. P. Has- 
deu, piese de valoare aoarținind 
lui Lucian Blaga, Al. Kirițeseu, 
Mihail Sorbul. G. M. Zamfirescu, 
Mihail Sebastian, Tudor Mușatescu,

• în primele zile ale lui martie, 
o „Săptămină a dramaturgiei ro
mânești" va marca prezența tea
trelor in atmosfera însuflețită prin 
care întreaga țară va intimpina 
alegerile.

rație a unor filme ca Orașul văzut 
de sus (scenariul — Dumitru Solo
mon și Marcel Păruș; regia — Lu
cian Bratu), Casa de fa miezul nop
ții (scenariul — 'Fănuș Neagu; re
gia — Gheorghe Vitanidis), Toamna 
bobocilor (scenariul — Petre Sălcu- 
deanu ; regia — Mircea Moldovan); 
Cursa (scenariul — Timotei Ursu și 
Petru Vintilă ; regia — Mircea Da- 
nieliuc), realizări de genuri diferi
te, de la filmul-dezbatere pînă Ia 
comedia lirică.

• Filmul în două serii Mușcheta
rul român (scenariul — Mihnea 
Gheorghiu ; regia — Gheorghe Vi
tanidis) va aduce pe ecrane evoca
rea amplă, plină de culoare a epo
cii și a personalității ilustrului căr
turar și patriot român, Dimitrie 
Cantemir.

Un moment semnificativ din isto
ria mai recentă a poporului nostru 
este reconstituit în filmul Pe aici 
nu se trece 1 (scenariul — Titus 
Popovici; regia — Ion Doru Năsta- 
se). evocare cinematografică în două 
serii a eroismului elevilor școlii 
militare de la Păuliș, care, în au
gust 1944, au înscris una dintre cele 
mai vibrante pagini de patriotism 
din timpul războiului antihitlerist. 
Intr-un perimetru tematic apropiat, 
filmul Evadarea (scenariul — Fran- 
cisc Munteanu ; regia — Ștefan Ro
man) evocă eroismul armatei ro
mâne în luptele pentru eliberarea 
Cehoslovaciei. Mai amintim aici, la 
„capitolul" evocărilor, Mastodontul 
(scenariul — loan Grigorescu ; re
gia — Virgil Calotescu), a cărui ac
țiune se petrece in perioada pre-

„Dreptul la dragoste" de Teodor 
Bratu (Opera Română), operetele 
„Atenție, se filmează" de W. De- 
mian (Opera maghiară din Cluj- 
Napoca), „Cristina" de George 
Grigoriu (Teatrul de operetă), 
baletele „Chemarea" de Tiberiu 
Olah (Teatrul muzical din Bra
șov), „Elanuri" de Sergiu Sar- 
chizov (Teatrul muzical din Galați) 
sînt cîteva dintre paginile ce 
vorbesc despre lupta ilegală a 
partidului sau oglindesc actuali
tatea noastră socialistă.

Operele „Bălcescu" de Corneliu 
Trăilescu, opereta „Răspintia" de 
Florin Comișel și baletul „Văpaia" 
de Mircea Chiriac vor vedea lumi
na rampei pe scenele din Timișoa
ra, Craiova și, respectiv, Iași.

• Repertoriul simfonic oferă me
lomanilor, alături de valori con
sacrate din tezaurul creației mu
zicale românești și universale, o 
serie de prime audiții de cert in
teres, opusuri semnate de tinerii 
noștri compozitori. Să notăm că și 

care trăiesc. „Școala vieții" trebuie 
să intre ca parte componentă în 
școala propriu-zisă.

Acesta este înțelesul „adevăratei 
revoluții a învățămîntului" care va 
da roade bogate ; o transformare 
care trebuie ea însăși continuu adap
tată la progresul științei și ai tehni
cii, la progresul societății.

O ultimă concluzie : o societate 
multilateral dezvoltată implică ce
tățeni multilateral pregătiți. Un în- 
vățămint' din care sînt excluse știin
țele umanistice, ca și științele vieții 
sociale, poate fi el însuși taxat ca 
practicism' îngust. Nu poate constitui 
un element util progresului societă
ții un bun tehnician care nu are o 
concepție bine definită despre viață, 
concepția marxist-leninistă. a parti

• Prin cele 150 de premiere pre
văzute, repertoriul universal va 
completa armonios pe cel național. 
Alături de Seneca, Shakespeare, 
Cehov etc. vom putea vedea inte
resante lucrări din ultimele dece
nii, dintre care amintim piese de 
B. Brecht, Ivan Bucovcean, Marian 
Matkovici, Peter Shăffer, Ligo 
Betti, Alonso Allegria ș.a.

• Din manifestările teatrale care 
vor căpăta valoarea unor eveni
mente artistice menționăm :

— „Danton" de Camil Petrescu, în 
premieră absolută pe scena Teatru
lui Național din București (Regia : 
Horea Popescu. Scenografia : Paul 
Bortnovski. în rolul titular : Mir
cea Albulescu).

— Pentru aniversarea a 500 de 
ani de la momentul bătăliei de Ia 
Podul înalt, Teatrul „Victor Ion 
Popa" din Bîrlad va prezenta peste 
cîteva zile premiera „Logodnicii 
Sucevei" de Nicoiae Florin Ionescu.

— Teatrul „M. Eminescu" din 
Botoșani finalizează — pînă la 
mijlocul lunii în curs — o remar
cabilă inițiativă închinată împlini
rii a 125 de ani de la nașterea lui 
Mihai Eminescu : un spectacol 
coupe cu două piese neterminate 
aparținînd poetului : „Bogdan Dra- 
goș" și „Mira".

N. STANCU ATANASIU

mergătoare instaurării puterii popu
lare în țara noastră.

• Literatura noastră clasică și 
contemporană va fi prezentă — prin 
ecranizări sau adaptări — și în pro
ducția anului ’75 : Dincolo de pod 
(după „Mara" de Ion Slavici, sce
nariul și regla — Mircea Veroiu), 
Zodia Leului (după Duiliu Zamfi
rescu, scenariul — Mihnea Gheor
ghiu : regia — Dan Pita), Alexan
dra și Infernul (după romanul o- 
monim al lui Laurențiu Fulga, sce
nariul și regia — Iulian Mihu),

® Comedia-fantastică Pasărea 
Phonix (scenariul și regia — Ion 
Popescu Gopo) va reprezenta pe e- 
crane un gen de largă popularitate. 
Acest gen — al filmului de „știin- 
ță-ficțiune“ — va fi ilustrat și de 
filmele Hyperion (scenariul — 
Mihnea Gheorghiu ; regia — Mir
cea Veroiu) și Elixirul tine
reții (scenariul Al. Andrițoiu, 
N. Ștefănescu, B. Meirovici ; re
gia — Gheorghe Naghi). Nici fil
mul polițist nu va lipsi din reper
toriul acestui an : Natură moartă cu 
soare (scenariul Nicoiae Mărgea- 
nu,; regia — David Reu). Iar pen
tru copii va fi realizat — în copro
ducție cu studiourile sovietice — 
basmul Capra cu trei iezi (regia — 
Elisabeta Bostan, care semnează și 
scenariul în colaborare cu Vasilica 
Istrate).

Iată, într-un succint tur de ori
zont informativ, o seamă de fil
me și autori care vor figura pe 
afișul premierelor cinematografice 
românești ale anului 1975.

D. COSTIN

în ansamblul repertoriului simfo
nic este vădită ponderea .creației 
originale : 536 execuții, dintre care 
peste 300 de prime audiții. Vor fi 
programate cu prioritate lucrările 
cu mesaj militant — oratorii, can
tate, poeme simfonice și alte lu
crări programatice cu conținut pa
triotic, revoluționar.

• în 1975 vom vedea in premieră 
și celebre pagini din muzica uni
versală : „Flautul fermecat" de 
Mozart, „Luna" de Carl Orff, „Tu- 
randot" de Puccini, baletele „Ma
gazinul de păpuși" de Bayer și „Ce
nușăreasa" de Prokofiev, opereta 
„Pericola" de Offenbach... Simt aș
teptate de public și interesantele 
tălmăciri ale capodoperelor din li
teratura muzicală universală ca : 
„Missa încoronării" de Mozart (Fi
larmonica din Cluj-Napoca). orar 
toriul „Samson și Dalila" de Haen- 
del (Filarmonica „George Enes- 
cu“), „Gloria" de Vivaldi (Filarmo
nica din Timișoara).

Smaranda OȚEANU

J

dului nostru. Un astfel de element 
lucrează bine pentru că așa este 
„programat", dar el nu știe pentru 
ce lucrează și pentru cine lucrează. 
EI este echivalent unui robot. Școala 
noastră este, din fericire, astfel 
structurată incit să pregătească oa
meni, nu roboți, oameni în sensul 
complet al cuvintului,. sensibili la 
frumos, la bucuria sau suferința al
tora, generoși, solidari. cu toți cei 
ce muncesc, simpli, drepți, modești, 
cetățeni adevărați ai societății de 
mîine, pe care, prin efortul nostru, 
al tuturor, tineri și bătrîni, o con
struim, sub conducerea înțeleaptă și 
clarvăzătoare aț partidului, a secre
tarului său general, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, fiu al pămîntului nostru, 
în care sint înmănuncheate însușiri
le minunatului nostru popor.

10.00 O poveste pe gheată. Spec
tacol muzlcal-coregrafic.

10,20 Film serial pentru copii : 
Douăsprezece luni.

10.50 Intermezzo coregrafie.
11,15 Documentar TV : BirIad-800.
11.35 Film artistic : „Distratul“.\
12.50 Muzică ușoară.
13,05 Cintece șl jocuri populare.
13.30 Telex.
13.35 Desenul animat vă oferă...
14.35 Caleidoscop cultural-artistic.
14.50 Teleglob : R.D.G. — Prin foste 

orașe hanseatice. Reportaj de 
Nicoiae Melinescu și Dan 
Gheorghiu.

15,10 Anul sportiv 1974. Retrospec
tivă în imagini (V).

-
■

j „ROMÂNIA-FILM" prezintă: j

\ „ȘTEFAN CEL MARE- J 
; ' VASLUI, 1475“ j

) 
I

J SCENARIUL : Constantin Mitru, Mircea Drăgan ; REGIA : Mircea J 
l Drăgan ; IMAGINEA : Mircea Mladin ; MUZICA : Theodor Grigoriu ; l 
1 DECORURI și COSTUME : arh. Aureliu Ionescu ; SUNETUL : ing. Sil- t 
) viu Camil, isig. A. Salamanian ; MONTAJUL Lucia Anton ; CU : i 
l Gheorghe Cozorici, Gheorghe Dinică, Violeta Andrei, Toma Dimitriu, l 

Sandina Stan, Geo Barton, Ioana Drăgan, Florin Piersic, Ana Szfrles, , 
ț Iurie Darie, Sebastian Papaiani, Emanoil Petruț, Dina Cocea, Colea ) 

Răutu, Lucia Rîpeanu. k

(Urmare din pag. I)

Jor și a celorlalte hotărâri adoptate 
de Congresul al XI-lea, pentru tra
ducerea în viată a Programului 
partidului.

După cum se știe, Marea Aduna
re Națională, în ședința din 20 de
cembrie 1974, a adoptat Legea pri
vind modificarea ,unor articole din 
Constituția republicii și, în temeiul 
acestora, Legea electorală, precum 
și unele modificări în organizarea 
și funcționarea consiliilor populare. 
Ca urmare, viitoarele alegeri se vor 
desfășura pe baza unui sistem elec
toral îmbunătățit. Prin drepturile 
electorale pe care le prevede, înte
meiate pe deplina egalitate a tutu
ror cetățenilor, fără deosebire de 
rasă, naționalitate, sex sau religie, 
își va găsi , deplină expresie mani
festarea puterii unice și suverane a 
poporului. Totodată, sint asigurate 
perfecționarea activității tuturor or
ganelor puterii de stat — de la Ma
rea Adunare Națională pînă la con
siliile populare comunale — crește
rea răspunderii deputaților în fața 
alegătorilor, a întregului popor, ca 
trăsături integrante ale procesului 
de lărgire a democrației socialiste.

Un rol deosebit in sistemul de
mocrației noastre socialiste îndepli
nește Frontul Unității Socialiste, cel 
mai larg organism politic perma
nent, revoluționar, democratic, cu 
caracter reprezentativ, care reuneș
te, sub conducerea partidului, for
țele politico-sociale ale întregii na
țiuni, Legea electorală consacrînd, 
corespunzător acestui rol, dreptul 
Frontului Unității Socialiste de a 
depune candidaturi pentru Ma
rea Adunare Națională și con
siliile populare. De la nivelul 
responsabilității pe care o im
plică exercitarea unui asemenea 
drept, vor trebui să fie propuși 
drept candidați acei activiști ai or
ganizațiilor componente ale Frontu
lui Unității Socialiste care, prin în
treaga lor. activitate de pînă acum, 
politică, socială, prin întreaga lor 
comportare, au dovedit că merită 
încrederea celor ce muncesc, oa
meni profund devotați patriei, par
tidului, poporului, cu un înalt șimț 
ai datoriei sociale,, exemnlu de ati
tudine înaintată în producție, in 
societate și în familie, buni gospo
dari ai treburilor obștești — după 
cum sublinia tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, „cei mai buni dintre cei 
huni". în acest sens se vor crea 
condiții superioare pentru manifes
tarea opțiunilor, cetățenilor prin de

16,15 Vîrstele peliculei — ediție 
specială.

17,25 Telex.
17.30 Lumea copiilor a La braț cu 

vacanța I
17.50 Ciclul „Clntare omului". In

scripții la stema țării.
18,05 Redacția emisiunilor pentru 

tineret vă invită astă-seară 
la „'Club T“.

19,00 Campionatul mondial univer
sitar de handbal masculin : 
România — Franța (repriza 
a Il-a).

19.30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia : Jubileu :

Breviar : Roboți ; Lebăda.
20.50 Film serial : „Un șerif la New 

York". „In căutarea Iul 
Jennie".

21.50 Telejurnal.
22,00 Dacă doriți să revedefi... vă 

oferim din programul de re
velion .

22,45 Romanțe și cintece de petre
cere. ,

punerea mai multor candidaturi 
pentru un loc de deputat.

Pe linia îmbunătățirii funcționa
lității organelor puterii de stat se 
înscriu și celelalte modificări intro
duse în Legea electorală. Astfel, re
ducerea numărului de deputați 
pentru Marea Adunare Națională, ca 
și pentru consiliile populare, stabi
lirea duratei mandatului pentru 
consiliile populare municipale, oră
șenești și comunale la doi ani și 
jumătate în loc de. cinci ani sînt de 
natură să asigure o mai mare ope
rativitate, mobilitate și eficiență în 
soluționarea problemelor, să accen

Țara se pregătește 
de alegeri

tueze caracterul de lucru al activi
tății acestor organe.

SEMNIFICAȚIA DEOSEBITA A 
ALEGERILOR ÎN VIAȚA' POLITI
CA A ȚĂRII, DATA APROPIATA 
LV CARE VOR AVEA LOC DE
TERMINĂ CA TOATE ORGANI
ZAȚIILE DE PARTID ȘI ORGA
NISMELE OBȘTEȘTI SA SE CON
SIDERE DE PE ACUM, IMEDIAT, 
ANGAJATE DIN PLIN ÎN PRE
GĂTIREA CAMPANIEI ELECTO
RALE — campanie ce va trebui să 
se desfășoare la nivelul importanței t 
acestui eveniment.

Un moment de mare însemnătate 
în desfășurarea campaniei electo
rale va marca publicarea Mani
festului Frontului Unității Socia
liste, care, întemeindu-se pe Pro
gramul partidului, pe Directivele 
privind dezvoltarea economico-so- 
ciâlă a Țării în. viitorul cincinal, va 
reflecta obiectivele însufletitoare 
înscrise în aceste documente, va 
reliefa sarcinile mobilizatoare de- 
curgind din cerințele înfăptuirii lor. 
întreaga noastră națiune, care, in 
cadrul dezbaterii largi desfășurate 
înaintea Congresului al XI-lea, 
și-a exprimat deplina adeziune față 
de proiectul de Program al parti
dului, își va manifesta, prin votul 
din martie, hotărîrea de a transpu
ne în viață prevederile Programu
lui.

în știința românească
S-au împlinit, în decembrie 1974, 

100 de ani de la nașterea prof. dr. 
Francisc I. Rainer, una dintre cele 
mai complexe și profunde persona
lități științifice ale țării noastre, din 
prima jumătate a secolului XX. O- 
rientarea sa către studiile biologice 
și medicale a fost determinată, pe de 
o parte, de lecturile din adolescență, 
cind s-a familiarizat cu operele revo
luționare ale unor savanți de renu
me mondial (Ch. Darwin, E. Haeckel, 
Claude Bernard ș.a.), iar pe de alta 
parte, de influența profesorului său 
de la Colegiul „Sf. Sava" din Bucu
rești, cunoscutul evoluționist Sabba 
Ștefănescu. încă din acea perioadă a 
vieții sale, Fr. Rainer și-a însușit o 
temeinică cultură generală și uma
nistă, literară, filozofică și artistică, 
pe care și-a îmbogățit-o și a adîn- 
cit-o fără încetare, pînă la sfîrșitul 
vieții. Student al Facultății de medi
cină din Capitală, lucrează in labo
ratorul de histologie al prof. Al. 
Obregia, precum și în spitalul'„Col- 
țea", unde va e- 
fectua, între alte-i 
le, mii de necrop
sii și alte analize 
și unde i'și va în
cepe cariera știin
țifică.

în anii 1900— 
1901, paralel cu 
activitatea medicală, Fr. Rainer stu
diază flora și fauna din Deltă, fiind 
interesat de . problemele evoluției și 
diversificării vieții, ca și ale dezvoltă
rii embriologice ale ființelor vii. La 
pregătirea sa in domeniul patologiei 
și al clinicii, Fr. Rainer adaugă studii 
și cercetări de anatomie și embrio- 
logie, efectuate în țară și în 
străinătate. împreună cu dr. Ion Can- 
tacuzino, I. Atanasiu, P. Bujor și Gh. 
Marinescu, Rainer a'inițiat în 1911 
publicația internațională „Analles de 
Biologie", editată la Paris, în care a 
publicat comunicări și recenzii. în 
învățămîntul universitar, prof. dr. 
Fr. Rainer a lucrat din 1913 pînă la 
pensionarea sa (in 1940) ca titular al 
catedrei de anatomie și embriologie 
la facultățile de medicină din Iași 
și București. în această calitate s-a* 
străduit să transmită studenților și 
colaboratorilor săi o concepție mate- 
rialist-dialectică cu privire Ia orga
nismul omenesc.

Perspectiva istorică era legată, în 
cursurile sale, de perspectiva func
țională ; anatomiei descriptive, el i-a 
substituit anatomia ca „știință a for
mei vii", lecțiilor practice pe omul 
viu acordindu-le o pondere foarte în
semnată ; memorării detaliilor i-a 
preferat înțelegerea cauzalității for
melor și rostului lor'fiziologic. El în
suși a întemeiat învățămintul 'ana
tomic la actualul Institut de arte 
plastice și la Institutul de educație 
fizică și sport — al cărui director a 
fost un timp — contribuind astfel 
nu numai la formarea generațiilor 
de medici, ci și a numeroase promo
ții de pictori, sculptori, ca și de spor
tivi și gimnaști. Pe drept cuvînt. chi
rurgii de azi îl consideră un precursor 
al gindirii chirurgicale fiziologice ac
tuale. Trebuie să mai subliniem că, 
în toate domeniile în care a lucrat, 
Fr. Rainer a fost'și un mare organi
zator, un spirit metodic, de o neîn

La centenarul nașterii 
lui Francisc I. Rainer

în curînd. în întreaga țară vor 
începe adunările organizate de 
Frontul Unității Socialiste pentru 
desemnarea candidaților in alegeri, 
la orașe și sate vor avea loc întilniri 
ale candidaților cu alegătorii. Pre
tutindeni, aceste întilniri trebuie 
să prilejuiască aprofundate dez
bateri ale problemelor concre
te, practice, care decurg din ce
rințele înfăptuirii exemplare a po
liticii partidului, a sarcinilor dez
voltării economico-sociale. Este o 
obligație politică și morală, o da
torie de onoare a consiliilor Fron
tului Unității Socialiste, a candida

ților, ca și a cetățenilor să asigure 
ca aceste manifestări. să se inspire 
și să urmeze înaltul exemplu’ al în- 
tîlnirilor tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu cu oamenii muncii din 
județe, din unități economice și 
instituții de cultură — întilniri de
venite practică obișnuită in activi
tatea secretarului general al parti
dului și caracterizate prin spirit de 
lucru, principialitate și exigentă 
comunistă, schimb vih de idei, re
ceptivitate față de părerile și pro
punerile celor ce muncesc. La baza 
acestor întilniri, ca de altfel a în
tregii. campanii electorale, trebuie 
să se afle — așa cum releva secre
tarul general al partidului — dez
baterea angajamentelor pe care le 
vor lua deputății in fața oamenilor 
muncii, de a milita pentru reali
zarea în cele mai bune condiții 
a hotărîrilor adoptate de Congre
sul al XI-lea. Va fi un titlu de 
cinste pentru viitorii deputați ca 
încă înainte de alegeri să contri
buie Ia soluționarea diferitelor pro
bleme de ordin economic, social, 
cultural, gospodăresc ridicate de 
cetățeni.

Intensa activitate politică, pro
prie campaniei electorale, trebuie 
să se desfășoare în strînsă legătură 
cu sarcinile concrete ale construc
ției socialiste, în primul rînd cu 
sarcinile economice, să stimuleze

trecută probitate și exigență. Nu ește 
o intîmplare că, din rindul discipo
lilor apropiați, s-au ridicat 18 acade
micieni și profesori universitari, in
clusiv G. E. Palade, recent laureat al 
premiului Nobel pentru medicină — 
care i-a fost asistent la catedră.

O altă latură importantă a preocu
părilor sale se înscrie in sectorul 
antropologiei. A efectuat studii asu
pra osemintelor vechi, dar și asupra 
populațiilor contemporane, pârtiei; 
pînd la munca în echipă desfășurată 
de colaboratorii marelui nostru socio
log D. Guști. Printre colectivitățile 
cercetate „pe viu" sînt cele de la Ne- 
reju-Putna (1927), Fundul Moldovei 
(1928), Drăguș (1932). Rezultatele, 
publicate în 1937. au fost premia
te de Academia . Română ; da alt
fel. acest for l-a ales membru de 
onoare in 1943. Cu multe decenii îna
inte, Fr. Rainer a început să adune 
și să prepare piese de interes antro
pologic, lăsînd posterității, printre 
altele, o colecție de cîteva mii de 

cranii identifica
te, colecție unică 
în Europa. Lui 
Fr. Rainer îi da
torăm înființarea 
Institutului de 
antropologie, al 
cărui director a 

fost pînă Ia moarte (1944).
în 1937 a pregătit și organizat cel 

de-al XVII-Iea Congres internațional 
de antropologie. Concepția sa antro
pologică a fost clară și se opunea 
tezelor rasiste și idealiste. Fr. Rainer 
era de acord că nu putem înțelege 
omdl dacă nu pornim de la biologie, 
dar, afirma el răspicat, omul nu poa
te fi conceput numai de pe platfor
ma biologiei. Respingînd teoriile re
feritoare la „rase pure", la „rase su
perioare și inferioare". Fr. Rainer a 
combătut mistificarea datelor știin
țifice in sprijinul politicii fasciste, 
de război și de asuprire, și a militat 
pentru cultivarea valorilor autentice 
ale civilizației, pentru înnobilarea 
persoanei umane prin cultură, prin 
știință și artă. Cunoscător neîntrecut 
al umanismului elin, al celui renas
centist sau al operei lui Goethe, a 
fost — cum își dorea cu pasiune — 
interpretul spiritului progresist al a- 
celor vremuri pentru generațiile care 
au avut fericirea să-i primească in
fluenta. f

Este, de aceea, greu să-1 privim pe 
Fr. Rainer numai ca pe un deschiză
tor de drumuri în anatomie, antro
pologie sau medicină. El a marcat 
un moment luminos în, dezvoltarea 
orizontului intelectualilor noștri, 
într-o perioadă în care acesta eița 
amenințat de norii obscurantismului. 
O viață exemplară, trăită sub semnul 
nevoii de autoperfecționare și de au- 
todepășire, în care oferea cu genero
zitate roadele unei erudiții pe deplin 
asimilate, sistematizate printr-o gin- 
dire limpede și exprimată simplu, 
.dar pregnant — iată cum va rămîne 
în amintirea celor ..ce l-am cunoscut 
și al căror dascăl. a fost Francisc I. 
Rainer. .

Dr. I. ȚUGUI
directorul spitalului clinic 
„Colțea" •

puternic întrecerea socialistă, acti
vitatea tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii pentru realizarea și 
depășirea planului, a obiectivelor 
stabilite în industrie, agricultură, 
în celelalte domenii ale dezvoltării 
economico-sociale, pentru înfăptui
rea exemplară a hotăririlor adop
tate de Congresul al XI-lea.

Campania electorală trebuie să 
determine intensificarea educației 
politice a oamenilor muncii, să con
stituie o școală a responsabilității 
sociale, un prilej pentru a face mai 
bine cunoscute maselor largi de ce
tățeni legile țării și a-i mobiliza la 
respectarea lor, a înrădăcina și mai 
trainic în toate sectoarele, în pro
ducție, ca și în activitatea admi- 
nistrativ-gospodărească, spiritul de 
disciplină socială. A spori partici
parea efectivă a tuturor cetățenilor 
țării la soluționarea treburilor de 
interes obștesc, â combate orice 
tendințe de așteptare pasivă a unor 
soluții de sus, a-i face pe deplin 
conștienți că prin forțele lor unite, 
punind.ei înșiși umărul, cu și mai 
multă vigoare,, sînt în măsură să re
zolve chiar și probleme dintre cele 
mai complicate, iată un obiectiv 
major care trebuie să călăuzească 
întreaga activitate politică și orga
nizatorică în campania electorală.

Sarcinile noi, sporite, ce revin 
Frontului Unității Socialiste în 
campania electorală nu diminuează 
cu nimic răspunderile politice și 
organizatorice ale organizațiilor de 
partid, ci, dimpotrivă, presupun o 
intensificare a activității acestora. 
In perioada care urmează, întreaga 
muncă politico-educâtivă a organi
zațiilor de partid, întreaga gamă a 
mijloacelor atît de variate ale aces
teia — de la agitația politică de 
masă, gazetele de' perete, stațiile de 
radioamplificare, brigăzile artistice 
de agitație și pînă la propaganda 
de partid și munca culturală de 
masă — trebuie să fie subordonate 
țelurilor bunei desfășurări a cam
paniei electorale, în toate fazele și 
momentele importante ale acesteia.

Expresie vie a profundului demo
cratism ce caracterizează întreaga 
r.oăstră viață socială, pregătirea și 
desfășurarea alegerilor din martie 
vor ilustra o dată mai mult unitatea 
de nezdruncinat a națiunii noastre 
în jurul partidului, al conducerii sale; 
hotărîrea de a urma neabătut par
tidul pe drumul făuririi celei mai 
drepte și mai înaintate societăți — 
societatea socialistă și comunistă.

cinema
© Nemuritorii : PATRIA — 9,30; 
12,15; 15; 17,30; 20: BUCUREȘTI - 
9,30; 12,15; 15; 17,30; 20.
© Școala tinerilor căsătoriți : 
SCALA — 8,45; 11: 13.30: 16; 13,30; 
21; SALA PALATULUI — 17,15 
(seria de bilete 5237); 20,15 (seria 
de bilete 5288).
© Ferma suspiciunilor : FESTI
VAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
© Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.

• Micul dejun Ia Tiffany : LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21; FAVORIT — 9,30; 12; 
15,30; 18; 20.30; VICTORIA — 9,15; 
12; 14,45; 17,30; 20,15; CASA FIL
MULUI — 10; 12,15; 16; 18,15;
20,30.
© Magazinul de pe strada mare : 
14,30: Zece mii de sori : 16,30;
Sacrificarea : 18,45; 20,45 — CINE
MATECA (sala Union).
© Program de desene animate 
Walt Disney : CAPITOL — 10; 12; 
14; 18,15; 20,15.
O Trei alune pentru cenușăreasă : 
DOINA - 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,15; La ora 9,45 Program de de
sene animate.
• Brigada diverse în alertă : LU
MINA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.

• Comisarul Cardone în acțiune : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15; MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45: MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
© Dragostea începe vineri : TIM
PURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Un gentleman în vestul .«rălba- 
tic : EXCELSIOR — 9; 11,30; 15; 
17,30; 20; GLORIA — 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21; TOMIS — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Cavalerii teutoni î BUZEȘTI 
9; 12,30; 16; 19,30; GIULEȘTI — 
15,30; 19, MIORIȚA — 9; 12,30; 16;
19,30.
• O scrisoare pentru Scotland 
Yard : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,13; 20,30.

• Duhul aurului î UNIREA — 
16; 18; 20.
© Cei șapte magnifici : DACIA — 
9.30; 12: 14,30; 17; 19,30.
& Urmărit-urmărită ! : LIRA — 
15,30; 10: 20,15; FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15.
q Poliția acuză, legea achită : 
BUCEGI — 15,30: 17,45; 20.
© Lacul ciudățeniilor : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
© Tom Sawyer : COTROCENI — 
15,30; 18; 20,15.
© Bunicul siberian : FERENTARI
— 15,30; 18; 20,15.
0 Locotenent Columbo : VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20;
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20,15.
0 Agentul straniu : PACEA — 
15,30: 18; 20,15; FLACARA —15,30; 
18; 20,15.

e Izvoare : CRTNGAȘI — 16; 19.
o Talente și admiratori : VICTO
RUL — 16; 18; 20.
0 Timpuri noi : AURORA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
© Prietena mea Sybille : MOȘI
LOR — 16; 18; 20.
© Nona : POPULAR — 15,30; 18;
20,15.
© O Madonă în plus : MUNCA — 
15; 18; 20.
© O zi de noiembrie : COSMOS 

15,30; 18; 20,15.
O Cronica verii fierbinți î ARTA
— 15,30; 19.
q Ultimele lor cuvinte : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
© Tatăl risipitor : RAHOVA —
16; 18; 20.
© Departe de Tipperary : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.

© Șapte păcate : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30; 18;
20,15.
© Tînărul comunist : CLUBUL 
UZINELOR „REPUBLICA" — 16, 
18; 20.

teatre
© Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 15; Să 
nu-ți faci prăvălie cu scară — 20; 
(sala mică) : Moartea ultimului 
golan — 15; Dulcea pasăre a tine
reții — 19,30.

0 Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Festival Beet
hoven — 20.
© Opera Română : Bărbierul din 
Sevilla — 19.
0 Teatrul de operetă : Sînge vie- 
nez — 19,30.
0 Teatrul de comedie : Volpone 
— 19.30.
e Teatrul '„Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Tran
zit — 19,30.
© Teatrul Mic : După cădere —
19,30. ,
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă —• 19,30; 
(sala Studio) : Corrida — 19.
0 Teatrul Giulești : Copacii mor 
în picioare — 19,30.

0 Teatrul evreiesc de stat : Nunta 
de argint — 19,30.
o Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, seu-* 
zați, bonsoar — 19,30; (sala Vic
toria) : Un băiat de zahăr... ars
— 19,30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Dudul lui Traian
— 19.30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
invizibil — 16.
q Teatrul Țăndărică (sala Victo
ria) : Ninigra și Aligru — 10; 
(sala Academiei) : Tigrișorul Pe
tre — 10.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Tară bogată-n frumu- ! 
seți — 17,30; 19,30.
© Circul de Stat : Un șerif Ia... 
circ — 10 ; 19,30.



SCÎNTElA —sîmbătă 4 ianuarie J975 PAGINA 5

Președintelui NICOLAE CEAUȘESCU
Palatul Prezidențial

BUCUREȘTI—ROMÂNIA
Deoarece dumneavoastră și stimații dumneavoastră tovarăși sărbă

toriți încă o aniversare marcantă — Ziua Republicii, permiteți-mi să vă 
transmit în numele meu și al guvernului și poporului Liberiei sincere 
felicitări și cele mai bune urări. Liberia apreciază puternica și pozitiva 
contribuție a Republicii Socialiste România la întărirea păcii în lume, 
dreptății sociale și libertății tuturor popoarelor. De asemenea, nutrim spe
ranța că relațiile noastre bilaterale, excelente dintotdeauna, vor servi ca 
fundament în folosul reciproc al celor două popoare iubitoare de pace.

Cu înaltă stimă și considerație,
W. TOLBERT junior

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
Am fost deosebit de mișcat de dovada de simpatie pe care ați bine

voit să mi-o adresați cu ocazia catastrofei de la Lievin.
In numele meu personal și al familiilor îndoliate vă exprim mulțu

mirile mele cele mai sincere.
VALERY GISCARD D'ESTAING

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu deosebită plăcere mesajul de felicitări pe care dum
neavoastră ați binevoit să mi-1 adresați cu ocazia realegerii mele în 
funcția de președinte al republicii. Mulțumindu-vă în modul cel mai 
sincer pentru această delicată dovadă de atenție, păstrez sentimente prie
tenești întărite de întîlnirea noastră.

Vă rugăm să acceptați expresia înaltei noastre considerații.
AHMED SEKOU TOURE

, Președintele Guineei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit amabila dumneavoastră felicitare cu ocazia Zilei inde
pendenței și prezint Excelenței Voastre sincere mulțumiri și considera- 
țiuni. Păstrez în amintire cu satisfacție primirea prietenească ce ni s-a 
făcut în timpul vizitei noastre în scumpa dumneavoastră țară.

Poporul Sudanului împărtășește încrederea dumneavoastră că priete
nia trainică și cooperarea dintre ambele noastre țări vor continua în fo
losul nostru comun și pentru realizarea scopurilor noastre reciproce.

Vă rog să primiți, Excelență, asigurarea înaltei mele considerațiuni 
și cele mai bune urări.

GAFFAR MOHAMED NUMEIRI
Președintele Republicii 

Democratice Sudan

Noi construcții de locuințe intr-un cartier brașovean

De la TAROM
în ziua de 29 decembrie 1974, a- 

vionul care efectua cursa internă 
pe ruta Oradea-București s-ar pră
bușit la trecerea peste Munții Lo
trului, în zona vîrfului Preajba. In

urma acestui accident, 33 de pasa
geri și echipajul avionului au pierit.

A fost constituită o comisie de an
chetă care cercetează cauzele acci
dentului.

Sosirea în Capitală a ministrului de externe al Portugaliei, Mario Soares
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, vineri 
seara a sosit în Capitală, într-o vi
zită oficială, Mario Soares, ministrul 
afacerilor externe al Republicii Por
tugalia, împreună cu soția.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Marin 
Iliescu, ambasadorul României Ia 
Lisabona, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Luis Quartin, însăr
cinat cu afaceri a.i. al Portugaliei la 
București.

★

într-o declarație făcută Agerpres, 
ministrul portughez a. spus :

Sint foarte emoționat pentru fap
tul că mă aflu pentru prima dată în 
România, țară prietenă, prima tară 
socialistă cu care am stabilit relații 
diplomatice, de care ne leagă afini
tățile latinității. Există foarte bune

relații între Portugalia și România.
Mă folosesc de această ocazie 

pentru a adresa omagiul meu Exce
lenței Sale președintelui Nicolae 
Ceausescu și a transmite poporului 
român un salut cordial din partea 
poporului portughez.

Am sosit aici la invitația amabilă a 
colegului meu, ministrul afacerilor 
externe român. Pentru că ne aflăm 
la început de an, doresc să transmit 
poporului român cele mai bune urări 
de prosperitate și pace. (Agerpres)

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

A BIRMANIEI

Excelenței Sale NE WIN
Președintele Republicii Socialiste a Uniunii Birmane

RANGOON

Cu prilejul celei de-a 27-a aniversări a proclamării independenței 
Republicii Socialiste a Uniunii Birmane, transmit Excelenței Voastre fe
licitări cordiale și urări de fericire personală, precum și de prosperitate 
și progres poporului birman.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Birmania vor 
continua să se consolideze, în interesul popoarelor noastre, al păcii și 
cooperării internaționale.

Primire 

la Consiliul 

Central 

a! U.G.S.R.

Vineri dimineața, tovarășul Mihai 
Dales, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R. a primit delegația 
fabricii textile din Damasc, condusă 
de Mustafa An Nașșar, președintele 
sindicatului și membru al comitetiA 
lul sindicatului textil din Guverno- 
ratul Damasc, care efectuează o vi
zită de schimb de experiență și prie
tenie în țara noastră, ca oaspete a 
Uniunii sindicatelor din industria 
ușoară.

Cu acest prilej au fost evocate bu
nele relații dintre sindicatele din 
România și Siria, posibilitățile largi 
de dezvoltare a acestora.

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 

ușor, îndeosebi în sudul și estul tă
rii. Cerul a fost variabil, mai mult no- 
ros în Banat, Crișana, Maramureș, 
Transilvania, Moldova, Cîmpia Dună
rii și Dobrogea. Izolat, în sudul Olte
niei și în sud-vestul Munteniei a nins 
slab. în nordul Moldovei s-au semna
lat ploi slabe. în Cîmpia vestică și, 
Izolat, în zona de munte, ceața și chi
ciura au persistat. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului,

la ora 14, oscila între minus 6 grade la 
Miercurea Ciuc și plus 5 grade la Tg. 
Jiu. în București ; Vremea a fost în 
general frumoasă, cu cer variabil. Tem
peratura maximă a fost de plus 4 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 5, 
6 și 7 ianuarie. Tn țară : Vremea va 
continua să se încălzească ușor în toa
te regiunile țării. Cerul va fi variabil 
mai mult noros în nordul țării, unde 
vor cădea precipitații slabe. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
minus 7 și plus 3 grade, iar maximele 
între minus 2 și plus 8 grade. Ceață 
locală. în București : Vremea se va în
călzi ușor. Cerul va fi schimbător, fa
vorabil precipitațiilor slabe. Vînt po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TIMPUL PROBABIL PENTRU LUNA IANUARIE

în Editura politică 
a apărut: 
Revista 

„Probleme ale păcii 
și socialismului" 

nr. 11/1974

Luna ianuarie nu va fi nici mai 
răcoroasă, dar nici mai călduroasă 
decît prima lună a anilor trecuți. 
Dar în regiunile din vestul tării 
temperaturile vor fi ceva mai ri
dicate decît în mod obișnuit. Po
trivit prognozei Institutului meteo
rologic. regimul precipitațiilor va fi 
și el apropiat de normal. Excepție 
vor face tot zonele vestice, unde a- 
ceste valori vor fi depășite.

In perioada 4—10 ianuarie va pre
domina o vreme noroasă. cu înse
ninări de scurtă durată. mai 
frecvente în a doua parte a inter
valului. cind temporar va ninge. 
Vîntul va sufla potrivit, cu unele 
intensificări din sectorul nord-estic, 
iar temperatura 'aerului va scădea 
ușor. Minimele vor fi cuprinse în
tre minus 10 și 0 grade, iar maxi

mele între minus 2 și plus 8 grade, 
între 11—20 ianuarie vremea va fi 

in general săracă în precipitații. însă 
cu cețuri frecvente mai ales dimi
neața și seara. Vîntul va sufla din 
sectorul estic în prima parte a in
tervalului. apoi, în cea de-a doua, 
din isectorul de sud-vest și vestic. 
Temperaturile minime vor oscila în
tre minus 12 și minus 2 grade, iar 
maximele între minus 3 și plus 7 
grade.

în ultima decadă a lunii, cerul se 
va înnora iar și vor cădea ninsori 
temporare, iar în unele zile se va 
produce ceată dimineața si seara. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între minus 12 și minus 2 grade, 
mai coborîte în depresiunile intra- 
montane, iar maximele între minus 
5 și plus 5 grade. (Agerpres)

Poporul birman sărbătorește as
tăzi o dată memorabilă a istoriei 
sale : proclamarea, în urmă cu 27 
de ani, a independenței naționale.

începînd din 1962, cind puterea 
a fost preluată de Consiliul Revo
luționar, pe străvechiul pămînt 
birman au fost înfăptuite însem
nate transformări economico-socia- 
le, în conformitate cu interesele 
maselor populare. Una din primele 
măsuri adoptate de noile autorități 
militare a fost naționalizarea băn
cilor, companiilor de asigurări și 
comerț exterior, ceea ce a dus la 
consolidarea sectorului de stat în 
economie. O preocupare prioritară 
o constituie valorificarea marilor 
avuții naturale — petrol, metale 
feroase și neferoase, pietre pre
țioase, resurse energetice. Au fost 
construite în acest scop o serie de 
Importante obiective industriale, 
între care uzine petrochimice,, de 
prelucrare a metalelor, uzine con
structoare de mașini, fabrici textile 
și alimentare etc. în sfera agricul
turii a fost creată o largă rețea 
de cooperative, stațiuni de mașini 
agricole și ferme model, au fost 
amenajate sisteme de irigații. Rea
lizări notabile s-au obținut și în 
domeniile instrucțiunii publice, pre-

gătirii cadrelor,' ridicării standar
dului de viață al populației.

O nouă etapă in dezvoltarea sta
tului birman a deschis proclama
rea, în urmă cu un an, a Republi
cii Socialiste a Uniunii Birmane și 
revenirea Ia un regim constituțio
nal civil de guvernare.

Pe plan extern, birmania ac
ționează pentru extinderea colabo
rării cu țările vecine, cu toate sta
tele lumii în spiritul principiilor 
coexistenței pașnice.

Manifestîndu-și consecvent spri
jinul și solidaritatea față de cauza 
popoarelor care au pășit pe calea 
dezvoltării de sine stătătoare, po
porul român urmărește cu simpatie 
realizările dobîndite de poporul 
birman pe drumul construirii unei 
vieți noi. între România și Birma
nia s-au statornicit și extins re
lații de prietenie și colaborare, 
bazate pe stimă și respect reciproc. 
Dezvoltarea pe care au cunoscut-o 
în ultima vreme schimburile co
merciale și culturale, amplificarea 
contactelor la diferite niveluri 
răspund dorinței ambelor țări de a 
întări și adinei colaborarea româno- 
birmană, în interesul reciproc, al 
păcii și înțelegerii internaționale.

G. BONDOC

Azi ULTIMA ZI la

Tragerea extraordinară LOTO

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Socialiste a Uniunii Birmane, 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste

România, a transmis o telegramă de 
felicitare lui Hla Phone, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Socia
liste a Uniunii Birmane.
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Azi este ultima zi în care se 
mai 'pot procura bilete pentru 
tragerea extraordinară Loto din 
5 ianuarie 1975, după o nouă 
formulă' 
sebire 
de anul trecut, la cea de acum 
se vor efectua 8 extrageri în 
loc de 6, se vor extrage 68 de 
numere cîștigătoare în loc de 
52 și se dă posibilitatea partici- 
pantilor cîștigători să-și aleagă 
excursia dorită.

La tragerea extraordinară 
Loto din 5 ianuarie se vor 
atribui numeroase și importante 
premii în bani, autoturisme 
Dacia-1 300, Moskvici-408/412 și 
Skoda-S-100, precum și excursii 
în U.R.S.S., R. D. Germană, 
Turcia, Franța, Spania și Grecia.

Cele 68 1 ' "
re vor fi 
astfel: la 
prima de 
a doua (efectuată în continuare) 
de 10 numere din restul de 80 
rămase în urnă ; la faza' a II-a

tehnică. Spre deo- 
de tragerea similară

de numere 
extrase în 
faza I — 2
10 numere

cîștigătoa- 
trei faze, 
extrageri, 
din 90 și

— 4 extrageri : prima de 10 nu
mere din 90, a doua (efectuată 
în continuare) de 10 numere ex
trase din restul de 80. După 
ce se vor reintroduce în urnă 
cele douăzeci de numere extrase, 
se va efectua cea de-a treia 
extragere de 10 numere din 
90 și, în continuare, se va e- 
fectua cea de-a patra extra
gere, de 10 numere extrase din 
restul de 80 rămase în urnă ; 
la faza a III-a — două extra
geri, fiecare de cite 4 numere 
extrase din 90. Participarea se 
face cu bilete de 5 lei varianta, 
avînd drept de participare nu
mai la faza I a tragerii (extra
gerile I și a II-a) și cu 15 lei 
varianta, avînd drept de parti
cipare la toate cele trei faze ale 
tragerii.

Depunerea biletelor cîștigă
toare se va face pînă joi 9 ia
nuarie 1975, la ora 13, în ora- . 
șele reședință de județ și pină 
miercuri 8 ianuarie 1975, la ora 
13, în celelalte localități.
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Bursa neagră a „Europei verzi"
Sub acest titlu, ziarul „Tribune de Geneve" publică dezvăluirile 

unei recente anchete asupra fraudelor comise de o vastă rețea de afa
ceriști din țările Pieței comune. Redăm mai jos extrase din articol i

„De ce unii crescători de vite bri
tanici taie urechile vitelor de calita
tea I pentru ca apoi să le coasă al
tele la loc ? De ce unele cargouri 
belgiene navighează timp de luni de 
zile pe canalele Europei fără să des
carce sacii cu cereale ?“

Pentru a dezlega misterul acestor 
întimplări — scrie ziarul — trebuie 
cunoscut sistemul, de o extremă 
complexitate, de subvenții și de pri
me al fondului agricol al Pieței co
mune, de care un mare număr de 
fermieri și de oameni de afaceri nu 
ezită să abuzeze. Nimeni nu știe cu 
exactitate sumele sustrase fraudulos 
de la Piața comună în cele aproape 
două decenii de existență a acesteia, 
în orice caz, ele sint impresionante 
dacă se ia în considerație că fondul 
agricol înghite două treimi din bu
getul C.E.E. Oficial, totalul sustra
gerilor se ridică la 200 milioane de 
dolari, dar aceasta nu este decît par
tea vizibilă a aisbergului, sint doar 
cazurile descoperite și recunoscute 
de personalități ale Pieței comune.

în ciuda proporțiilor acestei afa

ceri, calificată ca scandaloasă la se
diul C.E.E., din Bruxelles, serviciul 
de intervenție împotriva fraudelor al 
Pieței comune este neputincios, 
fiind prea puțin important și bene
ficiind doar de o cooperare limitată 
din partea țărilor membre.

Rețeaua escrocheriilor este foarte 
extinsă. Crescătorii de vite englezi 
încasează din fondul agricol o primă 
de 106,80 franci francezi la tăierea 
fiecărei cornute ajunse la maturita
te și plasate pe piață. Pentru a do
vedi că suma respectivă a fost văr
sată, un funcționar de la ministerul 
agriculturii perforează urechea ani
malului. Unii fermieri cos însă ani
malului altă ureche în loc. Cind rana 
s-a vindecat, iar blana s-a refăcut, a- 
nimalul trece din nou prin fața func
ționarului, iar fermierul încasează o 
nouă primă. S-a dovedit că unii au 
repetat această operație de două sau 
trei ori cu același animal. Frauda nu 
poate fi descoperită decît Ia abator, 
unde nu există nici un mijloc de a se 
restabili cine a fost proprietarul ani
malului.

în aceeași manieră, unii agricul
tori revînd la prețuri mari tone de 
grîu care urmează să fie folosit pen
tru hrana animalelor. încasînd apoi 
indemnizații de la fondul agricol 
Tribunalele nu reușesc să stăvileas
că aceste afaceri, pentru că escrocii 
riscă cel mult o amendă. Afaceri de 
mari proporții se fac cu unt, cerea
le, carne, utilizîndu-se documente 
false. Echipajul unui cargou belgian 
a declarat că el a navigat timp de 
un an pe rețeaua de canale europe
ne fără a-și descărca sacii cu ce
reale. Tactica' este foarte simplă : 
la una din frontiere se prezin
tă documente valabile pentru un 
transport de grîu, iar la alta — ali
mente pentru animale. De fiecare 
dată, exportatorii încasează subven
ții. Untul pare să fie materia pri
mă favorită a afaceriștilor, atît pentru 
că subvențiile sint ridicate, cit și 
pentru faptul că este ușor de mascat 
trecerea peste frontiere : untul de
vine, pe rînd, ma.rgarină, cremă de 
cacao. înghețată...

Asemenea afaceri, pe cit sînt de 
șocante, pe atît sînt de numeroase 
în sinul Pieței comune. Și ele înghit, 
desigur, banii contribuabililor state
lor membre.
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Privit în lumina performanțelor 

internaționale, anul 1974 a. fost unul 
dintre cei mai fructuoși din istoria 
sportului nostru. Cind vorbim despre 
performanțe ne gindim la numărul 
medaliilor dobîndite de sportivii ro
mâni la campionatele mondiale, a- 
dică la acele competiții care oferă 
un criteriu mai obiectiv de apreciere 
a valorii. Bilanțul anual notează în 
dreptul reprezentanților României 45 
de medalii la întrecerile supreme ale 
diferitelor ramuri — 10 de aur, 14 
dd argint, .21 de bronz. Semnificativ 
ni se pare și faptul că dintre aceste 
45 de medalii, un mare număr — 30 
din care 5 de aur, 10 de argint, 15 
de bronz — au fost cucerite tocmai 
în cadrul campionatelor mondiale 
ale ramurilor de sport olimpice, ra
muri ce se bucură astăzi de multă 
atenție pe toate meridianele.

La început de an nou, prezentăm 
cititorilor „Scînteii" gîndurile și pro
iectele cîtorva dintre artizanii acestor 
frumoase performanțe, pe care miș
carea noastră sportivă le-a realizat 
în anul 1974.

LA 21 DE ANI, DUBLU CAM
PION MONDIAL ! Mexic, 1974 — 
Vasile Diba a dobindit două titluri 
supreme, la caiac simplu și Ia șta
feta 4x500 m : l-am cam surprins pe 
adversarii mei și pe antrenorii lor. 
Mai ales pe Csapo Geza, un caiacist 
tinăr însă avînd în palmares trei ti
tluri mondiale și o medalie olimpi
că. înainte de campionate mă în
vinsese la regatele de la Jitomir și 
Duisburg. Cîștigasem experiența con
cursurilor internaționale și țineam 
să mă revanșez exact la momentul 
potrivit, în Mexic. Fericit că am con
tribuit la păstrarea prestigiului „Flo
tilei de aur“ a României, voi lupta 
cu aceeași ambiție și la viitoarele 
campionate mondiale din vară, de 
la Belgrad. Totuși, de-acum înainte 
eforturile mele vor ținti cu precă
dere regata olimpică.

UN MAESTRU AL BALONULUI 
OVAL. Echipa națională de rugbi, 
de neînvins în anul 1974 — Radu 
Durbac : Victoria asupra reprezen
tativei Franței a fost punctul cul
minant al acestui an competițional, 
în care echipa națională a României 
a jucat opt meciuri oficiale, obținînd 
tot atitea victorii. Sînt convins că 
după meciurile pe care le vom sus
ține cu spaniolii, la Madrid, și cu 
italienii, la București, „Cupa F.I.R.A." 
va fi a noastră. Dorim, de asemenea, 
ca în 1975 să forțăm porțile marii 
consacrări internațicfnale. Ne vom 
duce la vară tocmai în Noua 
Zeelandă pentru două partide-test 
cu cea mai puternică reprezentativă 
de rugbi din lume. Va fi acesta țelul 

central al rugbiștilor români în noul 
an.

PATRU TITLURI ALE LUMII, 
DAR NE LIPSEȘTE CEL OLIMPIC! 
în 1974, echipa reprezentativă a 
României și-a mărit palmaresul im
presionant cu cel de-al patrulea ti
tlu mondial. Căpitanul echipei, Cris
tian Gațu : Presupun că cititorii zia
rului „Scînteia" intuiesc care este 
năzuința cea mai fierbinte a hand- 
baliștilor români. Vrem și titlul de 
campioni olimpici, consacrîndu-ne 
întreaga capacitate pentru împlini
rea acestui deziderat. Nu-i deloc 
rău dacă, între timp, noi cei de la

Gîndurile campionilor
Ne vorbesc despre proiectele pentru 1975 performeri din zece ramuri de sport: 1. Vasile 

Dîba ; 2. Radu Durbac ; 3. Cristian Gațu ; 4. Cornelia Neacșu și Marinela Ghiță ; 5. Dan Grecu ; 
6. Gheorghe Mulțescu ; 7. Alee Năstac ; 8. Ilie Năstase; 9. Simon Ladislau; 10. Mariana Suman.

Steaua dorim să cîștigăm și „Cupa 
campionilor europeni". Adversar a- 
propiat ne va fi Skoda Plsen, iar 
mai departe, cine știe ? Poate V.f.L. 
Gummersbach, poate Borac Banja 
Luka. Deocamdată, voi fi suporterul 
credincios al colegilor mei mai ti
neri de la echipa reprezentativă uni
versitară. Dați-mi voie ca de aici să 
urez succes deplin echipei României 
la întrecerile campionatului mondial 
universitar.

CANOTOARELE SIAMEZE ÎN STIL 
ACADEMIC. Elveția, 1974 — pentru 
prima dală Ia campionatele mondia
le de canotaj academic, sportivele 
românce au cucerit o medalie de aur. 
Cornelia Neacșu : M-am antrenat' 
împreună cu Marinela Ghiță în ace
eași barcă mai puțin de un an înainte 
de cucerirea titlului suprem. Pînă la 
Montreal vom parcurge pe apă mii 
de kilometri de antrenament, vom 
fi mai bine sincronizate în mișcări. 
La un loc avem astăzi 39 de ani și 
întreg viitorul olimpic în față I Ma
rinela Ghiță : Cornelia și cu mine 
am concurat la Lucerna pe o am
barcațiune pentru băieți, grea, și pe 
deasupra veche de șase ani. Acum, 
echipajului nostru de dublu fără cîr- 
maci i s-a repartizat o barcă ușoară 
și modernă. Asta înseamnă, din ple
care, un cîștig de patru zecimi de 
secundă la 1 000 de metri. Vom smul

ge timpului alte zecimi de secundă 
prin pregătirea noastră asiduă.

PREȚUL CELOR DOUA INELE 
DE AUR. Varna, 1974 — Dan Grecu, 
campion mondial la „inele" : Firește, 
sînt mîndru că am cucerit prima me
dalie de aur a gimnasticii românești 
la o întrecere de amploarea campio
natelor mondiale. Și, firește, năzuiesc 
la o performanță olimpică asemănă
toare. Acum, aș dori să mărturisesc, 
spre folosul gimnaștilor foarte ti
neri, care a fost prețul celor doua 
inele de aur : viată sobră, 4 pînă Ia 
6 ore de antrenament pe zi. repetări 
nesfîrșite la helcometru. Știți ce e 

un helcometru ? E un aparat cu scri
peți de care se atirnă greutăți me
reu mai mari. Și execuți la el 300— 
400 de repetări zilnic, aproape me
canic, cu voință fermă de a infringe 
monotonia și oboseala. Mi-aduc a- 
minte cum priveau la medalia mea, 
fetitele — Nadia Comăneci și colege
le ei de generație. Aștept reacția 
gimnastelot românce, răspunsul lor 
la performanța mea, printr-o strălu
cită performanță olimpică.

GENERAȚIA VIITORULUI ÎN 
FOTBAL. în 1974 echipa României 
a cîștigat campionatul mondial uni
versitar, iar echipa reprezentativă de 
tineret, titlul balcanic. Gheorghe 
Mulțescu, căpitanul ambelor forma
ții : După ce echipa mea, Jiul din 
Petroșani, a cîștigat „Cupa Româ
niei", am avut și cinstea să joc în 
două formații reprezentative care au 
dobindit frumoase trofee internațio
nale. Totuși, las în urmă anul 1974 
cu regretul de a nu fi prins rădăcini 
la prima echipă reprezentativă a 
României, idealul oricărui tinăr fot
balist. Odată cu noul sezon compe
tițional, voi depune toate eforturile 
în această direcție. Nu mă sperie 
nereușita, la inceputurile mele fot
balistice am mai avut de înfruntat 
prejudecăți și păreri adverse. Noi, 
cei din generațiile tinere, colegii mei 
Bălăci, Georgescu, Crișan, Beldeanu, 

BălSni, Sandu Gabriel, Dumitriu IV, 
Bathori și mulți alții vrem să dove
dim prin calitatea jocului și ambiție 
că fotbalul nostru are un viitor mai 
frumos decît prezentul.

NU MA MULȚUMESC SA FIU... 
VICECAMPION ! Cuba, 1974 — Ia 
primele campionate mondiale ale 
boxului amator, Alee Năstac obține 
medalia de argint la categoria mij
locie : De două ori consecutiv fu
sesem vicecampion european al ca
tegoriei mijlocie. La Havana, după 
un șir de meciuri grele, eram con
vins că, în sfirșit, aveam să cuceresc 
titlul suprem. Cind lupta pe ring e 

strînsă, totdeauna ai impresia că tu 
ai cîștigat partida. Nu era numai 
părerea mea ; după meciul final, 
toți îmi ziceau că învinsesem și me
ritam titlul. întors în țară, m-am 
bucurat să-i aud pe cei de-acasă, 
care priviseră partida la televizoare, 
spunîndu-mi lucruri frumoase și cri- 
ticînd eroarea arbitrilor. Nici de a- 
cum înainte nu mă va satisface po
ziția a doua în ierarhie. Unii afirmă 
că sînt... bătrîn 1 Profit de ocazie să 
le răspund că în 1976, la Jocurile 
Olimpice, Alee Năstac va avea 28 
ani și că, pregătindu-se temeinic, 
va fi mai tare decît oricînd înainte 1

MEREU PRINTRE RACHETELE 
DE FRUNTE. în pofida unui an mai 
puțin rezultativ, Ilie Năstase ajunge 
în finala competiției așilor, „Turneul 
campionilor" : In 1974 am suportat 
consecințele eforturilor din anii pre- 
cedenți. Experiența îmi spune să 
încep noul an competițional printr-o 
perioadă de odihnă mai... lungă ! Voi 
relua jocurile în a doua jumătate a 
lui februarie. Spre sfîrșitul lunii fe
bruarie sper să particip și la unul 
dintre turneele de sală ale „Circui
tului României". Obiective principa
le : meciurile echipei României în 
„Cupa Davis", întrecerile pentru ti
tlul individual la Wimbledon. în 
semifinalele zonale ale „Cupei 
Davis" vom avea o partidă dificilă, 

indiferent cine ne vor fi adversarii 
— posibil, spaniolii sau englezii ; în 
ambele variante, jocuri pe terenuri 
străine. La sfirșitul sezonului, o do
rință, pare-se realizabilă : „Turneul 
campionilor", la București !

UN MUNTE DE OM DIN ȚARA 
CARPAȚILOR. Istanbul, 1974 — Si
mon Ladislau, campion mondial de 
lupte libere Ia categoria supergrea : 
N-am să uit niciodată primirea pe 
care mi-au făcut-o tovarășii din fa
brică și alți cetățeni din Tîrgu-Mu- 
reș la întoarcerea mea acasă cu me
dalia de aur pe piept. Trei ore a 
durat drumul de la gară pînă la lo
cuință ; cea mai mare răsplată pen
tru primul titlu mondiăl cucerit de 
un român la lupte libere au consti
tuit-o strîngerile de mină și felici
tările concetățenilor. în iunie trecut 
ocupasem locul al doilea în cadrul 
europenelor ; în august atinsesem 
cifra de 245 de antrenamente și mă 
aflam la greutatea optimă, adică 113 
kg, gata pentru revanșa cu luptătorul 
Seslan Andiev, de două ori campion 
mondial, care mă învinsese în luna 
iunie. L-am întrecut pe Seslan, l-am 
întrecut și pe redutabilul luptător 
Boian Boiev în meciuri directe. A- 
cum, ■ antrenorul meu Ion Crâsnic 
zice că și un campion mondial în 
lumea celor supergrei mai are multe 
de învătat pentru ca să-și înfrîngă 
fără greș adversarii la Jocurile O- 
limpice...

O ATLETA BATE ÎN SERIE RE
CORDURILE. în 1974, Mariana Su
man a doborît în serie recordurile 
la 400 m și a cîștigat numeroase pro
be in concursuri internaționale de 
valoare : Puțină lume credea că voi 
obține în primăvara trecută rezul
tate bune. întreruperea competițio- 
nală fusese îndelungată, iar perioa
da de preparative relativ scurtă. Re- 
zultatele-record care au condus pînă 
la 51,9 sec. pe 400 m, ca și rezultatele 
la alte probe de alergări, s-au bazat 
pe ceea ce... evită unii — un mare 
volum de pregătire fizică. în acest 
sens, antrenorul emerit Constanti- 
nescu Nehoiu mi-a pus la punct un 
plan aparent încărcat și dificil, în 
realitate însă o combinație reușită 
între pregătirea atletică generală, in
clusiv crosurile, și aspectele specifi
ce ale probei. Volumul mare de lucru 
în perioada preparativelor e cheia 
rezultatelor ; voi persevera pe acest 
drum încercind să ating 50,8 sec. pe 
400 m și 1,58 min. pe 800 m. Sint 
convinsă că la Clubul atletic Roman 
și alte tinere alergătoare — Lăcri
mioara Diaconiuc, Viorica Neagu și 
Elena Nichita se vor afirma curind.

Valeriu MIRONESCU

HANDBAL:

ASTĂZI, START IN CAMPIONATUL 
MONDIAL UNIVERSITAR

Meciurile principale: România—Franța (Ia Iași), R.F.G.— 
Tunisia (Ia Cluj-Napoca), Iugoslavia—Japonia (la Timișoara), 

U.R.S.S.—Italia (Ia Galați)
Echipele participante la cel de-al 

VI-lea campionat mondial universi
tar de handbal masculii! se află fie
care în orașele în care astăzi vor 
începe partidele' preliminare, adică 
la Cluj-Napoca (Cehoslovacia. R. F. 
Germania, Tunisia), Galați (Italia, 
Spania, U.R.S.S.), Iași (Franța, Po
lonia. România) și Timișoara (Bul
garia, Iugoslavia, Japonia). Este, de
sigur, o fericită coincidentă faptul 
că tocmai handbalului — sport în 
care tara noastră deține un palma
res impresionant — îi revine cinstea 
de a inaugura (și încă printr-o com
petiție de o asemenea anvergură) 
noul sezon internațional.

„Capetele de afiș" în ziua inau
gurală le constituie, în ordine, me
ciurile : R. F. Germania—Tunisia, 
U.R.S.S.—Italia. România—Franța și 
Iugoslavia—Japonia. Chiar dacă pri
mele echipe menționate se anunță 
favorite, aceasta nu înseamnă deloc 
că respectivele partide pot fi con
siderate dinainte jucate. în bună 
măsură, cu legitim interes — mai 
ales de către suporterii proprii — 
sint așteptate și meciurile din des
chidere (de la ora 17). în care e- 
chipele studențești locale iși încear
că forțele (și ambițiile) cu repre
zentativele universitare ale unor 
țări cu handbal bine cotat în are
na _ internațională : Universitatea 
Cluj-Napoca cu echipa Cehoslova
ciei. C.S.U. Galați cu Spania, Agro
nomia Iași cu Polonia, Politehnica 
Timișoara cu Bulgaria.

Două motive (dacă nu trei — al 
treilea constituindu-1 avantajul te
renului și al publicului propriu) stau 
la baza calculelor care indică drept 
mare favorită a campionatului e- 
chipa studenților români ; la a- 
ceastă oră handbalul nostru deține 
și titlul mondial propriu-zis (1974, 
în R.D.G.) și titlul de campioană 
mondială universitară (1973. în Sue
dia). Cum unii dintre componentii 
de azi ai reprezentativei noastre 
studențești dețin medaliile de aur 
ale ambelor competiții, este firesc ca 
speranțele noastre si pronosticurile 

multor specialiști de peste hotare — 
că România poate ciștiga din nou 
titlul — să fie perfect îndreptățite.

Cu totii așteptăm din partea hand- 
baliștilor noștri o comportare pe 
măsura „cărții de vizită" a handba
lului românesc, la nivelul real al 
posibilităților lui Birtalan, Cosma, 
Stef. Kicsid șl colegilor lor, ca și 
al reputației antrenorulifi emerit 
Eugen Trofin.

Tuturor, acum, înainte de primul 
fluier al arbitrului, mult succes 1

I. D.

în cîteva rîndun
TENIS : Datele marilor 

turnee
Au fost stabilite datele marilor 

turnee internaționale de tenis ale a- 
cestui an. între 26 mai și 2 iunie vor 
avea loc Ia Roma campionatele in
ternaționale ale Italiei. Tradiționa
lele campionate internaționale ale 
Franței, de la Roland Garros, se vor 
disputa la Paris între 2 și 15 iunie. 
Turneul de la Wimbledon (Anglia) 
se va desfășura intre 23 iunie și 6 
iulie, iar „internaționalele" S.U.A., de 
la Forest Hills, sînt programate între 
27 august și 7 septembrie.

BASCHET
în localitatea poloneză Kielce a 

început un turneu international de 
baschet pentru junioare, la care par
ticipă reprezentativele Bulgariei, 
Cehoslovaciei, R.D. Germane. Româ
niei și două selecționate ale țării 
gazdă.

Iată rezultatele înregistrate în pri
mele două zile de întreceri : Bulga
ria — România 73—67 (37—35) ; Ceho
slovacia — R.D. Germană 93—41 
(45—25) ; Polonia (A) — Polonia (B) 
86—36 (42—22) ; Cehoslovacia —
România 86—64 (40—24) ; Polonia
(A) — R.D. Germană 93—42 (53—22) ; 
Bulgaria — Polonia (B) 64—59 (24—27).
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Mesaje de Anul Nou
PEKIN. — în editoriale apărute- în 

publicațiile „Jenminjibao", „Ciefan- 
ciunbao" și „Hunți“ — relevă a- 
genția China Nouă — a fost trans
mis poporului chinez un mesaj au 
prilejul Anului Nou. Poporul chinez 
— se spune în me_saj — pășește cu 
optimism în 1975.. Noi succese ău 
fost obținute . în. agricultură, in
dustrie, în construcția obiectivelor de 
interes national, știință și tehnolo
gie. Victoriile pe toate fronturile în
registrate anul, trecut au confirmat 
importanta sprijinirii liniei partidu
lui. în noul an — evidențiază me
sajul — poporul chinez este chemat 
să consolideze baza economică socia
listă. 1975 este anul de încheiere al 
celui de-al patrulea plan cincinal și 
întregul popor trebuie să persevere
ze și șă: lupte pentru îndeplinirea 
sau depășirea sarcinilor acestuia.

în Ultimul an — se spune în me
saj — au fost realizate. noi succese 
în domeniul politicii externe. Uni
tatea poporului chinez cu popoarele 
lumii a devenit și mai puternică, iar 
schimburile prietenești' cu popoarele 
din diferite țări au sporit în con
tinuare.

VIENTIANE. — în mesajul adre
sat țării de Anul Nou, prințul Su- 
fanuvong, . președintele Consiliului 
Politic de Coaliție Națională din 
Laos, a trecut în revistă succesele 
obținute în aplicarea Acordului de 
la Vientiane și a protocolului anexă, 
precum și în alte domenii. Totoda
tă. el a chemat poporul laoțian să-și 
unească eforturile pentru a preveni 
și dejuca uneltirile celor care se 
opun. în țară și peste hotare, păcii 
și înțelegerii naționale, precum și 
pentru a îndeplini sarcinile in sfe
ra economiei, astfel încît să fie 
realizată treptat independenta eco
nomică a Laosului. Mesajul adre
sează forțelor armate chemarea de 
a aplica ferm acordul de încetare 
a focului, de a apăra și consolida 
'pacea in țară.

★
Mesajul de Anul Nou al prințu

lui Suvanna Fuma, primul ministru 
al Guvernului Provizoriu de Uniune 
Națională al Laosului, relevă evo
luția pozitivă a situației din țară 
în perioada care a trecut de la 
semnarea Acordului de la Vientia
ne. precum și îmbunătățirea poziției 
Laosului pe plan internațional. Evi
dențiind sarcinile importante care 
urmează a fi îndeplinite în diferite 
domenii ale. vieții sociale și politi
ce. mesajul premierului laoțian sub
liniază că Laosul trebuie să avan
seze pe calea păcii, independenței, 
neutralității, democrației, unității și 
prosperității.

CAMBODGIA. — Khieu Samphan, 
vicepremier și ministru al apărării 
naționale al Guvernului Regal de U- 
niune Națională al Cambodgiei 
(G.R.U.N.C.), comandantul-șef al 
Forțelor armate de eliberare națio
nală ale poporului cambodgian, a a- 
dresat populației țării un mesaj de 
Anul nou, în care a trecut în re
vistă succesele forțelor patriotice, 
precum și ale populației din zonele 
eliberate, pe plan politic, militar și 
economic, evidențiind, totodată, a- 
vîhtul luptei de eliberare în teri
toriile controlate de regimul lonno- 
list. Mesajul adresează luptătorilor 
forțelor de eliberare .chemarea de a 
aplica eficient strategia și tactica 
războiului popular și cere locuitori
lor zonelor eliberate să-și intensifi
ce eforturile în sfera producției și 
să contracareze ferm operațiunile 
represive de „pacificare" lansate de 
inamic. în încheiere, mesajul chea
mă întregul popor cambodgian la in
tensificarea luptei pentru doborîrea 
regimului antipopular de la Pnom 
Penh și dejucarea amestecului im
perialist în treburile țării, astfel 
incit să fie deschisă calea, edifică
rii unei Cambodgii noi. cu adevă
rat . independente, pașnice, neutre, 
suverane, democratice și prospere, 
pe baza respectării integrității sale 
teritoriale.

DJAKARTA. — în mesajul de 
Anul Nou adresat țării, președintele 
Indoneziei, Suharto, s-a pronunțat 
pentru extinderea colaborării cu ță
rile socialiste. Președintele a evi
dențiat cursul politicii promovate de 
guvern pentru lărgirea colaborării 
cu alte sttțte, indiferent de regimul 
lor social și politic, pe baza princi
piilor neintervenției în treburile in
terne, respectului și avantajului re
ciproc.

BRAZZAVILLE. — Președintele 
Republicii Populare Congo, Marien 
N’Gouabi, a arătat — în mesajul 
adresat poporului, cu prilejul Anu
lui Nou — că în anul 1975 vor 
fi adoptate măsuri pentru creș
terea nivelului de trai al populației 
congoleze. Președintele N’Gouabi a 
evidențiat că salariile minimale în 
Republica Populară Congo vor fi spo
rite cu 70 la sută. Cu 60 de procente 
— a anunțat el — vor fi majorate și 
salariile funcționarilor guvernamen
tali, precum și bursele acordate stu
denților. Paralel cu aceasta — a sub
liniat președintele — vor fi reduse 
prețurile la medicamente.

ORIENTUL APROPIAT
© Pregătiri pentru conferința cvadripartitâ de la Cairo © Inci
dente israeliano-libaneze @ Plîngere adresată Consiliului de 

Securitate de către guvernul Libanului

CAIRO 3 (Agerpres). — La sediul 
Ligii Arabe din Cairo, au început, 
vineri seara, lucrările unei reuniuni 
pregătitoare a conferinței cvadripar- 
tite a reprezentanților Egiptului, Si
riei, Iordaniei și Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei (O.E.P.). Parti
cipă Zeid Rifai, primul ministru ior
danian și ministrul afacerilor exter
ne, Abdel Halim Khaddam, vicepre- 
mierul sirian și ministrul afacerilor 
externe, Ismail Fahmy, ministrul e- 
giptean al afacerilor externe, Faruk 
al Kaddumi, șeful Departamentului 
politic al O.E.P., și Mahmud Riad, 
secretarul general al Ligii Arabe.

Conferința propriu-zisă urmează să 
înceapă sîmbătă.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Un co
municat militar libanez informează 
că vineri, în partea de sud a țării, 
au fost semnalate mai multe schim
buri de focuri între artileria israe- 
liană și cea libaneză. Comunicatul 
menționează că unitățile militare 
israeliene au deschis focul, susținînd 
un bombardament intermitent de 
artilerie âsupra împrejurimilor lo
calității Majidiyeh din imediata a- 
propiere a frontierei Libanului.

Pe de altă parte, agenția palesti- 
neană de informații — WAFA — re
latează că două avioane israeliene 

au survolat, vineri dimineață, tabe
rele de refugiați palestineni de la 
Ain Heloue, din apropiere de Saida 
(sudul Libanului) încercînd să le 
bombardeze. Mijloacele de apărare 
antiaeriană au intrat în acțiune, 
obligînd aparatele israeliene să se 
retragă. ■

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Cores
pondenții militari ai ziarelor israe- 
liene au informat că, în noaptea de 
joi spre vineri, au fost angajate 
diverse operațiuni „de rutină" ale 
forțelor israeliene în regiunile sudi
ce ale Libanului, în sectoarele din 
apropierea frontierei cu Israelul.

După cum se menționează, ca ur
mare a creșterii tensiunii în zonă, 
operațiunile de patrulare ale unități
lor israeliene au fost continuate de-a 
lungul frontierei libaneze. Corespon
dentul militar al ziarului „Maariv" 
a precizat că nu s-a produs nici o 
ciocnire între forțele militare israe
liene și cele libaneze.

/
BEIRUT 3 (Agerpres). — Libanul 

a adresat o plîngere Consiliului de 
Securitate, ca urmare a „agresiuni
lor repetate" comise de Israel împo
triva teritoriului libanez — a anun
țat,; vineri, ministrul de externe al 
acestei țări, Philippe Takla. Se pre
cizează că autoritățile din Beirut nu 
au cerut, totuși, convocarea unei 
reuniuni a Consiliului de Securitate.

CAIRO 3 (Agerpres). — în conti
nuarea vizitei oficiale pe care o în
treprinde la .Caișo, primul-ministru 
și ministrul iordanian de externe, 
Zeid Rifai, a avut o nouă rundă de 
convorbiri cu ministrul de externe 
al țării-gazdă, Ismail Fahmy — re
latează agenția MEN. Cei doi inter
locutori au făcut un larg schimb de 
vederi relativ la ultimele mutații in
tervenite în situația din Orientul 
Apropiat.

Reuniunea liderilor mișcărilor de eliberare din Angola
NAIROBI 3 (Agerpres). — Vineri 

a avut loc în orașul Mombasa, din 
Kenya, prima reuniune a liderilor 
celor trei mișcări de eliberare din 
Angola : Agostinho Neto, președin
tele Mișcării pentru Eliberarea An- 
golel (M.P.L.A.), Roberto Holden, 
președintele Frontului Național pen
tru Eliberarea Angolei (F.N.L.A.), și 
Jonas Savimbi, președintele Uniunii

Naționale pentru Independența To
tală a Angolei (UNITA).

La convorbirile celor trei lideri a 
participat președintele țării-gazdă, 
Jomo Kenyatta.

Reuniunea tripartită de la Mom- 
b.asa urmează să stabilească o plat
formă comună pe baza căreia vor 
avea, loc negocierile cu autoritățile 
portugheze în vederea proclamării 
independenței Angolei.

B U O ® El

FRANȚA

Program de acțiune guvernamentală

La Detroit: muncitorii din construc
ții, unul din domeniile cele mai pu
ternic afectate de crizâ, manifes
tează în sprijinul unui drept elemen
tar — acela de a avea de lucru.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieio-poriu- 

Olî3Z®. Ministrul afacerilor exter
ne al U.R.S.S.. Andrei Gromîko, și 
ministrul de externe al Portugaliei, 
Mario Soares, și-au încheiat, vineri, 
schimbul de păreri într-o serie de 
probleme internaționale de ' interes 
reciproc — transmite agenția T.A.S.S.

Rșlaîiilo comerciale din
tre Cnba și Venezuela au 
perspective favorabile în acest an, 
după restabilirea relațiilor diploma
tice între cele două țări, a declarat 
președintele Institutului venezuelean 
pentru comerț exterior, Reinaldo 
Figueredo.

Pentru depistaeu unor 
surse de energie nenucîea- 
jg» președintele S.U.A., Gerald Ford, 
a semnat, un proiect de lege care tra
sează ca sarcină ministerelor de re
sort să dezvolte activ cercetările asu
pra unor surse de energie clasică, ne
nucleară. Un raport asupra progrese
lor înregistrate în punerea la punct 
a unor astfel de surse, între care cele 
pe bază de carburanți sintetici, ener
gie solară și geotermică, noi tehnici 
de reciclare a energiei, noi tipuri de 
motoare de automobile și progresele 
înregistrate în domeniul producției și 
transportului de electricitate, va tre
bui prezentat Congresului, în fiecare 
an, la 30 iunie.

Autoritățile de Ia Salis
bury au re^uzat satisfacă cere
rea guvernului zambian de a îngă
dui liderilor mișcărilor de eliberare, 
pînă nu demult deținuți în închiso
rile rhodesiene. să plece la Lusaka, 
pentru a lua legătura cu ministrul de

externe britanic, James Callaghan — 
aflat, în prezent, intr-un turneu în 
Africa, cu scopul de a discuta viito
rul constituțional al Rhodesiei cu 
personalitățile interesate de pe conti
nent.

în editate de primar 
ales al capitalei S.U.fî., 3 
depus jurămîntul Walter Washington, 
reprezentant al populației de culoare. 
Din 1968, el deținea funcția de primar 
desemnat. Dintre cei 764 000 de locui
tori ai Washingtonului, 71 la sută sînt 
de culoare.

Guvernul francez a ho- 
tărit desființarea O.R.T.F. 
(Oficiul de Radio și Televiziune), în 
locul căruia au fost create șapte or
ganisme separate'de transmitere a 
informațiilor de radioteleviziune. în 
legătură cu această măsură, care a 
intrat , în vigoare la 1 ianuarie, princi
palele trei sindicate ale lucrătorilor 
O.R.T.F. intenționează să declare o 
grevă cu o durată nedefinită, pentru 
obținerea din partea autorităților a 
garantării condițiilor de muncă și re
munerație existente.

Directorul general al 
UNESCO, Amadou Mahtar M'Bow, 
a sosit joi la Moscova.

Premierul Libiei, Abdel Sa- 
lam Jalloud, a avut, la Belgrad, con
vorbiri cu Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia, cu care a exami
nat unele aspecte ale cooperării din
tre cele două țări, în special în do
meniul economic. A fost trecută, de 
asemenea, în revistă situația inter
națională actuală, și îndeosebi as
pecte ale situației din Orientul A-

propiat și-evoluția situației pe plan 
european.

în R.F. Germania a intrat 
în vigoare O lege conform că
reia limita inferioară de vîrstă a ce
tățenilor adulți ai tării este stabilită 
la 18 ani. în conformitate cu legisla
ția anterioară, această vîrstă era de 
21 de ani. Intrarea -în vigoare a noii 
legi 1 acb'rdă. drept de vot unUi nu
măr suplimentar de 2,5 milioane, per
soane, care pot fi alese în Parlamen
tul federal și în organele locale ale 
puterii de stat.

Ecuadorul nu va parti
cipa la o nouă rundă a 
„dialogului cu S.U.K.", pr°- 
■gramată pentru luna martie . la 
Buenos Aires, dacă guvernul S.U.A. 
va promova o politică economică ex
ternă vizînd măsuri coercitive și dis
criminatorii la adresa unor state la- 
tino-americane — a declarat mi
nistrul de externe ecuadorian, An
tonio Lucio Paredes.

Premierul indiasi a pre
luat două funcții noi. Prin 
decret prezidențial, primul ministru 
indian, Indira Gandhi, a preluat por
tofoliile ministerelor planificării și, 
respectiv, științei și tehnicii —, anun
ță agenția indiană de presă. Numirea 
sa in cele două noi funcții intervine 
în urma demisiilor prezentate de foș
tii miniștri de resort.

Premierul Australiei, 
Gough Whitlam, a avut convorbiri, 
cu omologul său grec, Constantin Ca- 
râmanlis.. A fost... abordată o gamă 
largă de probleme,, între care situația 
din Cipru și felățiile bilaterale.

PARIS 3 (Agerpres). — în cadrul 
primei reuniuni din acest an a gu
vernului francez, președintele Valery 
Giscard d’Estaing a lansat un pro
gram de acțiune guvernamentală 
pentru primele 'șase luni ale anului. 
Programul cuprinde realizarea refor
mei întreprinderilor, dezvoltarea la 
un nivel superior a producției indus
triale, punerea în aplicare a mai 
multor proiecte incluse într-un cod 
al mediulu^ înconjurător, punerea la 
punct a unui proiect de reducere a 
inegalităților sociale și reexaminarea 
întregului sistem al construcției în 
Franța.

Purtătorul de cuvînt al guvernu
lui, Andre Rossi, a afirmat — citind 
din declarația președintelui Giscard 
d’Estaing — că această acțiune își 
propune „să continue schimbarea și 
să dezvolte acțiunea reformatoare" 
a guvernului francez. Programul, în
soțit de un calendar de acțiune pre
cis și detaliat, cuprinde, de aseme
nea, o analiză a numeroaselor pro-

0 DECLAMAȚIE
A P.C. DIN ARGENTINA

BUENOS. AIRES 3 (Agerpres). — 
• Partidul Comunist din Argentina a 
dat publicității o declarație cu o- 
cazia celei de-a 57-a aniversări a 
întemeierii sale, care se sărbătoreș
te la 6 ianuarie. Declarația face un 
bilanț al activității partidului în cei 
57 de ani de existeriță a sa și con
ține o amplă analiză a situației po- 

t lit.ice actuale din Argentina.
în lumea contemporană, caracteri

zată prin agravarea crizei capitalis
mului — relevă declarația — for
ța hotărîtoare devine într-o măsură 
tot mai mare socialismul. Prefaceri 
importante au loc în țările latino- 
americane. Poporul argentinean s-a 
pronunțat, la alegerile din 1973. în 
favoarea unui program de transfor
mări democratice, împotriva exploa
tării latifundiarilor și dominației 
monopolurilor imperialiste. Această 
mișcare a primit sprijinul ferm al 
comuniștilor argentineni.

în prezent, arată în continuare de
clarația P.C. din Argentina, sarcina 
primordială este de a apăra procesul 
transformărilor democratice inițiat 
în 1973.

O O H fl H H

Principalele ziare care 
apar în capitala R. 0. Ger
mane, „Neues Deutschland" . și 
„Berliner Zeitung". și-au anunțat 
cititorii'că își vor. reduce, începînd 
cu luna ianuarie, numărul apariții
lor de la șapte la șase ori pe săp
tămînă. Ziarele arată că această mă
sură a fost determinată de creșterea 
tot mai mare a prețului hîrtiei.

bleme interne care au constituit 
deja obiectul mai multor studii sau 
inițiative reformatoare : sistemul în- 
vățămîntului francez și accesul la 
învățătură al copiilor muncitorilor 
manuali, accelerarea procedurilor ju
diciare în marile orașe, statutul Pari
sului, politica de urbanizare si. re
forma funciară, condiția femeii, po
litica culturală.

CAMBODGIA.

Puternică ofensivă 
a forțelor patriotice 

în apropiere de Pnom Penh
PNOM PENH 3 (Agerpres). — în 

primele zile ale acestui an, forțele 
patriotice cambodgiene au lansat o 
puternică ofensivă pe malul estic al 
fluviului Mekong, într-o zonă situată 
la sud-est de Pnom Penh, unde au 
cucerit trei poziții fortificate ale tru
pelor lonnoliste. Această operațiune, 
încununată de succes, a asigurat pa- 
trioților controlul asupra unui sec
tor strategic din zona Mekongului, 
ceea ce a determinat autoritățile de 
la Pnom Penh să anuleze deplasa
rea spre capitală a unui important 
convoi fluvial de aprovizionare.

într-un alt sector din preajma ca
pitalei khmere, forțele patriotice s-au 
instalat pe poziții aflate la apro
ximativ cinci kilometri vest de aero
portul Pochentong al orașului Pnom 
Penh.

ETIOPIA
taMăsuri de întărire a controlului statului în economie

ADDIS ABEBA 3 (Agerpres). —- 
în Etibpia s-a anunțat constituirea 
unui Consiliu guvernamental pentru 
asigurări, care a luat sub contro
lul său toate companiile de asigu
rări naționalizate din țară. Prin 
crearea noului organism se urmă
rește sistarea exodului de capitaluri 
prin canalele companiilor de asigu
rări și folosirea fondurilor respec
tive pentru satisfacerea necesităților 
economiei etiopiene.

După cum a anunțat guvernatorul 
Băncii Naționale a Etiopiei, bănci
le care au aparținut capitalului 
străin și autohton și care au fost 
naționalizate în prima zi a anului 
1975 își vor continua activitatea nor
mală. El a subliniat, totodată, că a- 
ceastă măsură va contribui la dez
voltarea economiei și va ,consolida 
bugetul de stat.

Populația Australiei a donat peste șase milioane dolari pentru ajutorarea 
sinistraților din orașul Darwin, devastat, recent, de ciclonul „Tracy". 

în imagine: imobile transformate in ruine

ROMA:

în numeroase uzine
din nordul industrial 
al Italiei sirenele nu 
au sunat încă obișnui
ta chemare de începe
re a lucrului, deși zi
lele de 
re s-au 
Pentru mii

sărbătoa- 
terminat. 
de mun

citori noul an a 
început cu concedii 
forțate, determinate de 
reducerea producției. 
La uzinele „Fiat" din 
Torino și la numeroa
se alte fabrici legate 
de industria de auto-
mob.ile porțile s-au 
închis Ia 20 decembrie, 
urmînd să fie redes
chise abia la jumăta
tea lunii ianuarie. La 
Milano și în zonele 
din împrejurimi „con
cediile obligatorii" a- 
fectează circa 200 000 
de muncitori din in
dustriile mecanică, 
textilă sau din. con
strucții. La fel în ca
pitala Liguriei, la Ge
nova, „sărbătorile" 
forțate continuă pen
tru mii de muncitori 
din industriile meta
lurgică . și mecanică.

Aceste „vacanțe a- 
mare", cum le numea 
un ziar milanez, vin 
după un an pe care 
milioane de italieni 
și-l vor aminti ca un 
an al inflației, . rece
siunii și șomajului. 
Muncitorii din indus-

PE LAf CORESPONDENȚII NOȘTRI;
„Vacanțe amare"
triâ automobilului de 
la Torino și din alte 
localități au lucrat în 
ultimul trimestru doar 
cîte două-trei zile pe 
săptămînă — cu scă
derea corespunzătoare 
a salariului. Acum ei 
își văd din nou veni
turile reduse, împreu
nă cu alte sute de mii 
de muncitori, ca ur
mare a închiderii pre
lungite a fabricilor.

De peste granițe, 
trenurile i-au purtat 
în aceste săptămini pe 
emigranți într-o călă
torie care, pentru cea 
mai mare parte din
tre ei, va fi fără reîn
toarcere. De la Torino 
sau din celelalte loca
lități ale nordului in
dustrial nu puțini au 
reluat drumul spre 
sud. în speranța de a 
găsi aici ceea ce au 
pierdut în nord, adică 
eventuale posibilități 
de lucru.

Chiar și cei mai op
timiști economiști re- 
cunosc că „țara se află 
în fața celei mai grave 
crize de după război", 
că „1975 ar putea să 
fie un an și mai di
ficil". în fața, acestei 
perspective, clasa
muncitoare și organi
zațiile ei sindicale au 
hotărît să-și intensi
fice acțiunile pentru 
apărarea locurilor de

muncă, pentru ieșirea 
din actuala criză prin 
aplicarea unei noi po
litici economice și so
ciale, care să pună pe 
prim plan interesele 
maselor populare.

Ziarele \ italiene au 
dedicat în aceste zile 
numeroase relatări ac
țiunilor de luptă ale 
clasei muncitoare. Spi
cuim : ...La Cagliari, 
în capitala Sardiniei, 
400 de muncitori de la 
fabrica de mase plas
tice „Selpa" au petre
cut sărbătorile de iar
nă în incinta între
prinderii, în semn de 
protest față de hotă- 
rîrea patronatului de 
a o închide. La Mila
no, în cele 13 fabrici 
ocupate de muncitori, 
aparținînd industriilor 
mecanică, chimică și 
textilă, peste 1 500 de 
lucrători au întîmpinat 
anul nou la locurile 
de muncă. La Genova, 
la filatura „Biella", o 
mie de persoane s-au 
aflat în noaptea de re
velion alături de cel 
140 de lucrători care 
luptă de cinci luni 
pentru apărarea locu
rilor de muncă. Un 
impresionant marș au 
organizat în aceste zi
le, la Ancona, cei peste 
900 de muncitori și 
muncitoare de la fa
brica de confecții „Or

land", din Filottrano, 
care și-a încetat acti
vitatea de cîteva luni...

Toate aceste exem
ple reprezintă un semn 
al creșterii combativi

tății clasei muncitoare 
italiene, hotărîtă să 
acționeze cu și mai 
multă fermitate pentru 
apărarea drepturilor 
sale legitime, pen

tru înfăptuirea unor 
schimbări sociale 
structurale,, consecvent 
democratice.

Rada BOGDAN

TOKIO: Campanie națională 

pentru economisirea 
energiei și materiilor prime

Începînd de la 1 ia
nuarie, în Japonia a 
fost lansată o campa
nie națională de eco
nomisire a resurselor 
și energiei — . campa
nie dirijată de un or-' 
ganism guvernamen
tal. special consti
tuit în acest scop. 
Potrivit precizărilor o- 
ficiale, ’ campania va 
urmări popularizarea 
procedeelor tehnologi
ce eficiente de „reci
clare" a materialelor 
și deșeurilor ce pot fi 
reintegrate în circui
tul economic, conco
mitent cu reducerea 
consumului de mate
rii prime. Se are ast
fel în vedere o econo
misire a consumului 
de petrol cu 9 milioa
ne tone, a combusti
bilului pentru încălzi
tul și iluminatul insti
tuțiilor publice și lo

cuințelor cu 13 la su
tă și, respectiv, cu 10 
la sută. Posesorilor de 
automobile li se cere 
să-și Teducă cu 10 la 
sută consumul de ben
zină.

Pe ansamblul eco
nomiei, ordonanțele 
administrative stabi
lesc ca, in sectoarele 
neproductive, consu
mul de combustibil și 
de energie electrică 
să fie redus cu cel pu
țin 10 ia sută. în sec-, 
toacele productive, 
consumatorii urmează 
șă prezinte periodic 
guvernului rapoarte 
privind măsurile apli
cate și rezultatele ob
ținute în reducerea 
consumului de resurse 
și energie. Pe baza a- 
cestor rapoarte, gu
vernul va fixa limite
le de consum ener
getic și va da, de la

caz la caz, instrucțiuni 
privind căile de utili
zare cit mai eficientă 
a materiilor prime și 
energiei.

Ca obiective de per
spectivă, noul orga
nism guvernamental 
urmărește stimularea 
dezvoltării tehnologi
ilor cu un consum re
dus de. resurse, per
fecționarea instalați
ilor de încălzit și ilu
minat, i sistematizarea 
și sporirea eficienței 
în utilizarea spațiilor 
induștriale.

Toate aceste măsuri 
sînt considerate ca 
părți integrante ale 
procesului de ansam
blu vizînd restructu
rarea. în următorii 
zece ani. a întregii e- 
conomii spre un con
sum redus de materii 
prime și energie.
Paul DIACONU

Agendă economică internațională
* „ECONOMIA ȚĂRILOR OCCIDENTALE traversează o perioadă 

de dezordine și incertitudine", se arată intr-un raport elaborat de 
un grup interdepartamental de specialiști americani, sub egida Con
siliului pentru problemele politicii economice internaționale și a Con
siliului Național al Securității ăl S.U.A.

Autorii documentului apreciază că. economia țărilor occidentale 
este caracterizată de o rată ridicată a inflației, de instabilitatea pre
turilor și de starea nesatisfăcătoare a sistemului valutar financiar. 
Adincirea dificultăților economice ale țărilor occidentale — se arată 
în raport — este favorizată de insuficiența materiilor prime , și de 
creșterea prețurilor.

® PREȚUL AURULUI a înregistrat, joi. puternice scăderi la prin
cipalele burse de devize din lumea occidentală. Astfel, la Londra, 
metalul prețios a fost cotat la 175,00 dolari uncia — cu zece dolari 
sub nivelul la care au fost operate tranzacțiile la deschidere și cu 
22,50 dolari sub nivelul record de 197,50 dolari uncia, inregistrat luni. 
La bursa din Frankfurt pe .Main, prețul metalului galben a fost fixat 
la 186,02 dolari uncia, o scădere considerabilă față de cotarea sa de 
marți, la 193,62 dolari. O tendință similară s-a manifestat, joi. înainte 
de amiază, la bursele din Chicago și New York, unde cursul aurului 
a scăzut simțitor. în schimb, la Wall Street indicele valorilor indus
triale a ciștigat aproape zece puncte la scurt timp după deschiderea 
tranzacțiilor.

® LA BURSA DE VALORI DIN LONDRA s-a înregistrat, în prima 
zi de tranzacții din noul an, o puternică scădere a cursului acțiuni
lor celor mai mari companii industriale britanice. Indicele ..Financial 
Times", care reprezintă media acțiunilor principalelor 30 firme in
dustriale britanice, a inregistrat cel mai scăzut nivel al său din ul
timii 20 de ani. Această tendință depresionară este explicată de spe
cialiști prin anunțarea gravelor dificultăți financiare ale companiei 
petroliere „Burmah Oil", care a fost nevoită să recurgă la sprijinul 
financiar al guvernului britanic.

® TOTALUL ȘOMERILOR din S.U.A. a fost, la sfirșitul lui 1974, 
de 6,5 milioane. Potrivit cifrelor furnizate de guvernul american, șo
majul a crescut în decembrie 1974, cu 7,1 la sută — cel mai înalt 
ritm din ultimii 14 ani. Gelor 5 975 000 de șomeri, înregistrați 
la sfîrșitul lunii noiembrie a anului trecut, li s-au adăugat 560 000 de 
persoane rămase fără lucru în decembrie — în marea lor majoritate 
din industria de automobile. La nivelul întregului an 1974 rata me
die a creșterii șomajului este de 5,6 la sută, față de 4,9 la sută in 
1973, în intervalul acestor ultime 12 luni rămînînd fără lucru peste 
2 milioane de persoane.

© „VOLKSWAGEN", cea mai mare companie producătoare de au
tomobile din R. F. Germania, a anunțat că își restrînge producția pe 
perioada pînă la 10 ianuarie. Această măsură afectează 86 000 din cei 
111 000 de salariați ai companiei, în toate cele șase uzine din țară, 
în ■ cursul anului 1974, la unitățile firmei „Volkswagen" au fost in
troduse zece săptămini de lucru reduse, cu diminuarea corespunză
toare a salariului.

o NOUL AN a adus o nouă majorare de prețuri la o serie de 
mărfuri și servicii din Finlanda. începînd de la 2 ianuarie, s-au scum
pit antracitul — cu 25 la sută, tarifele pe calea ferată — cu 14,4 la 
sută, transporturile rutiere — cu 22 la sută. Serviciile poștale s-au 
scumpit cu 20 la sută, iar taxele pentru telefon și telegraf — cu 12 
la sută. Potrivit relatărilor presei finlandeze. în 1974 creșterea pre
turilor în Finlanda a fost de 18 la sută.

• PREVIZIUNI DEPĂ
ȘITE Pentru firmele franceze 
specializate în vînzările prin 
corespondență, scrie „Le Fi
garo", revelionul s-a soldat cu 
un bilanț trist. Efectele crizei 
economice asupra vînzărilor 
erau previzibile. Marile maga
zine de bijuterii, de pildă, nu 
au mai scontat pe cifre de afa
ceri substanțiale, iar firmele de 
băuturi — care desfac circa o 
treime din cantitate prin cores
pondență — se așteptau ca la 
acest revelion să fie deschise 
mai puține sticle de șampanie. 
Ceea ce nici unii nici alții nu 
au putut prevedea a fost însă 
continuarea grevei lucrătorilor 
poștali, care a făcut ca cererile 
prin corespondență — și așa 
mult inferioare celor din anii 
precedenți — să nu poată fi sa
tisfăcute, decit într-o proporția 
foarte redusă.

• AUTOSERVIRE. Cei 
500 de oaspeți ai unui hotel din 
localitatea spaniolă de coastă 
Estepona au hotărît să-și pre
pare singuri meniul de reve
lion, dînd astfel posibilitate 
personalului să petreacă aceas
tă noapte în sinul familiei. 
Fiind, totuși, vorba în majori
tate de turiști străini, amatori 
de- mîncăruri spaniole, condu
cerea hotelului le-a venit in a- 
jutor, organizînd pentru ei în 
preajma sărbătorii... cuțsuri de 
bucătărie spaniolă.

• SCHIURI DURABI
LE. Fabricanții de schiuri erau, 
în general, împărțiți în două 
tabere, ’după preferința pentru 
materia primă folosită — lem
nul sau plasticul. în baza unei 
sugestii a Institutului norve
gian pentru energia atomică, se 
pare acum că această dualitate 
va fi soluționată pe baza unul 
compromis. Institutul a propu» 
ca lemnul din care se constru
iesc schiurile să fie îmbibat cu 
plastic lichid și apoi tratat cu 
raze gama, ceea ce are ca e- 
fect întărirea masei plastice. 
Această metodă, susțin iniția
torii ei, va mări de cîteva ori 
durabilitatea schiurilor.

,• „HÎRTIA MAGICĂ", 
în Elveția a fost pus la punct 
un nou tip de hîrtie fotografică 
pe care imaginile pot fi copiate 
fără a se recurge la obișnuitele 
substanțe chimice. Noul tip de 
hîrtie, numit Rovaltest, înregis
trează imaginea după un nega
tiv prin simpla expunere la lu
mină. în plus, imaginea înre
gistrată poate fi înlăturată prin 
simpla apropiere de o sursă de 
căldură, hîrtia putînd fi apoi în 
continuare folosită pentru co
pierea unei noi imagini, clarita
tea celei noi păstrîndu-se neal
terată. Se apreciază că Ro
valtest-este tipul ideal de hir- 
tie pentru probele fotografice, 
putînd fi folosită pentru ' nu 
mai puțin de o mie de copieri 
succesive.

• MUZICĂ... PREIS
TORICĂ. Pe locul unei așe
zări preistorice din apropierea 
orașului ucrainean Cernigov, 
unde se execută în prezent să
pături arheologice, au fost gă
site instrumente muzicale con
fecționate din oase de mamut, 
a căror vechime este apreciată 
la 20 000 de ani. Este vorba de 
un fel de tobe și lănțișoare 
pentru zăngănit. Descoperirea 
demonstrează că oamenii au 
cunoscut muzica ritmică cu a- 
proximativ 15 000 de ani mal 
devreme decit s-a presupus 
pînă acum. Savanții au situat, 
pînă nu de mult, nașterea mu
zicii ritmice în perioada apari
ției civilizației antice — apro
ximativ anul 4000 î.e.n.

• ABUZ NOCIV. Fir- 
ma „Hoffmann — La Roche", 
trust multinațional specializat 
în fabricarea Valiumului și a 
Libriumului, produce prima ' 
substanță la prețul de 35 dolari 
kilogramul și o vinde cu 4 870 
dolari, iar pe cea de-a doua cu 
20 dolari pentru a o lansa pe 
piață cu 1 250 dolari kilogra
mul I Acestea și alte exemple 
asemănătoare sînt prezentate 
într-un volum recent apărut — 
„Trusturile medicamentelor" — 
al cărui autor, Charles Levin
son, dezvăluie structura, politica 
prețurilor, profiturile obținute 
de firmele specializate în pro
duse farmaceutice. El sublinia
ză, de asemenea, ravagiile cau
zate de supraconsumul de me
dicamente, ușurința cu care a- 
cestea sînt lansate pe piață șl 
apoi prescrise unui public încu
rajat pe calea unei reclame in
tense să creadă în caracterul 
lor miraculos. Numai în S.U.A. 
circa 34 milioane de persoane 
se intoxică anual cu medica
mente, fiind nevoite să se spi
talizeze în vederea. dezintoxi
cării. S-a constatat, . pe baza 
unei anchete, că 60—90 la sută 
din specialitățile farmaceutice 
(din care 80 la sută antibiotice) 
sînt prescrise inutil.

• 100 DE ORE SUB 
PĂMÎNT. Un speolog amator 
din Aywaille (Belgia) a rămas 
o sută de ore într-o grotă de 
63 metri adîncime, fără mîn- 
care, fără lumină și fără să 
doarmă, depășind recordul de
ținut de un speolog francez 
cane suportase condiții identice 
timp de 76 de ore. Noul record- ’ 
man, tată a șapte copii, a putut 
să-și. potolească setea strîngînd 
în batistă picături de apă ce 
cădeau din tavanul grotei.

• RECLAMĂ... SăP- 
tămînalul elvețian „Weltwoche" 
a publicat următorul anunț: 
»,Verific frînele mașinii dum
neavoastră pentru trei franci. 
Pompele funebre cer minimum 
400".
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