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Un succes al minerilor 
din bazinul Domelor 

în primele zile 
ale anului, 200 tone 
minereu peste plan

Minerii din bazinul Domelor 
au înregistrat succese însemna
te încă din prima decadă de 
activitate productivă a noului 
an. Astfel, colectivele de mun
că din cadrul exploatărilor Ar
șița, Nepomuceni și Leșu-Ursu- 
lui au extras circa 200 tone mi
nereuri peste prevederi. De a- 
semenea. în masivul Călimani, 
unde continuă lucrările pentru 
punerea In valoare a zăcămîn- 
tului de sulf de la punctul Ne- 
goiul Românesc, planul de ex- 
cavații a fost depășit cu aproa
pe 2 000 metri cubi.

(Agerpres)

Imagini de familie
intr-un album

al istoriei noastre
Răsfoim albumul cu 

fotografii al unei fa
milii : familia maistru
lui pensionar Gheor
ghe Crefu de la uzina 
românească de trac
toare. Ascultînd ex
plicațiile gazdei. Elena 
Crețu, am reușit să 
retrăim romanul ade
vărat al unei dinastii. 
O dinastie populară, 
aflată la putere.

Două-trei 
vechi, pe

fotografii 
cartoane

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresai muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor din toate ramurile industriei noastre îndemnul: 

„Nici o mașină și nici un utilaj 
sub randamentul planificat, 
nici un minut nelucrat!“

Să dăm viață acestui îndemn prin muncă destoinică, prin bună organizare, 
prin răspundere în folosirea deplină a mașinilor și utilajelor. Și să nu uităm: 

UN MINUT — UN MILION 
și chiar mai mult valorează producția industrială a țării realizată 

în fiecare minut în acest an

Metalurgîștii din 
Roman sînt pregătiți 

să producă 
în acest an 

150 strunguri carusel
ROMAN (Corespondentul 

„Scînteii", Ion Manea). — Fina
lizarea în bune condiții a unui 
important volum de investiții a 
făcut posibil ca în aceste zile de 
început de an po'tențialul pro
ductiv al întreprinderii mecani
ce din Roman să sporească sub
stanțial. Astfel, în cadrul turnă
toriei a fost pusă în funcțiune 
o nouă capacitate de 7 000 tone 
piese turnate, iar acum se depun 
eforturi pentru racordarea la 
circuitul productiv a întregului 
obiectiv. Tot la această între
prindere a început să producă 
ultima capacitate din cadrul noii 
secții de strunguri carusel. Prin 
aceasta s-au creat condițiile 
pentru ca numai în 1975 con
structorii de mașini din Roman 
să livreze economiei naționale 
și la export un număr apreciabil 
(aproape 150 bucăți) de strun
guri carusel cu un grad înalt 
de complexitate tehnică.

groase, în tonalități 
sepia sau verzui, deco
lorate, de dinainte de
1910. Părinții oameni
lor virstnici de astăzi.
Genealogia lor mi se 
pare plină de tilc dacă 
ne gîndim că sînt fa
milii care s-au format
in primul deceniu al 
secolului : ..Tata era
transilvănean. mama 
moldoveancă și s-au 
așezat, în căutare de 
pămînt, în zona cotu
lui Dunării, pe raza 
actualei comune Re
diu. Satul se numea
Oasele, pentru că la o 
ploaie mare viitura a 
spălat versantul unei 
păduri, a scos la ivea
lă potop de schelete o- 
menești, umplind va
lea cu ele, care de a- 
tunci s-a numit Valea 
Oaselor".

în jurul anilor '30. 
un pozar încăpățînat 
s-a luptat cu întuneri
cul halelor de la Ar
senalul marinei din 
Galati. In acel decor, 
al atelierelor insalu
bre, apare pentru pri
ma oară imaginea o- 
mului la care-am po
posit. Un ucenic cu o- 
brazul livid. între alți 
ucenici și muncitori cu 
fetele supte. Privin- 
du-i, le poți ghici pe

chip doar oboseala și 
îngrijorarea.

îngrijorare ? De ce ? 
Răspunsul îl dă ima
ginea următoare, sur
prinsă peste șase ani. 
Gheorghe Cretu ajun
sese la majorat odată 
cu criza economică. 
Iată-1 reîntors la tară, 
lucrind cu ziua pe 
unde apuca. Șomer de 
la oraș. Se și căsători
se, avea un copil de 
doi ani. Un cadru sin
tetic al vieții satului 
românesc al anului 
1934 : carul cu paie, 
un tînăr muncitor a- 
gricol alimentînd „ma- 
china“ de vînturat cu 
spicele abia tocate în 
copitele cailor, pe arie, 
femeia mînînd trei 
giște, băiețelul, cît un 
nod, opintindu-se cu 
un obiect insolit. O 
prezentă în decor pur 
și simplu revoluționa
ră. E trotineta mește
rită de tatăl lui. teh
nică de neimaginat 
pentru tîncii satului, 
jucărie butucănoasă ce 
închidea în embrion 
talentul tehnic nefruc
tificat al semităranului 
de pe Valea Oaselor.

Fotografii cu primul 
palton Ia doi ani după 
reangajarea In indus
trie...

Fotografii de la 
maialuri răcoroase, 
cind muncitorii ieșeau 
mai mult pe furiș pe 
valea Răcădăului să-și 
sărbătorească ziua...

Fotografii de război 
cu case bombardate 
și gospodării ce tre
buiau reluate de la 
zero...

Fotografii cu fiecare 
pom de iarnă, brăduți 
firavi, urcați pe sanie, 
să pară mai înalți.

Iată o imagine a vi
itoarei uzine de trac
toare. imediat după 
război. „Zi și noapte 
au lucrat bărbații noș
tri la reconstrucție. 
Le duceam mîncarea 
cu sufertașele la gard. 
Asta era imaginea 
pauzei de prînz : con
voaie de femei cu su- 
fertașcle și cu plozii 
de mină. Nu se pome
nea de pachet cu hra
nă. Ce să pui în pa
chet ? O fiertură în
cropeai din orice. Țin 
minte că produceau 
lacăte și chei. Marfă 
căutată imediat după 
război".

Lacăte și chei — 
prima producție post
belică a uzinei ce se 
apropie de o jumăta
te de milion de trac
toare.

...Copiii s-au făcut 
de' școală. Au fost 
prinși in aceeași foto
grafie, clasica foto
grafie de sfîrșit de 
an, cu elevii dispuși 
pe patru rinduri și 
profesorii la mijloc. 
Sint doi : un director 
și un învățător. între
gul corp didactic al 
primei școli din car
tierul „Tractorul". Toți 
copiii — adică 39 —
învățau în aceeași 
sală de clasa, de la 
întîia la a patra. Cei 
din primul rînd stau 
turcește. Cei din rîn- 
dul doi își ascund și 
ei cu jenă tălpile pi
ciorușelor sub covor. 
Erau desculți. Gazda 
mea nu-i cunoaște, pe 
toți. Dar dintre cei

Sergiu ANDON
(Continuare 
în pag. a III-a)

Din planul de stat pentru 1975 vă 
prezentăm o cifră și, în același 
timp, o prevedere de maximă im
portantă economică : anul acesta, 
ultimul din actualul cincinal, pro
ducția industrială a tării urmează să 
se apropie de „granița" a 600 mi
liarde de lei. Este cea mai mare 
producție industrială pe care ne-am 
propus să o realizăm intr-un an, 
este un temeinic motiv de mîndrie 
patriotică pentru noi. dacă ținem 
seama că 600 miliarde lei echivalea
ză cu de 33 de ori producția indus
trială din anul 1938. Prin dimensiu
nea sa, acest volum de producție 
atestă potențialul puternic, în conti
nuă creștere, al industriei României 

. socialiste, marile rezerve de care 
dispun întreprinderile și care tre
buie deplin valorificate din aceste 
prime zile. Cele circa 600 miliar
de lei într-un an înseamnă, prin- 
tr-un calcul statistic, peste 1.6 mi
liarde lei producție industrială în- 
tr-o zi calendaristică din 1975. Cifra 
vorbește de la sine despre marile 
răspunderi pe care le au, față de 
popor, fată de întreaga noastră so- 
cietate, organizatorii producției, co
mitetele și consiliile oamenilor mun
cii, organele și organizațiile de 
partid pentru modul în care asigură 
utilizarea potențialului industrial al 
tării.

Intr-adevăr, așa cum s-a prevă
zut în plan, in anul 1975, din sporul 
producției industriale, circa 60 la 
sută se va obține pe seama capaci
tăților existente. Corelind această 
proporție cu ritmul planificat de 
creștere a productivității muncii în 
industrie — de 10,3 la sută față de 
anul trecut — apare și mai evident 
că realizarea producției industriale 
la cota stabilită, precum și înfăptui- 

k_______________ _________________

rea înainte de termen a cincinalului 
impun, în mod obiectiv și necesar, 
folosirea cit mai bună a capacități
lor productive, a bazei tehnice vi
guroase și moderne, caracteristică 
industriei tării.

Evocînd aceste cifre și proporții, 
aducem din nou în discuție unele 
probleme referitoare la utilizarea 
superioară a capacităților de pro
ducție și facem acest lucru pentru 
motivul că, în zilele care au trecut 
din 1975, alături de succesele obți
nute în ansamblu, nu în toate uni
tățile se înregistrează rezultate la 
nivelul planului. Or, este clar că ni
meni și cu nimic nu trebuie să di
minueze producția prevăzută pe 
fiecare unitate de timp : într-o oră. 
într-un schimb de lucru.

Cuvintul de îndemn al secretaru
lui general al partidului nostru, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tre
buie să călăuzească toate acțiu
nile inițiate în întreprinderi și cen
trale industriale, să însuflețească 
ginditea și munca fiecăruia, să sti
muleze spiritul de răsptfndere, ini
țiativa. simțul gospodăresc pe toate 
treptele activității economice — de 
la muncitor la director, pină la 
conducător de minister, activitatea 
tuturor organelor și organizațiilor 
de partid. Acționînd cu stăruință, 
cu înaltă pricepere și pasiune in 
sensul acestui înflăcărat îndemn. în 
mod sigur, se vor putea identifica 
noi și noi modalități concrete de 
punere în valoare a rezervelor in
terne de capacitate productivă.

Care ar putea fi, în această pri
vință, mijloacele practice, concrete, 
de acțiune ? Adresăm întrebarea or
ganizatorilor producției, în persoana 
maistrului, șefului de secție, direc
torului de întreprindere, pornind de

la premisa unanimei cunoașteri 
a sarcinii ca randamentul de func
ționare a mașinilor și utilajelor să 
se înscrie în indicele planificat de 
85 Ia sută. Pe un atare indice — se 
știe — este fundamentat calculul 
producției prevăzute a se înregistra 
în fiecare oră, schimb de lucru și 
zi. Dacă aceste lucruri sînt cunos
cute, atunci se pune, cu toată răs
punderea, întrebarea : poate oare ci
neva privi indiferent un utilaj care 
mai mult stă decît funcționează 1 
Răspunsul, evident, va fi nu ! Și 
totuși... Cite justificări nu se ascul
tă zadarnic, cîte hîrtii inutile nu se 
întocmesc, cîte vorbe nu se consu
mă fără rezultate practice ! Sint si
tuații cunoscute in orice întreprin
dere și pentru curmarea lor- trebuie 
acționat ferm, operativ, cu răspun
dere.

Poporul nostru stăpînește în acest 
an un potențial de producție care 
valorează peste 1 000 de miliarde 
de lei fonduri fixe. Le-a acumulat 
prin muncă dirză. prin. înfăptuirea 
neabătută a politicii partidului și 
statului de industrializare susținută 
a tării. Aceste fonduri fixe, toate 
mașinile și instalațiile trebuie ex
ploatate cu randamente maxime. 
Este în interesul nostru, al tuturor, 
al societății și al fiecărui cetățean 
din România. Dacă o zi valorează 
peste 1,6 miliarde lei, atunci ora în
seamnă circa 67 milioane lei, iar 
minutul — 1,1 milioane lei producție 
industrială. Merită cu prisosință și 
sintem datori să ne batem pentru 
fiecare minut, oră și zi de muncă 1 

Dar pentru obținerea unui randa
ment maxim la o mașină sau la o 
instalație este nevoie și de grijă 
maximă pentru funcționarea, între
ținerea, revizuirea și repararea ei. 
Există în întreprinderile noastre

multi lucrători care exploatează și 
îngrijesc mașinile și instalațiile cu 
cea mai mare răspundere. Sint oa- 
meni cu o înaltă conștiință munci
torească. sînt exemple demne de 
urmat. Cu toate acestea, organiza
țiile de partid, care au la indemînă 
numeroase mijloace eficiente ale 
muncii politice de masă. întreprind 
încă prea puțin pentru cunoașterea 
și preluarea unor asemenea expe
riențe. Organizatorii producției în
treprind la rîndul lor prea puțin 
pentru curmarea oricăror neglijențe. 
Cind „cade" o mașină, cade o stea — 
afirma un muncitor. Frumoasă com
parație ! Frumoasă temă de meditai 
și, mai ales,, frumos îndemn la 
acțiune. Esta un gind muncitoresc 
pătruns de spiritul răspunderii 
care ar trebui să străbată energic 
întreaga muncă politică de masă 
din întreprinderi, consacrată grijii 
pentru intreținerea și folosirea uti
lajelor.

„Datoria de onoare a fiecărui ce
tățean .al patriei noast.se — sublinia 
recent secretarul general al parti
dului — este de a face totul pentru 
a contribui Ia realizarea cu succes a 
planului pe anuI 1975, și deci a în
tregului cincinal, creînd astfel con
diții mai bune pentru trecerea Ia 
realizarea hotărîrilor Congresului al 
XI-Iea al partidului". O pirghie im
portantă pentru traducerea în viață 
a acestui vibrant îndemn este toc
mai valorificarea superioară a în
tregului potențial productiv de care 
dispune industria noastră. Pe a- 
ceastă cale, atingerea cotei de 600 
miliarde lei este pe deplin realiza
bilă. Acest adevăr trebuie larg și 
bine înțeles. Prin înfăptuirea aces
tor sarcini asigurăm prosperitatea 
tării, asigurăm bunăstarea noastră, 
a tuturor !

SOSIREA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI 
DE MINIȘTRI AL R. 0. GERMANE, 

HORST SINDERMANN

Fii ai acestui pămînt
Preocupat de-un 

timp incoace de trans
punerea in românește, 
impreună cu scriitoa
rea Csire Gabriella, a 
unei culegeri de ver
suri patriotice ale poe
ților maghiari din 
România (culegere a- 
flată în curs de apari
ție la editura „Emi- 
nescu“), am fost încli
nat să reflectez, poate 
mai adine si mai _ în
delungat decît altăda
tă, asupra raporturi
lor de solidaritate și 
sinceră prietenie exis
tente, ca urmare a în
făptuirii politicii înțe
lepte a partidului, in
tre toți cetățenii aces
tor meleaguri, de in
diferent ce naționali
tate. Pe toți ne leagă 
vechi tradiții si obi
ceiuri izvorite din plă
mada sufletului aces
tui pămint ; pe toți 
ne unește lumina 
luptelor comune duse 
de-a lungul veacuri
lor împotriva asupri
torilor interni și ex
terni, lupte în care 
bunicii și străbuni
cii noștri îsi ames
tecară, de-atitea ori, 
sîngele, jertfindu-si 
bunul cel mai de 
preț — viata : ne u- 
neste, mai ales, acest 
prezent fără seamăn, 
de adinei prefaceri pe 
multiple planuri, in 
care flecare sintem 
chemați să ne aducem 
părticica de contribu
ție la efortul plenar de 
înălțare a tării ; și, in 
același timp — viitorul 
patriei și al copiilor

noștri, pentru care 
luptăm încă de pe a- 
cum să-l facem cît mai 
luminos. La toate aces
tea m-am gindit in 
vreme ce concepeam 
volumul de versuri po
menit la începutul a- 
cestor rinduri.

Dar cu osebire m-am 
gindit la prietenia, la 
frăția dintre creatorii 
de frumos din patria 
noastră — români, ma
ghiari, germani și de 
alte naționalități — la 
idealurile lor comune, 
împletite atit de mi
nunat si de trainic cu 
idealurile partidului, 
ale poporului.

Iar pentru că sint 
poet si pentru că lu
cram la prima mea 
carte de poeme tălmă
cite, pe care mă stră
duiam să le redau cît 
mai fidel cititorului 
român, m-am gindit, 
evident, in primul rlnd, 
la poeți. Ei se aseamă
nă atit de mult cu 
florile timpului: toa
te sint o rivnă a pere
nității și a înaltului, 
cătind spre soarele 
cald ce le colorează 
petalele, toate sint o 
bucurie a acestui pâ- 
mint din care îsi trag 
mireasma și seva, pe 
care il binecuvintă 
prin cele mai diverse 
nuanțe spre desfătarea 
ochiului întors către 
suflet.

Poefi ai acestui pă
mint fără moarte, care 
nc-a zămislit, pe ce
rul căruia ne purtăm 
zborul viselor... Limba

vorbită de noi si mo
delată sub condeiele 
noastre este drumul 
gindurilor si senti
mentelor noastre. îm
pletite cu aspirațiile 
poporului nostru în
treg. Căci poezia au
tentică, de orice ex
presie ar fi. nu cu
noaște decît această 
limbă. Mă aîndesc, 
bunăoară, că Transfă- 
gărășanul. dat nu de 
mult în folosință — 
încă o capodoperă a 
geniului constructor 
românesc, despre care 
cineva spunea, atit de 
frumos, că se află mai 
aproape de cer decît de 
pămint — acest arc 
voltaic sau, dacă vrefi, 
de triumf, intre două 
locuri de pe harta ță
rii intrate deja mai 
înainte in istorie — 
cintat de oricare poet 
de talent, de orice lim
bă. nu poate apărea 
decit ca un fragment 
sublim dintr-o gran
dioasă epopee. La fel 
ca Porțile de Fier, ca 
Lotrul, ca lanurile 
nesfirșite de griu si 
porumb, ca orașele noi 
Si ca atitea altele.

Limba poeziei ii lea
gă intre ei ne toți 
poeții autentici din 
țara noastră, asemenea 
unui fluid nevăzut, 
trecut din inimă in 
inimă prin generoasa 
iubire de patrie ; iar 
de aici, urclnd mai de
parte — spre inima 
generoasă a cititoru
lui.

Dim. RACHICI

CU MIJLOACE DIVERSE, MOBILIZATOARE 

Munca politică de masă —în sprijinul 
realizării cincinalului înainte de termen 

ÎN PAGINA A II-A

Miercuri dimineața a sosit în Ca
pitală președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, Horst Sindermann, îm
preună cu soția, care face, la invi
tația primului ministru al Guvernu
lui Republicii Sooialiste România, 
Manea Mănescu, o vizită oficială de 
prietenie în țara noastră.

Din delegație, fac parte Gerhard 
Weiss', vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Rudi Georgi, ministrul 
construcțiilor de mașini-unelte pre
lucrătoare, Kurt Singhuber. minis
tru pentru mine, metalurgie și po
tasiu, Otfried Steger, ministru pen
tru electrotehnică și electronică, 
Gunther Wyschofsky, ministrul chi
miei, Gerhard Zimmermann, minis
trul construcției de mașini grele și 
instalațiilor, Erich Reim, ministru 
secretar de stat la Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini Agri
cole și Vehicule, Ewald Moldt, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Rudolf Heinze, adjunct al 
președintelui Comitetului de Stat al 
Planificării, Eduard Schwierz, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior, consilieri și experți.

Ceremonia primirii oficiale s-a 
desfășurat pe aeroportul Otopeni, 
împodobit cu drapelele de stat ale 
celor două țări.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane a fost intîmpinat cu multă 
cordialitate de tovarășii Manea 
Mănescu, împreună cu soția, Mihai 
Marinescu, viceprim-ministru, pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, GeOrge Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, Neculai

Agachi, ministrul industriei meta
lurgice, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
chimioe, Angelo Miculescu, minis
trul agriculturii, industriei alimen
tare și apelor, Virgil Actarian, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini-unelte și electrotehnicii, Ni
colae Ionescu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte

rior și Cooperării Economice Inter
nationale, Octavian Groza, ministru 
secretar de stat, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Ion St. Ion, 
secretar general al Consiliului de 
Miniștri, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Vasile Vlad, am
basadorul României la Berlin, și 
Hans Voss, ambasadorul R. D. Ger
mane la București.
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Consecvent grijii sale față 
de cei mai mici fii ai 
țării și în dorința de a veni 
în sprijinul familiilor în 
care ambii părinți muncesc, 
statul nostru alocă și în 
acest an sume importante 
pentru dezvoltarea rețelei 
de creșe și grădinițe. Din 
fonduri de la buget se vor 
construi în 1975 un nu
măr de 25 000 locuri în 
creșe, precum și peste 
11 500 locuri în grădinițe.

Alăturîndu-se efortului 
material considerabil pe 
care-1 face statul, cetățenii 
din aproape toate județele 
țării, întruniți în adunările 
populare pentru a analiza 
nevoile cartierelor, ale ora
șelor, au hotărît construi
rea, prin contribuția lor bă
nească, a încă 7 500 de 
locuri în grădinițe.

Ca în fiecare an, la capi
tolul cheltuielilor sociale, 
sindicatele au inclus și în 
1975 un anumit număr de 
creșe și grădinițe pentru

copii. Astfel, din fondurile 
sindicatelor urmează să se 
construiască, în 1975, 19
clădiri combinate — creșe 
și grădihițe — la Arad, 
Brașov, București, Focșani,

noi locuri în unitățile pre
școlare și creșe se vor ală
tura, în acest an, celor exis
tente. Aceasta înseamnă că, 
pînă la sfîrșitul lunii de
cembrie 1975, încă 50 000 de

strucție cuprinde, așa cum 
arătam mai sus, toate ju
dețele țării. Sînt însă unele 
detalii care merită să fie 
remarcate. Marile centre 
industriale, în care mîna de

dinițe și 400 de locuri în 
creșe: în județul Timiș — 
645 și respectiv 600; în ju
dețul lași — 960 și 800; în 
județul Brăila — 570 și 400; 
în municipiul București —

Bucurii mari 
pentru cei mici... și cei mari

NUMEROASE CREȘE Șl GRĂDINIȚE NOI IN 1975

Constanța, Mediaș, Motru, 
Rm. Sărat, Sighișoara, Sf. 
Gheorghe ș.a., totalizînd 
peste 6 400 locuri. Punînd 
unele sub altele aceste ci
fre, obținem un total im
presionant: peste 50 000 de

copii vor beneficia de în
grijire și educație în aces
te instituții, că alte zeci de 
mii de mame vor fi sțutite 
de grija copiilor mici cît 
timp se află la muncă.

Acest vast plan de con

lucru feminină este tot mai 
solicitată, își mențin ritmul 
înalt de dezvoltare a rețe
lei de unități preșcolare și 
creșe. De pildă, în județul 
Dolj urmează să se con
struiască 510 locuri în gră

3100 locuri în grădinițe și 
8 280 în creșe.

Și județele care cunosc o 
dezvoltare industrială mai 
recentă vor avea, la sfîrși
tul anului, pe lingă noile 
unități economice și unită-

tile necesare îngrijirii și 
educării copiilor mici. Iată 
citeva cifre revelatoare: în 
județul Buzău se vor con
strui 720 de locuri în gră
dinițe și 600 în creșe; Dîm
bovița — 840 de locuri în 
grădinițe (360 cu contribu
ția cetățenilor) și 600 în 
creșe ; Harghita — 760 (520 
cu contribuția cetățenilor) 
și respectiv 400 ; Sălaj — 
780 de locuri în grădinițe 
(300 cu contribuția cetățe
nilor) și 200 in creșe ; 
Vrancea — 660 de locuri in 
grădinițe și 200 în creșe etc.

Șirul exemplelor ar putea 
continua, incluzind în cele 
din urmă toate județele ță
rii, pentru că în fiecare lo
calitate dragostea cu care 
sînt înconjurați copiii se 
materializează In obiective 
menite să le înfrumusețeze 
copilăria, să le asigure con
diții de viață și de edu
cație dintre cele mai bune.

R. ȘERBAN

Beneficiarii direcți ai crețelor și grădinițelor din București, lași, Tulcea, Tîrgoviște și noua clâdire a creșei din marele cartier bucureștean Drumul Taberei

noast.se
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FAPTUL
CU MIJLOACE DIVERSE, MOBILIZATOARE

DIVERS
Munca politică de masă-io sprijini 
realizării cincinalului înainte de terme

De la bătrî
nețe, pentru 
tinerețe»

„Cu lacrimi în ochi, că aproa
pe nu mai vedeam pe unde calc, 
în timp ce mă îndreptam spre 
primărie să scot actele trebuin
cioase pentru înmormîntarea 
soției mele — ne scrie bătrînul 
Marin Buiculescu din Prundeni 
(Vîicea) — am pierdut portmo- 
neul cu 1 900 lei, libretul C.E.C. 
cu o depunere de 4 000 lei și 
buletinul de identitate. Eram 
negru de supărare și mă fră- 
mîntau tot felul de gin- 
duri : de unde să iau alți bani ? 
Ce mă fac fără acte ?...“ Mai 
departe, bătrînul povestește că 
în aceeași zi s-a prezentat la el 
un elev de la Liceul agricol, 
Diaconeasa Constantin, caVe i-a 
adus și banii, și libretul, și bu
letinul... Și ne mai roagă „tare 
frumos" să-i poată mulțumi _ și 
pe această cale cu „un cuvînt 
bun de la bătrînețe, pentru ti
nerețe".

„Arcașii 
lui Stefan66 »

Așa se numește echipajul pio
nierilor de la Școala generală nr. 
3 din Suceava, echipaj care a 
obținut, la ediția anterioară a 
concursului „Cutezătorii", trofeul 
„Busola de aur". Pornind cu „bu
sola" la drum, prin Munții Rod- 
nei. „arcașii" suceveni au ținut 
să țintească un nou premiu. Con
duși de profesorul Vasile Fran- 
ciuc, ei au descoperit, intre al
tele, trei grote necunoscute pînă 
acum de specialiști și tot ei au 
făcut primii din țară un studiu 
complet asupra „pinitsulvi cem- 
bra“, declarat monument al na
turii. „Arcașii" suceveni au 
tins ținta: marele premiu 
juriului.

— Mai aveți vreun premiu 
cucerit pe ’75 ?

— Tot ce facem, nu facem 
pentru premii, ci din pasiune. 

Un lanț al 
neglijențelor

Magazia de mărfuri a stației 
C.F.R .Timișoara-Nord. în timp 
ce descărca un conteiner din- 
tr-un vagon, Ilie Groza a fost 
accidentat mortal, cărcătura pe care o manevra a 
fost izbită violent de un autocar 
rulînd pe rampa magaziei. De 
autocar era remorcat neregula
mentar un. alt conteiner. Și, cul
mea : cel care conducea auto
carul nu era autorizat să con
ducă. Un lanț al neglijențelor 
a curmat firul unei vieți nevi
novate.

Aventură pe 
patru roți

Ioan Bacs, șofer la Întreprin
derea de transport urban din 
Cluj-Napoca, a fost rugat de un 
prieten să-l ducă pină acasă. 
A pornit să-l ducă, in miez de 
noapte, cu ditamai autobuzul 
31—Cj—851. La întoarcere, din 
cauza vitezei excesive, a dera
pat, s-a izbit de un stîlp elec
tric, de aici a ricoșat intr-o casă 
de pe strada „Fabricii", a ava
riat-o, dar nu s-a oprit decit 
intr-o altă casă, mai solidă, care 
l-a făcut... armonică. Șoferul 
iresponsabil a scăpat cu viață, 
dar nu și de răspundere.

Confuzia 
din rețetă

Un cetățean s-a prezentat 
farmacia nr. 7 din Satu-Mare 
o rețetă eliberată de un medic 
din Cluj-Napoca, în care erau 
prescrise medicamente pentru o 
boală astmatică. Observind că 
medicamentele- trebuie prepara
te în dozaj hiaxim și presupu* 
nind că e vorba de un adult și 
de un caz foarte grav, farma
cista de serviciu, Stela Coman. 
s-a interesat de vîrsta persoanei 
bolnave. I s-a răspuns că e vor
ba de un copil de 4 ani, unul 
din rarele cazuri de boală ast
matică la o asemenea virstă. Pe 
răspunderea ei — și bine a 
făcut ! — farmacista a preparat 
medicamentele respective in 
doze mult mai mici. întrebarea 
e : cum a fost posibilă confu
zia ? Răspunsul l-a furnizat în
săși rețeta cu pricina, din care 
lipseau două precizări esențiale ; 
vîrsta pacientului și recomanda
rea de preparare din partea me
dicului. Cum astfel de omisiuni 
din rețete — după cum spun 
farmaciștii — se mai întîlnesc. 
sugerăm forurilor de resort să 
„prescrie" cuvenitele măsuri.

66

mai eficientă formă de activitate po- 
litico-educativă de influențare a 
conștiințelor în spiritul mobilizatoa
relor chemări ale Congresului al XI- 
lea și că nivelul acestei munci de
pinde hotărîtor de pregătirea agita
torilor, comitetul de partid al între
prinderii de autocamioane a organi
zat, la clubul uzinei, un simpozion 
la care au participat nu numai mem
brii comitetelor de partid și aj bi
rourilor organizațiilor de bază, dăr 
și toți responsabilii colectivelor de 
agitatori. După ce au ascultat expu
neri cu privire lă imperativele ce de-

Cauza :

ci- 
al

de

în-

la 
cu

„Portret 
în cărbune

11 cheamă I. Lăpuște. Ara 
1,80 m înălțime, înfățișare atle
tică păr castaniu, ochi căprui. 
Semne particulare — n-are. 
N-are decit unul : fura ?i dis
pare. Așa cum a procedat și la 
magazinul „Alimentara" de pe 
strada Clujului din Zalau. Da 
cum a intrat înăuntru, s-a pre
zentat, politicos, gestionarei: 
,Sînt inginerul agronom Da- 

puște" (in realitate, escroc de 
profesie... fără), după care a in
vitat-o la o cafea, în alt loca., 
că el se. pricepe să și „ghicească 
după „sorbire". In timp ce ges
tionara savura cafeaua, „agro
nomul" s-a întors la „Alimen- 
tara11, de unde s-a „alimentat 
cu suma de 3 000 lei și a dispă
rut fără urmă. Cine-i ghicește 
ce-l așteaptă 2 Dar nu în cafea l ■

Rubrlcâ redactatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

O notă dominantă a tuturor mesa
jelor transmise prin telefon sau te
lex de corespondenții ziarului pentru 
prezenta teleconferință o constituie 
faptul că în întreaga țară, încă din 
primele zile ale anului 1975, munca 
politico-educativă de masă a organi
zațiilor de partid, prin variatele ei 
forme și modalități, s-a axat hotărît 
pe obiectivele majore ce decurg din 
istoricele documente ale Congresului 
al XI-lea pentru fiecare colectiv, pe 
sarcinile legate de realizarea, ritmi
că, zi de zi și oră de oră, a planului 
pe 1975, ca o garanție a îndeplinirii 
cincinalului înainte de termen.

Un exemplu elocvent aduce din 
Capitală, corespondentul „Scinteii". 
Dumitru Tîrcob.

— Un șir de întreprinderi din Ca
pitală se apropie de îndeplinirea sar
cinilor cincinalului. Printre ele. la loc 
de frunte se situează harnicul co
lectiv al întreprinderii de confecții și 
tricotaje. Pentru a marca grăitor a- 
cest fapt și, totodată, pentru a angrena 
și mai puternic energiile colectivului 
în bătălia pentru accelerarea ritmului 
de îndeplinire din prima decadă, din 
prima lună, a sarcinilor de plan inte
gral și la fiecare sortiment, comitetul 
de partid al întreprinderii a plasat 
la loc vizibil un mare panou întitu
lat „Numărătoarea inversă a cinci
nalului". în mijlocul panoului un ca
lendar sui-generis arăta ieri că mai 
sînt doar 52 de zile pînă lă' realiza
rea angajamentului colectivului de a 
realiza sarcinile cincinalului. întru- 
cît datorită avansului cîștigat în 1974 
și în primele zile ale acestui an. 
planul producției globale s-a reali
zat în proporție de 94.5 la sută. în 
momentul cînd se mai scurge o zi 
din cincinal — „Zi" câte. de obi
cei. e mai scurtă decît cea din ca
lendarele obișnuite — se ..întoarce" 
o filă din calendarul „numărătorii 
inverse". Pe grafice sugestive, mem
brii fiecărei secții văd care e locul 
lor în întrecere. Este, după cum do
vedește experiență, o inițiativă ce 
stimulează puternic desfășurarea în
trecerii...

La telefon Brașovul. Coresponden
tul „Scinteii" din marea citadelă in
dustrială.de la poalele Tîmpei. Nico- . nelte și scule din Brașov, agitatorii 
lae Mocanu, relatează despre modul 
cum au fost pregătiți agitatorii în 
vederea popularizării sarcinilor eco
nomice actuale.

— Pornind de la ideea că munca 
de la om la om este și rămîne cea

tez, dar într-un alt domeniu al mun
cii politico-educative — comunică 
Cezar Ioana, corespondentul ziarului 
pentru județul Timiș. E vorba de fo
losirea stațiilor de radioamplificare, 
mijloace importante de mobilizare a 
energiilor. La întreprinderea de în
călțăminte „Banatul", bunăoară, sta
ția funcționează din plin, programele 
ei fiind urmărite cu atenție de mun
citori în timpul pauzelor de masă, la 
intrarea și ieșirea din schimb. Și nu 
e de mirare, deoarece comitetul de 
partid știe să utilizeze această stafie 
ca pe un factor activ și operativ de

® „Numărătoarea inversă a sarcinilor de plan pe 75" 
® Eficiența pregătirii sistematice a agitatorilor © „Me
saje ale hărniciei" și stații de radioamplificare... fără 

program

curg pentru organizația de partid 
brașoveană din hotărîrile Congresu
lui, agitatorilor le-au fost înfățișate, 
de către directorul întreprinderii, 
sarcinile concrete de producție ce re
vin uzinei în 1975, cu un accent deo
sebit pus pe greutățile ș| obstacolele 
ce trebuie înfrînte pentru ca între
prinderea să se situeze la nivelul 
ciivenit. Pasul următor l-a constituit 
instruirea agitatorilor la nivelul co
mitetelor de partid pe secții, unde 
sarcinile au fost amănunțite pe fie
care colectiv de muncă, fiind îmbo
gățite cu problemele concrete ce se 
cer a fi rezolvate la fiecare loc de 
muncă. Demn de remarcat este ți 
faptul că la această instruire au luat 
parte activă toți cei cinci delegați 
la Congresul al XI-lea. Temeinicia 
pregătirii se reflectă acum în faptul 
că neîntîrziat, chiar clin primele zile 
ale noului an, agitatorii desfășoară o 
intensă activitate în fiecare brigadă 
și Cchipă. popularizînd sarcinile pre
zente, mobilizîndu-i pe oameni 
realizarea exemplară 
economice.
peste tot se 
■Bunăoară,-la

ta 
sarcinilor 
insă nu 
la fel.

a
Din păcate 

intimplă __
întreprinderea de u-

n-au mai-fost instruiți .de mai mult 
timp, pregătirea lor urmînd să se 
facă abia în... a doua jumătate a lu
nii ianuarie. Nimic de ațis : operati
vitate...

— Tot despre unele contraste rela

informare și de intervenție in viața 
colectivului. Chiar din prima zi de 
lucru a noului an, sub genericul „Me
saje ale hărniciei", s-a transmis un 
program special pentru fruntașii in 
întrecerea socialistă pe 1974, cărora 
Ii s-au urat personal, fiecăruia în par
te, noi succese în 1975. Această emi
siune a avut un puternic efect sti
mulativ ca, de altminteri, și emisiu
nea „Cele 480 de minute integral fo
losite", în care au fost criticate lip
surile în organizarea aprovizionării, 
care împiedică pe alocuri realizarea 
ritmică a planului. Zi de zi, prin 
stația de radioamplificare, membrii 
colectivului sint ținuți la curent cu 
situația reală, exactă a întrecerii în
tre secții, brigăzi, echipe...

— Dar care este „partea contras
tantă" ?

— Sînt, și încă nu puține, din pă
cate : întreprinderea mecanică Timi
șoara, „Electromotor", „Industria Li
nii". în aceste întreprinderi stațiile 
de radioamplificare ...nu emit, ba din 
motivul că n-au fost înlocuite niște 
piese uzate, ba din alte motive la fel 
de „serioase"...

— Actualitatea este o caracteristică 
a majorității gazetelor de perete din 
județul nostru — informează cores
pondentul ziarului din Galați. Dan 
Plăeșu. Cea mai mare parte a orga
nizațiilor de partid de pe platforma 
Combinatului siderurgic. bunăoară, 
au găsit în acest mijloc de agitație

Vizuală o modalitate vie, eficientă de 
popularizare a obiectivelor economice 
ale acestui an decisiv, de exprimare 
a voinței neclintite a comuniștilor, a 
tuturor oamenilor muncii de a le 
duce la bun sfirșit. „Sarcinile impor
tante ce ne stau în față în 1975“ și 
„Ce își propun comuniștii în vederea 
punerii în practică a sarcinilor din 
acest an" sînt doar două titluri de 
articole ale gazetei de perete de la 
secția întreținere-furnale. In fraze 
simple, directe, fără adaosuri de pri
sos, fără generalități, factorii de răs
pundere relevă sarcinile concrete ale 
colectivului, precum și măsurile pre
conizate de birou) organizației de 
partid pentru traducerea lor în fapt. 
Nu același lucru se poate spune des
pre „Oțelarul", gazeta de perete de la 
uzina oțelării-refractare de pe ace
eași platformă (colectiv, de altmin
teri. fruntaș, cu bune rezultate în 
producție). Din păcate, aici gazeta de 
perete avea, cînd am văzut-o noi, ar
ticole din 1974, în ea nu se pomenea 
nici un cuvînt despre îndatoririle 
specifice ale lui 1975...

Iată și unele ' constatări trans
mise de corespondentul „Scinteii" la 
Bacău, Gheorghe Baltă.

— La întreprinderea de mașini u- 
nelte, de pildă, noul an a găsit secțiile 
de producție cu „vestimentația" agita
torică integral înnoită, pusă în acord 
cu obiectivele celei mai stringente ac
tualități : încununarea strădaniilor 
din ultimii ani ale colectivului pen
tru înfăptuirea marelui obiectiv na
țional, cincinalul înainte de termen ! 
Iată numai citeva din lozincile noi, 
concrete și, de aceea, mobilizatoare 
apărute în secții : „Sporind producti
vitatea muncii numai cu 1 la sută 
față de plan, putem realiza în plus, 
în 1975, 5 mașini de alezat și frezat" 
sau „Strungari, înlăturați cu totul, în 
1975, funcționarea în goi a utilajelor, 
obținînd astfel o economie de 90 lei 
pe oră, 720 lei pe schimb, 56 000 lei 
pe lună, 672 000 lei pe întregul an !“.

★
Am consemnat în rîndurile de față 

doar citeva acțiuni. Este o sarcină 
de cea mai mare importanță a or
ganelor și organizațiilor de partid să 
acționeze operativ pentru a asigura 
ca activitatea politico-educativă să 
fie strîns, organic legată de sarcini
le economice de maximă însemnătate 
ale anului 1975.

Victor BÎRLĂDEANU

LA ANIVERSAREA 
BĂTĂLIEI 

DE LA PODUL ÎNALT
La Iași au început manifes

tările intitulate „Florile recu
noștinței veșnice" prilejuite de 
împlinirea a 500 de ani de la 
bătălia lui Ștefan cel Mare la 
Podul înalt de lingă Vaslui. Ast
fel, ieri dimineață a avut 
loc, în Sala Voievozilor de la 
Palatul culturii, festivitatea 
inaugurală a simpozionului „Ște
fan cel Mare în conștiința po
porului român". Cu acest pri
lej, actorii Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsandri" au 
prezentat un spectacol intitulat 
„La Podul înalt". Simpozionul a 
continuat, după-amiază, în sala 
de festivități a Palatului cul
turii și la întreprinderea me
canică „Nicolina".

★
Cu prilejul aceluiași eveni

ment. la biblioteca centrală u- 
niversitară „Mihai Eminescu" 
din Iași a fost organizată o ex
poziție cu tema „Podul înalt 
1475". Sint expuse cronici româ
nești care înfățișează descrierea 
bătăliei, exemplare din cronici 
străine ce amintesc faptele de 
arme ale oastei lui Ștefan cel 
Mare, precum și volume de stu
dii și cercetări ale istoricilor ro
mâni despre activitatea milita
ră a marelui domnitor moldo
vean. (Manole Corcaci).

„LA MARGINEA MĂRII"
- UN VOLUM 

OMAGIAL 
MIHAI EMINESCU

Cu prilejul împlinirii a 125 
de ani de la nașterea lui Mihai 
Eminescu, biblioteca din Con
stanța a alcătuit un volum o- 
magial intitulat „La marginea 
mării". Acesta cuprinde 80 de 
texte — poezii, interpretări cri
tice, amintiri — de mare valoa
re, semnate de scriitori și poeți 
de frunte ai țării, între care 
Geo Bogza, Radu Boureanu, Ște
fan Augustin Doinaș, Zoe Du
mitrescu Bușulenga. Tudor 
George, Tașcu Gheorghiu. Au
gustin Z. N. Pop. Virgil Teodo- 
rescu. Volumul cuprinde, de 
asemenea, mărturii semnate de 
Oscar Han. autorul statuii lui 
Eminescu de la Constanța, și 
de colonelul Gheorghe Emines
cu. nepotul poetului. Ilustrațiile

volumului sini realizate de ar
tiștii plastici Traian Brădean. 
Ion Pacea și Victor Pavel.

ÎNFĂPTUIRI 
ARĂDENE ÎN IMAGINI

Cu sugestivul titlu „Trup din 
trupul României socialiste" se 
deschide albumul editat recent 
de către secția de propagandă 
a Comitetului județean Arad al 
P.C.R. și de comitetul județean 
de cultură și educație socialis
tă și intitulat „Județul Arad 
în anii socialismului". Cele 150 
de imagini fotografice înfăți
șează o suită din cele mai re
prezentative realizări ale oame
nilor muncii arădeni. (Constan
tin Simion).

ÎN SPRIJINUL 
TINERILOR 

CONSTRUCTORI
Din inițiativa Comitetului ju

dețean de partid Brașov, mai 
multe colective de cadre de di
ferite specialități au organizat 
o acțiune de , sondare a modu
lui in care își folosesc tinerii 
constructori timpul liber. Pe 
baza concluziilor trase, biblio
teca județeană a pus la dispo
ziția- tinerilor care urmează li
ceul sau alte școli diferite pre
legeri. analize și sinteze litera
re. Casa de cultură a munici
piului organizează diferite ac
țiuni cultural-educative chiar - 
în cadrul căminelor unde locu- ’ 
iese tinerii. Tot la cererea tine
rilor. cadre medicale au prezen
tat expuneri pe teme de igienă 
(Nicolae Mocanu).

„MUZEUL NATIONAL"
- O RECENTĂ 

PUBLICAȚIE ȘTIINȚIFICĂ
Sub acest titlu a văzut de cu- 

rînd lumina tiparului o nouă 
publicație științifică, editată de 
Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România. Cel dinții 
volum înmănunchează 36 de 
studii, note și comunicări, pre
zentări ale unor izvoare istori
ce și descoperiri arheologice, 
recenzii ; este integrat astfel 
circuitului științific un valoros 
material, rod al cercetărilor 
specialiștilor de aici în anii 
care au trecut de la înființarea 
prestigioasei instituții muzeale 
bucureștene. (Silviu Acliirn).

În ferma zootehnică,
munca nu contenește nici o clipă 

dărnicia și priceperea gospodărească își spun cuvintul la complexul 
de creștere a vacilor și la „Avicola11 din Băicoi: producția de lapte este 

peste plan, iar la fiecare două zile se obțin in plus 20000 de ouă
în fermele zootehnice — ^aceste a- 

devărate „fabrici" de carne, lapte, 
ouă — activitatea nu contenește nici 
o clipă. Citeva secvențe surprinse 
„pe viu" în fermele zootehnice a- 
testă preocuparea lucrătorilor și spe
cialiștilor din acest sector de a rea
liza si depăși planul producției de 
lapte și carne prevăzut pentru 1975.

...Cu citeva minute înainte de ora 
cinci dimineața, în sala de muls me
canic a Complexului de creștere a 
vacilor Băicoi-Prahova erau prezenti 
mecanicii-mulgători 
și Rad 
ei au 
pele de 
minuțios 
a nu se 
lapte. Apoi, la ora 5. ora fixată pen
tru începerea unei noi zile de muncă, 
în sala de muls au fost aduse pri
mele loturi de vaci. De fapt, joienele 
au venit singure în decursul ani
lor. punctualitatea caracteristică ac
tivității oamenilor a contribuit la 
crearea reflexului condiționat al va
cilor. care se Îndreaptă singure, la 
ora 5, spre ștandurile de muls. Cei 6 
muncitori din cele două echipe spe
cializate în mulsul mecanic sint pri
mii care constată evoluția produc
ției de lapte, după cantitățile obți
nute zi de zi. în loc de 4 000 litri 
lapte cit era planificat, în ziua 
1 ianuarie- s-au muls 4 985 litri, 
a doua zi — 5 008 litri. în Zilele 
mătoare. din nou. producțiile 
lapte au fost superioare prevederi
lor.

...O altă secvență. în noaptea anu
lui nou. îngrijitoarele Ioana Constan
tin și Maria Becher, de la același 
complex zootehnic, au vegheat la fă- 
tarea primului vițel dintr-o serie de 
șase obținuți în zilele de 
rie. „îngrijesc vițeii ca 
mei copii — ne spunea 
stantin. Anul trecut am 
viței, fără nici o pierdere. Acum sint 
în concediu de odihnă, dar nu mă 
lasă inima să nu trec pe la complex, 
pentru a vedea ce mai este nou".

Am redat aceste două instantanee 
din munca lucrătorilor din zooteh
nie pentru a demonstra că și în a- 
cest domeniu „omul sfințește locul...”. 
Fără pricepere și pasiune nu se poa
te face zootehnie.

Activitatea acestui complex se re
marcă nu numai prin oamenii săi 
destoinici, ci și prin modalitățile de 
organizare superioară a muncii, prin 
tehnologiile aplicate. Comparativ cu

Tudor Roșianu 
Ca de obicei, 
funcțiune nom- 
și au verificat

Gabor, 
pus in 

vacuum 
instalațiile de muls, pentru 
pierde nici o picătură de
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alte ferme de aceeași mărime, unde 
30—10 de oameni lucrează mai multe 
ore pe zi pentru curățirea grajduri
lor, la complexul de la Băicoi opera
țiunea respectivă este executată de 
un muncitor aflat la volanul unui 
tractor echipat cu lamă de buldozer. 
Această economie de muncă are la 
bază tehnologia de întreținere a va
cilor în semistabulație. metodă ex
perimentată timp de peste 13 ani. în 
acești ani s-au acumulat numeroase 
observații asupra sistemului con
structiv al grajdurilor, stării fiziolo
gice și de sănătate a animalelor ș.a. 
Dr. loan Avram, șeful complexului, 
ne-a prezentat nenumărate aspecte 
tehnico-economice, subliniind că la 
Băicoi se realizează o înaltă pro
ductivitate a muncii și că re
vin 64 de vaci pe îngrijitor — mai 
mult decit dublu față de alte ferme. 
Anul trecut, producția medie de 
lapte a ajuns Ia 4 043 litri pe vacă fu
rajată, față de 3 500 litri cit era pre
văzut. Activitatea economico-finan- 
ciară s-a încheiat cu beneficii. Sint 
premise pentru o activitate rodnică, 
bogată in realizări si in acest ultim 
an al cincinalului.

Ne-am oprit în aceste zile și 
Ia fermele pentru producția de 
ouă și carne de pasăre ale I.A.S. 
„Avicola" — Băicoi. Cum a debutat 
„recolta" din acest an ? „Bine", ne 
spune contabilul-șef, Ilie Da
mian. La ferma nr. 2, aflată în virf 
de producție. în primele zile din ia
nuarie s-au obținut cite 150 000 ouă. 
Elena Baciu, șefa fermei, abia pridi
dea să contabilizeze rezultatele. „în 
două zile avem pe puțin 20 000 ouă 
peste plan" — apreciază șefa fermei. 
La ferma condusă de ing. Gheorghe 
Hanganu rezultatele coincid cu nive
lul planificat. Notăm citeva inițiative 
mai deosebite. Pentru a preveni pier
derile. la puii în virstă de pină la 
două săptămini. s-a organizat mun
ca in trei schimburi. Cu același nu
măr de îngrijitoare se asigură supra
vegherea continuă a puilor și func
ționarea normală a instalațiilor de 
încălzire și ventilație. Rezultatele 
sînt dintre cele mai bune ; pierderile 
de pui au rost reduse la minimum.

Alte acțiuni se referă la buna gos
podărire și înlăturarea risipei de nu
trețuri combinate. în acest scop. încă 
din anul trecut au fost confecționate 
3 000 de tăvițe pentru administrarea 
furajelor la puii în vîrstă de pînă la 
20 de zile. Chiar dacă risipa s-ar face 
cu gramul ji miligramul, la milioane-

le de pui ce se cresc aici s-ar pierde 
mari cantități de nutrețuri. într-o u- 
nitate de asemenea proporții, in care 
se consumă anual recolta de cereale 
și leguminoase de pe circa 30 000 hec
tare, economisirea furajelor combi
nate și reducerea consumului speci
fic pe unitatea de produs au devenit 
cuvintul de ordine pentru fiecare 
muncitor și specialist. O preocupare 
„la zi" constă in extinderea mecani
zării. în creșterea randamentului 
muncii, înlocuirea muncii fizice pes
te tot acolo unde este posibil. Pen
tru transportul in interior al mai mul
tor milioane de pui s-au procurat mo- 
tocare cu cuști. în acest mod. în loc 
de 45 zile-om necesare la transportul 
puilor, la fiecare din cele 72 de hale, 
acum se cheltuiesc numai 20 de zile- 
om. Este o acțiune din multe altele, 
întreprinsă pentru aplicarea corectă 
și perfecționarea tehnologiei de creș
tere a păsărilor și realizarea unei 
productivități a muncii de 460 000 Iei 
pe lucrător. Un rezultat de prestigiu 
ce se obține prin muncă avîntată. 
printr-un înalt grad de calificare a 
cadrelor de muncitori și specialiști. 
Este, de altfel, trăsătura comună 
care definește pe cei care, ne baza 
aplicării unor tehnologii specifice, 
realizează performante superioare in 
producția de lapte, ouă. carne, o 
înaltă eficiență economică.

Constantin BORDEIANU
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perspective

20,15

PROGRAMUL I
16,00-17,00 Teleșcoală — Serial is

toric : „Potcoava de piatră" 
— Album : Munții Bucegi.

17,30 Telex.
17,35 ’ ‘ ' ' ------La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
Cum vorbim.
Film serial pentru copil : 
Năzdrăvanul Dennis.

18.30 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,00 Campionatul mondial uni
versitar de handbal mascu
lin. Semifinale : România — 
Bulgaria (repriza a Il-a). 
Transmisiune directă de la 
Palatul sporturilor șl cul
turii.

19.30 Telejurnal.
20,00 Desenul animat vă oferă...

17,50
18,05

20,45
21,30
22,10

20,00

21,20
21.25
22,15

Reportaj T o „Oțel de Că
lărași" — „Ziua unu" a Ti
nerii propun un subiect de 
reportaj : Askalln — * 
mulă pe patru roți.
Recital Sammy Davis 
Mai aveți o întrebare 
24 de ore.
PROGRAMUL II
Concert simfonic. In 
gram : Zoltan Aladar — Sim
fonia a Il-a, interpretează 
orchestra Radlotelevizlunii 
române, dirijor Djura Jaksic 
(Iugoslavia) ; Ludwig 
Beethoven — Concertul 
Re major pentru vioară 
orchestră. Interpretează Hen- 
rick Szeryng (Mexic) acom
paniat de orchestra simfo
nică a Radlotelevizlunii ro
mâne. dirijor Emanuel Ele- 
nescu.
Telex.
Roman foileton : Umbra
Turnului.
Reportaj TV : „Arta ca me
dicament

o for-
jr. 

?

pro-

van
In 
și

Congresul al XI-lea al 
partidului — adoptind Pro
gramul edificării societății 
socialiste multilateral dez
voltate și al

,• României spre
— a deschis
mărețe. însuflețitoare. pen
tru propășirea economico- 
socială a tării noastre. Ca 
un corolar, așa cum se 
poate constata de către 
oricine. Programul este 
străbătut de grija perma
nentă pentru ridicarea ni
velului de trai material și 
spiritual al întregului po
por. O expresie a acestei 
griji o constituie si inves
tițiile ce vor fi. acordate de 
stat în cincinalul viitor 
pentru dezvoltarea bazei 
materiale destinate odihnei, 
tratamentului și turismului
— de care vor beneficia 
tot mai multi oameni ai 
muncii din tara noastră.

De la factorii de resort 
din Ministerul Turismului 
aflăm că fondurile alocate 
în acest scop se înscriu pe 
patru coordonate principale, 
care vizează, fiecare în par
te. și toate la un loc. crea
rea unei baze materiale cil 
mai diversificate. în măsu
ră să asigure satisfacerea 
tot mai corespunzătoare a 
tuturor categoriilor de soli
citări. Care sînt aceste coor
donate ?

Valorificarea mai com
plexă a stațiunilor montane 
cu potențial turistic ridicat. 
Dacă în perioadele ante
rioare s-au alocat pentru 
turismul montan investiții 
într-o pondere mai redusă, 
cincinalul viitor situează pe 
primul plan — ca număr de 
iocuri — tocmai dezvoltarea

® Prezent șl viitor la Bîrsana. scoli noi-Sn care învată 
peste 700 elevi, magazine moderne, cămin cultural cu cinematograf și 
bibliotecă, dotată cu peste 10 000 volume, dispensar uman, drumuri noi, 
trotuare asfaltate, rețea electrică etc. — sînt doar citeva din realizările 
din ultimii ani în această localitate de pe Valea Izei, din județul Ma
ramureș. In viitorul apropiat, in comună se vor ridica blocuri de locuin
țe, se va construi o baie comunală, se vor amenaja baze sportive și un 
parc, se va îndigui riul Iza în porțiunile inundabile etc. (Petre Lenghel, 
pensionar).

® Un interesant muzeu a £ost °r«anizat recent ia școala 
generală Păușești-Otăsău, județul Vilcea. Muzeul cuprinde obiecte vechi 
de uz casnic, unelte de muncă, monede vechi, îmbrăcăminte, ceramică, 
precum și diferite documente referitoare la istoricul acestei localități. 
(Florică Nicolae, profesor).

® Cele 31 transportoare cu care 3 fost dotata în ultimii 
ani autobaza Pitești, la solicitarea întreprinderii de autoturisme din 
localitate, nu mai pot fi folosite in prezent la toată capacitatea deoarece 
respectiva întreprindere a găsit de cuviință să transporte autoturismele 
cu vagoane de cale ferată. Așteptăm intervenția forurilor de resort 
pentru ca asemenea mijloace de transport să nu mai stea neutilizate, 
aducind prejudicii autobazei. (Gheorghe Diaconu, tehnician, Pitești).

® 20 d® ZÎÎS pot circula autobuzele din dotarea exploatării 
de gospodărie comunală și locativă Hunedoara cu benzina economisită 
în anul 1974 — peste 75 000 litri — de colectivul unității. (Vasile Gri- 
goraș. muncitor).

® Uti g®St Obișnuit care ne'a imPresionat foarte mult — 
ne scriu soții Elena și Dorin Abudenii, din comuna Frasin, județul Su
ceava — a făcut conducătorul auto Ilie Zbranca, de la secția T. A. Gura 
Humorului. Găsind, in autobuzul pe care-1 conducea și cu care am că
lătorit, recent, portofelul cu o mare sumă de bani, pierdut de noi 
in mașină, el ni l-a restituit în aceeași zi. Pentru cinstea și corectitu
dinea sa ii adresăm, și pe această cale, călduroase mulțumiri.

Libretul de economii 
pentru cumpărarea 

de locuințe proprietate 
personală

Este cel mai nou instrument 
de economisire pe care Casa de 
Economii șl Consemnațiuni l-a 
pus la dispoziția cetățenilor. Li
bretul se adresează celor care 
doresc să economisească la 
C.E.C. în vederea cumpărării de 
locuințe din fondul locativ de 
stat.

Pentru sumele depuse pe a- 
cest libret și folosite la cumpă
rarea de locuințe proprietate 
personală din fondul locativ de 
stat so acordă o dobîndă de 5% 
pină la data la care depunerile 
respective se virează in contul 
avansului necesar cumpărării 
locuinței. în cazul în care su
mele depuse sint folosite cu altă 
destinație, titularii primesc o do- 
bindă de 3% pe an.

Libretele de economii pentru 
cumpărarea de locuințe proprie
tate personală se emit de unită
țile C.E.C. proprii și de agenții 
C.E.C., mandatarii contractuali 
și oficiile poștale. Depunerile 
ulterioare și restituirile de pe 
aceste librete se efectuează de 
către toate unitățile C.E.C.

stațiunilor de la munte. 
Astfel, primesc importante 
fonduri pentru dezvoltarea 
capacității de cazare : Po
iana Brașov 1 
Sinaia (1 200 
deal (1500 
menicul și 1 
(cite 500 de

(1 850 locuri), 
locuri), 
locuri).

Muntele
■ locuri

Pre-
Se-
Mic 
fie-

lor montane va fi completat 
— în spiritul concepției mo
derne de turism, în care a- 
grementul trebuie să ocupe 
un loc tot mai important — 
cu construcția a 4 teleca- 
bine. 10 telescaune și 20 de 
linii de teleschiuri — insta
lații menite să contribuie

țin parțială — a necesarului 
de solicitări de către tu
riștii români și străini. 
Ambele criterii le-au în
trunit. în urma unor ana
lize atente, stațiunile Fe
lix. Herculane, Căciulata- 
Călimănești, Vatra Dornei, 
Tușnad, Covasna. Buziaș,

Unde vor fi amplasate noile construcții ale „industriei turistice" 
în cincinalul 1976-1980

care). Borșa-Maramureș 
(400 locuri). în urma 
inaugurării Transfăgără- 
șanului Va începe, de a- 
semenea, și prima eta
pă de construcție a stațiu
nii Bilea (1 350 locuri), si
tuată la mare altitudine. 
Alte circa 4 000 locuri în 
hoteluri se vor adăuga la 
zestrea turismului montan 
prin preluarea și amenaja
rea pentru acest scop a 
stațiunii de odihnă si sport 
Vidra (hidrocentrala de pe 
Lotru) și prin construirea 
unor hoteluri si cabane 
de-a lungul 
duc sore 
munte.

Programul
a bazei hoteliere a stațiuni-

traseelor ce 
stațiunile de
de dezvoltare

atît la practicarea sporturi
lor de iarnă, cit și la esca
ladarea unor zone peisagis
tice de mare atracție (Valea 
Ialomiței. Lacul Sfinta Ana. 
Vidra. Muntele Ceahlău 
etc.).

Dezvoltarea prioritară a 
stațiunilor balneoclimateri
ce cu o eficientă curativă 
binecunoscută. Pentru a- 
ceastă categorie de stațiuni 
se vor construi, în cincina
lul 1976—1980, circa 10 000 
de locuri în hoteluri. In 
amplasarea acestora se au 
în vedere două criterii: a) 
posibilitatea și justificarea 
de a se construi baze com
plexe (odihnă și tratament) 
și b) acoperirea — cel pu-

Moneasa ș.a„ în care se 
vor construi, de altfel, toa
te bazele de tratament și 
capacitățile de cazare amin
tite.

Continuarea programului 
de dezvoltare și moderniza
re a litoralului. Dacă pină 
acum accentul in orientarea 
investițiilor s-a pus pe dez
voltarea cu precădere a li- . 
toralului — ceea ce a avut 
drept rezultat crearea unei 
salbe de stațiuni renumite 
pentru frumusețea și con
fortul lor — viitorul cincinal 
rezervă „industriei de va
cante" 
Negre 
primul 
vedere

de la țărmul Mării 
alte preocupări. în 
rînd se vor avea în 
dezvoltarea mijloa-

celor de agrement (parcuri 
de distracție, instalații pen
tru sporturi nautice, tere
nuri de sport etc.), precum 
și „reîntinerirea" și dezvol
tarea stațiunilor : Ma
maia. Eforie Nord și ora
șul Mangalia — unde se 
vor construi, în viitorul 
cincinal, alte circa 10 000 de 
locuri.

Intensificarea turismului 
de tranzit. Investițiile alo
cate pentru cincinalul vii
tor. la acest capitol, 
vor fi orientate spre 
acele orașe și trasee turis
tice. în care există premise 
— confirmate fie de solici
tarea actualelor capacități, 
fie de calculele făcute în 
acest scop — pentru asigu
rarea unui grad de ocupare 
de peste 80 la sută. Pe baza 
acestui criteriu, în viitorul 
cincinal se vor construi ho
teluri — însumînd circa 
8 000 de locuri — in orașe
le : Bucărești, Sibiu, Cluj- 
Napoca, Alba Iulia, Brașov. 
Tg. Jiu. Constanța. Tg. 
Mureș. Oradea, Drobeta 
Tr. Severin ș.a.

...Așadar, frumusețile ță
rii se află în prezent 
pe planșeta proiectanților. 
unde vor fi înnobilate cu 
spiritul de creație și fante
zie al acestora. Așa incit, 
cert este un lucru : în că
lătoriile și concediile noas
tre din anii viitori vom fi 
intîmpinați de cel puțin 
40 000 de ori (atîtea locuri 
noi se vor construi în hote
luri. moteluri și cabane în 
cincinalul viitor) cu ospita
liera urare : „Bine ați ve
nit !”.

Constantin PRIESCU

industrial%25c4%2583.de
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, Horst Sindermann 

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR
La Palatul din Piața Victoriei au 

început, miercuri, convorbirile oficia
le dintre tovarășii Manea Mănescu, 
primul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și Horst 
Sindermann, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane.

La convorbiri participă, din partea 
română, tovarășii : Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, președintele părții române 
în Comisia mixtă guvernamenta
lă de colaborare economică intre 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană. Ne- 
culai Agachi. ministrul industriei 
metalurgice. loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini grele. Mihail Florescu. minis
trul industriei chimice, Virgil Acta- 
rian, ministrul industriei construcții-

lor de mașini-unelte și electrotehni
cii, Nicolae Ionescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale, Octavian Groza, minis
tru secretar de stat, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Ion St. Ion, se
cretar general al Consiliului de Mi
niștri, Cornel Pacoste, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Vasile 
Vlad, ambasadorul României la Ber
lin, precum și consilieri și experți.

Din partea R. D. Germane parti
cipă tovarășii : Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Rudi Georgi, ministrul con
strucțiilor de mașini-unelte prelu
crătoare, Kurt Singhuber, ministru 
pentru mine, metalurgie și potasiu, 
Otfricd Steger, ministru pentru e- 
lectrotehnică și electronică, Gunther 
Wyschofsky, ministrul chimiei, Ger

hard Zimmermann, ministrul con
strucției de mașini grele și instala
țiilor, Erich Reim, ministru secretar 
de stat la Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini Agricole și 
Vehicule, Ewald Moldt, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ru
dolf Heinze, adjunct al președintelui 
Comitetului de Stat al Planificării, 
Eduard Schwierz, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Hans 
Voss, ambasadorul R. D, Germane 
la București, consilieri și experți.

Cei doi premieri au relevat impor
tanța hotărîtoare a întîlnirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Erich Honecker, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Ger
mania. și a primului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală

între Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, 
pentru întărirea continuă a raportu
rilor de prietenie frățească dintre 
cele două partide, țări și popoare.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă cordială, de 
sinceră înțelegere reciprocă, s-a pro
cedat la o informare reciprocă asu
pra rezultatelor obținute în dezvol
tarea economică și socială a celor 
două țări.

A fost examinat stadiul relațiilor 
bilaterale, relevîndu-se cu satisfac
ție evoluția lor continuu ascenden
tă. Totodată au fost evidențiate noi 
modalități și măsuri concrete și con
venite acțiunile de întreprins pentru 
adincirea și diversificarea, in per
spectivă a cooperării economice, 
tehnico-științifice și culturale dintre 
cele două țări.

(Agerpres)

Sosirea in Capitala 
a ministrului comerțuluiI 

din Sri Lanka
Miercuri după-amiază a sosit, în 

Capitală, ministrul comerțului din 
Sri Lanka, T. B. Illangaratne.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, de alte per
soane oficiale.

★

în aceeași zi. la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale au început convor
birile intre miniștrii de resort ai 
celor două țări, în cadrul cărora au 
fost abordate aspecte ale dezvoltării 
relațiilor comerciale bilaterale, pre
cum și posibilitățile existente pen
tru inițierea unor acțiuni de coope
rare între România si Sri Lanka.

(Agerpres)

ȘEDINȚA COMITETULUI MINIȘTRILOR APĂRĂRII Al STATELOR 
PARTICIPANTE IA TRATATUL DL LA VARȘOVIA

1

în zilele de 7—8 ianuarie 1975, 
la Moscova a avut loc ședința ordi
nară a Comitetului miniștrilor a- 
părării ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La lucrările comitetului au luat 
parte miniștrii apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, comandantul suprem al For
țelor Armate Unite și șeful Statului 
Major al Forțelor Armate Unite.

Pe timpul lucrărilor au fost exa
minate probleme ale activității cu
rente a organelor de conducere ale 
Forțelor Armate Unite.

Ședința Comitetului miniștrilor a- 
părării s-a desfășurat într-o atmos
feră prietenească, în spiritul înțele
gerii reciproce a tuturor participan- 
ților.

Asupra problemelor discutate au 
fost adoptate hotărîri puse de acord.

Ședința a fost prezidată de minis

trul apărării al U.R.S.S., mareșal al 
Uniunii Sovietice A. A. Greciko.

Primire la președintele 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
MOSCOVA 8 (Agerpres). — Nikolai 

Podgornii, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a primit miercuri, la Krem
lin, pe miniștrii apărării ai statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via, care au luat parte la ședința Co
mitetului miniștrilor apărării.

La primire au participat coman
dantul suprem si șeful Statului Ma
jor al Forțelor Armate Unite. între 
Nikolai Podgornîi și miniștrii apără
rii a avut loc o convorbire caldă, 
prietenească.

DINEU OFICIAL Cronica zilei
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Seara, la Palatul din Piața Victo
riei. primul ministru a! Guvernului 
Republicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu. împreună cu soția au 
oferit un dineu oficial în onoarea 
președintelui Consiliului de Miniștri

al Republicii Democrato Germane, 
Horst Sindermann, și a soției sale.

La dineu au participat Ion Pățan, 
Gheorghe Răduleseu, Mihai Marines
cu, George Macovescu, ■ membri ai 
guvernului, alte persoane oficiale.

Au participat Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
și celelalte persoane oficiale care în
soțesc pe președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane.

Au fost de față Vasile Vlad, am-

basadorul Republicii Socialiste Roma
nia la Berlin, și Hans Voss. ambasa
dorul R. D. Germane la București, 

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, 
cei doi șefi de guverne au rostit 
toasturi.

HANDBAL»

Toastul primului ministru 
al guvernului rumân

Toastul președintelui Consiliului 
ds Miniștri al R. D. Germane

în toastul său, primul ministru al 
guvernului, tovarășul Manea Mănes
cu, a adresat oaspeților un călduros 
salut tovărășesc și a subliniat bu
nele relații statornicite între cele 
două partide, țări și popoare.

îmi este deosebit de plăcut — a 
spus vorbitorul — să subliniez im
portanța hotărîtoare pe care o au 
pentru întărirea continuă a raportu
rilor de prietenie frățească dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană întil- 
nirile și convorbirile fructuoase din
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovară
șul Erich Honecker, primul secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania.

încheierea, în mai 1972. a primului 
Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală între Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Germană reprezintă un eve
niment remarcabil, care a deschis noi 
și largi perspective pentru amplifi
carea colaborării noastre pe multiple 
planuri.

Contactele dintre guvernele celor 
două țări, numeroasele întîlniri de 
lucru între miniștri, conducători de 
instituții și centrale industriale se 
înscriu pe aceeași linie a întăririi 
conlucrării dintre țările și popoarele 
noastre prietene.

în continuare, primul ministru a 
reliefat cu multă satisfacție rezulta
tele pozitive obținute in dezvoltarea 
colaborării economice, atît pe cale 
bilaterală, cit și pe plan multilateral, 
în cadrul C.A.E.R.

'Doresc să subliniez — a spus vor
bitorul — rolul pozitiv pe care îl are 
comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare econorhică in dezvoltarea 
colaborării dintre țările noastre. Con
siderăm. ca și dumneavoastră, că 
realizările obținute de cele două țări 
socialiste frățești pe calea progresu
lui economic și social deschid noi 
perspective dezvoltării raporturilor 
bilaterale, creează posibilități sporite 
pentru adincirea conlucrării pe mul
tiple planuri în interesul ambelor 
țări și popoare, al unității țărilor so
cialiste, al creșterii forței de atracție 
și a influenței socialismului în lume.

Nutrim convingerea, stimate tova
rășe președinte, că vizita dumnea
voastră, convorbirile pe care le-am 
început astăzi și le vom continua în 
zilele următoare vor contribui la în
tărirea prieteniei, la extinderea și a- 
dincirea colaborării frățești dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană. în spi
ritul stimei și încrederii reciproce 
care caracterizează legăturile între 
țările și popoarele noastre, al senti
mentelor de prietenie și respect re
ciproc. Toate acestea constituie baza 
sigură pentru a dezvolta în continua
re relațiile pe multiple planuri, 
pentru valorificarea și mai bună a 
posibilităților pe care le oferă struc
tura și nivelul de dezvoltare ale e- 
conomiiior noastre naționale. încă de 
Ia începutul acestor convorbiri au 
reieșit multiple posibilități de coope
rare în producție.

încheierea unui acord de lungă 
durată de colaborare și cooperare 
economică și tehnico-știintifică va 
crea, fără îndoială, un cadru favo
rabil pentru extinderea și adincirea 
relațiilor dintre țările noastre.

Sperăm că. în timpul pe care- îl 
veți petrece în mijlocul nostru, veți 
avea prilejul să cunoașteți . direct 
aspecte din munca și realizările po
norului român, care, strins unit în 
jurul partidului său comunist, al se
cretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. este hotărît să îndepli
nească înainte de termen- prevede
rile actualului cincinal, să transpună 
în viață documentele programatice 
ale Congresului al XI-lea.

Poporului nostru, a spus apoi to
varășul Manea Mănescu, îi sint bine 
cunoscute si se bucură sincer de 
realizările remarcabile ale oamenilor 
muncii din Republica Democrată 
Germană în îndeplinirea sarcinilor 
trasate de Congresul al VIII-lea al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. pentru edificarea societății so
cialiste dezvoltate. în promovarea 
unei' politici externe de pace și co

laborare. în afirmarea activă a tării 
dumneavoastră pe plan internațional. 
Folosesc și acest prilej pentru a vă 
adresa dumneavoastră, stimate tova
rășe președinte, și întregului popor 
al Republicii Democrate Germane 
cele mai calde felicitări. împreună 
cu urarea de a obține noi și mari 
succese în viitor.

în viziunea politică a României, 
prezentată cu claritate la Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român de secretarul, său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu — a spus 
în continuare primul ministru — în 
raportul de forțe pe plan mondial au 
intervenit, in ultimii ani, profunde 
mutații. Soluționarea unor probleme 
complexe pe calea tratativelor, orga
nizarea și desfășurarea cu rezultate 
pozitive a Conferinței general-euro- 
pene, precum și creșterea avîntului 
luptei maselor populare de pretu
tindeni au determinat trecerea la o 
politică de colaborare. Toate acestea 
au dus la inaugurarea unui curs nou 
în relațiile internaționale, la un în
ceput de destindere. Un rol impor
tant au avut in această direcție ță
rile socialiste, participarea lor acti
vă la soluționarea problemelor cu 
care este confruntată omenrrea.

Realismul politic ne determină 
însă să arătăm că acest curs spre 
destindere, conturat in ultimii ani, 
se află abia la inceput, este încă fra
gil. De aceea, apreciem că este ne
cesar să se acționeze cu inalt spirit 
de ' răspundere . pentr.u consolidarea 
cursului' destinderii, ' pentru soluțio
narea pe calea tratativelor a proble
melor lltf4ida.se: complexe ale vieții 
contemporane, pentru promovarea 
unei politici de colaborare pașnică, 
de egalitate intre toate popoarele, 
pentru asigurarea păcii mondiale.

în centrul politicii internaționale a 
României socialiste se situează con
stant dezvoltarea legăturilor de prie
tenie și solidaritate tovărășească cu 
toate țările socialiste. Totodată, Româ
nia acționează cu fermitate pentru 
extinderea și diversificarea legături
lor cu statele care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, cu celelalte 
tari ale lumii, indiferent de sistemul 
lor social, in interesul destinderii și 
colaborării internaționale.

La baza întregii noastre activități 
internaționale așezăm neabătut afir
marea in relațiile dintre state a prin
cipiilor deplinei egalități in drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc. nerecurgerii la forță șart la a- 
menintarea cu forța, respectării drep
tului sacru al fiecărei națiuni de a-și 
decide de sine'stătător calea dezvol
tării economico-sociale.

Ca țară socialistă europeană. Româ
nia acordă o însemnătate deosebită 
securității in Europa, instaurării pe 
continent a unui sistem de rejății 
noi, bazate pe angajamente ferme și 
măsuri concrete, care să favorizeze 
cooperarea neîngrădită între toate 
statele europene, dezvoltarea liberă 
a fiecărui popor, la adăpost de orice 
agresiune sau amestec din afară. In 
acest sens, ne pronunțăm pentru con
vocarea intr-un termen cit mai scurt, 
la nivel inalt. a ultimei faze a Con
ferinței general-europene.

Țara noastră consideră că astăzi, 
mai mult ca oricind. se impune ca 
popoarele să acționeze ferm, cu ho- 
tărire. pentru instaurarea unei noi 
ordini politice și economice mondiale, 
din care să fie . excluse războiul și 
agresiunea, să se realizeze măsuri 
efective de dezarmare, în primul rind 
de dezarmare nucleară, să fie lichi
dată subdezvoltarea unor întinse 
zone ale lumii, să se creeze climatul 
pentru colaborarea neîngrădită, rod
nică, între popoare.

în încheiere, tovarășul Manea 
Mănescu a toastat în sănătatea tova
rășului Erich Honecker, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania, a tova
rășului Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, a tovarășului 
Horst Sindermann și a tovarășei Sin
dermann, a celorlalți oaspeți ; pentru 
întărirea continuă a prieteniei fră
țești și colaborării multilaterale din
tre partidele, popoarele și țările noas
tre, pentru socialism și pace.în lume.

După ce a mulțumit pentru invi
tația care i-a fost adresată de a vi
zita România, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane 
și-a exprimat convingerea că actua
lele convorbiri, care se desfășoară 
într-o atmosferă tovărășească si con
structivă. vor contribui la adincirea 
pe mai departe a relațiilor prietenești 
între cele două state și popoare, la 
întărirea comunității țărilor socialiste.

Vorbitorul a relevat în coptinuare 
marile succese obținute de R. D. 
Germană pe drumul socialismului, în 
colaborare cu celelalte state ale co
munității socialiste. Cu toată forța — 
a spus președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D. Germane — oamenii 
muncii îndeplinesc sarcina principală 
hotărîtă de Congresul al VIII-lea al 
P.S.U.G.. sarcină care prevede sa
tisfacerea tot măi bună a cerințelor 
de viată materiale și culturale ale 
oamenilor printr-o muncă tot mai 
efectivă. Ei știu că realizările mari 
se răsplătesc pentru întărirea socia
lismului în general si pentru fiecare 
cetățean în parte. Concordanta între 
interesele sociale si personale a de
venit intr-adevăr o forță motrice ho
tărîtoare în statul nostru socialist al 
muncitorilor și țăranilor.

în mod sincer ne bucură marile 
realizări pe care le-au obtinut oa
menii muncii din Republica So
cialistă România, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Ele de
monstrează adevărul istoric că nu
mai socialismul este în stare să asi
gure fericirea poporului și să ofere 
siguranța socială și perspectiva clară 
tuturor oamenilor. Din toată inima 
felicităm pe comuniștii și pe toți 
oamenii muncii din Republica Socia
listă România pentru progresele isto
rice atinse în transformarea socia
listă a țării și. le dorim noi succese 
în îndeplinirea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al Partidului Comunist 
Român.

Noi sărbătorim în acest an — a 
sous vorbitorul — împlinirea a 30 de 
ani de la eliberarea de sub fascis
mul hitlerist de către glorioasa ar
mată sovietică, ca un eveniment so
cial important în dezvoltarea Repu
blicii Democrate Germane și în viața 
internațională. Populația noastră va 
sărbători acest eveniment conștientă 
de faptul că victoria Uniunii Sovie
tice a inițiat un avînt puternic tutu
ror mișcărilor revoluționare, a dat 
naștere la un capitol nou în proce
sul revoluționar mondial. Succesele 
pe care ambele noastre state le do- 
bindesc in comunitatea țărilor fră
țești in edificarea societății socialiste 
dezvoltate demonstrează în mod con
vingător superioritatea orinduirii so
cialiste. în timp ce lumea capitalului 
este cutremurată pină în temelii de 
contradicțiile imperialiste profunde, 
de crize economice și monetare, de 
inflații cronice și șomaj crescînd. în 
lumea socialismului se evidențiază 
tot mai mult avantajele acestei noi 
orinduiri.

Politica consecventă de pace a U- 
niunii Sovietice și a celorlalte țări 
socialiste frățești a dus la rezultate 
Însemnate. Pe arena mondială are

loc o schimbare de la ..războiul rece" 
spre destindere, în relațiile dihtre 
statele Cu orînduiri sociale diferite se 
impun din ce în ce mai mult princi
piile de coexistență pașnică. Rezulta
tele întîlnirii sovieto-americane la ni
vel înalt de la Vladivostok sint un 
pas de însemnătate In această direc
ție. Popoarele pot să respire mai liber 
și să privească cu mai multă încre
dere în viitor. în același timp nu sub
apreciem nici o clipă împotrivirea în
verșunată pe care reprezentanții tre
cutului, cercurile reacționare ale ca
pitalismului monopolist o manifestă 
față de noi progrese pe drumul des
tinderii și al transformărilor sociale 
progresiste. De aceea pledăm atît de 
energic pentru consolidarea destinde
rii șl peptru extinderea ei in toate re
giunile lumii.

După părerea noastră — a arătat 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane — Conferința de 
securitate și colaborare în Europa 
are o mare importanță în acest pro
ces. Noi milităm pentru încheierea ei 
cu succes în termenul. cit mai scurt 
și la nivel înalt

în continuare, vorbitorul a spus : 
Cu satisfacție putem constata că. 
odată, cu. încheierea. Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență, mu
tuală între R.D. Germană și România 
în mai 1972. ș-a deschis o etapă nouă, 
superioară în relațiile bilaterală.

O mare importanță pentru adîn- 
cirea colaborării dintre statele noas
tre o au întilnirile și rezultatele con
vorbirilor purtate- între primul Secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
tovarășul Erich Honecker, si secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cu succes se dezvoltă colaborarea 
dintre Partidul Socialist Unit din 
Germania și Partidul Comunist- Ro
mân, care sînt motorul dezvoltării 
tuturor relațiilor.

Relevind progresele obținute în 
dezvoltarea cooperării pe multiple 
planuri, vorbitorul a spus : Si noi 
sintem de părere că între cele două 
țări există posibilități multiple pen
tru lărgirea colaborării economice și 
tehnico-științifice. Pornind de la re
zultatele bune atinse, vrem să .abor
dăm in convorbirile începute moda
litățile de lărgire pe mai departe a 
colaborării noastre în toate direcțiile. 
Pentru aceasta există condiții bune; 
pe noi ne leagă telurile și idealurile 
comune în construcția societății so
cialiste dezvoltate și. concepția noas
tră comună despre lume, marxism- 
leninisnjul.

în incheiere, președintele Consiliu
lui de Miniștri-al R. D. Germane a 
toastat in sănătatea secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășului Manea 
Mănescu și a soției sale, a tuturor 
celor prezenți, pentru Partidul So
cialist Unit din Germania și Partidul 
Comunist Român, pentru întărirea în 
continuare a prieteniei și colaborării 
între R. D. Germană și Republica 
Socialistă România. între toate țările 
socialiste.

La Ambasada Uniunii Sovietice 
din București a avut Ioc, miercuri 
la amiază, o conferință, de presă la 
care au luat parte ziariști români, 
precum și corespondenți ai presei 
străine.

Ambasadorul Uniunii Sovietice în 
țara noastră, V. I. Drozdenko, a fă
cut o expunere privind „Bilanțul a- 
nului 1974, an determinant al celui 
de-al nouălea cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S.". 
Relevind rezultatele deosebite obți
nute anul trecut de poporul sovietic 
în toate sectoarele economiei irațio
nale, vorbitorul a arătat că au fost 
create condițiile necesare pentru o 
activitate și mai intensă, care vor 
asigura ritmuri tot mai înalte de 
dezvoltare, ridicarea în continuare 
a bunăstării oamenilor muncii. In
terlocutorul s-a referit apoi la dez
voltarea legăturilor do prietenie fră
țească și colaborare . multilaterală 
dintre România și U.R.S.S.

■fc
în cursul zilelor ’de marți și 

miercuri, delegația militară zaireză, 
condusă de generalul 'de' corp de 
armată Bumba Moaso Djogi. căpi- 
tan-general al Forțelor Armate zai- 
reze, a vizitat Școala militară de ofi
țeri activi de artilerie antiaeriană și 
radiolocâție „Leontin Sălăjan".' un 
centru de instrucție, ‘precum Și une
le obiective economico, culturale și 
turistice din județele Brașov și Pra
hova.

★

Miercuri a plecat la Varșovia de
legația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, condusă de 
tovarășa Tamara Dobrin. vicepreșe
dinte, care va face o vizită pentru 
sehimb .de experiență ■ în R.P. Polo
nă, la invitația Comitetului Național 
al Frontului Unității Poporului.

La plecare, pe aeroportul Otooeni. 
delegația a fost salutată dc tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității StiCialiste.

Au fost, prezenți membri ai Am- 
'basadei R.P. Polone la București.

(Agerpres)

REVISTA ECONOMICĂ
nr. 1/1975

Din sumar : Coordonate aje civili
zației socialiste. Creativitate, econo
micitate, umanism.

Documentele Congresului al XI- 
Ita — ghid în acțiune. Model 
strălucit de proiectare sisțejnatică- 
timanistfi a viitorului. Opiniile mi
niștrilor privind; Priorități și op
țiuni economice ale ariilor 1974—1975 
(Virgil Actarian, ministrul industriei 
metalurgice, Florian Dănălache, pre
ședintele UCECOM, Traia'n 
ministrul transporturilor și 
municațiilor, Mihai Florescu, minis
trul industriei chimice),..

Cincinalul — înainte de termen ! 
Un imperativ al efiefenței ; Utiliza
rea intensivă a potențialului tehnic-. 
productiv.

Documentar : în sprijinul parti-., 
cipanților la învățămintul pdli- 
tico-ideologic, economic’ și la progra
mele de reciclare : o Politica econo
mică a P.C.R. în domeniul diferite
lor ramuri de activitate. © Noțiuni 
și categorii economice. Conceptul

Du'da$, 
teleco-

(Urinare din pag. I)
pe care și-i amintește, 
în special fete, nu
mără la iuțeală trei 
profesoare, o arhitectă 
și zece ingineri, „ba 
cu Lorica Găină — 
unsprezece". 3 + 1 + 
11 = 15. Cincispre
zece din treizeci și 
nouă !

...O masă, cu pînză 
probabil roșie, ornată 
cu ghivece cu primule 
și mușcate. Șapte băr
bați și o femeie aș
teaptă să semneze un 
angajament, către care 
arată solemn un al 
nouălea personaj — 
maistrul. Lozinca de 
deasupra grupului lă
murește semnificația 
momentului : „Cinste

tovarășilor care și-au 
luat mașina in păstra
re socialistă !“ Era 
Una din primele forme 
ale noii răspunderi : 
producătorii deveni
seră și proprietari.

Un set masiv de fo
tografii marchează cei 
16 ani de activitate a 
maistrului Crețu — u- 
cenicul livid de odini
oară, argatul care 
meșterea trotinete — 
ca director al școlii 
profesionale a uzinei 
de tractoare. Cite poze 
— atîtea generații de 
constructori de mașini. 
Cîți constructori — a- 
titea biografii, atîtea 
picături de istorie.

Pe unii îi reintilnim 
în alte amintiri tradi
ționale : cele de la de
monstrațiile de 1 Mai

și .23 August. întot
deauna deschizînd sau 
închizind, simbolic, co
loanele manifestanț'i- 
lor de la Brașov. în
totdeauna retrăgin- 
du-se la iarbă verde.

Campionatul mondial universitar
După o zi de odihnă, echipele 

participante la campionatul mondial 
universitar masculin de handbal re
iau întrecerea cu disputarea prime
lor meciuri din turneele semifinale.

Cele două partide din grupa semi
finală B (in care, după aprecierile 
majorității specialiștilor. echipele 
sint de forte sensibil egale) se vor 
desfășura La Palatul sporturilor si 
culturii dm Capitală. Cum în aceas
tă grupă se află și handbaliștii ro
mâni, se scontează ne un mare aflux 
de' spectatori. De la ora 17 se întîl- 
nese echipele Poloniei și Iugoslaviei, 
iar. în continuare. selecționata 
României va primi replica formației 
Bulgariei. Repriza a doua a acestui ■ - ■ -r

TENIS:

joc va fi transmisă în direct, de Ia 
ora 19. la televiziune.

Meciurile grupei semifinale A se 
vor disputa in orașul Pitești, după 
următorul program : Cehoslovacia — 
Spania (ora 17) ; U.R.S.S. — R.F. 
Germania (ora 18,15).

■Ar
în localitatea vest-germană Neu

muenster s-a jucat meciul revanșă 
dintre selecționatele masculine de 
handbal ale R.F. Germania și Sue
diei. De data aceasta, victoria a re
venit handbaliștilor suedezi cu sco
rul de 16—14 (6—7). în primul joc, 
disputat la Minden, echipa R.F. Ger
mania cîștigase cu scorul de 15—12 
(10-8).

Depunerea unei coroane
de flori

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, Horst Sindermann, împreună 
cu persoanele oficiale care îl înso
țesc, a depus, miercuri după-amiază, 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

în fața monumentului era aliniată

o gardă militară de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale Repu
blicii Socialiste România și Republi
cii Democrate Germane.

După depunerea coroahei, premie
rul R.D. Germane și celelalte per
soane oficiale au păstrat un moment 
de reculegere. A fost apoi vizitată 
rotonda monumentului.

tinără ingineră...
Fotografii cu nora, 

cercetătoare științifică 
la...

Fotografii din peri
oada pregătirii pentru 
doctorat...

IMAGINI DINTR-UN ALBUM
in plăcute și bineme
ritate destinderi, după 
zilele de emulație și 
muncă avînt.ată ce 
preced, caracteristic, 
marile sărbători.

Fotografii cu băiatul,- 
proaspăt absolvent de 
facultate...

Fotografii cu fata.

Și. în Sfîrșlt, foto
grafiile... „suspiciu
nii" 1 Imagini din ziua 
in care Gheorghe Cre- 
țu s-a „îmbolnăvit" 
de stomac. Grupuri 
vesele, flori multe, a- 
nimație. Un singur om 
trist — sărbătoritul. 
Maistrul, șeful de sec

ție, pedagogul majori
tății membrilor ei. ie
șea la pensie după 62 
de ani de viată și 46 
de ani de muncă in 
industrie. Elena Crețu 
își amintește : „A ve
nit acasă îmbufnat. 
Zicea : «Ce-or fi făcut 
atita sărbătoare ? Se 
bucurau că scapă de 
mine ?». De a doua zi 
n-a mai avut poftă de 
mîncare. îl durea din- 
tr-o dată stomacul. Pe 
la ora zece o lua spre 
urină. mergea în ate
lier, mirosea puțin ae
rul acela și se întor
cea acasă sănătos A 
doua zi la fel. Tot așa 
pînă la poza aceas
ta...".

Ultima fotografie îl 
reprezintă pe Gheor
ghe Crețu la scara u-

nui avion TAROM. La 
63 de ani, începînd o 
nouă viață. Aceea de 
specialist ■ român Ia 
una din uzinele pe 
care țara noastră le 
construiește pe alte 
meleaguri. Motiv pen
tru care n-a fost pre
zent să ne comenteze 
dinsul albumul de fa
milie.

îi mulțumim, totuși, 
de la distanță, pentru 
că am fost găzduiți în 
sanctuarul amintirilor 
personale. Am aflat că 
acolo, pe continentul 
Asiei, dînsul e cel ce 
primește și distribuie 
„Scînteia". îi mulțu
mim. deoarece ni s-a 
adeverit din plin că 
un album de familie 
este un. mic album de 
istorie.

ta Brăila a început
BRĂILA (Prin telefon, de la Tra

ian Enache). — în sala sporturilor 
din Brăila s-a dat startul în manșa 
întîi a Circuitului de tenis al Româ
niei. prima Competiție de acest gen 
din țara noastră. Cei aproape 1 000 
de spectatori ati asistat la întreceri, 
în general, dirze, plăcute, lată si re-

ÎN CÎTEVA
© Aseară Ia Sofia, în cadrul sfer

turilor de finală ale competiției fe
minine de baschet dotată cu „Cupa 
Liliana . Ronchetti", echipa Levski 
Spartak Sofia a învins cu scorul de 
64—51 (35—26) pe I.E.F.S. Bucu
rești. Returul va avea loc la 15 ia
nuarie, la București.

© Pugilistul spaniol Jose Duran 
și-a păstrat titlul de campion euro
pean la categoria mijlocie-mică în 
gala desfășurată la „Stadthalle" din 
Viena, Jose Duran l-a învins la 
puncte, după 15 reprize, pe șalange- 
rul său, boxerul austriac Franz 
Csandl.

e Asociația ziariștilor sportivi din 
Beigia l-a desemnat, pentru a șasea 
oară consecutiv, pe celebrul ciclist

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a răcit In toa

te regiunile. Cerul a fost mal mult aco
perit. Au căzut precipitații temporare, 
pial ales sub formă de ploaie, in Ba
nat și Crișana, iar în Maramureș, in 
cea mai mape parte, a Moldovei și în 
zona de munte a nins. In Transilvania 
precipitațiile au fost sub formă de 
ploaie, lapoviță și ninsoare. Local, a 
plouat în Oltenia, pe litoral ți în vestul 

..Munteniei, .Vintul a suflat moderat, cu 
unele intensificări in Crișana, sudul 
Transilvaniei și în zona de munte. In 
București : Vremea s-a răcit ușor. Cerul 
a fost mal mult noros. Vintul a suflat 

„vPotrivit. Temperatura maximă a fost 
de 7 grade.

Timpul proBsWl pentru zilele dc 10, 
■ 11 și 12 ianuarie. In țară : Vremea va 
continua să se răcească în toate regiu
nile țării, mai ales la începutul interva- 

• lului. Cerul va fi mai mult acoperit.
Vor cădea precipitații locale, îndeosebi

„Circuitul României"
zultatele înregistrate pînă la ora cind 
transmitem această știre : Nemeș— 
Santel I. 1—6. 6—2, 7—6 ; Rusu—Ke- 
rekeș 0-6. 7—5, 6—2 ; Hărădău D.— 
Curcă 6—1. 6—2 ; Sbtiriu V.—Tăbă
raș 7—6. 3—6, 6—3 ; Ovici—Mirea 
6—4. 6—2,

RÎNDURI
Eddy Merckx drept ce! mai bun 
sportiv belgian al anului. Eddy 
Merckx a totalizat 487 puncte, fiind 
urmat în clasament de fotbalistul 
Paul van Himst și de ciclistul Roger 
de Vlaeminck.

« In turul doi al turneului interna
țional feminin do tenis de la San 
Francisco, jucătoarea cehoslovacă 
Martina Navratilova a învins-o în 
mod surprinzător (cu 1—6, 7—5, 7—6) 
pe americanca Rosemary Casals. In 
celelalte partide, disputate între te- 
nismane americane , s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Billie Jean 
King — Betty Grubb 6—3, 6—4: Chris 
Evert — Wendy Overton 6—1, 6—0 ; 
Julie Heldman — Pam Teeguarden 
6—3, 6—4,

de nord a țării, și sub formă de ploaie, 
lapoviță și ninsoare în celelalte regiuni. 
Vînt potrivit, cu unele intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 10, și zero grade, Iar cele 
maxime vor oscila între minus 4 șl 
plus 4 grade. La munte, pe alocuri, ză
pada va fi spulberată. In București : 
Vremea va continua să se răcească, ma< 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi mai mult acoperit Vor cădea preci
pitații temporare, mai ales sub formă 
de ninsoare. Vînt potrivit, cu unele in
tensificări.

PRONOEXPRES
NUMERELE

GEREA DIN 8
EXTRASE LA TRA- 

IANUARIE 1975
I : 39 27 21 13 40 8 
a Ii-a: 24 7 22

Săptăminalul britanic „OBSERVER" a publicat recent un comen
tariu consacrat problemei locuințelor in Anglia, din care extragem.

Au trecut opt ani — arată autorul 
comentariului — de cind filmul „Ca- 
thy — hai acasă !“ impresiona în 
mod deosebit Anglia, atrăgindu-i a- 
tenția asupra mizeriei umane gene
rate de penuria de locuințe, proble
mă aflată de multă vreme în primul 
plan al atenției opiniei publice.

Am răsfoit de curind publicațiile 
de prin 1966 și, in primele materiale 
care se ocupau de această problemă, 
cuvinte, cum sînt „criză" și „scandal" 
erau larg folosite ; dar ele pot fi în- 
tilnite și azi în fiecare ziar.

Se spunea atunci că problema tre
buie tratată ca o chestiune de „ur
gență națională". Și se prezentau 
statistici. De pildă, că pe unele liste 
întocmite de organisme de resort 
londoneze figurau atunci 150 000 fa
milii fără adăpost, care solicitau lo
cuință. Astăzi, însă, pe aceleași liste 
figurează 210 000 familii aflate în a- 
ceeași situație !

în acești opt ani s-au elaborat ra
poarte fără număr asupra fiecărui 
aspect al problemei locuințelor. Fie
care dintre partidele politice aflate 
în opoziție a făcut din aceasta o 
chestiune politică majoră. Au apărut 
totodată, în ziare, sau au fost pre
zentate la radio și televiziune un ma
re număr de reportaje impresionante 
pe tema respectivă.

Este vorba, intr-adevăr, de o criză 
permanentă a societății engleze ; o 
criză, o problemă, un scandal cu un 
caracter constant, de fiecare zi, me
reu prezente și niciodată soluționate. 
La opt ani de cind chestiunea locu

ințelor s-a plasat cu atîta acuitate 
în atenția cercurilor politice și a opi
niei publice, unde a și rămas ca a- 
tare, soluțiile respective n-au fost 
găsite. Rezultatele obținute în acest 
domeniu, atît pe planul sectorului 
privat, cît și al celui public, sînt 
practic nule. Bătălia disperată pen
tru spațiu locuibil este la fel de in
tensă ca și pînă acum.

Referindu-se la aceeași 
titlul „Locuințele : o tristă 
apărute zilele acestea la 
ce urmează :

Cel puțin 6 milioane de case din 
Anglia sint nesatisfăcătoare, jude
cate chiar după cele mai elementare 
criterii. Puse alături, aceste clădiri 
ar putea ocupa ambele laturi ale 
unei străzi lungi de 12 000 mile (o 
milă = 1 G09 metri), care, pornind de 
la Londra, ar ajunge pînă la cel mai 
îndepărtat punct din estul Australiei 
și chiar dincolo de acesta. Dacă un 
om ar vrea să parcurgă o asemenea 
stradă, aceasta i-ar lua, mergind 
fără oprire zi și noapte, nu mai pu
țin de 5 luni.

în astfel de termeni, dl. Fred 
Berry, fostul director al Consiliului 
național pentru problema locuințe
lor, își desfășoară analiza a ceea ce 
el descrie drept „marele eșec brita
nic". Cartea sa, apărută în librării, 
reprezintă un sumbru act de acuza
re a incapacității unei societăți re
lativ bogate de a asigura satisface-

EXTRAGEREA
EXTRAGEREA

38 17
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 1 691 151 lei din care 942 316

tor
Dacă ne-am pune întrebarea : care 

este cauza menținerii acestei situa
ții ?, am putea răspunde : lipsa de 
hotărîre atît a forurilor politice, cît 
și a celor care dețin capitalurile ne
cesare construcției de locuințe. Nu 
poți să nu fii uimit de discrepanța 
dintre capacitatea noastră de a ra
ționa și incapacitatea de a acționa 
în fața suferințelor. S-a spus me
reu : „Vom acționa miine"......săptă-
mîna viitoare"... „peste o lună sau 
un an". Dar lipsa de hotărîre a ți
nut totul in loc.

problemă, ziarul „TIMES" publică — sub 
istorie a eșecurilor" — recenzia unei cărți 
Londra, recenzie din care redăm pasajele

rea unei necesități umane de bază 
— respectiv adăposturi decente pen
tru cetățenii ei. Ca atare, esența 
problemei crizei de locuințe trebuie 
considerată nu din punctul de ve
dere al prețurilor ridicate ale tere
nurilor, al ratei prohibitive a Ipote
cilor sau al altor dificultăți care-i 
confruntă pe proprietari sau con
structori : ea constă în faptul că 
milioane de oameni mai trăiesc încă 
în condiții aproape intolerabile.

Autorul cărții cere ca forurile gu
vernamentale să se preocupe direct 
și efectiv de soluționarea acestei 
chestiuni. Este necesar — arată au
torul cărții — ca problema locuințe
lor să fie scoasă din mina autorită
ților locale și încredințată unui or
ganism central ferit de atmosfera 
meschină, de ușurința și uneori se- 
micorupția care caracterizează are
na politică locală.

lltf4ida.se
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ALGERIA

A treia fază 
a revoluției agrare

ALGER 8 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : începutul anu
lui 1975 a marcat în Algeria lansa
rea oficială, de către președintele 
Houari Boumediene, a celei de-a 
treia faze a revoluției agrare, care 
are ca obiectiv esențial amenaiarea 
si punerea în valoare a zonei de 
stepă. Un vast program, cunoscut sub 
denumirea de „Cod pastoral", a fost 
pus în practică pentru fertilizarea 
acestui tinut de aproape 20 de mi
lioane de hectare. în vederea obți
nerii unei producții superioare de la 
cele aproximativ zece milioane de 
ovine aflate in această zonă. Accen
tul se pune îndeosebi pe exploata
rea mal rațională, pe baze științifi
ce. a pășunilor si izlazurilor si Pe 
îmbunătățirea raselor de animale.

Pe plan social, noua etapă a re
voluției agrare algeriene vizează se- 
dentarizarea populației nomade din 
zonă. în acest scop, sînt prevăzute 
a fi construite noi locuințe, sate- 
pilot. scoli, dispensare medicale, ma
gazine. care să grupeze In unele cen
tre administrative pe cetățenii no
mazi și să îi integreze într-o acti
vitate productivă permanentă. Re
voluția agrară îsi propune, de ase
menea. limitarea, în- funcție de spe
cificul ramurii si tradiției locale, a 
turmelor și pășunilor marilor pro
prietari. crearea de cooperative a- 
gricole si alte forme de întrajuto
rare specifice păstoritului în comun, 
crearea de unități agro-alimentare 
pentru prelucrarea cărnii, laptelui, 
linii și pieilor de animale, menite 
să integreze stepa în dezvoltarea și 
modernizarea întregului sector agri
col. ramură de bază a economiei na
ționale algeriene.

agențiile de presă transmit:
Sesiunea Comitetului 

penUu eliberare al 0.0.a 
început in capitala Tanzaniei. în șe
dința de deschidere, președintele tă
rii gazdă. Julius Nyerere. a mențio
nat că 1974 a fost un an al succe
selor pentru multe popoare de pe 
continentul african in lupta pentru 
eliberare si independență și a adre
sat un apel tuturor statelor membre 
ale O.U.A. de a-și intensifica efor
turile pentru eliberarea definitivă a 
Africii de colonialism si rasism.

Președintele Venezueiei, 
Carlos Andres Perez, a adresat un 
apel tuturor șefilor de stat din A- 
merica Latină să-și unească efortu
rile pentru a dezbate in cadrul Or
ganizației Statelor Americane (O.S.A.). 
aspectele discriminatorii in sfera re
lațiilor comerciale dintre cele două 
Americi. Pe de altă parte, la Bogo
ta s-a anunțat că. sprijinind pozi
ția guvernelor Venezuelei. Ecuado
rului. Perului si Mexicului. Colum
bia este de acord cu convocarea u-

Popoarele Europei au intrat în noul an cu speranțe reînnoite in consolidarea cursului, incă fragil, al 
destinderii pe continent. Anul 1975 se anunță — cu speranța îndreptățită de progresele înregistrate pînă in pre
zent — ca anul finalizării conferinței general-europene. Firește, tinerea conferinței nu va însemna încheierea 
procesului de edificare a securității pe continent, ci doar un început. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pornind de la cadrul juridic creat ca rod al conferinței, toate popoarele, națiunile și guvernele interesate 
vor trebui să acționeze, în continuare, pentru ca dezideratul unor relații noi, dc colaborare intre toate popoa
rele continentului să se transforme într-o realitate trainică, asigurîndu-se efectiv dezvoltarea fiecărei națiuni, 
in condiții de securitate. Ia adăpost de orice act de forță, potrivit propriiior interese. în concordantă cu nă
zuințele sale.

Tocmai in lumina acestui imperativ și răspunzînd interesului opiniei publice din (ara noastră față 
de perspectivele realizării în fapt a securității europene. „Scînteia" s-a adresat unor importante personalități 
politice, solicitîndu-le să răspundă la următoarea întrebare :

„Cum vedeți materializîndu-se conceptul de securitate, ce considerați că trebuie 
făcut pentru înfăptuirea în practică a obiectivelor înțelegerii, cooperării și bunei veci
nătăți aflate în centrul preocupării conferinței general-europene

Pentru a asigura 
trăinicia procesului 

de destindere
Kurt WALDHEIM, 

secretarul general al O.N.U.:

„în iulie 1973, cînd am avut plă
cerea de a participa la deschiderea 
Conferinței pentru securitate si 
cooperare in Europa, mi-am expri
mat încrederea că această reuniune 
istorică reprezintă începutul unui 
nou capitol, plin de speranțe. în is
toria Europei și a lumii. De ase
menea. arătam că acestei conferințe 
îi revine sarcina de a edifica o nouă 
structură a păcii nu numai pentru 
noi insine. sau pentru copiii noștri, 
dar și pentru generațiile viitoare.

Acum, după un an și jumătate, 
oîntem bucuroși să constatăm că. în 
urma unor negocieri îndelungate, a- 
mănuntite și răbdătoare, au fost ob
ținute rezultate importante in toate 
problemele abordate la conferință. 
Aceste rezultate pozitive și continua 
evoluție a procesului de cooperare 
si de creștere a încrederii reciproce 
dintre state în Europa oferă o bază 
rezonabilă si realistă ce ne îndrep
tățește să apreciem că acum există 
condiții favorabile pentru încheierea 
cu succes a conferinței în anul în 
care am pășit.

Sper că realizările conferinței eu
ropene vor constitui pași importanți 
și esențiali spre atingerea obiectivu
lui cuprinzător al edificării pe con
tinentul european a unui sistem de 
relații interstatale bazat pe o largă 
cooperare politică, economică și cul
turală. precum și pe o adevărată în
țelegere și respectare a valorilor și 
intereselor fiecărui stat.

De asemenea, sper că în noile cir
cumstanțe și in climatul politic po
zitiv existent în relațiile dintre na
țiunile europene va fi posibil să se 
înainteze spre reducerea efectivelor 
militare și armamentelor de pe con
tinent, în scopul de a da procesului 
destinderii un caracter durabil".

Președintele Consiliului Comandamentului Revoluției• 1 
din libia a primit pe consilierul președintelui României APROPIAT

—(--------------------- s-----------
TRIPOLI 8 (Agerpres). — Moam- 

mer El Geddafi, președintele Consi
liului Comandamentului Revoluției 
din Republica Arabă Libiană, a pri
mit pe Nicolae Doicaru, consilier al 
președintelui Republicii' Socialiste 
România, care i-a inminat un mesaj 
din partea ■ tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România. Cu acest prilej, 
șefului statului libian i-au fost trans
mise urări de sănătate, de fericire 
personală și de prosperitate pentru 
poporul libian. La rîndul său, pre
ședintele Consiliului Comandamen

In preajma negocierilor 
asupra problemei cipriote
NICOSIA 8 (Agerpres)., — Nego

cierile asupra problemei cipriote și 
a viitorului insulei vor fi deschise 
de către cele două părți cipriote săp- 
tămînă viitoare. Această decizie a 
fost anunțată in comunicatul publi
cat miercuri la sfirșitul unei între
vederi a liderilor comunităților grea
că și turcă din Cipru, GLafkos de
rides, și, respectiv, Rauf Denktaș, la 
care a participat și reprezentantul 
personal al secretarului general al 
O.N.U. în Ci.pru, Luis Weckman- 
Munoz. Comunicatul informează că 
cei doi reprezentanți vor continua 
simultan convorbirile asupra proble
melor umanitare, care au fost sus
pendate la începutul lunii decem
brie. cu citeva zile înainte de întoar
cerea în Cipru a președintelui 
Makarios.

Pe de altă parte, comunicatul a- 
nunță, potrivit agenției France 
Presse, că .prima problemă pe care., 
o vor aborda negociatorii va fi aceea 
a puterilor și funcțiilor unui guvern 
federal intr-un stat federal.

nei reuniuni extraordinare a Consi
liului Permanent al O.S.A.. pentru 
analizarea relațiilor economice intre 
țările din America Latină, membre 
ale O.S.A.. și S.U.A.

Intîlnirea de lucru a
trilor de finanțe și a guvernatori
lor băncilor naționale din țările 
membre ale Pieței comune s-a în
cheiat Ia Londra cu un acord asu
pra necesității creării unui sistem de 
„reciclare a petrodolarilor", prin in
termediul Fondului Monetar Inter
national. Aceasta ar fi. potrivit pă
rerii participanților. una din căile de 
soluționare a dificultăților financiar- 
monetare și a marilor deficite ale 
balanțelor de plăti cu care sînt con
fruntate majoritatea țărilor occiden
tale.

R. P. Chineză și Botswa- 
jțjj au stabilit relații diplomatice la 
nivel de ambasadă, informează un 
comunicat comun, al celor două țări.

ANCHETA INTERNAȚIONALĂ A „SCÎNTEIl"

Imperativul actualității: prin acțiunea 
la consolidarea destinderii și dezvoltarea 

pe continentul european
Necesitatea unui 

organism permanent 
Prof. univ. 

Marian DOBROSELSKI, 
președintele Comitetului polonez 
pentru securitate și cooperare 

în Europa, șeful delegației poloneze 
la cea de-a doua fază a Conferinței 

general-europene:

„Semnarea documentelor conferin
ței de către șefii de state și guverne, 
act ce va încununa, in faza a treia, 
activitatea laborioasă desfășurată de 
delegațiile statelor participante, va 
conferi hotărîrilor adoptate o deose
bită importantă politică. Este nece
sar ca în noul an 1975 să fie între
prinse acțiuni concrete care să con
tribuie la întărirea securității con
tinentului nostru. în ansamblu, și a 
fiecărei țări europene în parte, la 
extinderea colaborării multilaterale 
dintre toate statele Europei.

într-unul din proiectele de docu
mente. examinat în cadrul actualei 
faze de la Geneva, se subliniază ne
cesitatea și utilitatea amplificării e- 
forturilor unilaterale, bilaterale și 
multilaterale pentru realizarea telu
rilor ne care și le propune conferin
ța. și anume, consolidarea procesu

tului Revoluției, Moammer El Ged
dafi, a adresat cele mai bune urări 
de sănătate și fericire pentru pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, de pace 
și progres pentru poporul român.

Au fost discutate probleme privind 
dezvoltarea și diversificarea relații
lor româno-libicne. Șeful statului li
bian a dat o înaltă apreciere vizitei 
efectuate anul trecut in Libia de pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a exprimat dorința părții libiene de 
a dezvolta in continuare relațiile de 
prietenie și colaborare eu țara noas
tră.

ANGLIA

O nouă campanie pentru 
economisirea energiei

LONDRA 8 (Agerpres). — O nouă 
campanie de mare amploare a fost 
declanșată în Anglia în vederea eco
nomisirii energiei. Oficiul dezvoltă
rii economiei naționale a întocmit un 
cuprinzător raport în care se men
ționează că pentru Marea Britanie 
„este imperios necesar să se econo
misească energia în toate sectoarele 
de activitate". Ca măsuri imediate se 
au în vedere întărirea restricțiilor 
de reducere a vitezei de circulație a 
automobilelor prin dublarea amenzi
lor. aplicarea de la. 13 ianuarie a re
stricțiilor la încălzirea birourilor si a 
clădirilor oficiale, introducerea de 
noi tehnologii în industrie pentru 
reducerea co.nsumului de energie, 
extinderea studiilor si cercetărilor în 
acest domeniu, eduțarea întregii 
populații în vederea dezvoltării spi
ritului de economisire a energiei etc. 
De asemenea, se întrevede posibili
tatea unor, noi scumpiri a tuturor 
tipurilor de combustibil, in scopul 
de a determina si ne această cale 
economisirea.

Cavernele Cehoslovaciei 
Și SUStrlei au să ridice
reprezentantele lor diplomatice de la 
Praga și Viena la rang de ambasade 
— transmite agenția C.T.K.

Remaniere guvernamen
tală în 2air. La Kinshasa a ț»st 
anunțată o remaniere guvernamen
tală. în urma căreia generalul Mo
butu Șese Seko și-a asumat, in a- 
fara funcției de șef al statului zai- 
rez. portofoliile de comisar de stat 
pentru apărarea națională, pentru 
problemele foștilor combatanți și 
pentru plan. Titular al Ministerului 
de Externe este Bula Mandungu.

Ministrul de externe al 
Greciei, Dimitrios Bitsios, aflat 
intr-o vizită oficială de trei zile in 
R. P. Bulgaria, și-a început miercuri 
convorbirile cu Petăr Mladenov, mi
nistrul bulgar al afacerilor externe.

lui de destindere și asigurarea ire
versibilității sale. întărirea păcii și 
colaborării. Considerăm că de o mare 
însemnătate pentru atingerea teluri
lor propuse este crearea de către 
conferință a unui organism perma
nent in vederea continuării efortu
rilor ce vizează pacea, securitatea 
și cooperarea europeană".

Securitatea — nu numai 
opera guvernelor, 

ci a popoarelor inseși 
Raymond GOOR, 

președintele Comitetului internațional 
al opiniei publice pentru securitate 

și cooperare europeană :

„Punerea în aplicare a principiilor 
convenite la Conferința general-eu- 
ropeană este, desigur, mai dificilă 
decit formularea lor. Pe baza do
cumentelor laborios formulate la Ge
neva. ce urmează a fi aprobate și 
semnate la Helsinki. în cursul celei 
de a treia faze, va fi edificat noul 
sistem de securitate colectivă și se 
vor țese progresiv legăturile unei 
cooperări multilaterale. Va fi vorba, 
de asemenea, de instaurarea unui 
nou spirit in Europa, fondat oe în-

ORIENTUL Comunicat comun iugoslavo-portughez

® Vizita șahinșahului Iranului 
in Iordania © Convorbirile la 

nivel înalt libanezo-siriene

AMMAN 8 (Agerpres). — La în
cheierea convorbirilor oficiale dintre 
regele Hussein al Iordaniei și șahin- 
șahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, miercuri a fost 
dat publicității un comunicat comun, 
în care se arată că cei doi șefi de 
stat, discutind situația din Orientul 
Mijlociu, au relevat necesitatea con
tinuării eforturilor pentru realizarea 
unei păci bazate pe justiție, care să 
constituie fundamentul dezvoltării și 
progresului continuu în regiune. 
Părțile și-au exprimat interesul pro
fund în păstrarea păcii mondiale, 
îndeosebi in ceea ce privește Orien
tul Mijlociu, in conformitate cu Car
ta O.N.U. și rezoluțiile O.N.U., pro- 
nunțîndu-se pentru eliberarea teri
toriilor arabe ocupate și restabilirea 
drepturilor poporului palestinean.

BEIRUT 8 (Agerpres). — în co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei întreprinse marți 
in Liban de președintele Siriei, Ha
fez El Assad, se arată că părțile 
și-iau exprimat satisfacția față de 
relațiile frățești dintre Siria și Li
ban și și-au manifestat hotărîrea de 
a acționa pentru dezvoltarea lor și 
în viitor.

Comunicatul menționează că în 
cadrul discuțiilor au fost examinate 
și atacurile israeliene repetate asu
pra teritoriului Libanului. După cum 
arată comunicatul, „președintele Ha
fez El Assad a declarat că Siria spri
jină Libanul prin toate mijloacele 
de care dispune — militare, politice 
și economice — și este gata să răspun
dă oricărei cereri din partea Liba
nului pentru a-i da posibilitatea să 
reziste, să înfrunte agresiunea și 
să-și apere suveranitatea și integri
tatea teritorială". Președintele Su
leiman Frangieh a acceptat invitația 
de a face o vizită in Siria.

Ciocniri între poliție și
au avut loc la complexulgreviști

minier aurifer Vaal Rees. proprie
tatea firmei ..Anglo-American Cor
poration" din Republica Sud-Afri- 
cană. unde 12 000 de salariați au 
încetat lucrul. în urma ciocnirilor 
patru muncitori și-au pierdut viața 
și alți 22 au fost răniți.

Programul Alimentar Mon
dial (P.A.M.) a hotărit să acorde 
un ajutor de urgență în alimente în 
valoare de 569 200 dolari populației 
din zona afectată de recentul seism 
din Pakistan.

Populația Bulgarieiera- 13 
începutul acestui an. de 8 706 000 de 
locuitori.

Primul ministru al Maro
cului, Ahmed Osman, l-a primit, 
marți, pe Claude Cheysson, membru 
al Comisiei Executive a C.E.E., care 
întreprinde o vizită oficială la Ra
bat. întrevederea a prilejuit părților 
o trecere in revistă a modalităților 
de consolidare a cooperării dintre 
Maroc și Piața comună și un amplu 
schimb de vederi asupra perspecti
velor cooperării arabo-vest^euro- 
pene.

credere reciprocă și pe respect mu
tual. intr-o perspectivă de interese 
comune și de participare eficace la 
pacea mondială.

Aceasta va fi opera nu numai a 
guvernelor și a oamenilor politici, 
ci. în același timp, a popoarelor în
seși și a diverselor lor organizații.

Departe deci de a fi terminată, 
misiunea reprezentanților opiniei 
publice abia începe. Temeliile- șint 
puse. Dar edificiul urmează să fie 
abia construit. Tocmai de aceea. Co
mitetul internațional al opiniei pu
blice pentru securitate și cooperare 
europeană, de la Bruxelles, a luat 
hotărîrea să convoace, în primă
vară, o nouă mare adunare a re

prezentanților opiniei publice. Ea va 
avea semnificația lansării unei noi 
campanii de largă informare, de ac
țiune viguroasă în direcția construi
rii Europei de mîine. o Europă a 
păcii si securității".

Destinderea politică 
să fie întregită 
prin cea militară 

Max van der STOEL, 
ministrul afacerilor externe 

al Olandei:

„Anul 1975 va fi de o importanță 
considerabilă pentru securitate în 
Europa, dacă, după cum sperăm, 
conferința general-europeană se va 
încheia cu un rezultat pozitiv și 
dacă. în același timp, vom constata 
progrese în negocierile de la Viena 
pentru reducerea trupelor și arma
mentelor.

Securitatea are un aspect politic 
si un aspect militar, care se com
pletează. La Geneva, prevalează as
pectul politic, cu toate că. și țin să 
subliniez aceasta, măsurile vizînd 
creșterea încrederii — oqnstind în
deosebi în notificarea prealabilă a 
manevrelor și mișcărilor militare de

BELGRAD 8 (Agerpres). — Comu
nicatul privind vizita în R.S.F. Iugo
slavia a lui Mario Soares, ministrul 
de externe al Portugaliei, și convor
birile sale cu Miloș Minici, vice
președinte ai Consiliului Executiv 
Federal, secretar federal pentru afa
cerile externe ăl Iugoslaviei, eviden
țiază dorința celor două țări de a 
dezvolta relațiile în diferite domenii.

Cele două părți s-au informat reci
proc asupra unor aspecte ale politi
cii lor externe, Iugoslavia declarin- 
du-și. in acest context, sprijinul față 
de politica portugheză de decoloni
zare. Schimbul de opinii Iugoslavo- 
portughez a abordat procesul destin
derii in Europa și conferința euro
peană pentru securitate și cooperare, 
fiind subliniată necesitatea partici
pării, pe baza principiului egali
tății. în vederea promovării unei 
cooperări democratice între statele

Forțele patriotice sud-vietnameze au preluat controlul 
asupra bazei saigoneze din Phuoc Sinii

VIETNAMUL DE SUD 8 (Ager
pres). — Agenția de presă „Elibera
rea" informează că forțele patriotice 
sud-vietnameze au preluat -con
trolul asupra bazei militare ăaigo- 
neze din Phuoc Binh, capitala pro
vinciei Phouc Long, la 125 kilometri 
nord de Saigon, punct de plecare a 
operațiunilor inamice împotriva zo
nelor eliberate. în același timp, nu
meroși locuitori ai orașului s-au

O declarație a M. A. E. al R. D. Vietnam
HANOI 8 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvint al M.A.E. al R.D. Viet
nam a dat publicității o declarație, 
in care relevă că, în contradicție cu 
prevederile acordului de la Paris a- 
supra Vietnamului, S.U.A. continuă 
amestecul militar și intervenția în 
problemele interne ale Vietnamului 
de sud, acordînd regimului de la 
Saigon fonduri și armament. care 
sînt folosite pentru intensificarea 
războiului și sabotarea negocierilor, 
în acest sens, declarația menționea

Noi succese ale patriciilor în Cambodgia
CAMBODGIA 8 (Agerpres). — 

Forțele khmere de eliberare iși con
tinuă cu succes operațiunile mili
tare declanșate in zona orașului 
Pnom Penh. Patrioții au ocupat o 
serie de poziții de importanță stra
tegică pe malul sudic al fluviului

TURCIA

Demers in vederea soluționării crizei guvernamentale
ANKARA 8 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Liderii partide
lor constituite in „Frontul Naționa
list" din Turcia — Partidul Dreptă
ții. Partidul Salvării Naționale, Par
tidul Republican al încrederii și 
Partidul Mișcarea Națională au ce
rul președintelui Fahri Koriiturk 
mandatul pentru a forma un cabi
net parlamentar. în vederea soluțio
nării crizei guvernamentale care du
rează de 16 săptămini.

anvergură — constituie în acest sens 
o parte esențială. îmi este greu 
să-mi imaginez un rezultat pozitiv 
al conferinței fără adoptarea unor 
măsuri satisfăcătoare în această pro
blemă de pe ordinea de zi. Sint fe
ricit că. în. măsura în care cunosc, 
și guvernul român împărtășește a- 
cest punct de vedere.

După părerea mea. securitatea în 
Europa nu va putea fi fondată de- 
cit pe încrederea reciprocă, iar a- 
ceasta. la rîndul său, presupune în
țelegere mutuală între popoare. în
tre indivizii care alcătuiesc aceste 
popoare. Aceasta este rațiunea pen
tru care tara mea ține atît de mult 
la multiplicarea contactelor și la o 
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informare internațională mai com
pletă și accesibilă tuturor. Acesta 
este terenul pe care conferința va 
putea aduce, de asemenea, o con
tribuție importantă la securitatea pe 
continentul nostru".

Apreciem 
politica realistă 

a României socialiste, 
a Partidului 

Comunist Român
Paolo C10FI,

membru al C.C. al P.C. Italian:

„Este un fapt incontestabil că si
tuația în lume s-a schimbat in mod 
radical în ultimii ani. Aceasta este 
rezultatul schimbării raportului de 
forte in viata internațională, datori
tă afirmării tot mai puternice a ță
rilor socialiste, avintului impetuos 
al tarilor din lumea a treia si a unei 
tot mai vaste mobilizări a clasei 
muncitoare și a forțelor democrati
ce din toate țările. Dar aceste pro
cese. in plină desfășurare, nu pot to

continentului. Părțile s-au pronunțat 
pentru reglementarea situației din 
Orientul Apropiat prin retragerea 
trupelor .israeliene din toate terito
riile arabe ocupate și restabilirea 
drepturilor legitime ale poporului 
palestinean, în condițiile asigurării 
dreptului tuturor țărilor din zonă de 
a trăi in securitate, pe baza respec
tării integrității lor teritoriale. Por
tugalia și Iugoslavia se pronunță în 
favoarea reglementării situației din 
Cipru intr-un mod acceptabil pentru 
ambele comunități din insulă. în ca
drul discuțiilor, părțile au subliniat 
necesitatea instaurării unei ordini 
economice internaționale mai echita
bile.

★
în cursul escalei pe care a făcut-o 

miercuri la Paris, in drum spre Li
sabona. ministrul de externe al Por
tugaliei a fost primit de președintele 
Franței. Valery Giscard d’Estaing.

răsculat pentru a îndepărta apara
tul represiv instalat aici de inamic.

Pe de altă parte, aceeași agenție 
de presă anunță că in zilele de 7 și 
8 ianuarie avioane saigoneze au 
efectuat bombardamente asupra lo
calității Loc Ninh, aflată sub con
trolul Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud. Zeci de locuitori au fost 
uciși. Sute de locuințe și alte obiec
tive au fost distruse.

ză vizita la Saigon a unor oficiali
tăți americane care discută proble
ma intensificării sprijinului finan
ciar și militar acordat regimului lui 
Thieu. precum și prezența la apro
ximativ 470 de kilometri de litoralul 
sud-vietnamez a port-avionului a- 
merican „Enterprise".

în încheiere declarația cere S.U.A. 
să Înceteze amestecul militar și de 
altă natură în treburile interne ale 
Vietnamului de sud.

Mekong, la aproximativ 20 kilometri 
de capitală, precum și în vecinăta
tea portului Neak Luong, la 45 kilo
metri sud-est de Pnom Penh. For
țele de eliberare pot controla acum 
traficul pe Mekong, principala cale 
de aprovizionare a capitalei.

într-o declarație comună, condu
cătorii celor patru partide au apre
ciat că „cea mai importantă proble
mă actuală a Turciei nu este orga
nizarea apropiată de alegeri — așa 
cum cere Partidul Republican al Po
porului — ci constituirea, conform 
legilor, a unui guvern care să pri
mească votul de învestitură al par
lamentului".

tuși să fie considerate ireversibile, 
nici lineare in dezvoltarea lor. Con
ferința general-europeană pentru 
securitate și cooperare — a cărei ul
timă fază urmează să se desfășoare 
în anul in care am intrat acum — 
dobîndește. pentru toate aceste ra
țiuni. o valoare de importantă deo
sebită. Nu este vorba de a menți
ne in Europa „stătu quo-ul". ci de 
a determina dezvoltarea procesului 
de destindere pină la completa de
pășire a blocurilor. în această di
recție. toate țările socialiste. împreu
nă cu celelalte forte democratice de 
ne continent, actionînd în condiții 
diverse, pot să aducă o contribuție 
originală și autonomă de activitate 
și de experiență. Nu este vorba de 
a anula diversitățile, ci de a găsi, 
pe baza acestora, convergente și 
puncte de referință comune, care să 
antreneze vaste grupări sociale și 
politice și să influențeze orientările 
guvernelor pentru o efectivă des
tindere.

Noi. comuniștii italieni, apreciem 
contribuția de mare însemnătate pe 
care Partidul Comunist Român o a- 
duce la succesul Conferinței euro
pene și aceasta datorită activității pe 
care România socialistă și Partidul 
Comunist Român o desfășoară în 
vederea înfăptuirii securității euro
pene. în spiritul unei politici consec
vente si principiale, reconfirmate la 
cel de-al XI-lea Congres, la lucră
rile căruia am avut deosebita plă
cere să asist. Această politică ex
plică pe deplin prestigiul de care se 
bucură Partidul Comunist Român pe 
plan international".

0 condiție esențială: 
respectarea principiilor 

de legalitate 
internațională

Lord Fenner BROCKWAY, 
fruntaș al Partidului laburist (Anglia):

„Conferința pentru securitate si 
cooperare în Europa, pe care o a- 
preciez ca fiind proiectul de pace 
cel mai dătător de speranțe, se a- 
propie acum de finalizare. Dar pen
tru câ ea să dea roade, trebuie să 
se acționeze pentru respectarea de 
către toate statele a principiilor a- 
supra cărora s-a căzut de acord, 
pentru traducerea în viată a tuturor 
hotărîrilor adoptate.

în același timp, pentru ca secu
ritatea și cooperarea să devină rea
le. trebuie să se ajungă, la conferin
ța de la Viena. Ia reduceri drastice 
în sfera înarmărilor. Scopul final 
trebuie să fie sfirșitul alianțelor mi
litare — pactul N.A.T.O. și Trata
tul de la Varșovia".

Dj pretitodeni
• TENTATIA TELEVI

ZIUNI!. în 1948, doar citeva 
țări dispuneau de televiziune. 
In prezent, in lume există peste 
300 milioane receptoare de tele
viziune. Cercetări intreprinse 
in Japonia arată că programele 
TV sint urmărite dc 97 la sută 
din populație. Timpul rezervat 
zilnic de un japonez televiziu
nii este, in medie, de 3 ore și 
cinci minute ! B.B.C. a făcut o 
interesantă experiență. Selcc- 
tînd 200 de familii engleze din 
medii sociale diferite, le-a pro
pus, contra unei recompense de 
5 lire săptăminal, să abando
neze obiceiul de a privi progra
mele de televiziune. Experiența 
trebuia să dureze un an. După 
citeva luni, toate familiile, fără 
excepție, n-au rezistat tentației 
și, renunțînd la recompensă, 
și-au reluat locul preferat în 
fața micului ecran.

• „ULTIMA GENERA
ȚIE" SE APROPIE DE 
TRINIDAD. Pluta ”ul,ima 
generație", plecată in octom
brie anul trecut din portul ma
rocan Safi, a fost reperată la 
aproximativ 500 kilometri de 
Trinidad, după ce a efectuat o 
călătorie de aproximativ 5 000 
kilometri, de-a curmezișul At
lanticului. Echipajul compus din 
trei membri — doi belgieni și 
un marocan — întreprinde, în
tre altele, măsurători diverse 
pentru determinarea gradului 
de poluare a mării.

• PÎNĂ LA 1 600 GRA
DE C. în U.R.S.S. a fost con
fecționat un termometru capa
bil să determine temperatura 
metalului topit. Cu ajutorul lui 
se pot măsura temperaturi pină 
la 1 600 grade C — cea mai 
inaltă valoare înregistrată pînă 
acum de un termometru.

• „S O N A R U L" Șl 
CARDIOLOGIA. Uni‘ 
versitatea din California (San 
Diego), doctorii William Fried
man și David Sahn au elaborat 
o tehnică simplă și inofensivă 
care permite depistarea mal
formațiilor cardiace Ia noii năs- 
cuți. Diagnosticul acestor mal
formații necesita introducerea 
în inimă a unui tub, tehnică 
deosebit de periculoasă. Prin
cipiul folosit de cei doi cardio
logi americani este cel al so- 
narului (pus la punct in 
timpul ultimului război mon
dial pentru reperarea submari
nelor). EI se bazează pe undele 
sonore de înaltă frecvență, deci 
pe ecou ; după ce aceste unde 
Jntîlnesc" diversele structuri 
ale inimii, ele sint înregistrate 
pe un osciloscop. Ecoeardiogra- 
ma astfel obținută permite re
cunoașterea malformațiilor con
genitale ale inimii.

• CAMPIONUL „SCRI
SORILOR" ÎN RETRA
GERE. Pină nu de mult, ce
tățeanul britanic Raymond 
Kentwell avea faima de a fi 
„campion mondial" Ia trimi
terea de scrisori către redac
țiile diferitelor publicații. în 
medie, el expedia o sută de 
scrisori pe zi ! Peste 25 000 din 
mesajele sale au apărut in ziare 
și reviste din Anglia, ca și din 
alte țări. Kentwell nu-și mai 
poate continua acum originala 
preocupare din cauza majorării 
substanțiale a tarifelor poștale, 
ca și a creșterii preturilor Ia 
hîrtie, plicuri și creioane cu 
pastă.

• UN NOU PROCE
DEU PENTRU FABRICA
REA FIBRELOR SINTETI
CE. Un colectiv de cercetători 
de la Universitatea tehnică 
din Dresda, împreună cu spe
cialiști ai Combinatului de 
fibre sintetice .,Wilhelm Pieck" 
din Schwarza au elaborat 
noi baze științifice pentru 
producerea de materiale pen
tru fibre din poliamid și po- 
liester. Procedeul tehnic oferă 
posibilitatea scurtării procesului 
de producție, începind de la ma
teriile chimice inițiale pină la 
produsul finit. Este vorba de 
fabricarea de materiale pentru 
fibre sintetice pe calea foliilor, 
în comparație cu procesul folo
sit pînă acum foliile de polia
mid si poliester sint astfel țe
sute incit se pot desface în fi
bre, după care sînt prelucrate.

• ORGĂ DE BAMBUS.
Unica orgă din bambus existen
tă în lume, construită acum a- 
proximativ 150 do ani de un mi
sionar spaniol, iși va relua locul 
într-o biserică din Filipine. A- 
ceastă orgă, foarte prețioasă și 
extrem de sensibilă, a suferit 
mari stricăciuni în timpul unor 
cutremure și inundații. Cele 22 
de registre și 1 030 de tuburi 
confecționate, în întregime, din 
bambus, au fost minuțios repa
rate la Bonn, intr-un atelier 
special în care s-au reprodus 
condițiile climaterice din Fili
pine : o umiditate a aerului de 
95 la sută și o temperatură de 
25—28 grade C.

• FERMĂ DE... ȚES
TOASE. O originală fermă, 
de broaște țestoase, funcționea
ză de mai mulți ani în Mala- 
yezia. Deși „crescătorii" n-au o 
experiență deosebită în acest 
domeniu, rezultatele muncii lor 
sint încurajatoare. în 1971 au 
fost obținuți 320 000 de pui de 
broască țestoasă, un an mai 
tîrziu — 445 000, iar in 1973 a- 
proape jumătate de milion. 
Scopul urmărit este repopularea 
apelor marine cu prețioasele a- 
nimale, al căror număr s-a îm
puținat îngrijorător în ultimii 
ani ca urmare a vinarii broaș- 
telor țestoase pentru carnea, 
ouăle și pentru carapacea lor. 
Numai in zona Asiei de sud-est 
au fost capturate in perioada 
1965—1973 peste un milion de 
broaște țestoase, iar zeci de mi
lioane de ouă au fost folosite in 
consumul alimentar.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, Piață Scintelf Tel. 17 S0 10. 17 60 20 Abonamentele se fac ta oficiile poștale șl dlfuzori! din tntreprlnderl șl Instituții Din străinătate, abonanientela sa fao prin i.ROMPRESFILATELIA’ București — 
Calea Griviței nr. 64—63 P.O.B. — 2001. Tiparul s Combinatul Poligrafie CASA SCÎNTEII «o 360


