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E TIMPUL PREGĂTIM TEMEINIC

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația militară a Republicii Zair

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, simbătă 
dimineața, delegația militară a Re
publicii Zair, condusă de generalul 
de corp de armată Bumba Moaso 
Djogi, căpitan-general al forțelor 
armate zaireze.

La întrevedere au participat gene
ral de armată Ion Ionită, ministrul 
apărării nationale, general-colonel 
Ion Coman. prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Mare
lui Stat Major, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șefului 
Marelui Stat Major, general-maior

Constantin Olteanu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, Bokingi 
Embeyolo, ambasadorul Republicii 
Zair la București':

Exprimind gratitudinea membrilor 
delegației pentru deosebita onoare de 
a fi primiți de șeful statului român, 
general de corp de armată Bumba 
Moaso Djogi a arătat că îi revine 
plăcuta misiune de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un salut 
cordial revoluționar din partea pre
ședintelui Republicii Zair, Mobutu 
Șese Seko.

Mulțumind, tovarășul N i c ol a e 
Ceaușescu a rugat pe conducătorul

delegației să transmită președintelui 
Mobutu Șese Seko un cordial salut 
frățesc și cele mai bune urări.

In timpul convorbirii s-a subliniat 
că vizita delegației militare zaireze 
reprezintă o expresie a relațiilor de 
prietenie și colaborare, multilaterală 
statornicite între România și Repu
blica Zair, relații care se dezvoltă și 
se întăresc continuu, pe baza înțele
gerilor convenite între președinții ce
lor două țări, în folosul și spre binele 
ambelor popoare, al cauzei păcii, 
cooperării și înțelegerii internațio
nale.

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

în aceste zile, soluționarea problemelor care privesc 
pregătirea și buna desfășurare a campaniei de primăvară 
trebuie să stea în atenția tuturor oamenilor muncii din 
agricultură, a organelor de specialitate, a organelor și 
organizațiilor de partid. Pe primul plan al preocupări
lor trebuie să se afle pretutindeni buna organizare a 
reparării tractoarelor și utilajelor agricole ce vor fi fo
losite în primăvară, procurarea semințelor din soiurile 
corespunzătoare, tratarea, pregătirea și repartizarea can
tităților necesare, pentru toate zonele și unitățile agri
cole, astfel incit la momentul semănatului toate condi
țiile materiale să fie asigurate. O atenție cu totul deo
sebită trebuie dată in timpul care a mai rămas pînă in 
primăvară transportului îngrășămintelor naturale la cîmp,

împrăștierii lor pe ogoare pentru a spori fertilitatea a- 
cestora și a asigura obținerea unor recolte bune. In uni
tățile agricole unde au mai rămas suprafețe nearate in 
toamnă trebuie folosite toate posibilitățile — perioada de 
timp cînd pămintul nu este înghețat — pentru ca această 
lucrare să fie terminată cit mai urgent.

Realizarea programelor concrete de pregătire a campa
niei de însămînțări trebuie să fie îndeaproape urmărită 
de comitetele comunale de partid, de organele și orga
nizațiile de partid. încă de pe acum organele de spe
cialitate trebuie să organizeze un control riguros, amă
nunțit în toate unitățile, pentru a preveni orice neajuns, 
pentru a accelera la maximum pregătirea însămînțărilor 
de primăvară.

FERTILIZAREA OGOARELOR
cu îngrășăminte naturale

Combinatul de celulozâ și hîrtie de la Câlărașl — o nouâ și modemd construcție în peisajul Industriei românești de pe malurile Dunârli

IN ZIARUL DE AZI:

Sporirea continuă a recoltelor — 
în acest an, potrivit sarcinilor pre
văzute în planul de stat, urmează 
să se obțină 20 milioane tone ce
reale și producții mari la culturile 
de plante tehnice, cartofi, legume — 
depinde într-o măsură 
de îmbogățirea solului 
fertilizante. Ținîndu-se 
această cerință, în 
cultura va beneficia de 1 178 000 tone 
îngrășăminte chimice, care, utilizate 
judicios, gospodărește,' vor constitui 
un suport material important pen
tru realizarea producțiilor supe
rioare prevăzute. Desigur. îngră- 
sămintele chimice au și vor 
vea 
rirea 
terea 
tale, 
leagă 
plet ingrășămintele naturale. Cerce
tările -efectuate au stabilit că fie
care vagon de gunoi de grajd îmbo
gățește solul cu 50 kg azot, 25 kg 
fosfor și alte materii hrănitoare ab
solut necesare plantelor cultivate 
pentru a rodi îmbelșugat.

In toate unitățile agricole în care 
această cerință a fost bine înțeleasă 
și, alături de ingrășămintele chi
mice au fost folosite cantități co
respunzătoare de gunoi de grajd, 
sporul de recoltă obținut a fost 
foarte mare. Cooperativa agricolă 
„Someșul" — Satu-Mare, datorită 
folosirii unor doze însemnate de în
grășăminte naturale, a realizat în 
ultimii ani peste 8 000 kg porumb la 
hectar, iar în 1974 recolta a fost de 
circa 10 000 kg. De asemenea, anul 
trecut, cooperativa agricolă din Sa- 
lonta a obținut 72 000 kg sfeclă de 
zahăr la hectar, iar cea din comuna 
Cristian — Brașov — 37 000 kg car
tofi la hectar. în județul Argeș, prin 
aplicarea pe terenurile acide, alături 
de amendamente calcaroase, a unor 
cantități îndestulătoare de îngră
șăminte naturale, anul trecut s-a 
obținut cea mai mare recoltă de ce
reale din istoria județului.

Aproape fiecare unitate agricolă, 
fiecare gospodărie țărănească dis
pune de mari rezerve de îngrășă
minte naturale. Calculele estimative 
efectuate de specialiști au arătat că 
în țara noastră se produc anual 
55—70 milioane tone de gunoi 
proaspăt. Prin folosirea lui ca în

hotărîtoare 
cu materii 
seama de 

1975 agri-

a- 
spo- 

creș- 
vege-

un rol hotărîtor în 
rodniciei pămintului, în 

producțiilor agricole
Ar fi greșit însă să se înțe- 
că ele ar putea înlocui com-

grășămînt, solul s-ar putea îmbogăți 
cu 275 000—350 000 tone azot, 147 500— 
175 000 tone fosfor și 330 000—420 000 
tone potasiu — cantități care echi
valează cu producția anuală de în
grășăminte a cîtorva mari combinate 
chimice. Pentru ca pămintul 
neficieze de aceste materii 
zante nu-i nevoie de nici o 
tiție ; ceea ce se cere este 
spirit gospodăresc din partea
cerilor unităților, a oamenilor mun
cii de la sate, pentru colectarea și 
depozitarea tuturor cantităților de

să be- 
fertili- 
inves- 
numai 

condu-

0 tare de primă
importanță și de
maximă urgență

in această etapăV V

I

individuale, pentru trans- 
și administrarea lor pe

de iarnă constituie o pe-

gunoi de grajd care se adună zi de 
zi la fermele zootehnice și în gos
podăriile 
portarea 
cimp.

■Lunile
rioadă dintre cele mai propice pen
tru fertilizarea pămîntului cu în
grășăminte naturale. Iată de ce 
acum — și nu mai tirziu, înspre- pri
măvară — trebuie să se organizeze 
la sate ample acțiuni pentru 
transportarea la cimp a tuturor -can
tităților de îngrășăminte naturale e- 
xiștente. Din ultimele date corriuni- 
cate la ministerul de resort rezultă 
că in cooperativele agricole din nu
meroase județe au fost fertilizate 
importante suprafețe din cele care 
urmează să se însămînțeze în pri
măvară : Ialomița — 7 500' ha, Con
stanța — 7 000 ha, Buzău — 5 500 ha,

Tulcea — 5 000 ha. In alte locuri, deși 
suprafețele prevăzute a se fertiliza 
sînt destul de mici, nu au fost trans
portate la cîmp decît cantități re
duse de îngrășăminte naturale. Așa 
se prezintă situația în cooperativele 
agricole din județele Ilfov, Mehe
dinți, Caraș-Severin și altele. Aceas
tă situație se datorește inerției și 
mentalităților greșite ale specialiști
lor și cadrelor de conducere din 
unele unități, care, bazîndu-se exclu
siv pe ingrășămintele chimice, lasă 
nefolosite pe cele naturale. Conse
cințele unei asemenea atitudini com
plet negospodărești sînt evidente: 
cantitățile de îngrășăminte chimice 
fiind insuficiente, iar cele naturale 
irosindu-se fără rost, capacitatea 
productivă a solului scade de la un 
an Ia altul.

Tuturor acelora care lasă îngrăjă-
■ mintele naturale să se risipească și 

să se degradeze le amintim că 
poartă o mare răspundere pentru 
folosirea cit mai bună a pămîntului 
— avuția 
creșterea

. amintim, 
veacuri 
gospodari 
în, platforme gunoiul de grajd și 
alte resturi vegetale, din care, prin 
fermentare, rezulta un îngrășămint

. de valoare. Le amintim toate aces
tea ca uii îndemn ferm la acțiune 
imediată, pornind de la adevărul 
verificat de viață că folosirea îngră
șămintelor naturale în cantități cit 
mai mari constituie o posibilitate 
dintre cele mai convenabile și la 
îndemîn-a tuturor pentru ridicarea 
fertilității solului, pentru creșterea 
producțiilor agricole vegetale.

Sezonul rece trebuie folosit pen
tru a se transporta la cîmp toate 

, cantitățile de gunoi de grajd strinse 
în preajma ■ fermelor zootehnice și 
în gospodăriile populației. Fiind 
vorba de o acțiune de masă, la care 
să participe toți 
se cere ca ea să 
preocupărilor de 
organizațiilor de 
ale consiliilor populare 
Pretutindeni 
intens, fără răgaz. în aceste zile, 
pentru ca toate resursele de îngră
șăminte naturale să fie transportate 
cit mai repede în cîmp, spre a se 
fertiliza suprafețe cit mai întinse.

• COLECȚIA „EMINESCI
ANA" — O INIȚIATIVĂ 
EDITORIALĂ
BILĂ, UN OMAGIU POE
TULUI ® „DRUM BUN" PE 
DRUMURI BUNE (Impor
tante lucrări ele moderni
zare a rețelei de șosele) ® 
Rubricile noastre : DIN IN
STANȚĂ ÎN FAȚA OPINIEI 
PUBLICE; FAPTUL DIVERS; 
SPORT; DE PRETUTINDENI

REMARCA-

întregului popor — pentru 
rodniciei ogoarelor. -Le 
totodată, practică 

a țăranilor harnici 
care stringeau cu grijă

de
Și

satelor,locuitorii
fie înscrisă pe lista 
primă urgență ale 
partid de la sate, 

comunale,
trebuie să se lucreze

Întrecerea socialistă

NOI CHEMĂRI ALE
COLECTIVELOR FRUNTAȘE»

Textul chemărilor — în pagina a IlI-a

Obiective economice
în construcție

ALTE DOUA CENTRALE HI
DROELECTRICE PE OLT. A- 
lături de hidrocentralele de la 
Dăiești, Hm. Vîlcea, Rîureni și 
Govora, aflate în stadii avan
sate de construcție, zilele aces
tea, pe rîul Olt, la Băbeni și 
Ionești, au început lucrările 
pentru amplasarea altor două 
centrale. Noile obiective hidro
energetice vor dispune de gru
puri de 37—38 MW. Prin pu
nerea în funcțiune a celor șase 
obiective amintite, puterea insta
lată pe Olt va ajunge la 250 MW, 
adică'la o cincime din potenția
lul > hidroenergetic . • amenajabil 
pe acest rîu.

rațiunile de încercare a etanșei
tății uriașelor porți ale. doru
rilor și a funcționării pompelor 
de evacuare a apei încheie 
practic construcția acestui im
portant obiectiv.

Lumini in Deltă

na- 
șantier 

reali- 
55 000

PROBE CU APA LA DOCU- 
RILE ȘANTIERULUI NAVAL 
DIN CONSTANȚA. Noile docuri 
uscate ale Șantierului 
val din Constanța, 
în cadrul căruia se 
zează mineralierele de
tdw, au intrat în etapa probelor 
ou apă. Aceasta este de fapt 
perioada pregătitoare inundării 
docurilor și lansării mineralie
relor aflate in construcție. Ope-

LA FAUREI — PRIMUL PO
LIGON DE ÎNCERCARE A 
MATERIALULUI RULANT. La 
Făurei a început construc
ția primului poligon pentru în
cercarea materialului rulant din 
țara noastră. în cadrul lucrări
lor vor fi montate șine și tra
verse de o deosebită rezistență, 
precum și standuri și . echipa
mente tehnice pentru efectua
rea probelor mecanice. Se vor 
experimenta diverse tipuri ■ de 
instalații pentru centralizarea 

• electrodinamică. Noul obiectiv, 
a cărui construcție este prevă
zută a fi terminată la sfirșitul 
acestui an, creează posibilitatea 
elaborării unor studii cu carac
ter aplicativ vizînd optimizarea 
transporturilor, reducerea tim
pului de imobilizare a locomo
tivelor, vagoanelor de călători 

, și marfă și sporirea simțitoare 
a vitezei trenurilor de persoane.

acestui 
căpătat 
confir-

GIURGIU: Instantaneu de pe șan
tierul naval

Foto : E. Dichiseam»

stingea, abrupt, Nico
lae. Labiș, 
care și-au 
neala să-l 
numărat 
Călinescu. 
ticol din 
ranul“, criticul vorbea 
despre tinărul poet nu 
doar ca despre auto
rul unui zbor virtual, 
ci ca despre o certi
tudine a literaturii noi, 
admonestind, prin în
săși prospețimea ei, 
acele spirite care con
siderau cu scepticism 
că timpul istoric trăit 
de țara noastră după 
înfruntarea cu vicisi
tudinile războiului 
n-ar fi propice afir
mării unor mari va
lori. Viziunea generoa
să a criticului, care 
vedea în Nicolae La
biș o spectaculoasă 
infirmare a 
scepticism, a 
rapide alte 
mări : scriitorii afir
mați în anii de prefa
cere socială urmînd 
războiului și perioadei 
denumite „dintre cele 
două războaie" au de
monstrat că au sufi
ciente însușiri pentru 
a-și conecta vocațiile 
la vibrația istorică a 
noului timp trăit de 
România înnoirilor.

A apărut, firesc, 
ideea perpetuării ge
nerațiilor literare. A- 
bia afirmat, un val li
terar a fost confundat 
cu o generație și s-a 
ajuns la o adevărată 
avalanșă de asemenea

printre cei 
lăsat cer- 
plingă s-a 

și George 
Intr-un ar- 
„Contempo-

generații, 
mic rău 
chiticii de 
mai bogat

Nu văd ni- 
în dorința 
a vedea — 
decît a fost 

— peisajul literar,
constituirea de gene
rații demonstrînd și 
dorința oamenilor con
deiului de a-și uni 
glasurile, de a se ex
prima cu o mâi mare 
pregnanță. A fost un 
timp de transformări 
radicale și cultul ge
nerațiilor a fost și el

partenențe la moti
vele liricii labișiene, 
n-au mai fost socotiți 
ca apropiați de nim
bul poetului de la Mă
lini, ci au fost soco
tiți ca formînd o altă 
generație. Și iarăși nu 
sînt motive să consi
derăm fenomenul ca 
anormal : privită sub 
unghi sentimental, e 
de înțeles această sta
re de intensă mobili
tate și fluiditate care

batanții romantici ai 
cercurilor literare, ori 
laureații concursuri
lor de debut ale edi
turilor (fericită idee); 
și trebuie spus 
capul locului că 
zența lor plină 
prospețime încete cu 
tot mai multă preg
nantă să se facă sim
țită.

Respectînd conven
ția, putem să-i con
stituim pe cei mai ti-

din 
pre- 

de

spirituale ■ și — deși 
nu are caracter ex
ploziv — impresio
nează prin fantezie și 
tenacitate. Nume ? 
Sînt multe, extrem 
de multe numele pe 
care le-aș putea cita, 
cu care scrisa noas
tră „s-ar căftăni" 
(vorba lui Ion Barbu) 
și oricit de atent le-aș 
culege de pe coperți 
de carte ori din co
loanele revistelor știu

ine- 
e de 

mai

mai 
care

Generații și' continuitate
I

s-a 
Ni-

un reflex al acelei do
rințe mobilizatoare de 
a împrospăta perpe
tuu mijloacele de ex
presie. de a inova, de 
a parcurge cu îndrăz
neală noi teritorii de 
realitate și vis.

Generația mea 
spus că e a lui 
colae Labiș și cu 
dreptățire putem
ma că noi, cei ce ■ o 
constituim. ne tra
gem din „Primele iu
biri" și „Lupta cu i- 
nerția". așa cum, pen
tru Dostoievski. pro
za rusă iși avea ma
tricea în „Mantaua" 
lui Gogol. Au apărut 
apoi noi valuri de 
poeți și poezie care, 
în\ ciuda apăsatei a-

caracterizează un cli- 
,mat literar eferves
cent. țintind noutatea.

Iubitorul 
este peste măsură de 
indulgent 
tinerețea 
cu mult peste grani
țele admise (cind. vai, 
la 26 de ani. Cara- 
giale scria „Scrisoarea 
pierdută" 1) si unii au
tori (printre care mă 
înnumăr) sînt consi
derați tot tineri, chiar 
și după repetate a- 
venturi editoriale. Dar 
adevăratii poeți tineri 
nu trebuie 
printre cei cu 
de autor ori 
mentați în 
„Cele mai frumoase 
poezii", ci între corn-

de poeți
impingînd 

scriitorului

căutați 
ediții 

înregi- 
colecția

generația tră
snii afirrnă-

neri slujitori ai versu
lui într-o nouă... ge
nerație. căreia i-aș 
da un nume ambițios, 
un titlu de meritat or
goliu : 
indu-și
rii într-o perioadă de 
mari elanuri revolu
ționare, ani in care 
țara noastră iși arată 
lumii un chip însorit 
și in care vechi visuri 
capătă contur lucid.

Această generație, 
care aduce un spor 
de evidentă nou
tate în tot ce încear
că. continuă traiecto
rii avindu-și prima 
treaptă mai înainte 
de apariția ei. șe în
scrie pe superioare 
coordonate morale și

că ar rămine în afa
ra enumerării mele 
alte zeci de meritorii 
iscălituri.

Avem, așadar, per
spectivele unei certe 
îmbogățiri a peisaju
lui nostru literar : 
noile voci, răsunînd 
sub cerul pur al poe
ziei noastre, par nu 
numai dovada unor 
strălucite, native în
zestrări, ci se unesc 
într un fierbinte cîn- 
tec de dragoste închi
nat patriei socialiste, 
în anii din urmă am 
înregistrat revirimen
tul îmbucurător al u- 
nei poezii patriotice 
de noi dimensiuni și 
rolul poeților noi in

a-

a aceluiași 
dușmani ai 

Inertia —

mișcarea acestui 
fabil mecanism 
prim ordin. Aș 
putea caracteriza scri
sul lor printr-un re
fuz al manierismului 
si prin abordarea u- 
nor note mai stenice, 
mgi optimiste. E mul
tă vigoare coloristică 
și e multă muzică în 
versurile celor 
noi poeți pe
compozitorii au izbu
tit adesea 'să si-i 
pronie atunci cind 
și-au compus cîntece- 
le. Sînt pațcă mai pu
țin tributari modele
lor clasice. decit s-ar 
cuveni să fie acum, la 
început de. drum. Sint 
cu siguranță dușmani 
ai pozei, ai infatuării 
și, în ultimă instanță 
(obsesie 
Labiș). 
inerției.
iată . tinta adversității 
acestei generații si 
nu... generațiile ante
rioare.
mărunți 
sugereze.

Putem 
încredere 
talentul 
scriitorilor 
limpezimea mesajului 
ne care sînt fiotărîți 
să-l transmită con
temporanilor (și nu 
numai lor), conside- 
rîn.d că poezia româ
nească e un — fără 
moarte — foc de co-

cum 
nar

critici 
să le-o

-să 
deplină

Si

moară...

nutrim
____  în 

hărnicia 
tineri. în

Gheorqhe 
TOMOZEI

Un inspirat reporter, impresionat 
de ritmul înalt al dezvoltării înre
gistrat in județul Tulcea, afirmă că 
„pe margine de fluviu se înalță 
o cetate de vis". Cum altcumva 
poate fi caracterizat acest pămînt 
cuprins intre ape, frumusețe unică 
în Europa, celebru prin spectacolul 
oferit de natură oamenilor, rezervor 
uriaș de bogăție ?

Pe baza însemnatelor resurse ale 
Deltei s-a dezvoltat in anii noștri 
un sector de activitate care repre
zintă o ramură inedită pentru eco
nomia națională : exploatarea 
valorificarea stufului. Și nu
singura „minune" din Delta Dună
rii. De mai mulți ani, pe acest pă- 
mint cuprins de ape și născut din 
apă au apărut... luceferii. Pînă a- 
nul trecut, cînd i-am cunoscut pe 
constructorii și instalatorii magis
tralelor electrice ale Deltei, se rea
lizaseră deja montarea celulei pen
tru linia electrică aeriană de 110 
kV SARINASUF-CRIȘAN' și stația 
de .transformare de 110/20 kilovolți.

Un eventual „jurnal de bord" al 
anului recent încheiat ar putea con
semna partea de contribuție a 
grupului de șantiere Tulcea al 
T.C.M.A.I.A. București, Iotul condus 
de maistrul Ion Lepădatu. Acest 
lot a turnat 226 fundații din beton 
pînă Ia o adîncime de 30 metri, din 
care pină la 12 m bătuți cu soneta. 
Piloți bătuți în cea mai mare parte 
pe malul sting al brațului Sf. 
Gheorghe. In nisipuri, stufării și 
ghioluri. Lucrările de suprastructu
ră apoi (montarea stilpilor de sus
ținere și instalarea cablurilor — 
care au fost executate la șantierul 
Constanța al întreprinderii „Electro- 
montaj" nr. 1 București, lotul con
dus de maistrul Nicolae Soare). Ma
rea majoritate a stilpilor, din cauza 
condițiilor dificile de teren, au fost 
transportați cu elicopterul. în con
dițiile grele ale Deltei și ale iernii, 
echipele conduse de muncitorii Stan 
Mirea, Andrei Borcan și Nicolae 
Muntiu au înscris adevărate acte 
de eroism.

Consemnăm un episod din multe 
altele. La Crișan, stația de trans
formare de 110 kV era aproape 

. terminată. Partea de construcție 
fusese executată de același lot con- < 
dus de Ion Lepădatu de la 
T.C.M.A.I.A., iar partea instalației 
electrice de brigada condusă de 
maistrul Constantin Ionescu, unul 
dintre cei mai destoinici specialiști

în asemenea instalații. Om de o ra
ră modestie, ne declara : „Avem o 
sarcină importantă. Trebuie să dăm 
in funcțiune stația înainte de ter
men". Și a fost pusă sub tensiune. 
La numai două zile apoi a fost 
pusă sub tensiune stația de 110/20 
kV de la Crișan. dispeceratul ge
neral al energiei electrice din Del
tă. Atunci, la Crișan s-au aprins 
primele becuri din toată Delta, ali
mentate cu electricitate din siste
mul energetic național.
. Anul 1975 ? La mijlocul lui vor 
fi terminate și puse sub tensiune 
liniile electrice de 20 kV Crișan — 
Stipoc — Pardina, iar pină la sfir
șitul anului linia Crișan — Caraor- 
ma-n — Sf. Gheorghe. Se va realiza, 

asemenea, linia electrică de 20 
Tulcea-Est — Rusca — Ilga- 
de Sus — Partizani — Ilganii 
Jos — Maliuc — Gorgova (cu 

amenajărilor pisci-

de 
kV 
nii 
de 
electrificarea 
cole, a unității de exploatare a stu
fului și a localităților din zonă). 
In felul acesta, practic, toate obiec
tivele economice și localitățile Del
tei vor avea energie de la sistemul 
energetic național.

Autorii ? La toate aceste lucrări 
âu muncit și muncesc, în primul 
rind, muncitorii și specialiștii de la 
secția Tulcea a I.R.E. Constanța. 
Ei sînt autorii racordării la siste
mul energetic național a localități
lor Deltei, Cordon, Periprava, Sfis- 
tofea...

— Electrificarea Deltei — ne de
clara cu citva timp in urmă tova
rășul Gheorghe Munteanu, șeful 
secției Tulcea a I.R.E. Constanța, 
beneficiarul lucrării — înseamnă, in 
primul rind, crearea posibilității de 
a furniza energia electrică in flux 
continuu, asigurînd astfel necesa
rul pentru un consum rațional tu
turor unităților economice din Dal
tă. Vom scoate astfel din funcțiune 
microgrupurile electrice care exis
tau de mai mulți ani și in țel mai 
mic cătun. în acest fel se vor eco
nomisi anual aproximativ 2 500 tone 
motorină și 50- tone ulei pentru mo
toare. Electrificarea Deltei creează 
in același timp condiții pentru mo
dernizarea proceselor industriale 
din Deltă, realizarea programului 

, de valorificare a tuturor bogățiilor 
Deltei și, implicit, pentru îmbună
tățirea vieții oamenilor din acest 
ținut românesc dintre ape.

Tudorel OANCEA

Prima decadă primeh succes®
in munca

ÎN VALEA JIULUI : PES
TE 12 000 TONE CĂRBUNE 
SUPLIMENTAR. în prima de
cadă din ianuarie, pe ansam
blul exploatărilor de aici a 
fost obținută o producție supli
mentară de peste 12 000 tone 
cărbune energetic și cocsificabil, 
ceea ce echivalează cu aproape 
10 la sută din 
cărbune dată 
anul trecut. La exploatarea de 
la Lupeni — căreia i-a revenit 
cinstea, în acest an, să lanseze 
chemarea, la întrecere către toii 
minerii țării — cantitatea supli
mentară de cărbune cocsificabil

producția de 
peste plan in

extras de 
și pînă în 
peste 2400

la începutul anului 
prezent se ridică Ia 
tone.

COMBINATUL SIDERURGIC 
DIN REȘIȚA, care a lansat 
chemarea la întrecere către si- 
derurgiștii țării, a înregistrat în 
prima decadă a lunii ianuarie 
o producție suplimentară în va
loare de peste 1 200 000 lei. A- 
ceasta se concretizează în pro
ducții peste plan de 1 575 tone 
fontă. 115 tone cocs metalurgic, 
330 tone oțel, 260 tone laminate 
finite pline, 1 800 tone de zgură 
granulată ș.a.

J
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Colecția „EMINESCIANA"
o inițiativă editorială remarcabilă, un omagiu poetului

încă acum un an și mai bine. EDI
TURA „JUNIMEA" din Iași anunța 
printr-un pliant apariția, cu în
cepere din 1974, a colecției Emi
nesciana. Dintr-un preambul lămu
ritor al directorului editurii pu
team afla că se urmărește astfel, 
printr-o acțiune editorială susți
nută. „constituirea unei Imagini 
sistematice și. pe cit posibil, com
plete a lui Eminescu, pentru a cărui 
cunoaștere s-au făcut pînă acum 
(cu excepția exegezei călinesciene și 
a lucrării lui Perpessicius) eforturi 
parțiale, prilejuite mai ales de da
tele comemorative". Și iată că a- 
cum, la începutul lui 1975, primele 
trei volume apărute in 1974 au si 
ajuns de negăsit in librării. E vorba, 
In speță, de un volum selectiv de 
Poezii ale Iui Eminescu, îngrijit și 
cu o prefață de Constantin Ciopraga. 
de culegerea Mihai Eminescu. Studii 
și articole de G. Ibrăileanu (ediție 
îngrijită, prefață, note și bibliogra
fie de Mihai Drăgan) și, în fine, de 
culegerea de studii și articole Mihai 
Eminescu de Tudor Vianu, cu pre
fața lui Al. Dima. Se poate spune, 
de pe acum, cînd avem în față pri
mele trei volume, că impresia pe 
care o tace colecția este excelentă.

Și în privința „substanței" pro- 
priu-zise a fiecăruia dintre cele trei 
volume apărute, deși se pot formula 
unele observații critice, prevalează 
net calitățile, dovada grijii cu care 
a fost alcătuit fiece volum. Spre 
exemplu, volumul inaugural o o se
lecție de poeme eminesciene, repro- 
ducînd textul stabilit de Perpessi
cius în cele șase volume ale marii 
sale ediții critice, dar avînd in ve
dere și ameliorările efectuate de sa
gacele editor în ulterioara ediție da 
Opere alese, restrînsă la trei volu
me. în privința poeziilor reproduse, 
ca orice volum „antologic", și acesta 
poate suscita discuții. Nu atît prin 
ceea ce a reținut (de ce, de pildă, 
dintre „antume", Mănușa, dar nu și

Din străinătate, dar mai eu seamă 
în atîtea feluri revelatorul poem 
Amicului F. I. ?) — cit prin ceea ce 
a omis. Aici, îndeosebi „postumele" 
sînt, după modesta noastră opinie., 
vitregite — lipsind Memento mori și 
Feciorul de împărat fără de stea, 
care n-au pătruns cu adincile lor în
țelesuri în conștiința publică largă 
pe cît s-ar impune. Desigur, înțele
gem că dimensiunile hotărîte pentru 
fiece volum al colecției sînt cele po
trivite, spre a nu atenta la zvelte
țea formatului. însă, în cazul aces
ta, nu s-ar putea concepe, la nevoie, 
cîte două sau chiar trei volume, 
cînd tematica ar cere-o 7 Volumul 
consacrat lui Ibrăileanu include cele 
patru studii ale sale despre Edițiile 
poeziilor lui Eminescu, atît de insu
ficient cunoscute pînă acum de că
tre un public mai larg ; dincolo de 
„postumofobia" ce transpare în ele, 
ici-colo, și pe care timpul nu a con- 
firmat-o, aceste studii sînt pline de 
mari intuiții, dintre care numai une
le au fost valorifioate în cercetări 
ulterioare. Pe de altă parte, nu e 
rău de fel că s-a reprodus și edifi
catorul studiu critic despre Ediția 
d-lui E. Lovinescu. Prea era opus 
de către unii-alții, cu aere de su
perioritate, Lovinescu lui Ibrăilea
nu, ceea ce nu e tocmai cazul, după 
Cum se poate vedea și din acest stu
diu. Sperăm că la o viitoare ediție 
va fi reprodus și cursul Epoca 
Eminescu al lui Ibrăileanu, care nu 
a fost tipărit niciodată. Era poate 
prilejul nimerit, de vreme ce și a- 
cest curs e presărat de o multitu
dine de intuiții care ar fi bine să 
stea în atenția noilor generații de 
cercetători ai operei lui Eminescu.

O mențiune deosebit de favorabilă 
se cuvine prefețelor care însoțesc 
volumele pînă acum apărute. în 
prefața lui Constantin Ciopraga la 
volumul de poezii recunoaștem ime
diat că sugestiile din cunoscutele 
studii de poetică ale lui G. Bache-

lard au fost utilizate în toată liber
tatea și rodnic. Se poate vorbi 
de un profil distinct al lui Emines- 
cu-poetul, schițat din linii repezi, 
dar care se țin minte. Extins, minu
țios documentat și argumentat, este 
studiul lui Mihai Drăgan despre 
Ibrăileanu în postura de cercetător 
al operei eminesciene, iar rezultatul 
final e pe măsură : văzut din acest 
unghi, scrutîndu-i finețea interpre
tării, pluralitatea intuițiilor care au 
rodit mai pe urmă (unele din aces
tea la G. Călinescu), estimîndu-i da
rurile de polemist și urbanitatea, 
buna credință ce punea în cele mai 
severe confruntări, Ibrăileanu apare 
ca un mult mai mare critic decît 
se admite îndeobște. în fine, cît pri
vește studiul lui Al. Dima despre 
Contribuția Iui Tudor Vianu Ia dez
voltarea studiilor eminesciene, el 
constituie o pe cît de concentra
tă, pe atît de pertinentă introdu
cere în direcțiile de cercetare pe 
care marele cărturar le-a inaugurat 
Ia noi pornind de la opera lui Emi
nescu.

Acum, după ce Eminesciana a de
butat sub atît de bune auspicii, iar 
volumele apărute îngăduie să ne fa
cem o imagine mai clară asupra fe
lului cum înțelege să-și concretizeze 
intențiile redacția, o serie de obser
vații considerăm că totuși se im
pun. încă din prospectul editorial, 
Sumarul colecției se dovedea foarte 
bogat și bine orientat în privința 
volumelor ce urmează să apară. La 
„reeditări" figurau o binevenită se
lecție din Lirica populară ce-și 
strînsese poetul, precum și un 
volum de Articole politice emi
nesciene. apoi celebra monogra
fie a lui G. Călinescu. o cule
gere din studiile și articolele lui 
Vladimir Streinu etc. Toate acestea 
vor fi binevenite, spuneam, însă cu 
o distincție : aceea ca editura „Ju
nimea" să se pună de acord cu cele
lalte edituri din țară și să evite

paralelismele posibile. A tipări tra
ducerea eminesciană a Artei repre
zentării dramatice de Heinrich Theo
dor Rbtscher, cum stă înscris în 
Sumar, nu se mai impune, după ce 
această traducere a și fost publicată 
anul trecut de editura „Minerva", în 
bune condiții. Tot la editura „Miner- 
,va" va apărea un masiv volum cu- 
prinzînd toate lucrările eminescologi- 
ce ale lui D. Caracostea, încît menți
nerea lor și în Sumarul de perspecti
vă al colecției Eminesciana devine su
perfluu. Cu interes pot fi așteptate. în 
schimb, studiile originale anunțate : 
Eminescu de Al. Dima, Caietele Iul 
Eminescu de Const. Noica, Eminescu 
și romantismul german de Zoe Du- 
mitrescu-Bușulenga, Eminescu șl 
clasicismul de D. Păcurariu, De la 
cuvînt la metaforă în opera lui Emi
nescu de Gh. Bulgăr, Eminescu in 
critica și istoria literară românească 
de M. Drăgan, studiul proiectat al 
lui Șt. Aug. Doinaș și... ar trebui ci
tate aproape toate titlurile. Deosebit 
de utile vor fi, prevăzute cu „intro
duceri" adecvate, traducerile din 
autori străini care s-au ocupat pe 
larg de cercetarea operei emines
ciene (Alain Guillermou, Geneza in
terioară a poeziilor lui Eminescu ; 
Rosa del Conte, Eminescu, sau des
pre absolut ; culegerea de Studii 
eminesciene publicate peste hotare 
ș.a.l.

Judecind după elanul și pricepe
rea cu care s-a inaugurat colecția, 
se poate spera ca într-un număr nu 
prea mare de ani editura „Juni
mea" să ajungă la înfăptuirea acelui 
Corpus eminescianus de exegeze la 
care visa Perpessicius. însă, desigur, 
așa cum va fi considerînd și redac
ția, aici cantitatea nu trebuie să 
prevaleze asupra calității, a ceea ce 
a și ratificat sau există indicii că va 
ratifica timpul. în atare sens, nu 
i se poate ura editurii „Junimea" 
decît reușită deplină.

George MUNTEANU

„DRUM BUN"
PE DRUMURI BUNE

Importante lucrări de modernizare 
a rețelei de șosele

z*.

CÎNTECE PATRIOTICE
„Votează țara !" — 

lată titlul culegerii de 
cintece dedicate alege
rilor de deputați pen
tru Marea Adunare 
Națională și consiliile 
populare, culegere pe 
care o editează Insti
tutul de cercetări et
nologice șl dialectolo- 
gice. Peste citeva zile, 
în întreaga țară — la 
toate formațiile corale 
de amatori din orașe și 
sate. în școli și unități 
militare, la ansambluri 
ale sindicatelor, la clu- ■ 
buri muncitorești — se 
vor face cunoscute 
melodii și versuri in
spirate de importantele 
evenimente politice ale 
primăverii lui 1975. 
Sînt eîntece accesibile, 
melodioase, cu armonii 
simple, cîntece care 
fără îndoială vor că
păta largă circulație. 
Unele au coloritul mu
zicii populare (compo
ziții semnate de Mircea 
Neaga, Gh. Bazavan, 
C. Romașcanu. D. D, 
Botez, Radu Paladi), 
altele atacă cu vervă 
genul cintecului de 
masă (autori : Gheor- 
ghe Dumitrescu, Teo
dor Bratu, Sava Ilin). 
Fiecare din aceste co
ruri însă, pe care com
pozitorii noștri le-au 
dedicat alegerilor de 
deputați, conturează 
limpede sentimentele 
nobile care însuflețesc 
pe fiecare cetățean al

țării : votul — „semn 
de pace", „torță pur
purie". încrederea în 
împlinirea visului co
munist. „Votează țara 
pe fiii săi / Pe cei 
mai harnici, cei mai 
buni. / Slăvim prin 
fapte de eroi, / Pre
zentul nostru socialist / 
Și-n fiecare dintre noi 
/ Trăiește visul comu
nist. / / Programul tău, 
iubit partid. I Ne este 
trainic îndreptar / Din 
mii de inimi facem zid 
/ în jurul steagului de 
jar !“

Sînt cîntece tinerești, 
ce vorbesc despre vi
itorul țării, despre oa
menii harnici pe care 
tara ii votează, despre 
deplina unitate dintre 
partid și popor. Și par 
să răsune și buciumul 
și naiul și întreaga 
țară, sub cununa pri
măverii, este chema- 
tă-n sărbătoare. „Din 
Carpati la malul Mă
rii / De la Dunăre-n 
Carpați / Votul nos- 
tru-i votul țării : / 
Azi ne-alegem depu- 
tați !“, / „Pe-nsoritele 
pămînturi / Luminos 
desfășurați / Azi vo
tăm cu-nalte cînturi / 
Pe ai țării deputați 1“

„Votează țara" este 
fără îndoială o reușită 
culegere a Institutu
lui de cercetări etno
logice și dialectologi- 
ce. în curînd cîntecele 
pe care le cuprinde

culegerea vor intra 
în repertoriul co
rurilor de amatori, 
alături de cunoscu
te cintece patriotice 
precum : „Poporul,
Ceausescu, România" 
de George Grigoriu, 
„Toată țara-n sărbă
toare" de I. D. Chi- 
rescu. sau „Glasul 
partidului" de Teodor 
Bratu...

Un cîntec de mare 
vibrație patriotică, un 
cor înflăcărat, versuri 
ale poeților noștri 
despre crezul comu
nist, îmbinate cu un 
poem scenic, cu un 
monta.i muzical (spre 
exemplu, „Să treacă-n 
frunte cei mai buni" 
de Victor Tulbure' si 
„Privesc din pisc cum 
strălucește țara" de 
Alexandru Andrițoiu 
din culegerea literară 
„Viitorul începe azi" 
pe care o editează tot 
institutul amintit! — 
susținute cu talent 
de către artiștii ama
tori pe podiumul unui 
club muncitoresc, pe 
scena unei case de 
cultură, vor face fără 
îndoială din fiecare 
manifestare artistică 
închinată alegerilor 
un spectacol de succes, 
un spectacol cu nn- 
ternic caracter mili
tant.

Sm arar da 
OȚEANU

LA ÎNTREPRINDEREA DE PRELUCRARE A LEMNULUI 
DIN SATU-MARE

Se înnoiește producția, crește calitatea
SATU-MARE (Corespondentul 

„Scînteii". Octav Grumeza). — 
După încheierea cu un avans de 
151 zile a bilanțului pe 4 ani din 
cincinal, colectivul întreprinderii 
de prelucrare a lemnului Satu- 
Mare a început anul 1975 sub 
semnul unor noi și importante 
succese. în primele patru zile lu
crătoare din acest an, aici s-a 
realizat suplimentar o producție 
globală în valoare de peste

r

400 000 lei și o producție-marfă 
de peste 300 000 lei, constind din 
diferite tipuri de mobilă pentru 
export. După cum ne informea
ză inginerul șef Traian Burhi- 
dan, noul an este marcat, încă 
din prima lună, de intrarea în 
fabricație a unor noi produse 
care incorporează un volum mult 
sporit de manoperă și un con
sum redus de material lemnos.

Cît costa 
un amănunt...

— Posibil să fi avut vreo discuție în 
contradicție cu cel doi reclamanți, dar a- 
mănunte nu mai țin minte. Eram... eram... 
nițel cam obosit

„Amănuntele" n-aveau nici o legătură 
cu ținerea de minte a Iul Traian Trifan — 
pînă de curînd lucrător la Trustul de con
strucții nr. 1 din București — ci ou fap
tele sale. într-o noapte degusta alene o li
coare alcoolică lingă un boschet din preajma 
dormitorului comun al șantierului. întim- 
plarea a făcut ca tocmai atunci un coleg 
să treacă prin apropiere, îndreptindu-se 
spre dormitor. Motiv pentru care T.T. s-a 
simțit deranjat și l-a sancționat pe „vino
vat", obligîndu-1 să se dezbrace de pulo
văr... Nici rugămințile și nici apelul la ra
țiune al unui alt muncitor de pe șantier 
nu l-au convins să înapoieze bunul aca
parat prin forță ; dimpotrivă, el a răspuns 
cu pumni și insulte. Iată „amănuntele" pe 
care le uitase T. Trifan și care în limbaj 
juridic se numesc țîlhărie.

— Onorată instanță, recunosc că lucru
rile s-au intîmplat așa, dar nu-i vina mea.

— Dar a cui 7 !
— Păi a victimei, care umbla noaptea ta 

ora aceea fără motiv... Altă dată să se în
vețe minte I

El, firește, avea motiv să-i ațină calea. 
Chestie de... amănunt. Dar un amănunt 
care l-a costat 2 ani și 10 luni Închisoare.

ÎN ACESTE ZILE DE IARNA
i
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Un popas reconfortant 
la hanuri și moteluri turistice

An de an. odată cu sporirea 
numărului de hanuri și moteluri 
ale cooperației de consum, a 
crescut și cel al turiștilor care 
le calcă pragul. Bucuroase de 
oaspeți, în tot timpul anului, ha
nurile și motelurile turistice ale 
cooperației de 
mare afluență 
aceste zile de .
condiții bune de găzduire în 
camere confortabile, cu încălzire. 
De asemenea, ele dispun de res
taurante cu mîncăruri specifice 
bucătăriilor locale tradiționale. 
Iată citeva dintre locurile de 
popas pe care cooperația de 
consum le recomandă turiștilor: 
motelurile „Brețcu-Oituz" (situat 
la 2 kilometri de localitatea 
Brețcu, județul Covasna), „Mon-

Adică destul ca pe viitor să nu mai uite 
detaliile elementare ale unei comportări 
civilizate.

Situație specială
...Cu o voce egală, profesională, grefiera 

strigă un număr de dosar și un nume. în 
fața instanței se prezintă un om încă tî- 
năr. întreaga lui înfățișare — scurtă mi- 
țoasă cu blana întoarsă, pantaloni-fustă cu 
care mătură literalmente dușumelele și, 
mai ales, pletele slinoase ce îi acoperă 
urechile și gîtul — face mai degrabă im
presia unui om certat cu cele mai elemen
tare reguli de igienă decît a boemului care 
vrea să pară. Pentru un moment se face 
abstracție de infracțiunea comisă.

— Unde lucrați 7
— De un an nu mai lucrez...
— Atunci din ce trăiți 7
—• Mă... descurc... Am mai avut ceva e- 

conomii. Am o situație specială... n-am gă
sit serviciu.

— Cum așa 7 Sînt atîtea întreprinderi 
care...

— Aaa... păi în uzină .' 7 Ca muncitor !...
— De ce nu ca muncitor 7 Ce calificare 

aveți 7
— Deci pînă la vîrsta aceasta n-aveți 

nici o calificare 7
— Dar bine, tovarășe președinte, n-am 

nici 31 de ani ! Sint încă tînăr !...
Replica deconcertează. Ea s-ar traduce 

cam așa : „Cum 7 încă de la 31 de ani să 
o încep cu munca 7 !“ Va fi înțeles oare 
B. Ion ceva din pildele pe care i Ie-a dat

stațiunea cu același 
județul Buzău). „To-

consum cunosc o 
do vizitatori și în 
iarnă. Ele oferă

teoru" (în 
nume, din 
pologul" (la 16 kilometri de Hm. 
Vilcea), „Poiana florilor" (la 7 
kilometri de localitatea Pădurea 
Neagră, județul Bihor), „Praid" 
(situat în localitatea cu același 
nume, județul Harghita). Con
diții dintre cele mai bune de 
găzduire și petrecere a timpului 
liber mai oferă și hanurile 
turistice ale cooperației de 
consum „Dealul Sasului" (am
plasat pe șoseaua Pitești— 
Brașov, la kilometrul 90). „Bran" 
(în apropierea castelului cu ace
lași nume din județul Brașov), 
„Ursul negru" din frumoasa sta
țiune balneoclimaterică Sovata.

în fotografie : motelul „Poia
na florilor".

magistratul despre colegii lui de genera
ție, care de mult au devenit cunoscuți in 
întreaga țară tocmai pentru faptele lor de 
muncă, pentru munca responsabilă de oara 
el se mai ferește incă 7 Ar fi timpul.

„Sperietura" 
amicului  !

— Hai noroc !
— Să trăiești !
— Bună berea 7
— Bună.
...La bufetul „Topologul" din Pitești, doi 

amici gustă în tihnă berea de producție 
locală. Este o dimineață frumoasă de vară. 
Puțin peste ora 8... Căldura încă nu e 
mare. Berea e rece și bună, tar amicii par 
să aibă timp de taclale de parc-ar fi in con
cediu... Dar nu erau ! Veniseră aici direct 
de ta stația de reglare a gazelor : unul, 
Ion P„ ieșise din tură, celălalt, D. Ciocin- 
del, intrase. Mai bine zis, trebuia să intre, 
fiindcă, în loc să-și vadă de treabă. încu- 
iase ușa și pornise la berărie.

— Noroc !
— Sănătate I
Și ceasurile trec : 9, 10, 11. într-un tîr- 

ziu, se ridică de la masă și pleacă. Ciocîn- 
del se duce la stație și fiindcă i se făcuse 
somn după atita bere, se culcă. Ce-și zice 
însă prietenul întru pahar, făcînd cale în
toarsă din drumul către casă 7 Să sară 
gardul stației și... să-și sperie amicul !...

— Onorată instanță, a fost o greșeală... 
Nu cred c-am vrut să fac vreun rău...
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Economia modernă a României, 
dezvoltarea ei impetuoasă sînt de ne
conceput fără deplasarea continuă, 
rapidă a unor muse uriașe de bunuri 
și persoane pe căile autorutiere. Ră
masă multă vreme în urma altor țări, 
țara noastră, în efortul ei de recupe
rare a rămînerilor în urmă, a realizat, 
în special în ultimul deceniu, progre
se remarcabile in dezvoltarea rețelei 
de drumuri moderne. Astăzi, din cele 
aproape 13 mii kilometri de dru
muri naționale peste 92 la sută sînt 
benzi moderne, asfaltate, capabile să 
facă față unui trafic rutier intens. 
Majoritatea covîrșitoare a orașelor 
țării, cele mai importante șantiere, 
exploatări sau Întreprinderi sint le
gate între ele în cadrul marii rețele 
de drumuri naționale. Afară de aces
tea, în fiecare județ mai sînt sute de 
kilometri de drumuri de importanță 
locală, care și ele au fost asfaltate.

Printre arterele recent modernizate 
și intrate în întregime în funcțiune 
amintim acelea care leagă Vatra Dor- 
nei de Poiana Teiului, Predealul de 
Rîșnov și Ghimbav, drumurile Văle
nii de Munte — Bratocea — Săcele, 
Pătîrlagele — Prejmer, Zlatna — Alba 
Iulia, Săveni — Manoleasa-Prut. Un 
loc deosebit, o mare realizare în do
meniul tehnicii drumurilor reprezintă 
Transfăgărășanul, care urmează încă 
să primească o serie întreagă de do
tări. După cum se vede, este vorba în
deosebi de drumuri care străbat zone 
muntoase, leagă intre ele centre eco
nomice și puncte turistice de impor
tanță majoră. Pe aceeași linie a rea
lizărilor se înscriu și traseele care au 
primit îmbrăcăminți asfaltice ușoare 
(în special pe acele artere care sint 
mai puțin solicitate). Este vorba des
pre legăturile între Berzasca și Mol
dova Nouă, pe malul Dunării, 
în continuarea lacului de acu
mulare al nodului hidroenergetic și 
de navigație de la Porțile de Fier, 
Livezeni — Cîmpu lui Neag, Cimpu- 
lung Moldovenesc — Rădăuți ș.a.

Bineînțeles, lucrări importante con
tinuă și în acest an. Astfel, vor fi 
predate în intregime traficului dru
murile modernizate : Miercurea Ciuc
— Comănești. Găești — Ghimpați, 
Reșița — Carașova, Supuru de Sus — 
Satu-Mare, Cluj-Nanoca — Zalău — 
Cărei. Abrud — Zlatna. încep sau 
continuă modernizările pe tronsoa
nele : Cirlibaba — Iacobeni. pentru 
asigurarea unei legături directe în
tre Maramureș și nordul Moldovei. 
Tot în nordul țării se construiește 
artera Bistrita — Salva — Moisei, 
în Munții Apuseni, drumul Gura 
Barza — Buceș și multe altele.

Dintre traseele cu îmbrăcăminți as
faltice ușoare ce vor fi date In func
țiune în acest an amintim Ovidiu — 
Corbu în zona litoralului ; Tîrgoviște
— Cîmpulung Muscel (prin care se fa
cilitează și accesul spre peștera Ialo- 
micioarei) ; Praid — Gheorgheni pes
te Munții Harghitei ; Bucecea — Ml-

hăileni-Siret, legăturile dintre Satu- 
Mare, Cărei și frontiera cu Republica 
Populară Ungară.

O atenție deosebită se acordă lucră
rilor de întreținere a drumurilor mo
dernizate. Astfel, în anul trecut s-au 
turnat covoare asfaltice și s-au făcut 
tratamente de regenerare, în scopul 
prelungirii duratei de serviciu, pe 
1877 km de drumuri. Anul acestea se 
vor face pe 2 000 de km. Aceasta în
seamnă că, în medie, o dată la șase- 
șapte ani fiecare porțiune de drum 
modernizat va primi un covor asfaltic 
nou sau un tratament de regenerare.

Un loc important și o pondere în
semnată în bugetul cheltuielilor pen
tru drumuri — este vorba de multe 
zeci de milioane lei — dețin lucrările 
pentru siguranța circulației. Astfel, 
semnalizarea reflectorizantă a fost 
instalată anul trecut pe 3 000 km dru
muri, iar pe alți 3 100 km se va in
stala în acest an. S-au fixat pe mal 
bine de 2 000 km drumuri stîlpișorii 
de dirijare și pe alți 1 700 km se vor 
fixa în acest an S-au amenajat 700 
stații de oprire a autobuzelor I.T.A. 
și se vor amenaja alte 790 stații în 
acest an. Lucrările amintite vor mar
ca încheierea acțiunii de introducere 
a semnalizării moderne pe întreaga 
rețea a drumurilor naționale și în
cheierea acțiunii de construire a sta
țiilor I.T.A. pe toate drumurile inter
naționale ce străbat țara noastră și 
pe circa 70 la sută din celelalte dru
muri naționale. De asemenea, s-au 
amenaiat 174 refugii de parcare și 
alte 183 de refugii se fac în acest an. 
Pe o lungime de 45 de km s-au înlo
cuit parapeții de zidărie sau beton cu 
glisiere metalice, iar în acest an ac
țiunea continuă, urmînd a fi instalate 
glisiere metalice pe 57 de kilometri. 
Ele joacă un rol important în redu
cerea accidentelor grave. Autovehicu
lul ce se lovește de un parapet rigid 
de zidărie sau beton suferă grave 
avarii, punînd în pericol viața călăto
rilor, pe cînd o glisieră elastică de 
metal amortizează în bună măsură 
șocul.

Aminteam la începutul acestor rîn- 
duri că se desfășoară o vastă activi
tate de îmbunătățire a drumurilor si 
la scară locală, județeană. Noua lege 
a drumurilor pune sarcini importante 
în fața Direcției generale a drumuri
lor, forul din Ministerul Transportu
rilor și Telecomunicațiilor care pînă 
acum a răspuns numai de politica de 
modernizare și întreținere a drumuri
lor naționale. Este vorba acum și de 
a coordona, de a acorda asistență teh
nică, de a urmări realizarea politicii 
de dezvoltare a întregii rețele de dru
muri din țara noastră. în acest sens 
se creează premisele organizatorice 
și se iau măsuri ca toate construcțiile 
de drumuri, poduri, pasaje denivelate, 
lucrări de siguranță a circulației să se 
realizeze pe baza unui plan unitar.

AI. PLAIEȘU

I FAPTUL 
'DIVERS
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| Bătrînii

și marea

IDoi pescari septuagenari — 
I. Grigore și Toma Cociubai din 
Mangalia — îndemnați de vre
mea frumoasă din acest ianua-

Irie, s-au suit în barcă si au por
nit după guvizi, în largul mării. 
Nici nu se crăpase de ziuă cînd

Iau aruncat prima nadă. Prima 
și ultima Barca s-a răsturnat și 
cei doi bătrîni au căzut în apă. 
Deși amindoi in vîrstă de 70 de 

Iani, ca niște veritabili „lupi de 
mare", s-au luptat cu valurile nu 
mai puțin de... 5 ore ! Pină la 

Iurmă au fost reperați și „pes- 
cuiți" de echipajul unei șalupe. 
Internați la spital, pescarii s-au 
întors repede acasă, sănătoși 

Itun. Cît despre guvizi, i-au „ier
tat" pînă Ia primăvară.

De unde

de 
că

sare... 
campionul

Cine spune că nu. se știe „ 
unde sare iepurele înseamnă
n-a auzii încă de gospodăria 
Elisabetei Apati (str. Oradea nr. 
2) din Satu-Mare, din a cărei 
ogradă au „sărit", de-a lungul 
anilor, peste 3 000 de iepuri con
tractați pentru diferite crescăto
rii și la export. La ultima expo- 
ziție-concurs de păsări si ani
male mici, E.A. a primit, pentru 
a treia oară, titlul de „maestru 
crescător". Tot ea a urcat și pe 
cel mai înalt „podium", pentru 
că a stabilit un nou record : un 
urecheat, denumit de ea „Pestri
țul de Satu-Mare", a cîntărit 7,5 
kilograme, pentru care i s-a de
cernat medalia de aur și i s-a 
dat punctajul aproape maxim. : 
99 din 100 puncte posibile. Ca 
să vezi de unde sare... campio
nul !

DUMINICA, 12 IANUARIE 
PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului.
8.40 Cravatele roșii.
9,35 Film serial pentru copil i 

Daktari.
10,00 Viața satului. .
11,15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii. '
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
16,00 Documentar TV : Apele lșl 

schimbă cursul.
16.20 Melodii populare.
16.45 Drumuri In Istorie.
17,00 Film serial : Viața Iul Leo

nardo Da Vinci. Episodul 3.
18,00 Finala Campionatului mon

dial universitar de handbal 
masculin -. România — Uniu
nea Sovietică. Transmisiune 
directă de la Palatul sportu
rilor și culturii. In pauză — 
ora 18,30 — 1001 de seri.

19.10 Omul de lingă tine : Ing. 
Vaier Florea, șeful laborato
rului de cercetare șl proiec
tare de la Întreprinderea 
„Emailul roșu" din Mediaș.

19.30 Telejurnal
20,00 Avanpremieră.
20,05 Film artistic : „Ce se !n- 

timplă, doctore ?“ — produc
ție a studiourilor americane. 
Premieră TV. In distribuție: 
Ryan O’Neal, Barbra Strels- 
sand, Kenneth Mars, Mabel 
Albertson. Austin Pen.dleton, 
Sorrel Booke.

21.40 Romanțe șl cintece de pe
trecere.

22,00 Telejurnal.
22.10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II
10,00-11,45 Matineu simfonic. Con

certul Filarmonicii de stat 
„George Enescu". Dirijor : 
Mircea Crlstescu. Solist: Rug
giero Ricci (S.U.A.). In pro
gram : Adrian Rațiu — „Sa
se Imagini" (p.a.) : Nlccolo

Paganini — Concertul nr. 4 
pentru vioară și 'orchestră ; 
Peter Mennin — Concertate 
(p.a.) ; Paul Dukas — „Uce
nicul vrăjitor".

20,00 Mai aveți o Întrebare 7 Des
coperiri așteptate (I).

20.45 Tezaur de cintec românesc.
21.20 Reportaj TV : Oamenii celui 

de-al cincilea anotimp.
21,35 „12 cîntece sub cer".

LUNI, 13 IANUARIE

PROGRAMUL I

16,00 Telex.
16,05 Slăvim republica. slăvim 

partidul. Cintece închinate 
patriei și partidului.

16.20 Schiul : Nimic mal simplu I 
(II). Ciclu de inițiere.

16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Țrlbuna TV.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 Reflector.
20.20 Opereta... In glume, cintec șl 

dans I
20.30 Roman foileton : Umbra tur

nului. Episodul „Complotul".
21.25 Citeva minute cu... o surprl- 

ză !
21.35 Revista llterar-artlstică TV. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Virtuoz! a! instrumentelor 

populare : Ion Drăgol, Du
mitru Fărcaș.

17.45 Avanpremiera săptămtnil.
17,55 Film setial : Legenda lui 

Stulpner. Episodul VI.
18.35 Povești... pe note. Muzică u- 

șoară.
18.45 Bucureștlul azi.
19,00 Farmecul muzicii.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 

mal făcut nevasta mea.
20.25 Muzee șl expoziții.
20.45 Să cinte florile... Tineri in

terpret! al cintecului popu
lar.

21,05 Ce știm șl ce nu știm des
pre...

21.35 Preferințele dv. muzicale sint 
și preferințele noastre.

Regăsire 
după 
trei decenii

Eugenia Toader din Suceava 
s-a adresat miliției cu rugămin
tea de a fi ajutată să-și găseas
că sora mai mică, de care 1 se 
despărțise în urmă cu 30 de ani. 
Ofițerul Panait Popescu dispu
nea de im singur amănunt: 
sora ei se născuse la București, 
chiar în noaptea de Anul Nou. 

. dar ori în 1943 spre, 1944, ori în 
1944 spre 
luni de investigații, 
a reușit să descopere creșa, apoi 
căminele de copii pe unde tre
cuse și, în sfirșit, locul unde 
lucrează în prezent : Procu
ratura județeană Buzău. Ințîl- 
nirea celor două surori și a so
ților acestora a avut loc la mili
ția municipiului Suceava. In 
emoția întîlnirii și bucuria regă
sirii, cele două surori l-au îm
brățișat și pe omul în uniformă 
albastră. Pe fața soților — nici 
urmă de gelozie 1

1945. După citeva
ofițerul

Căruța
9

din drum
Vasile Lingurariu, din Dobro- 

văț, județul lași, a coborit in 
gara Buhăești. Pe șoseaua care 
duce spre Vultureștii Vasluiului 
a întilnit o căruță cu cai. Cum 
nu era nimeni prin apropiere, 
s-a suit in căruță si:

— Diii, căluții I
Mai de șfichiuirea biciului, 

mai de îndemnurile gălăgioase 
ale necunoscutului, caii au în
ceput să gonească, de parcă min- 
caseră jăratic. Dar chiuitul su
rugiului de ocazie s-a stins re
pede, nimerind intr-un gard. 
Văzindu-și isprava. Lingurariu 
a lăsat căruța baltă si a început 
să fugă, de-i sfirîiau călciiele. 
Mai iuți decît el s-au dovedit 
insă doi flăcăi — Ion Nesuiescu 
și Gheorghe Apostu — care au 
făcut să i se întrerupă si crosul, 
și dorul după cursele de cai.

Dar faptele sint fapte : după ce-a sărit 
gardul. Ion P. s-a apucat să manevreze 
vana conductei de gaze. Așa. ca să dea 
altora prilej de emoții... De intimplat, din 
fericire, nu s-a intimplat nimic. Fiindcă in 
altă parte, în sala cazanelor, disciplina 
muncitorească a fost prezentă și oamenii, 
cu ochii pe cadran, au „simțit" că ceva 
nu-i în regulă. Cit privește pe cel doi, sint 
acum tot împreună, dar în altă parte. Fără 
bere.

Spune-mi
,cu cine te aduni...
...ca să-ți spun cine ești, zice proverbul. 

Marian Cindescu și Aurel Opriș, din Pi
tești, după ce s-au adunat amindoi au fost 
găsiți de a treia persoană, alias Neacșa 
Mariana, care le-a propus pe loc „o afa
cere". Una din care, cit ai clipi, o să iasă 
pe loc 5 090 de lei. Repede și. mai ales, 
fără un strop de muncă. Adică, ei doi să 
găsească pe cineva dispus să dea 5 000 fi- 
lodormă ca să intre in apartamentul pe 
care, chipurile, ea ar fi dispusă să-l ce
deze ofertantului.

...Citeva zile mai tîrziu. în preajma sta
dionului, la portiera autoturismului con
dus de Cindescu, avea loc și „perfectarea" 
tranzacției : se găsise amatorul și se pro
ceda la „schimbul de valori"...

— Poftim. Numărați-i...
— Să fii sănătos. Ai dat lovitura !
...Dar singura lovitură a amatorilor de 

tranzacții frauduloase a fost că s-au trezit

cu toții in fața legii. Unde au avut prilej 
să reflecteze asupra proverbului de mai 
sus, în varianta......spune-mi cu cine te a-
duni, ca să-ți spun... unde ajungi !“

Iar între altele fie spus, tot acolo s-a 
mai constatat că Mariana vindea blana 
ursului din pădure — n-avea nici-un apar
tament — și găsise amatori s-o ia drept 
chilipir...

Din caietul 
grefierului

„Nu-mi explic scăderea concentrației 
băuturii decît prin aceea că unii consuma
tori or fi cerut șprițuri și după ce au refu
zat să le mai bea, eu oi fi turnat paharele 
în sticla cu vin... Numai așa cred că s-a 
ajuns La diluare...

(„Apărarea" lui Volcu Ion — 
fost barman la restaurantul 
„Tușnad" din Capitală — prins 
cu băuturi diluate și vîndute cu 
suprapreț. Dosarul 6089/1974, 
Judecătoria sectorului 5).

„Recunosc și regret faptele, dar am nu
mai 24 de ani și de asta nici nu lucram, 
fiind întreținută de părinți, care nu au 
nici ei serviciu..."

(Declarația inculpatei B.G. Do
sarul 6112/1974, Judecătoria sec
torului 6).

Dinu POPESCU 
Emil MARINACHE

S-au jucat cu 
proiectilul

Grumezoaia este numele unui 
sat care aparține de 1 comuna 
Dimitrie Cantemir, județul Vas
lui. Doi băieți din Grume
zoaia — unul de 14 și ce
lălalt de ‘13 ani — au găsit, 
întimplător, un proiectil neex
plodat, rămas din timpul ulti
mului război. L-au luat cu ei, 
s-au dus in afara satului, au 
aprins un foc și l-au azvirlit pe 
jăratic, să explodeze. Alți co
legi de joacă au țipat și au stri
gat celor doi să fugă de lingă 
foc, dar ei nu i-au ascultat. O 
explozie puternică, și cei doi 
n-au mai putut fi salvați.

Oii©, ca oile...
Dacă a luat-o una pe mijlo

cul drumului, hop și celelalte 
Și toată turma se îndrepta spre 
Alba • Iulia, pe Șoseaua Cluju
lui. Mergeau liniștite, ca și cio
banul, pe lingă ele, ca o mo- 
gîldeață mișcătoare în întune
ricul nopții. Deodată, s-a auzit 
un zgomot de motor și autobu
zul 31-AB-249, condus de loan 
Goia, a intrat în plin în turmă. 
30 de mioare au fost omorîte și 
alte 7 rănite. Din primele cer
cetări reiese că de vină a fost 
ciobanul, care „circula" noaptea 
fără semnal luminos.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii" <
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NOI CHEMĂRI LA 
ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

Vizita președintelui
OohIeH fe iostri 

al R1 Germane, Horst Sudermann 
Continuarea convorbirilor oficiale

lotreprâta mecanică 
Cugir

Către toate întreprinderile 
constructoare de mașini- 
unelte și mecanică fină
Colectivul întreprinderii mecanice Cugir, însuflețit 

de mărețele perspective deschise de Programul făuri
rii societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tării României spre comunism, adoptat de Congresul 
al XI-lea al Partidului Comunist Român, este ferm 
hotănt să muncească cu abnegație și însuflețire pentru 
valorificarea superioară a resurselor și posibilităților 
existente în întreprindere și adresează tuturor colecti
velor de muncă din unitățile constructoare de mașini- 
unelte și mecanică fină chemarea la întrecere pentru 
depășirea sarcinilor de plan pe anul 1975, angajîndu-se 
să obțină următoarele :

— Depășirea planului producției globale industriale 
și a producției marfă vîndută și încasată cu 20 milioane 
lei.

•în vederea asigurării cerințelor crescînde ale econo
miei naționale vom da peste prevederile planului de 
stat următoarele produse :

— 20 mașini de rectificat plan ;
— 500 mașini de cusut industriale și de Uz casnic ;
— 1000 mașini electrice de spălat rufe ;
— 10 000 fuse de tors și filat pentru industria textilă;
— 30 000 seturi pentru demarori ;
— 5 000 ml lanțuri articulate de diferite tipuri și alte 

produse.
— Prin acțiunea de autoutilare vom executa mașini- 

unelte așchietoare în valoare de peste 5 milioane lei.
— Vom diversifica producția, prin asimilarea de noi 

mașini-unelte, mașini de cusut industriale și de uz cas
nic, fuse de tors și filat, concomitent cu modernizarea 
produselor din fabricația curentă, astfel încit la sfîr- 
șitul anului 1975 produsele noi și modernizate să repre
zinte 65 la sută din produsele cuprinse in nomenclato
rul întreprinderii.

— Organizînd mai bine procesul de producție, con- 
tinuînd acțiunea de introducere a tehnicii noi și de ri
dicare a gradului de mecanizare, vom obține o creștere 
a productivității muncii de 550 Iei pe lucrător.

— Vom îmbunătăți indicele de utilizare a fondului 
de timp al muncitorilor, acesta ajungînd la 97 la sută.

— Sarcinile de plan ale anului 1975 se vor realiza 
în condițiile unei eficiente economice sporite materia
lizate în :

— depășirea beneficiului planificat cu 5 milioane lei î
— reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă 

cu un leu față de plan ;
— obținerea de economii, față de consumul planificat, 

de 200 tone la metal, 600 tone combustibil conven
țional și 6,5 milioane kWh.

— Ne vom intensifica preocupările în direcția pre
gătirii și perfecționării forței de muncă, astfel :

— în cursul anului 1975 vom școlariza și califica prin 
diferite forme un număr de 870 muncitori.

— prin atelierele-școală, organizate la nivelul sec
țiilor de producție, se va asigura formarea unor mun
citori bine pregătiți profesional, cu posibilități de inte
grare rapidă în producție ; în ateliere se vor executa 
repere din fabricația curentă de mașini-unelte și scu- 
lărie ;

— se va asigura perfecționarea pregătirii profesio
nale a unui număr de 2 280 cadre, din care 1 740 mun- 
citori calificați,

— în ce privește îmbunătățirea condițiilor sociale»
— se vor construi și da în folosință două cămine ou

600 locuri, pentru nefamiliști-; .. .
— o creșă cu 100 locuri ; ■■■'••"; ’
— se vor înființa încă 3 cantine de 

locuri, pe trei serii.
— Se vor organiza acțiuni de muncă 

tru realizarea următoarelor obiective :
— construcția unui pavilion cu 16 săli de clasă, la 

grupul școlar ;
— la construcția căminelor de nefamiliști se vor 

executa lucrări in valoare de 70 000 lei.
In scopul valorificării depline a rezervelor umane 

și materiale din întreprindere, pentru realizarea anga
jamentelor asumate și ridicarea continuă a conștiinței 
socialiste, comitetul.de partid, comitetul sindicatului 
și comitetul U.T.C. vor intensifica acțiunea de educare 
socialistă a tuturor oamenilor muncii, de cunoaștere 
a politicii interne și externe a partidului, promovarea, 
eticii și echității socialiste, cultivarea unei atitudini 
înaintate față de muncă și avutul obștesc.

Sintem pe deplin încredințați că toate colectivele 
de oameni ai muncii din întreprinderile constructoare 
de mașini-unelte și mecanică fină vor răspunde cu 
însuflețire la această chemare la întrecere și că nu 
vor precupeți nici un efort pentru a dovedi prin fapte 
atașamentul lor total față de politica realist-științifică 
a partidului, față de conducerea de partid și de stat, 
în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotănrea 
fermă de a-și aduce contribuția la înflorirea patriei 
noastre dragi. România
Secretarul comitetului
de partid, 
Ioan IANCU
Președintele comitetului 
sindicatului,
Traian STANC1U

1-

secții cu 1 000

patriotică pen-

socialistă.
Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Nicodim ROȘCA 
Secretarul comitetului 
U.T.C.,
loan SINEA

fc forai-extractie
Către toate unitățile

din industria extractivă
de petrol și gaze

Colectivul Schelei de foraj-extracție Brăila, pe baza 
succeselor obținute în realizarea sarcinilor de plan pe 
anul 1974. precum și a angajamentelor asumate in în
trecerea socialistă pentru înfăptuirea cincinalului îna
inte de termen, însuflețit de mărețele sarcini trasate 
de Congresul al XI-lea al P.C.R.. adresează, tuturor 
schelelor de foraj și extracție chemarea la întrecere 
socialistă pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan prevăzute pentru anul 1975.

Prin mobilizarea la maximum a rezervelor materiale 
și umane de care dispunem, folosirea cit mai completă 
a capacităților de producție existente, extinderea me
todelor și tehnologiilor moderne de foraj și extracție, 
organizarea mai bună a producției și a muncii, folo
sirea integrală a timpului de lucru, reducerea consu- 
murilor specifice de materiale, energie §i combustibil, 
precum și a costurilor de producție, scurtarea terme
nelor de punere în funcție a obiectivelor prevăzute 
în planul de investiții, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale angajaților, ne propunem să 
realizăm următoarele obiective : „

1 — Depășirea planului la producția fizica cu 5 000 
tone țiței, 4 milioane metri cubi gaze asociate utiliza
bile, 200 tone gazolină și 3 000 metri forați.

In vederea obținerii acestor depășiri, vom lua urmă
toarele măsuri : „ . . . ,_  vor fi urgentate lucrările de punere Jn exploa
tare a zăcămintelor noi, îmbunătățite activitățile de in
tervenții și reparații capitale și vor fi aplicate tehno
logii moderne pentru creșterea productivității sonde
lor măsuri ce vor duce la creșterea debitului mediu 
pe'sondă și a coeficientului de exploatare al sondelor 
active cu 2 la sută față de prevederile din plan ;

— vom acorda o atenție deosebită executării lucră
rilor prevăzute în „Programul privind creșterea facto
rului final de recuperare a țițeiului din zăcăminte", 
începînd injecția de apă într-un nou obiectiv și inten- 
sificînd procesele existente pe două zăcăminte vechi ;

— lichidarea, în totalitate, a fondului de sonde inac
tive, in care scop, sondele ce vor deveni neproductive 
vor fi reactivate în luna imediat următoare ;

— vom lua măsuri ca stația de degazolinare. parcu
rile de separatoare și rezervoare nr. 9 și 10 și stația 
de epurare a apelor reziduale destinate injecției în

zăcămînt să fie puse în funcțiune la întreaga capaci
tate, cu 30 de zile înainte de termen.

în activitatea de foraj, prin utilizarea mai bună a 
instalațiilor și prin extinderea metodelor moderne, va 
crește viteza de lucru față de plan cu 5 la sută, se va 
diminua durata de montaj față de realizările anului 
1974 cu o zi pe instalație, redueîndu-se, totodată, cu 3 
la sută costul forajului față de prevederile din devize.

2. — Intensificarea lucrărilor de cercetare geologică 
In zonele de maximă perspectivă, în vederea descope
ririi de noi zăcăminte de petrol și gaze, prin :

— scurtarea timpului de săpare a sondelor în medie 
cu 2 zile față de prevederile din devize ;

— forajul suplimentar, în cadrul fondurilor planifi
cate, la 2 sonde de cercetare geologică ;

— scurtarea, față de realizările anului 1974, a timpu
lui de execuție a lucrărilor de probe de producție cu 
o zi pe probă.

3. — Depășirea planului la producția globală cu 5 
milioane lei și cu 3 milioane lei la producția-marfă.

4. — _ .............
angajat față de sarcina planificată, prin : creșterea in
dicelui ...........
față de 
global la 60 la sută din totalul angajaților, organizarea 
de cursuri de calificare și perfecționare pentru un nu
măr de 400 lucrători, precum și prin intensificarea 
muncii politice și educative în vederea întăririi disci
plinei la toate locurile de muncă.

5. — Reducerea cheltuielilor planificate la 1 000 lei 
producție-marfă cu 1,5 lei, îndeosebi pe seama micșo
rării consumurilor de materiale, combustibil, energie 
și a cheltuielilor administrativ-gospodărești, ceea ce 
va duce la obținerea unui beneficiu peste plan de 2,5 
milioane lei.

6. — îmbunătățirea condițiilor sociale ale angajaților 
prin construirea și punerea în funcțiune a unui cămin 
de nefamiliști cu o capacitate de 300 paturi, a unui 
bloc cu 80 apartamente și a unei cantine. La realiza
rea acestor obiective, precum și la înfrumusețarea con
strucțiilor sociale existente, angajații schelei noastre 
vor efectua un număr de 15 000 ore muncă patriotică.

Colectivul de oameni ai muncii din schela de foraj- 
extracție Brăila, sub conducerea comitetului de partid 
și cu sprijinul organizațiilor de sindicat și U.T.C., se 
angajează să traducă în viață hotărîrile de partid și 
de stat, contribuind in acest fel. alături de întregul 
popor, la îndeplinirea și 
anul 1975 și a planului
Secretarul comitetului
de partid,
ing. Marin ILIE
Președintele comitetului 
sindicatului,
Dumitru 
DRĂGOSTIN

Sporirea productivității muncii cu 1 500 lei pe
de utilizare a fondului de timp cu 1 la sută 
realizările din anul 1974, extinderea acordului

depășirea planului de stat pe 
cincinal înainte de termen.

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
îng. State BOTEZ 
Secretarul comitetului 
U.T.C.,
Gheorghe 
CATRINESCU

ne slat
Către toate unitățile 

agricole de stat
Colectivul de muncitori, tehnicieni și ingineri al În

treprinderii agricole de stat „Afumați" - r-c. județul-.Il
fov,,. însuflețit de perspectivele luminoase pe' care le . 
prefigurează, pentru întregul' nostru popor Programul 
partidului și Directivele celui de-al XI-lea’Cohgtes al 
P.C.R., își exprimă ferma hotărire de a-și mobiliza 
întreaga energie creatoare, de a pune in valoare toate 
rezervele interne, pentru îndeplinirea și depășirea 
prevederilor planului pe ultimul an al actualului cin
cinal, pentru înfăptuirea sarcinilor de mare răspundere 
ce revin agriculturii de stat, în așa fel incit aceasta 
să-și sporească substanțial contribuția Ia dezvoltarea 
economiei naționale și îmbelșugarea vieții poporului.

însușindu-ne prețioasele indicații ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului 
nostru, care, cu prilejul vizitelor de lucru făcute în 
unitățile agricole de stat, ne-a arătat cu claritate căile 
și metodele prin care putem obține rezultate în pro
ducție și economice superioare celor de pină acum, 
sintem conștienți că stă in puterea noastră ca, printr-o 
organizare exemplară a producției și a muncii, să su
punem în mai mare măsură natura, să folosim mai 
deplin baza tehnico-materială cu care sîntem dotați, 
să aplicăm pe scară largă tehnologiile și metodele mo
derne recomandate de cercetarea științifică din țara 
noastră și de tehnica mondială, iar pe această cale să 
smulgem pămîntului roade tot mai bogate.

Experiența acumulată, dezvoltarea și modernizarea 
în continuare a bazei tehnico-materiale. cadrul organi
zatoric creat, perfecționarea activității de conducere, 
sporirea cointeresării oamenilor muncii în obținerea 
unor producții mai mari, cu cheltuieli materiale mai 
mici, permit în final dobîndirea unor rezultate supe
rioare. înțelegem că avem datoria morală să ne situăm, 
în continuare, la înălțimea prețuirii ce s-a acordat în
treprinderii noastre, prin conferirea „Ordinului Mun
cii" cl. I, și să facem totul pentru a obține în anul în 
care am pășit,rezultate și mai bune.

Animați de aceste gînduri și sentimente izvorîte 
dintr-un profund patriotism, lucrătorii întreprinderii 
noastre, în frunte cu comuniștii, adresează o însufle
țită chemare colectivelor de muncă din unitățile agri
cole de stat de pe întreg cuprinsul patriei de a des
fășura o înflăcărată întrecere socialistă, in care scop 
ne luăm următoarele angajamente :

— să livrăm peste plan 3 000 tone cereale, din care 
1 350 tone grîu, orz și secară și 1 650 tone porumb 
boabe, pe baza realizării unor producții medii de peste 
4 400 kg/ha la grîu, 5 350 kg/ha la porumb boabe în 
cultură neirigată, iar la orz — de 4 400 kg/ha.

— să livrăm peste plan 120 tone soia, cu O producție 
medie de 2 500 kg/ha, și 100 tone floarea-soarelui, cu o 
producție medie de 2 700 kg/ha ;

— să depășirii producția-marfă cu 1 000 hl lapte, 
obținînd o producție medie de 3 700 litri lapte la fie
care vacă furajată ;

— să livrăm peste prevederile de .
de porc, prin îngrășarea peste plan a 1 000 porci, pre
cum și prin realizarea unui spor ™
510 gr pe fiecare animal ;

— să realizăm peste plan 15 000 . „ 
o producție medie de 4,5 kg lină de la fiecare oaie.

Prin aceste rezultate vom realiza o producție-marfa 
suplimentară în valoare de 5 300 000 lei ;

— vom diminua cheltuielile materiale cu 1,5 Ia sută,
realizînd o economie de peste 1 500 mii lei prin redu
cerea consumului de carburanți cu 0,5 1/ha aratură 
normală, cit șr prin utilizarea chibzuită a tuturor mij
loacelor materiale ; .

— vom spori productivitatea muncii cu 3,5 la suta
peste prevederile planului, prin folosirea mai rațională 
a forței de muncă. , , . , . .Ca urmare a obținerii acestor rezultate, întreprinde
rea noastră își va spori rentabilitatea și va putea în
cheia bilanțul anului 1975 cu un beneficiu suplimentar 
de 3 milioane lei.

Pentru transpunerea în viață a angajamentelor asu
mate, ne propunem să organizăm la un nivel superior 
desfășurarea întrecerii socialiste, care va. cuprinde în
tregul colectiv din ferme și sectoare, punind un accent 
deosebit pe cunoașterea și însușirea de către fiecare 
lucrător și formație de lucru a sarcinilor concrete ce 
le revin la fiecare loc de muncă, în așa fel înciț toți 
lucrătorii să se simtă angajați în înfăptuirea obiecti
velor pe care le-am cuprins in această chemare.

Ne vom dărui întreaga putere de muncă, conștient! 
fiind că fiecare realizare pe linia înfăptuirii sarcinilor 
majore ce revin agriculturii constituie un aport pre
țios la înfăptuirea programului partidului, la creșterea 
nivelului de trai al poporului și înflorirea patriei noas
tre socialiste.
Secretarul comitetului 
de partid, 
Constantin TANASE

i
Președintele comitetului 
sindicatului,
Dumitru PROCA

plan 200 tone carne

mediu zilnic de
kg lină, obfinlnd

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, - 
îng. Alexandru 
COCOȘILĂ
Secretarul comitetului
U.T.C.,
Olivia 
MARGINEANU

Sîmbătă a avut loc o nouă rundă 
de convorbiri intre primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, și pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Democrate Germane, 
Horst Sindermann.

Cei doi șefi de guverne au anali
zat, în continuare, propunerile elabo
rate de grupele mixte de lucru, la 
nivel de miniștri, în scopul ampli
ficării și diversificării acțiunilor de 
cooperare economică și tehnico-ști- 
ințifică, precum și a schimburilor 
comerciale dintre cele două țări și au 
convenit asupra documentelor ce 
urmează a fi semnate.

Totodată, s-a procedat la o trecere 
în revistă a principalelor probleme

ale vieții internaționale care prezin
tă interes pentru cele două țări.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de stimă și înțelege
re reciprocă, de caldă prietenie.

★
Miniștri, membri ai celor două de

legații la convorbiri, au continuat, 
sîmbătă, pe domenii de activitate, 
în cadru! celor șapte grupe de lucru, 
tratativele consacrate definitivării 
protocoalelor și programelor de mă
suri care concretizează acțiunile de 
cooperare economică și tehnico-ști- 
ințifică și de creștere a schimburi
lor comerciale între cele două părți 
în anul 1975 și în perioada 1975—1980. 

(Agerpres)

Tovarășului ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO
Secretar general al Partidului Comunist Mexican

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al 
meu personal, vă adresez un cald salut tovărășesc și cele mai cordiale 
felicitări.

îmi exprim convingerea că legăturile de colaborare tovărășească sta
tornicite între partidele noastre vor cunoaște același curs ascendent, în 
interesul ambelor partide și popoare, al amplificării și conlucrării reci
proc avantajoase în toate domeniile, dintre România și Mexic, al cauzei 
păcii, democrației și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Cronica zilei

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit în 

toate regiunile. Cerul a fost variabil, 
mat mult senin în jumătatea de sud. 
Vîntul a prezentat intensificări in zo
nele muntoase, unde izolat a viscolit 
zăpada. Temperatura aerului la ora 14 
oscila între minus 3 grade la Miercu
rea Cluc șl plus 10 grade la Calafat, 
Apa Neagră și Hm. Sărat. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, cu ce

rul mat mult senin. Vîntul a suflat po
trivit. Temperatura maximă a fost de 
3 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 ianuarie. In țară : Cerul va fi 
temporar noros. Vor cădea precipitații 
slabe, îndeosebi în nordul țării. VlntuI 
va sufla slab pină la moderat. Tempe
ratura in creștere la început, apoi în 
scădere. Minimele vor fi cuprinse între 
minus 6 și plus 4 grade, iar maximele 
între minus 2 și plus 8 grade. Ceață lo
cală. în București : Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate In a doua 
parte a intervalului, cînd vor cădea 
precipitații de scurtă durată. Vint slab 
pină la moderat. Temperatura în creș
tere la început, apoi în scădere. Dimi
neața șl seara, ceață.

Delegația militară zaireză 
a părăsit Capitala

Sîmbătă după-amiază a părăsit 
Capitala delegația militară zaireză, 
condusă de generalul de corp de ar
mată Bumba Moaso Djogi, căpitan- 
general al forțelor armate ale Re
publicii Zair, care a făcut o vizită 
oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația militară zaireză a fost sa
lutată de general de armată Ion Io- 
niță, ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România, gene- 
ral-colonel Ion Coman, prim-adjunct 
al ministrului apărării naționale șl 
șef al Marelui Stat Major, de gene
rali și ofițeri superiori.

Au fost, de asemenea, prezenți Bo- 
kingi Embeyolo, ambasadorul Repu
blicii Zair la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare comisarului de stat al afa-

ASTĂZI, IN' CAPITALĂ

Finala campionatului mondial 
universitar de handbal masculin 
România — U.R.S.S., de la ora 18, la Palatul sporturilor 

și culturii
A 6-a ediție a Campionatului mon

dial universitar masculin de handbal 
se încheie astăzi, odată cu desfășu
rarea ultimelor partide. La această 
ediție, pentru primul loc se vor în
trece, in Palatul sporturilor și cul
turii din Capitală, selecționatele 
României și U.R.S.S. Jocul începe la 
ora 18. (Intîlnirea va fi transmisă in 
întregime la radio și televiziune). în 
deschidere, de la ora 16,45 (pentru 
locurile 3—4), se întilnesc selecționa
tele Poloniei și Spaniei. La Ploiești 
vor avea loc întîlnirilo : Iugoslavia —

Cehoslovacia (pentru locurile 5—6) 
și R.F.' Germania — Bulgaria (pen
tru locurile 7—8).

în edițiile de pină acum ale com
petiției, pe primele trei locuri s-au 
clasat : în 1963 (la Lund în Suedia) 
— Suedia, R.F. Germania, România ; 
în 1965 (Madrid) — R. F. Germania, 
Spania, Suedia ; în 1968 (Darmstadt- 
R.F.G.) — U.R.S.S., România, Sue
dia ; în 1971 (Praga) — U.R.S.S., Ce
hoslovacia, România ; în 1973 (la 
Lund) — România, U.R.S.S. Iugosla
via.

Un derbi de tradiție 
la hochei pe gheață 

Steaua - Dinamo
Patinoarul artificial ..23 August" 

din Capitală a găzduit aseară parti
da derbi dintre echipele bucureștene 
Steaua si Dinamo, contind pentru 
campionatul republican de hochei 
pe gheață. La capătul unui meci 
spectaculos, urmărit de peste 5 000 
de spectatori, scorul a fost egal : 
3—3 (1—0, 0—0, 2—3). Golurile echi
pei Steaua au fost marcate de Miklos 
(2) și Szabo, iar pentru Dinamo au 
înscris Axinte. Gh. Huțanu și Pană.

în deschidere, echipa A.S.E. Bucu
rești a întrecut cu 5—1 (3—0, 1—1, 
1—0) formația Liceului nr. 1 din 
Miercurea Ciuc.

Astăzi, cu începere de Ia ora 17,30, 
se va disputa o nouă intîlnira între 
echipele Steaua și Dinamo.

cerilor externe șl cooperării Interna
ționale al Republicii Zair, Bula Man- 
dungu, cu prilejul numirii sale în a- 
ceastă funcție.

★
în urma tratativelor care s-au des

fășurat timp de citeva zile la Bucu
rești, sîmbătă a fost semnat proto
colul privind schimburile artistice 
dintre Direcția impresarială bulgară 
„Sofiakoncert" și Agenția română de 
impresariat artistic-A.R.I.A. pe aml 
1975 și 1976. Documentul prevede or
ganizarea reciprocă de tunnee ale u- 
nor apreciați artiști, promovarea cu 
acest prilej a unor lucrări valoroase 
din creația muzicală clasică și con
temporană, română și bulgară, par
ticiparea la festivaluri internațio
nale, concursuri și alte manifestări 
din domeniul artei interpretative 
inițiate de cele două țări.

Potrivit protocolului, în acest an. 
publicul românesc va avea prilejul să 
asiste la concerte și spectacole susți
nute de violonista Stoica Milanova, 
soprana Iulia Vinner, dirijorul Vladi 
Semionov, balerina Vera Kirova, pia
niștii Bojidar Noev, Giulia și Con
stantin Ganev. în aceeași perioadă, 
pe scenele din Bulgaria vor apărea 
baritonul Dan Iordăchescu, dirijorii 
Mircea Cristescu și Liviu Ionescu, 
violonistul Andrei Agostori. care va 
lua parte la festivalul „Katia Po
pova", tenorii Constantin Zaharia și 
Florin Diaconescu, Aura Urziceanu — 
care va da un recital în cadrul festi
valului „Orfeul de aur", precum și 
Orchestra de cameră a Radiotelevi- 
ziuniț române, invitată Ia Festivalul 
de la Varna.

Și pentru anul viitor au fost perfec
tate turnee ale unor formații, cunos- 
cuți dirijori, soliști instrumentali fi 
vocali din cele două țări.

★
Timp de două zile s-au desfășurat 

Ia Oradea lucrările unei consfătuiri 
pe țară privind perfecționarea acti
vității de comerț și alimentație pu
blică, în vederea transpunerii in 
viață a sarcinilor stabilite prin do
cumentele Congresului al XI-lea al 
partidului. în plen și în cadrul a pa
tru secțiuni au fost prezentate și dez
bătute referate și comunicări pe teme 
de strictă actualitate (probleme de 
conducere, organizare, dezvoltare și 
funcționare a rețelei comerciale, ri
dicarea activității acesteia la nivelul 
cerințelor actuale etc).

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
VOLEI. — La Bonn s-a desfășurat 

meciul retur de volei masculin din
tre echipele S.S.F. Bonn și Dinamo 
București din cadrul optimilor de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni". Voleibaliștii români au re
purtat victoria cu scorul de 3—0 
(15—7, 16—14, 17—15). învingătoare 
și în primul joc (3—1), echipa Dina
mo s-a calificat pentru sferturile de 
finală.

BASCHET. — „Cupa campionilor 
europeni" Ja baschet masculin a pro
gramat jocurile retur din cadrul gru
pelor sferturilor de finală. în cel 
mai disputat meci, Alvis Stockholm 
a reușit un surprinzător rezultat de 
egalitate : 80—80 (37—38) în întîlni- 
rea susținută, pe teren propriu, cu 
redutabila formație Real Madrid.,Jn- 
vingători în prima partidă cu sco
rul de‘97—54, baschetbaliștii spanioli 
s-au calificat pentru semifinalele 
competiției. în grupa A s-au înre
gistrat rezultatele : Ignis Varese — 
U.B.S.C. Viena 97—82 (45—38) - în 
tur italienii au cîștigat cu 109—66 și 
s-au calificat ; Slavia Praga — Za
dar (Iugoslavia) 86—85 (42—44) — în
vingători cu 93—69, în primul meci, 
baschetbaliștii iugoslavi au obținut 
calificarea în semifinale.

TENIS. — a în orașul australian 
Adelaida a continuat partida de sim
plu dintre Phil Dent (Australia) și 
Toshiro Sakai (Japonia) din cadrul 
meciului Australia — Japonia, con- 
tînd pentru „Cupa Davis" (zona a- 
siatică). După cum se știe, partida 
fusese întreruptă din cauza ploii. 
Sakai a obținut victoria cu scorul 
de 6—1, 4—6, 2—6, 6—4, 6—4. In fe
lul acesta, acum, rezultatul meciului 
Australia — Japonia este egal : 1—1. 
« La Santiago de Chile se desfășoa
ră meciul de tenis Brazilia — Chile, 
contind pentru „Cupa Davis". După 
prima zi, scorul este de 2—0 în fa
voarea chilienilor. Fillol l-a învins 
cu 6—2, 7—5, 8—6 pe Koch, iar Cor

nejo a cîștigat cu 6—2, 7—5, 6—4 
partida cu Mandarino.

HOCHEI PE GHEAȚA. — Echipa 
de hochei pe gheață Weisswasser 
(R.D. Germană) s-a calificat pentru 
turul trei al „Cupei campionilor eu
ropeni". în joc retur disputat la 
Weisswasser, gazdele au învins cu 
scorul de 8—2 (3—0, 1—1, 4—1) for
mația Olympia din Liubliana (Iu
goslavia).

SCHI. — „Cupa mondială" a pro
gramat la Wengen (Elveția) o probă 
masculină de coborire. ciștigată de 
austriacul Franz Klammer, cu timpul 
de 2’35”19/100. Pe locurile următoare 
s-au clasat italianul Herbert Plank 
(2’38”73/100) și norvegianul Erik Ha- 
ker (2’38“85/100).

TENIS DE MASA. - Campionate
le internaționale de tenis de masă 
ale Angliei au continuat la Brighton, 
în semifinalele probei de simplu 
masculin, Strokatov (U.R.S.S.) a dis
pus cu 3—0 de Sarkoian (U.R.S.S.)

și ii va întîlnl în finală pe france
zul Secretin, care l-a eliminat cu 
3—2 pe Gomoșkov (U.R.S.S.). Finala 
probei feminine va avea loc între 
Antonian (U.R.S.S.) și Li Siu-yen 
(R.P. Chineză).

POLO PE APA. — La Heidelberg 
s-a disputat intîlnirea internațională 
de polo pe apă dintre echipa Italiei 
și selecționata secundă a R.F. Ger
mania. Sportivii italieni au obținut 
victoria cu scorul de 6—1 (3—0, 0—0, 
3-0, 0—1).

ȘAH — După 12 runde, în turneul 
internațional masculin de șah de la 
Hastings, pe primul loc se află, la 
egalitate, Hort, Pianinei și Vaganian, 
cu cite 8 puncte. Urmează în clasa
ment Beliavski și Sigurjonsson, cu 
cite 7,5 puncte. In runda a 12-a, ceho
slovacul Hort a remizat cu Stean 
(Anglia), Vaganian (U.R.S.S.) a cîști
gat la Basman (Anglia), iar Pianinei 
(Iugoslavia) l-a învins pe Botterill 
(Anglia).

în sprijinul 
învâțămîniului 

politico-ideologic 
și economic de masa

în Editura politică 
a apărut

PARTID, STAT, DEMO
CRAȚIE (Dinamica vieții 
politice în procesul fău
ririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate)

de ION MITRAN

„Circuitul României" la tenis
© DE LA BRĂILA LA GALAȚI

BRĂILA (Prin telefon de la Tra
ian Enache). Turneul de tenis a con
tinuat cu partidele dintre Marcu 
Traian și Ovici Toma și campionii 
R. D. Germane și României, Em
merich Thomas și Dumitru Hărădău. 
Partida dintre cei doi campioni 
s-a caracterizat printr-o luptă 
dîrză, încă din primul set. Hă
rădău a reușit ca, în final, să obțină 
victoria cu 7—5, 6—4. Partida Marcu 
Traian — Ovici Toma a fost ciști
gată de primul cu 7—6, 6—1. în 
sfîrșit, s-a desfășurat o partidă de 
dublu : Sântei—Mureșan și Emmerich 
Thomas—Sotiriu Viorel 7—6, 2—6, 
6—2.

GALAȚI (Corespondentul „Scîn- 
teii". D. Plăeșu). — între 15—19 ia
nuarie „Circuitul României" la 
tenis masculin va continua la 
Galati. Pentru găzduirea acestei 
importante întreceri, aici se fac 
pregătiri minuțioase. în întreg ora
șul și cu deosebire în cartierele 
muncitorești Țiglina și Dunărea, si
tuate în apropierea sălii sporturilor 
(unde se vor desfășura jocurile), au 
apărut zeci de afișe și panouri care 
anunță sosirea la Galați a „Circuitu
lui României" și programul desfășu
rării competiției. Sala sporturilor se 
află la dispoziția jucătorilor în ve
derea acomodării cu terenul.

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

EXTRAORDINARE 
A REVELIONULUI 

DIN 1 IANUARIE 1975

FAZA I, cat. A : 2,20 varian
te = autoturisme Dacia 1 300 ; 
cat. B : 78,20 a 6157 lei sau o 
excursie, la alegere. în U.R.S.S.. 
Ungaria. Cehoslovacia sau Iu
goslavia (Coasta Dalmației), 
cat. C : 364,80 a 1 320 lei, cat. 
D : 14 018,20 a 60 lei.

FAZA a Il-a, cat. 2 : 6,40 va
riante a 50 000 lei sau o excursie, 
la alegere, in Anglia, Italia sau 
Elveția, plus diferența in nu
merar ; cat. 3 : 62,70 a 5 927 lei ; 
cat. 4 : 245,40 a 1 409 lei ; cat. 
5 : 609,75 a 567 lei ; cat. 6 : 
18 766,20 a 40 lei.

FAZA a III-a, cat. H : 19,50 
variante a 5 000 lei sau o 
excursie, la alegere, în U.R.S.S., 
Ungaria, Cehoslovacia sau Iu
goslavia : cat. I : 74,90 a 1 000 
lei ; cat. J : 3 378,05 a 60 lei.

„VOTĂM PROGRAMUL 
PARTIDULUI"

La Școala populară de artă 
din municipiul Timișoara, odată 
cu încheierea cursurilor de iar
nă pentru pregătirea instructo
rilor formațiilor artistice de 
amatori, au fost prezentate mai 
multe spectacole dedicate ma
relui eveniment politic din via
ța țării, alegerile de deputati 
de la 9 martie. Astfel, viitorii 
instructori ai brigăzilor artisti
ce de agitație au alcătuit două 
spectacole, intitulate „Votăm 
programul partidului" și „Votul 
nostru pentru viață", iar cursan- 
ții de Ia clasa de regie au pre
gătit un montaj de versuri „Din 
inimă, cu încredere, votez". în 
perioada imediat următoare, in
stituțiile de artă și cultură, clu
burile, căminele culturale din 
toate localitățile județului vor 
găzdui ample manifestări cultu
ral-educative dedicate campa
niei electorale. (Cezar Ioana),

„SATUL SI ORAȘUL 
ÎSI CONSTRUIESC

DESTINUL ÎMPREUNĂ" '
Din suita manifestărilor cul

tural-educative de masă care 
se desfășoară în județul Neamț

în aceste zile de efervescentă 
politică premergătoare alege
rilor de la 9 martie tace par
te și ciclul de expuneri pe tema 
„Satul si orașul își construiesc 
destinul împreună".

Expunerile sînt susținute de 
către membri ai comitetului ju
dețean de partid, care, pe baza 
unui bogat material documen
tar. înfățișează alegătorilor din 
sate și orașe rodul acțiunilor 
comune ale muncitorilor și ale 
țărănimii cooperatiste pentru 
progresul economic și social- 
cultural al tuturor localităților. 
Fiecare expunere este insotită 
de« grafice și panouri nrivind 
perspectivele ce se deschid ju
dețului Neamț în lumina pro
gramului adoptat de către Con
gresul al XI-lea al partidului. 
(Ion Manea).

CURS DE ISTORIE 
LOCALĂ

în suita manifestărilor dedi
cate împlinirii a 2 009 de ani de 
existentă a municipiului Alba

Iulia. Ia universitatea populară 
din localitate a fost initiat un 
ciclu de expuneri intitulat : 
„2 (100 de ani pe aceste melea
guri". Expunerile prezentate de 
specialiștii din localitate sînt ur
mărite de un larg auditoriu. 
Lecțiile se desfășoară în sala 
Muzeului de istorie din Alba 
Iulia. (Ștefan Dinică).

TIPĂRITURI 
ÎN SPRIJINUL 

CAMPANIEI ELECTORALE
Pentru susținerea campaniei 

electorale, la Bacău, sub egida 
consiliului județean al F.U.S., a 
fost întocmit un bogat program 
editorial cuprinzînd broșuri, fo- 
toexpoziții, grafice, pliante, mo
nografii etc. De curînd a ieșit 
de sub tipar o fotoexpoziție cu 
tema „Județul Bacău — azi și 
miine". Un prețios Îndrumar în 
munca agitatorilor, propagan
diștilor îl constituie lucrarea 
monografică „Bacău — file de 
istorie", apărută în tiraj de 
masă și difuzată în toate loca

litățile județului. (Gheorghe 
Baltă).

BOGATE PROGRAME 
CULTURALE

în orașele și comunele jude
țului Hunedoara sînt tot mai 
numeroase acțiunile politico- 
educative integrate in progra
mul manifestărilor dedicate ale
gerilor de deputațl în M.A.N. și 
consiliile populare — acțiuni 
axate, în principal, pe cunoaș
terea și însușirea temeinică a 
istoricelor documente adoptate 
de Congresul al XI-lea al P.C.R. 
în acest context, la Casa de 
cultură din Petroșani a avut loc 
o dezbatere pe tema „Probleme 
ale tineretului în documentele 
Congresului al XI-lea al 
P.C.R.", la care au participat 
tineri mineri din întreprinderile 
economice și instituțiile muni
cipiului. La căminul cultural 
din Cristur, numeroși săteni au 
luat parte la seara literară „Oa
meni și fapte ale actualității 
noastre socialiste în pagini de 
literatură". De asemenea, la în
treprinderea de plante medici
nale din Orăștie a avut loc o 
dezbatere pe tema : „Codul 
principiilor eticii și echității so
cialiste — codul nostru, al co
muniștilor". (Sabin Ionescu).

i
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Conferința reprezentanților 
mișcărilor de eliberare din Angola 

și ai guvernului portughez
LISABONA 12 (Agerpres). — Cea 

de-a doua zi a lucrărilor conferinței 
de Ia Alvor Ia care participă repre
zentanții guvernului portughez și ai 
celor trei mișcări de eliberare din 
Angola a coincis cu intrarea în dez
baterile de fond ale reuniunii. După 
cum a precizat, în cadrul unei con
ferințe de presă, Antonio de Almeida 
Santos, ministrul portughez pentru 
coordonarea interteritorială, liderii 
celor trei mișcări de eliberare au 
prezentat, sîmbătă, o propunere co
mună cu privire la instituirea unui 
guvern de tranziție mixt, care să 
conducă teritoriul Angolei pină la 
proclamarea independenței.

Ministrul portughez a apreciat că 
această propunere reprezintă de fapt 
expresia platformei comune realizate 
săptămîna trecută la Mombasa, în 
Kenya, între cele trei mișcări. „A- 
vînd acum o bază fermă pentru con-

vorbiri, acestea se desfășoară într-o 
atmosferă de cordialitate", a declarat 
Antonio de Almeida Santos.

Aprecierea a fost confirmată de 
purtătorul de cuvînt al delegației 
F.N.L.A., care a declarat că „în faza 
actuală a negocierilor nu mai există 
trei mișcări de eliberare, ci o veri
tabilă platformă angoleză".

Ca urmare a convorbirilor de Ia 
Alvor, Angola își va dobîndi inde
pendența totală pină la sfîrșitul a- 
cestui an, deși nu a fost stabilită 
încă data exactă a proclamării ei — 
a declarat un membru al guvernului 
portughez.

Reuniunea pregătitoare
a Conferinței partidelor 

comuniste din țările 
Europei occidentale

PARIS 11 — Corespondentul nos
tru transmite : La Paris a avut loc, 
vineri, reuniunea pregătitoare a Con
ferinței partidelor comuniste din ță
rile capitaliste ale Europei asupra 
problemelor agrare. La reuniune au 
luat parte reprezentanți ai partide
lor comuniste din Belgia. Franța, 
R. F. Germania. Grecia. Italia, Por
tugalia. Spania, Turcia, precum si ai 
Partidului Elvețian al Muncii.

Conferința, care se va desfășura în 
cursul lunii mai la Paris, va dez
bate probleme privind „Criza din 
țările capitaliste ale Europei și ță
rănimea. obiectivele luptelor țără
nești. alianța clasei muncitoare cu 
țărănimea muncitoare pentru pro
gres. democrație, pace și socialism, 
rolul și cooperarea partidelor comu
niste". k

în comunicatul dat publicității de 
ziarul „L’Humanite" la sfîrșitul 
reuniunii se subliniază că apropiata 
conferință va duce la întărirea coo
perării active a partidelor comuniste 
din țările Europei occidentale.

guvernului 
de uniune 
din Laos

VIENTIANE 11 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei sesiuni plenare ținute 
la Vientiane, sub președinția primu
lui ministru interimar, Fumi 
Vongvicit, și a vicepremierului 
Leuam Insisiengmay, Guvernul pro
vizoriu de uniune națională al Lao- 
sului a apreciat în unanimitate că 
programul politic in'28 de puncte 
trebuie să fie promulgat fără întir- 
ziere și aplicat la scară națională, 
așa cum a fost el adoptat la 25 de
cembrie de prințul SUvanna Fuma și 
prințul Sufanuvong, relatează agen
ția Khaosan Pathet Lao.

Cu prilejul aceleiași sesiuni, gu
vernul provizoriu a examinat și a 
aprobat protocolul și celelalte docu
mente asupra cărora s-a convenit în 
legătură cu aplicarea acordului de 
ajutor economic și tehnic, semnat 
recent, de regatul Laosului și Repu
blica Democratică Vietnam.

Președintele
Legislativ, Ion

Consiliului
Ceterchi, care

efectuează o vizită in Irak, a avut
o întrevedere cu Munzer Al Saui, 
ministrul irakian al justiției. Au fost 
evocate relațiile de prietenie și co
laborare existente între România și 
Irak, posibilitățile de a contribui și 
pe linie juridică la dezvoltarea per
manentă a acestor relații. La între
vedere a participat ambasadorul 
României la Bagdad. Gheorghe Va- 
sile. Ion Ceterchi a avut, de ase
menea. un schimb de experiență în 
probleme de specialitate cu membrii 
Biroului juridic al Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Irak 
si cu experți din Ministerul Justi
ției.

Extinderea colaborării 
dintre India și țările socia
liste. Un comun'cat al agenției 
Press Trust of India menționează că 
țările socialiste au devenit primele 
state care au început să importe pro
duse industriale din India. Agenția 
subliniază că exportul în țările so
cialiste asigură Indiei o piață sigu
ră. avantaj reciproc și echitate în ra
porturile comerciale.

„TREBUIE FĂCUT TOTUL PENTRU ELIMINAREA 
FAMM OE TENSIUNE DIN ORIENTUL APROPIAT"

Declarația ministrului de externe al R. A. Egipt
BEIRUT. — într-un interviu acor

dat săptămînalului libanez „Al Ha- 
wadess", ministrul de externe egip
tean, Ismail Fahmy, a arătat că 
trebuie întreprins totul pentru eli
minarea factorilor de tensiune din 
Orientul Apropiat. Toate eforturile 
— a adăugat ministrul de externe 
egiptean — trebuie să fie bazate pe 
îndeplinirea fermă a rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
o pace justă și de durată în Orien
tul Apropiat neputînd fi întemeiată 
decît pe retragerea forțelor israeli- 
ene din toate teritoriile arabe ocu
pate și pe restabilirea drepturilor 
legitime ale poporului palestinean.

Evocind problema redeschiderii 
pentru navigație a Canalului Suez,

Ismail Fahmy a arătat că această 
cale de acces se află pe teritoriul e- 
giptean și va fi redeschisă numai 
atunci cind Egiptul va fi pe deplin 
convins de securitatea navigației.

★
BEIRUT — Ministrul afacerilor 

externe al Libanului, Philip Takla, a 
declarat vineri că comisiile apărării 
și afacerilor externe ale Parlamen
tului’libanez au recomandat guver
nului să ceară convocarea unei con
ferințe arabe la nivel înalt pentru 
discutarea atacurilor repetate lansa
te de Israel împotriva sudului țării. 
„Guvernul, a spus Philip Takla, va 
da curs acestei recomandări cit mai 
curînd posibil".

Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Gierek, a sosit 
la Havana, într-o vizită oficială și 
de prietenie, în fruntea unei delega
ții de partid la înalt nivel.

Aniversarea proclamării 
R. P. Albania. La 11 ianuarie- 
poporul albanez a sărbătorit a 29-a 
aniversare a proclamării Republicii 
Populare în Albania. In întreaga tară 
au avut Ioc adunări, au fost orga
nizate expoziții de fotografii înfăți- 
șînd succesele obținute de poporul 
albanez în cei 29 de ani. în diferite 
localități s-au organizat manifestări 
sportive și artistice în cinstea ani
versării.

Tribunalul internațional 
RUSSell-II. Sîmbătă au început la 
Bruxelles dezbaterile Tribunalului 
international Russell-II, consacrate 
represiunilor din Chile și alte state 
din America Latină. Participă per
sonalități de seamă ale opiniei pu
blice din diferite țări, oficialități, re
prezentanți ai organizațiilor sindica
le. ai forțelor democratice din în
treaga lume.

Convorbiri E. Honecker - 
G. DaneliUS. Agenția A.D.N. in
formează că Erich Honecker, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G.. a avut 
la Berlin un schimb de păreri cu 
Gerhard Danelius, președintele Par
tidului Socialist Unit din Berlinul 
occidental, cu privire la politica ce
lor două partide, la probleme ale e- 
voluției situației internaționale, pre
cum și Ia alte chestiuni interesind 
cele două părți. E. Honecker și 
G. Danelius s-au pronunțat pentru 
încheierea cit mai grabnică a con
ferinței pentru securitate și coope
rare în Europa, la cel mai înalt ni
vel.

Programe de cercetoe 
în domeniul energiei. Comi- 
sia Pieței comune a propus guver
nelor țărilor membre să aloce suma 
de aproximativ 407 milioane franci 
francezi pentru finanțarea a două 
mari programe de cercetare în do
meniul energiei. Se au în vedere 
măsuri privind economisirea ener
giei. folosirea hidrogenului ca sursă 
energetică, precum și pentru extin
derea utilizării energiei solare sau 
geotermice, prelucrarea și înlătura
rea deșeurilor radioactive ale cen
tralelor nucleare.

Deschiderea
Partidului

Sosirea la Teheran a
TEHERAN 11 (Agerpres). — La 

Teheran au început sîmbătă lucrările 
celui de-ai treilea Congres al par
tidului de guvernămînt, Iran Novin, 
la care participă delegați reprezen- 
tînd secțiunile locale din diferite re
giuni ale țării și invitați din circa 50 
de țări.

Congresul are drept sarcină pre
gătirea alegerilor legislative ce vor 
avea loc în Iran în cursul verii.

In ședința de sîmbătă dimineață, 
delegații la congres au ales în func
ția de secretar general al partidului 
Iran Novin pe Amir Abbas Hoveyda, 
prim-ministru al Iranului.

Ei H @ £3 ii
Președintele R. P. D. Co- 

reene, Kim Ir Sen> 1_a primit pe 
primul ministru al Maltei. Dom Min- 
toff. care face o vizită oficială la 
Phenian. A avut loc o convorbire 
cordială, prietenească.

Congresului
Iran Novin
reprezentantului P.C.R.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la lucrările congresului de 
tovarășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Vineri. Ia sosirea pe aeroportul in
ternational Mehrabad, din Teheran, 
tovarășul Ștefan Andrei a fost în- 
tîmpinat de o delegație a Partidului 
Iran Novin, în frunte cu Mostafa 
Alamuti, membru al Biroului Politic, 
liderul grupului parlamentar al par
tidului in Majlis.

Au fost prezenți ambasadorul 
României în Iran, Alexandru Boabă, 
si membri ai ambasadei.

în Australia a izbucnit un uriaș incendiu, care a cuprins un teritoriu egal 
cu suprafața Marii Britanii, Franței și Germaniei occidentale luate la un loc

La 0.0. a fost dat Publlcita,'U 
un raport cu privire la dezvoltarea 
socială a lumii. Subliniind „puterni
cul avint neîntrerupt" din țările so
cialiste. raportul relevă că aceste 
țări au depășit planurile lor de dez
voltare a industriei și agriculturii. în 
țările membre ale C.A.E.R.. venitul 
national a crescut în .1973 cu 7 la 
sută. Raportul evidențiază, totodată, 
că aceste țări nu cunosc fenomene 
ca șomajul și că în ele nu se prac
tică nici un fel de discriminări. Tot
odată. se relevă că in țările socia
liste ocrotirea sănătății și invățămin- 
tul sint. gratuite.

„Misiunea cultund-ărtis- 
tică a Caraibilor", formală 
dintr-un grup de 200 de interpreți 
de cîntece și dansuri populare me
xicane. condusă de Maria Esther 
Zuno de Echeverria, și-a încheiat vi
zita în Cuba. Cu acest prilej, Maria 
de Echeverria a avut convorbiri cu 
primul ministru cubanez. Fidel 
Castro, și președintele țării gazdă. 
Osvaldo Dorticos Torrado.

Epidemie de gripă în Bul
garia. Citind un comunicat al Mi
nisterului Sănătății, agenția B.T.A. 
informează că în R. P. Bulgaria bîn- 
tuie o epidemie de gripă. între 25 
decembrie 1974 și 8 ianuarie 1975, 
s-au înregistrat 156 000 cazuri de gri
pă si îmbolnăviri ale căilor respira
torii.' Cele mai afectate orașe sint 
Sofia si Varna, unde 10 Ia sută din 
populație s-a îmbolnăvit de gripă.

Un violent ciclon s a abătut 
asupra ținutului Habarovsk, îndeo
sebi în valea Amurului și pe lito
ralul Mării' Ohotsk — anunță agen
ția T.A.S.S. Autoritățile au luat mă
suri in vederea lichidării urmărilor 
ciclonului și asigurării funcționării 
neîntrerupte a întreprinderilor in
dustriale și a unităților comerciale.

Convorbiri româno-Iibiene
TRIPOLI 11 (Agerpres). — Nico- 

Iae Doicaru, consilier ,al președinte
lui Republicii Socialiste România, 
aflat într-o vizită la Tripoli, a fost 
primit de Omar Abdellah Al-Mahish, 
membru al Consiliului Comanda
mentului Revoluției, ministru al pla
nificării și cercetării științifice al 
Republicii Arabe Libiene, și a avut 
întrevederi cu miniștrii libieni ai e- 
conomiei și transporturilor. S-au dis
cutat probleme pnvind dezvoltarea 
și diversificarea colaborării dintre 
cele două țări.

Se dezvoltă colaborarea 
româno-marocană

O întreprindere românească 
va construi un port 

la Mediterana
RABAT 11. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : întreprinderea 
românească „Contransimex" din ca
drul Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor a semnat recent, 
la Rabat, un important contract pen
tru construirea unui port maritim. 
Este vorba de portul Nador de la 
Marea Mediterană. care urmează să 
fie realizat de întreprinderea româ
nească împreună cu unități speciali
zate din cadrul Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor. în 
decurs de trei ani și jumătate. Vor 
fi construite diguri, cheiuri portuare 
și alte lucrări.

IN U. R. S. S. A FOST LANSATA

NAVA COSMICĂ „SOIUZ 17“
MOSCOVA 11 (Agerpres). — în conformitate cu programul sovietic 

de cercetări în spațiul cosmic circumterestru, sîmbătă, la ora 0,43, ora 
Moscovei (vineri, ora 23,43, ora Bucureștiului), a fost lansată în 
U.R.S.S. nava cosmică „Soiuz-17“ — anunță agenția T.A.S.S,

Convorbiri ungaro-vesi-
Intre 7 și 10 ianuarie,

s-a aflat Ia Budapesta Bertold Beitz, 
din conducerea firmei vest-germane 
,.Krupp". Reprezentantul firmei a 
fost primit de președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. Ungare. Jeno 
Fock, și a conferit cu ministrul un
gar al comerțului exterior, .Tozsef 
Biro. asupra posibilităților extinderii 
colaborării dintre întreprinderile in
dustriale din cele două țări.

Plasată pe o orbită de satelit ar
tificial al Pămîntului antecalculată, 
nava spațială sovietică „Soiuz-17“ 
este pilotată - de un echipaj compus 
din locotenent-colonelul Aleksei Gu
barev, comandantul navei, și ingi
nerul de bord Gheorghi Greciko, 
candidat în științe tehnice. Cei doi 
membri ai echipajului spațial se 
află pentru prima oară în Cosmos- 
și au amindoi aceeași vîrstă — 43 
de ani.

Programul zborului orbital, al na
vei „Soiuz-17“ prevede efectuarea 
de experimente in comun cu stația 
științifică orbitală „Saliut-4“, plasa
tă pe o orbită, circumterestră la 26

decembrie 1974, o verificare comple
xă a sistemelor de bord ale navei 
în diferite regimuri de zbor, precum 
și: efectuarea unor cercetări științi
fice.

De la sol sînt menținute cu nava 
spațială legături prin radio și tele
viziune. Din primele rapoarte ale 
echipajului rezultă că ambii cosmo- 
nauți se simt bine, sistemele de 
bord funcționează normal, iar in 
compartimentele vehiculului spațial 
condițiile de mediu sint menținute 
într-o stare asemănătoare -cu cele 
terestre. Se anunță, de asemenea, 
că cei doi cosmonauți au trecut la 
efectuarea programului de zbor.

Peste cîteva zile, după cum s-a anunțat, urmează să fie 
reluate la Geneva lucrările Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa, apreciindu-se că există premise ca 
această a doua fază să se încheie în scurt timp, astfel incit 
faza finală, Ia nivel înalt, să poată avea loc într-un viitor 
apropiat.

în legătură cu aceasta, în continuarea anchetei noastre 
internaționale — a cărei primă parte a apărut în „Scînteia" 
din 9 ianuarie și la care au răspuns Kurt Waldheim, Marian 
Dobroselski, Raymond Goor, Max van der Sloe!, Paolo Ciofi, 
Fenner Brockway — publicăm astăzi alte răspunsuri la în
trebarea adresată prin intermediul corespondenților noștri :

„Cum vedeți materializîndu-se conceptul de securitaie, ce 
considerați că trebuie făcut pentru înfăptuirea în practică a 
obiectivelor înțelegerii, cooperării și bunei vecinătăți aflate 
în centrul preocupării Conferinței generai-europene

Spre a nu se încheia 
cu jumătăți de măsură, 
conferinței să-i urmeze 

măsuri reale 
de dezarmare

Willy BRANDT,

Destinderea politică 
trebuie completată prin 

destinderea militară
Leo TINDEMANS, 

prim-ministru 
al guvernului belgian:

„Mai mult decît un concept Heoretic, 
securitatea este, înainte de toate, o

care ipoteza în care acest forum va 
ajunge Ia rezultate satisfăcătoare 
pentru toți șj asupra tuturor puncte
lor de pe ordinea de zi. Rezultatele 
deja obținute îmi permit să sper a- 
ceasta. Punerea in practică a măsu
rilor adoptate de conferință va fi 
realizată prin acțiunea individuală a 
fiecărui guvern. Trebuie, de aseme
nea, luate în considerare acțiunile 
bilaterale și multilaterale. Ca atare, 
se poate, de asemenea, prevedea con
tinuarea ulterioară a Negocierilor a- 
supra unor teme specifice pentru a 
completa opera conferinței. Este de 
înțeles că sfîrșitul conferinței nu va 
însemna și sfîrșitul dialogului mul
tilateral".

Pentru mobilizarea celor 

mai largi forțe sociale 
Dimitâr BRATANOV, 

președintele Comitetului bulgar 
pentru securitate și colaborare 

europeanâ :
* „în ultimul timp, conducătorii unui 
șir de state au subliniat că se impune 
să se acționeze hotărit pentru înche
ierea cu succes a etapei finale a Con

tul nostru, care necesită eforturi 
sporite, o amplă mobilizare a tuturor 
forțelor interesate; in viitorul pașnic 
și fericit al Europei".

Este foarte mult 
apreciat rolul activ 

al României
Prof.

Federico ALESSANDRIN1, 
șeful biroului de presă 

al Vaticanului:
„Este pentru prima dată cînd toate 

statele din Europa (angajate in a- 
lianțe. nealiniate sau neutre) se reu
nesc pentru un obiectiv comun de 
importanță deosebită — securitatea și 
cooperarea, extinse la întregul con
tinent — și stau la aceeași masă în 
deplină egalitate (mari, mijlocii și 
mici), deliberînd pe baza unei metode 
demne de asemenea misiune, și anu
me. consensul. în aceasta se află, 
după părerea noastră, semnificația 
politică cea mai importantă a Confe-

pozitivă și cordială atmosfera de co
laborare statornicită in cadrul con
ferinței. Doresc să subliniez în mod 
deosebit raporturile de colaborare 
stabilite cu delegația română, al că
rei rol activ îndreptat spre obținerea 
unor rezultate concrete, și nu efeme
re. este foarte mult apreciat".

Edificarea securității 
nu este doar apanajul 

guvernelor, ci și al 
înseși popoarelor 

Gordon SCHAFFER, 
președintele Comitetului britanic 

pentru securitate și cooperare 
in Europa :

„Nimeni nu se mai îndoiește acum, 
nici cei mai mari sceptici, că în anul 
1975 va avea loc întîlnirea șefilor de 
state și de guverne din Europa, care 
vor adopta principiile ce urmează să 
guverneze relațiile dintre state și să 
creeze pe continentul european o

președintele P.S.D. 
din R. F. Germania:

„Nutresc speranța că, în curînd, 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa se va termina cu 
succes. Atunci vom fi făcut un im
portant pas inainte pe drumul destin
derii pe continentul nostru. înlătu
rarea neîncrederii in relațiile dintre, 
popoare, dintre guvernele lor con-' 
stituie. fără îndoială, premisa unei 
comunicări mai bune și a unui 
schimb util de opinii și idei. Atunci 
ne vom putea consacra, cu cele mai 
mari șanse de reușită, sarcinii ur- 
rhătorilor ani. și anume, reducerii 
trupelor și armamentelor, ca o con
diție pentru înaintarea spre instau
rarea unei reale securități.

Sînt foarte conștient de faptul că 
în acest domeniu nu se poate conta 
pe succese rapide. Dar evoluțiile de 
natură economică din lume — apro
vizionarea extrem de deficientă cu 
hrană în zone întinse ale globului, 
criza materiilor prime, criza finan
ciară — nu ne mai dau mult răgaz.

Toate acestea imi par a demonstra 
că lumea nu-și mai poate permite 
povara celor aproape 300 miliarde 
dolari destinate înarmării. în orice 
caz, absurditatea ce se ascunde în 
spatele acestei cifre este evidentă. De 
aceea subliniez : nu avem voie să 
terminăm Conferința pentru securita
te și cooperare în Europa cu jumă
tăți de măsură. Iar conferinței trebuie 
să-i urmeze pași concreți pe calea 
dezarmării. Țara mea și guvernul ei 
sint gata să aducă contribuții con
structive în acest sens. Știu că aceas
ta este și pentru poporul român și 
guvernul său o preocupare deose
bită".

mperativul actualității: Prin acțiunea 
a consolidarea destinderii și dezvoltarea 

ne continentul european ®
stare de fapt. Factorul esențial pen
tru asigurarea securității în Europa 
este voința comună a tfituror state
lor de a urmări o politică dinamică 
și deschisă de cooperare in toate do
meniile. Noi acordăm, in această per
spectivă, o atenție deosebită efortu
rilor care continuă la Geneva in ca
drul Conferinței generai-europene și, 
de asemenea, negocierilor de la Viena 
asupra reducerii forțelor armate și 
armamentelor în Europa. Credibilita
tea voinței noastre comune de destin
dere depinde în largă măsură de re
zultatele negocierilor de la Viena.

în ceea ce privește căile de punere 
în practică a obiectivelor înscrise în 
documentele Conferinței general-eu- 
ropene vreau să iau ca punct de ple-

ferinței generai-europene, în timpul 
cel mai scurt și la cel mai inalt nivel.

în acest sens, anul 1975 se anunță 
deosebit de interesant : vor avea loc 
noi evenimente politice și sociale, 
care vor mobiliza guvernele și ma
sele populare din Europa pentru noi 
și importante acțiuni pe linia înfăp
tuirii securității europene si interna
ționale. Realizarea în practică a o- 
biectivelor securității și cooperării 
înscrise în documentele Conferinței 
generai-europene este o cauză comu
nă atît a guvernelor, cit și a popoa
relor din Europa, a opiniei publice 
etiropene. Acesta va fi un proces lung 
al reconstrucției politice pe continen-

rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa : o primă experiență de 
dialog multilateral pentru o convie
țuire mai sigură și deci pașnică, in 
avantajul întregii Europe și al în
tregii lumi. Tocmai pornind de la p 
atit de dorită perspectivă de pace. 
Vaticanul a hotăvît să participe ca 
membru cu drepturi depline la Con
ferința general-europeană și să-și 
aducă propria sa contribuție, mai ales 
in legătură cu acele probleme de va
loare morală sau de interes general 
ca. de pildă, principiile care trebuie 
să conducă raporturile de respect și 
de colaborare între toate popoarele, 
sau drepturile omului.

Delegația Vaticanului a apreciat ca

atmosferă de înțelegere și colaborare 
fructuoasă.

Aceste principii vor constitui insă 
doar cadrul în care trebuie să se des
fășoare amplul proces de înfăptuire 
a obiectivelor securității și cooperă
rii. Pentru că, după cum considerăm 
noi. conferința general-europeană 
nu reprezintă decît o etapă în acest 
proces, care trebuie continuat cu o 
și mai mare intensitate, cu și mai 
multă perseverentă, pentru a se asi
gura traducerea în viață a hotărîrilor 
adoptate. Aceasta presupune, totodată, 
să se creeze cadrul organizatoric care 
să inlesnească și, în același timp, să 
garanteze continuarea contactelor și 
consultărilor, pregătirea la timpul po

trivit a unor noi întîlniri generai- 
europene. în mod cert, odată cu în
făptuirea primilor pași. încrederea 
între state va crește și vor urma alte 
asemenea conferințe și intilniri.

Va trebui, de asemenea, să se ajun
gă și la conferința de la Viena la în
țelegeri privind reducerea forțelor 
armate din centrul Europei și apoi, 
în cadrul general-european, la acor
duri privind înfăptuirea dezarmării, 
deoarece nu poate exista securitate 
sub amenințarea armelor.

Noi. în Marea Britanie, privim cu 
încredere viitorul Europei. Dar nu 
uităm nici un moment că mai există 
forțe care vor să zădărnicească pro
cesul destinderii și securității în Eu
ropa și în lume, și care sînt în mă
sură să facă aceasta dacă popoarele 
nu vor fi vigilente. Problema păcii 
și securității nu mai este în zilele 
noastre doar un apanaj al guverne
lor, ea preocupă într-o măsură tot 
mai mare popoarele, fiind vorba, în 
ultimă instanță, de soarta lor".

Cerințele respectării 
independenței statelor, 

depășirii blocurilor 
Guido FANȚI, 

președintele Consiliului regional 
Emilia Romagna (Italia) :

„Depășirea împărțirii continentului 
în blocuri opuse, respectarea indepen
denței și autonomiei fiecărui stat, 
neamestecul în treburile interne — 
acestea sint cerințe indispensabile 
pentru realizarea concretă a acelor 
obiective ale securității și cooperării 
eurppene asupra cărora în cursul ul
timilor ani s-a dezvoltat în întreaga 
Europă acțiunea forțelor politice și 
sociale democratice, ale maselor 
muncitoare. Și nu este nici o îndo
ială — fără să subapreciem prezența 
pericolelor, obstacolelor și diferitelor 
dificultăți — că această acțiune a 
determinat începerea unui proces de 
destindere, in cadrul căruia convo
carea Conferinței pentru securitate și 
cooperare in Europa, astăzi în faza 
sa concluzivă, constituie un prim re
zultat important, care trebuie dez
voltat.

Soluționarea marilor probleme exis
tente astăzi in Europa reclamă acțiu
nea comună a tuturor forțelor demo
cratice. De aici necesitatea de a fo
losi toate experiențele. în diversita
tea lor politică și de idei, pentru a 
da viață unor forme concrete de co
laborare și înțelegere asupra proble
melor care privesc astăzi toate tarile 
continentului".

OE PRETUTINDENI
• NOI PROGRESE ÎN 

DOMENIUL CANCERO- 
LOGIEI. Institutul național 
de oncologie al S.U.A. a anun
țat, în cadrul unei reuniuni a 
Societății americane de hema
tologie din Atlanta, încununa
rea cu succes a eforturilor de 
a izola în masă un virus de 
cancer. în ultimii 40 de ani de 
cercetări s-au descoperit peste 
100 de viruși ai cancerului 
la animale, însă nu se depistase 
încă nici un virus care cauzea
ză această teribilă boală la om. 
Acest virus, clasificat drept 
„tipul c de acid ribonucleic", a 
fost descoperit în sîngele unei 
bolnave de leucemie acută mie- 
logenoasă. Izolarea in masă a 
virusului furnizează oamenilor 
de știință un element important 
in identificarea unuia sau a 
mai multor factori care provoa
că această formă de leucemie 
— se arată în comunicarea 
institutului respectiv.

• ATENTIE LA COS
METICE. Guvernul francez 
a anunțat că va introduce un 
control mai strict asupra desfa
cerii pe piață a peste 10 000 ti
puri de produse cosmetice, pre
gătind, in acest sens, un proiect 
de lege ce va fi supus dezba
terii parlamentului. Această ho- 
tărîre intervine după înregis
trarea unui număr alarmant de 
cazuri de îmbolnăvire de pe 
urma utilizării diferitelor pro
duse care cuprindeau, după 
cum s-a constatat, substanțe to
xice. Potrivit proiectului de 
lege, fiecare produs ce urmează 
să fie vîndut va trebui să aibă 
aprobarea serviciilor sanitare, 
care vor putea controla și pro
cesul de producție.

• PĂDURE SCUFUN
DATĂ. Vestigii ale unei pă
duri scufundate, vechi de 35 
milioane de ani, au fost desco
perite, zilele acestea, in subso
lul orașului francez Marsilia — 
anunță agenția France Presse. 
în timpul lucrărilor de con
strucție a unei stații de metro, 
la o adincime de circa 15 me
tri, muncitorii au dat peste bu
căți de lemn care, datorită fap
tului că s-au aflat milioane de 
ani sub pămînt, s-au carboni
zat, transformindu-se în lignit. 
Cifra de 35 milioane de ani a 
fost determinată în mod estima
tiv de paleontologii de la Mu
zeul de istorie naturală din 
Marsilia, ea corespunzînd celei 
de-a doua jumătăți a erei ter
țiare.

• STATISTICI. Contorm 
datelor statistice culese de com
pania „American Telephone 
and Telegraph" (A.T.T.), in 
cursul anului 1973 americanii 
au efectuat 188 de miliarde de 
convorbiri' telefonice, întrecin- 
du-i, astfel, de peste patru ori 
pe japonezi, care au realizat, în 
același an, numai... 45 de mi
liarde de convorbiri.

Pe locul al treilea în acest 
clasament s-au situat francezii, 
cu 23 miliarde de convorbiri. 
Totuși, cei mai „comunicativi" 
par a fi francezii, deoarece, în 
raport cu populația, la finele 
anului 1973 Franța avea un 
număr mai mic de telefoane 
instalate (21,7 telefoane la sula 
de locuitori), față de Japonia 
(35,4) și Statele Unite (65.5).

Raportată Ia scară mondială, 
statistica telefoanelor a arătat 
o creștere de 7,5 la sută. în 
1973, a numărului aparatelor 
instalate, care în întreaga lume 
ajunsese în anul respectiv la 
peste 336 de milioane.

• OUĂLE SI ATERI
ZAREA FORȚATĂ. Din 
cauza defectării, în ultimul mo
ment, a părții anterioare a tre
nului de aterizare, un avion 
spaniol de transport de tip 
D.C. 8 a fost nevoit să aterizeze 
„pe burtă", pe aeroportul Esen- 
boga din Ankara. Printr-un mi
racol, toți membrii echipajului 
au scăpat nevătămați. Nici în
cărcătura nu a avut de suferit, 
deși avionul transporta... ouă.

• ÎMBRĂCĂMIN
TE CONTRA TABLOURI. 
La Nisa a fost deschisă o ga
lerie de tablouri care a atras 
atenția presei prin valoarea 
deosebită a exponatelor sale : 
lucrări de Picasso, Giacometti 
etc. Proprietarul tablourilor 
este fostul croitor al acestor 
pictori celebri, care, la începu
tul carierei lor, neavînd cu ce 
achita contravaloarea manope
rei. au plătit „în natură". După 
cum afirmă croitorul, la prima 
întîln.ire cu Picasso, acesta i-ar 
fi spus : „Dacă vrei să lucrezi 
pentru mine, am să lucrez și eu 
pentru dumneata".

— Am cusut pentru Picasso 
200 de pantaloni și sute de veste 
și paltoane, afirmă croitorul. în 
cei 20 de ani de muncă mi-au 
trecut prin mîini mii de lucrări 
în ulei, desene. litografii ale 
marelui pictor. Am păstrat doar 
o parte din ele, restul le-am 
vîndut sau le-am donat.

în schimb, croitorul păstrea
ză caietul de comenzi, unde fie
care din marii artiști ai pene
lului a executat cîte un desen. 
Asțfel, caietul respectiv s-a 
transformat într-o mică anto
logie a unor mari pictori con
temporani.

• TERAPIE MUZICALĂ. 
Instrumentele de suflat consti
tuie un tratament excelent al 
astmei la bolnavii tineri, consi
deră un medic american. Cele 
mai eficace pentru ameliorarea 
respirației s-au dovedit a fi 
trompeta, flautul, cornul și cla
rinetul. Prin stimularea func
țiilor plămînului, cîntatul la a- 
ceste instrumente încetinește 
evoluția bolii.
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