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METALUL
Cum este gospodărit in atelierele,
întreprinderile, pe șantierele

al economiei naționale, a cărui
utilizare rațională a devenit

Metalul este o materie primă deo
sebit de prețioasă pentru economia 
națională. Economisirea metalului 
— care a devenit o preocupare pe 
plan mondial — este o necesitate 
imperioasă pentru țara noastră, 
care își propune an de an sarcini 
grandioase în domeniul dezvoltării 
construcțiilor de mașini și al inves
tițiilor. Există un echilibru strict, 
riguros planificat între resursele de 
metal de care dispune economia șl

cerințele producției Industriale, ale 
șantierelor ; aceasta isnpune gospo
dărirea cît mai rațională a metalu
lui în fiecare întreprindere consu
matoare. Nici un gram de metal în 
plus față de normele de consum 
stabilite, nici un gram irosit I 
Aceasta trebuie să devină o preocu
pare de căpătîi a tuturor oameni
lor muncii — de la cadrele de 
ducere, proiectanți, tehnologi

con- 
pînă

Ia muncitorii din secțiile și atelie
rele întreprinderilor și de pe șan
tiere. Pretutindeni, metalul trebuie 
utilizat cu chibzuință, un rol hotă- 
rîtor în această acțiune de mare 
importanță economică avînd orga
nizațiile de partid, comuniștii.

Cum se acționează în întreprin
deri în acest sens ? Iată constată
rile prilejuite de ancheta noastră 
în două unități industriale.

LA ȘANTIERUL NAVAL DIN GALAȚI
Economisirea metalului constituie 

o preocupare susținută a colectivului 
ȘANTIERULUI NAVAL DIN GA
LAȚI. De la an la an, normele de 
consum sînt îmbunătățite, ceea ce 
demonstrează spiritul de bun gos
podar al colectivului, interesul și 
răspunderea manifestate în secții și 
ateliere pentru descoperirea și fruc
tificarea de noi căi în scopul folo
sirii mereu mai chibzuite a meta
lului.

Pentru acest an, în centrul aten
ției se află înfăptuirea unui amplu 
program ’ 
specifice 
măsuri : 
croire și 
zare a tablelor și profilelor ; 
sirea judicioasă a resturilor de me
tal prin confecționarea de piese mă
runte ; extinderea utilizării lamina
telor la lungimi fixe și variabile, a 
prefabricării tubulaturii în atelier ;

de reducere a consumurilor 
de metal. Notăm cîteva 

revizuirea albumelor de 
mărirea indicelui de utili- 

folo-

depozitarea corespunzătoare a ma
terialului feros și neferos, pentru a 
se evita degradările și pierderile ne
justificate ș.a. Este semnificativ fap
tul că, încă din faza premergătoare 
construcției navelor, se pune accen
tul pe folosirea judicioasă a mate
riilor prime și materialelor. De pildă, 
proiectul tehnologic îmbunătățit 
pentru cargoul de 18 000 tdw 
vede reducerea consumului de 
teriale ; de asemenea, este în 
de adaptare tehnologică proiectul 
pentru mineralierul de 55 000 tdw, 
care va începe să fie construit la 
sfîrșitul acestui an și la Galați, pro
iect care, de asemenea, ține cont de 
sarcinile privind diminuarea consu
mului de metal.

Se apreciază că aceste măsuri 
altele care se vor aplica vor 
bui la realizarea în acest an

întreprinderea mecanică
DE UTILAI CHIMIC DIN BUCUREȘTI

LA

pre- 
ma- 
curs

în atelierul de debitare al 
PRINDERII MECANICE DE 
CHIMIC DIN BUCUREȘTI — secto
rul „cheie" in domeniul gospodări
rii metalului — discutăm cu mais
trul principal Nicolae Lungu.

— Se observă lesne că din procesul 
de debitare, în afara unor deșeuri 
inerente, rezultă diferite „cupoane" 
de tablă, mai mari sau mai mici. Nu 
ar putea fi evitate printr-o croire 
mai rațională a metalului ?

— într-o anumită măsură, da. De 
altfel, nu de mult am fost dotați cu 
două mașini de debitat cu plasmă și 
gaze care, pe lingă o precizie mare 
de tăiere, asigură și obținerea unor 
economii de metal. Dar oamenii care 
lucrează la mașinile respective nu 
le minuiesc cu suficienta pricepere. 
Iată de ce ridicarea calificării aces
tora trebuie să se bucure de tot spri-

ÎNTRE- 
UTILAJ

jinul conducerii întreprinderii. De 
asemenea, pentru debitarea unor re
pere nu primim planuri de croire 
din partea swtorulu:,., tehnologic. Și 
nici cînd avem planuri de croire nu 
le putem folosi întotdeauna din cau
ză că sintem aprovizionați ou tablă 
de alte dimensiuni decit cele nece
sare. Practic, decuparea reperelor se 
face după îndeminarea și experien
ța maiștrilor, a șefilor de echipă, a 
muncitorilor. Așa apar cupoanele. 
Totuși, acestea nu trec la deșeuri, 
ci sint utilizate pentru decuparea 
unor repere mici. Rămîn o serie de 
resturi, în special de materiale ino
xidabile, unele aduse din import, 
care nu au utilizare la noi în între
prindere ; ele ar putea fi folosite de 
către alte unități. Nimeni nu se in-

DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELORMUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, ALE ETICII SI ECHITĂȚII SOCIALISTE' » ’
5. Constituie o îndatorire sacră, de prim ordin, a 

fiecărui comunist, de a apăra ca lumina ochilor unitatea 
de monolit a partidului - chezășia îndeplinirii cu succes 
a menirii istorice a partidului de conducător al națiunii 
noastre pe calea socialismului și comunismului.

în pagina a IV-a comentariul nostru:

TOTUL PENTRU A SPORI Șl MAI MULT FORȚA 
Șl UNITATEA DE FIER A PARTIDULUI

Tulcea face parte dintre 
acele porturi a căror prive
liște reflectă, asemeni u- 
nui uriaș și sensibil apa
rat de măsură, activitatea 
economică și socială de pe 
întinse zone ale uscatului. 
Așa îneît, un ochi atent 
poate ușor să distingă aici, 
privind structura danelor, 
a mărfurilor ce se încarcă 
și se descarcă din vapoare, 
privind vapoarele înseși, 
însemnele muncii unui în
treg județ, hărnicia sa. Re
țin încă, în cutele memo
riei, imaginea portului din 
urmă cu douăzeci și cinci 
de ani. Era o vreme cînd 
orașul acesta „de la capă
tul lumii" abia se scutur» 
de molozul și de mizeria 
războiului. Magazii dărăpă
nate și goale, maghernița 
de tot soiul, vase mici, șa
lupe, mahuane, cîrpite și 
smolite îndelung, cam as- 
ta-i tot ce se putea vedea 
în portul ce se intindea pe 
aproximativ trei sute de 
metri, intre o fostă grădină 
publică și bătrîna gară flu
vială. Să fim drepți, mal 
exista, și tot la Dunăre, o 
oarecare activitate indus
trială : fabrica „Talpa" 
care producea, de fapt, mu
cava, un atelier de maran
gozerie, cherhanaua, o pre
să de ulei, uzina electrică 
și ceva care ar fi vrut să 
semene cu un depou de lo
comotive. Nici una dintre 
aceste „industrii" și nici 
măcar toate la un loc nu 
izbuteau să-i insufle așeză
rii vitalitatea care să-i jus
tifice numele de port la 
gurile Dunării.

în urmă cu mai bine de 
zece ani, portul, în parte 
reconstruit și modernizat, 
se trezea la viață. în 1964, 
traficul de mărfuri ajun
sese la 500 000 de tone. Era, 
de fapt, începutul... în anii 
care au urnjat, orașul, de
venit municipiu și reședin
ță c(e județ, a cunoscut, o- 
dată cu întreagă țară, pe
rioada creșterilor de mare 
dinamism inaugurată odată 
cu Congresul al IX-Iea al 
partidului. Consecințele sînt 
„la vedere", accesibile nu 
numai călătorului, nu doar 
turistului care pătrunde în 
portul Tulcea pentru a

porni de aici spre paradi
sul Deltei, ci chiar și celor 
care îmbrățișează panora
ma portului de la bordul 
navelor ce trec necontenit 
pe Dunăre.
Tulcea de astăzi are de fapt 

trei porturi, care definesc 
trei dintre laturile esenția
le ale activității economi
ce din această parte a tă
rii. Portul pescăresc, portu) 
comercial, portul industrial. 
După promontoriul stincos 
deasupra căruia străjuiește

ferată 11 străbat dintr-o 
parte într-alta, citeva ma
carale electrice de mare 
capacitate iși întind mereu 
brațele suple manipulind o 
uriașă cantitate de mărfuri, 
produse ale pămintului din 
această parte a Dobrogei 
sau materiale de care au 
nevoie, in efortul lor de 
dezvoltare, orașele si sate
le județului : materiale de 
construcție, mașini și uti
laje. grîu. porumb, cartofi, 
sfeclă de zahăr... Un tra-

a-
ne 
de 
se

T ULCEA,
ca o navă de
cursă lungă

un obelisc, se zărește o 
parte a portului pescăresc, 
partea rezervată pescuitu
lui în Delta Dunării. Nou : 
fabrica de conserve din 
pește, una dintre cele mai 
mari din tară. Si tot aici, 
pe locul fostului atelier de 
marangozerie. un șantier 
naval, mai bine spus o în
treprindere de reparații si 
întreținere a navelor. A- 
poi, in stingă si in dreap
ta noului hotel „Delta" 
(splendidă siluetă, el răsa
re parcă din apele fluviu
lui. o floare de nufăr din 
beton si sticlă), dana va
selor turistice., a. hidrobu- 
zeior și șalupelor albe — 
lebede care anunță si invi
tă spre lumea Deltei.

Urmează cheiul si pon- 
toanele portului de călători, 
după care se desfășoară 
portul comercial. E nou. cu 
desăvirșire nou. a fost in
trodus în exploatare în a- 
nul 1972. Trei linii de cale

fic anual de sute de mii de 
tone. în anul trecut au 
fost aici operate (termenul 
aparține oamenilor de port: 
reflectă și el o nouă reali
tate socială și economică. 
Navele nu mai sint „încăr
cate" și „descărcate" — 
asta se făcea cu spinarea 
— ci „operate" : treabă me
canică. comandată de la un 
pupitru) — deci. în 1974 au 
fost operate 1 113 vase flu
viale. 45 de nave maritime 
Si 5130 de vagoane C.F.R.

Cîteva sute de metri mai 
încolo apare portul nave
lor de pescuit oceanic — 
portul de domiciliu, „casa" 
traulerelor flotei noastre 
care ne aduc din Atlantic, 
din Pacific, de la Polul Sud 
sau de la Polul Nord ton 
Si cambulă. cod și heringi... 
Aici, in acest port, un fri- 
gorifer pentru 6 000 de tone 
preia prețiosul lor vînat 
cu ajutorul unor macarale 
moderne. Se află în con-

strucție un atelier specia
lizat pentru reparațiile cu
rente ale navelor. în apro
piere. citeva alcătuiri de 
Șantier... E abia un în
ceput. Nu peste mult timp 
va fi aici un mare șantier 
naval, specializat in con
strucția de nave pentru 
pescuit oceanic. Astfel in
cit. in 1980. flota de pescuit 
oceanic a României să 
jungă la 300 de nave.

Iar. puțin mai sus. 
locul unei foste păduri 
sălcii. în spatele căreia
Întindea un lac pe care pes- 
cuiau la undită amatorii 
din oraș, se înfățișează a- 
cum panorama impunătoa
re a portului industrial. E 
și cel mai impunător, si cel 
mai recent. Zestrea si min- 
dria sa : două dane pentru 
nave fluviale, dane pentru 
nave maritime, macarale 
tio „Bocșa" pentru 400 000 
de tone pe an, dar si ma
carale „Cangur" pentru un 
milion de tone pe an. To
tul este aici mecanizat sută 
la sută. 32 de oameni asi
gură întreaga activitate. 
Prin miinile lor (prin pre
lungirile mecanice ale mîi- 
nilor lor) trec anual 
1 400 000 de tone de mărfuri 
industriale. în cea mai 
mare parte bauxită — pen
tru că rațiunea de a fi a 
acestui port este de a sluji 
uzina de alumină apărută 
in ultimii ani pe un platou 
de la 
zina, 
prin 
venit 
siune 
nomice a județului : indus
tria aluminiului. O altă u- 
zină. chimico-metalurgică. 
se află în construcție. 
Structurile sale metalice, 
profilate oe dealul Taberei, 
pot fi zărite de ne acum.

Și astfel, am trecut în re
vistă un port cu un trafic 
anual de mărfuri impre
sionant. care se dublează 
la fiecare doi ani. De
venită port la mările si o- 
ceanele lumii. Tulcea ne 
apare. în același timp, ea 
însăsi. o navă pornită spre 
țărmurile de înaltă civili
zație ale viitorului socia
list.

marginea orașului. U- 
prelungită la Dunăre 
portul industrial, a 
să adauge o dimen- 
esentială vieții eco-

Mihai CARANFIl

(Continuare în pag. a III-a)

Și 
contri- 
a unei Dotările sociale pentru studeuți 

au cunoscut la Iași ca și in alte 
centre universitare o puternică 
dezvoltare. Iată in imagine o 
vedere a căminelor studențești

(Continuare în pag. a III-a)
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însemnătatea atelierelor-școală în educarea prin muncă 
a tinerei generații, în împletirea organică a activității

Ascultă pașii fiecare piatră 
Pe drumul ce se-nalță șerpuind, 
O nouă ginte crește-n vechea vatră 
Și urcă prin omătul de argint. într-o acțiune plină de

ATELIERELE-ȘCOALA
Reușite, dar și momente de inerție

dinamism

‘T T TD1V1A
Ias .... . ....s-'vAvl JLIK

Martie 1975

E cîntecul în glasul lor ce sună,
Al bucuriei cîntec de-a trăi,
Pe unde vrerea de-a răzbi-n furtună 
Cu sîngele-i urcușu-l auri.

în grele bătălii căzură mii și mii 
Cu arma-n mînă privind tot înainte, 
Să fie neclintite temelii 
De-asezăminte si de drumuri sfinte.

Acum e cîntec izvorît din muncă 
Bătrînii înțelepți ne stau folos 
Și alte flori răsar mereu în luncă 
Iar soarele-i mai cald și mai frumos.

Continuăm. Noi mergem mai departe, 
Pe drumul către comunism suim.
Cu votul nostru dat în fapt de marte, 
Destinul României împlinim.

Mihai BENIUC

Vizita în Siria a primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 

România, Manea Mănescu
ÎN PAGINA A V-A

Eroilor un imn

de slavă

Este cunoscută 
și pentru muncă 
didactice cu practica, cu producția. Realizările obținute în acest important 
domeniu al activității școlare stau mărturie efortului depus în toate ju
dețele țării pentru îndeplinirea prevederilor Hotărîrii privind dezvoltarea 
și perfecționarea învătămîntului, adoptată de Plenara C.C. al P.C.R. din 
iunie 1973. Evident, dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului este un 
proces complex, care nu se poate desăvîrși de la o zi la alta, nici de 
la un an la altul. Apariția unor decalaje in funcționarea și randamentul 
atelierelor-școală este, de aceea, fireâscă. Deși nu întotdeauna justificată în 

'mod obiectiv. Cu aceste ginduri am pornit la realizarea anchetei de față,

...Cel de-al doilea trimestru al 
anului școlar este în plină desfășu
rare. Lecții, activități educative, ac
țiuni ale organizațiilor de tineret — 
totul urmează cu ritmicitate de cea
sornic prevederile înscrise în pro
gramele școlare. în orarul fiecărei 
zile, fiecărei săptămîni. Dar activi
tatea practică productivă ?

O vizită, săptămîna trecută, prin 
cîteva ateliere-școală bucureștene 
ne convinge că ziua de pregătire 
practică și muncă productivă — în
scrisă in programul săptăminal al 
claselor V—VIII ale școlilor genera
le și al liceelor real-umaniste — în
registrează, in general, rezultate 
pozitive. Confirmări asemănătoare ne 
sint relatate și de corespondenții 
ziarului din diferite județe ale țării. 
Vizita la care ne referim ne prile
juiește insă și unele constatări mai 
puțin mulțumitoare.

Un prim exemplu în această pri
vință ni-1 oferă Centrul de ateliere- 
școală de pc strada Bujor Haiducul, 
din sectorul 4, in care lucrează 
elevii liceului „Matei Basarab" și ai 
liceelor real-umaniste nr. 43 și 39.

și de producție 
(6 ateliere de di-

O bază didactică 
bine pusă La punct 
ferite profile și un cabinet de pro
iectare T.C.M.), un plan anual de 
producție de 270 000 lei, precum și 
comenzi ferme de la diferite unități 
ale marii producții in 
peste 2 milioane lei, 
metrii necesari pentru 
exemplară a pregătirii 
muncii productive 
tuși...

Marți dimineață, 
liere se aflau în 
doar... 3 !

în atelierul de 
grupă din anul II 
Basarab" realiza o 
prinderii „Metalurgica" : 
unor anumite __ 1 ’ ____ .
toare. într-o pauză aveau și un su
biect interesant de discuție : orga
nizația de partid din liceu le-a pro
pus să participe la un experiment, 
care le va oferi posibilitatea să-și 
însușească cunoștințe și deprinderi 
practice din două domenii apropia
te — electrotehnică și mecanică fină.

— Ce lucrați acum 1

valoare de... 
oferă para- 
desfășurarea 
practice și 

a elevilor. Și to-
din cele 7 ate- 
plină activitate

electrotehnică, o 
al liceului „Matei 
comandă a între- 

montajul 
tipuri de întrerupă-

— Nimic, îl așteptăm pe tovarășul, 
profesor-maistru, plecat în oraș 
după materiale.

în atelierul de țesut covoare o- 
rientale, o grupă de eleve din anul 
II de la liceul „Matei Basarab" lucra 
efectiv. Dar în atelierul, luminos și 
încăpător, mai multe gherghefuri, 
pe care sint începute scoarțe și car
pete, erau... în „pauză".

— Ați nimerit într-o zi de excep
ție — ne spune profesorul coordo
nator Nicolae Răducu, incercind să 
justifice lipsa de activitate din cele
lalte ateliere. Unul dintre cei doi 
profesori-maiștri de la atelierul de 
confecții-tricotaje, de exemplu, este 
internat
- De 

sau de 
coleg ?

— Nu
deoarece problema suplinirii profe- 
sorilor-maiștri nu este clarificată de 
inspectoratul școlar.

Ulterior, la alte școli am aflat că, 
de fapt, „problema" este pe deplin 
clarificată și legiferată, deci „expli
cația" nu mai răminea plauzibilă.

Se pare că tot intr-o zi de „ex
cepție" am ajuns și la Școala gene
rală nr. 146, din sectorul 6. Afla
sem că aici a fost organizat, înce- 
pind din acest an școlar, un atelier 
centralizat de tîmplărie-traforaj 
pentru elevii din clasa a V-a de la 
cîteva școli generale (nr. 129, 146,

in 
ce 
ce

spital...
nu puneți un suplinitor 
nu-1 înlocuiește celălalt

avem această posibilități,

Florica DINULESCU

N-am fost de față. 
Așa că nu pot scrie un 
reportaj. Dar am îna
intea mea două docu
mente : un filmuleț 
tras pe 16 mm și un 
jurnal de bord al echi
pajului pionieresc 
„Victoria". 17 tineri la 
vîrsta tuturor viselor 
și a tuturor posibilită
ților și un profesor din 
Mureș, de 42 de ani, 
Grigore Sticlaru, co
mandantul expediției, 
despre care nu știu 
mai nimic, dar îmi 
dau seama că, a- 
tunci cind se năștea 
mobilul acestei expe
diții, înscris în car
tea istoriei cu sînge- 
le eroilor 
cîmpurile 
împotriva _______
in Ungaria și Cehoslo
vacia, viitorul profesor 
n-avea decit vîrsta ce
lui mai tînăr dintre 
pionierii săi : 12 ani.

Sint 30 de ani de a- 
tunci și aniversarea a- 
celei zile a victoriei, 
cind Europa putea să 
respire din nou aerul 
stenic al păcii, se a- 
propie de ceasul îm
plinirii celui de-al trei
lea deceniu. Cel mai 
„bătrîn" dintre expe- 
diționari s-a născut in 
1961, in cel de-al 16-lea 
an de pace. Sint copii 
din Arad și Mureș, din 
București și Harghita, 
din Olt și din Mara
mureș, din Dîmbovița 
și Timiș, din Cluj și 
Teleorman, din Bacău 
și Suceava, din Dolj și 
Bistrița-Năsăud, de pe 
toate meleagurile țării 
de unde au plecat la 
luptă cei ce n-aveau 
să se mai întoarcă ni
ciodată, lăsindu-și oa
sele în morminte soli
tare sau colective, în 
cimitire modeste sau 
monumentale, ca niște

căzuți pe 
de luptă 

fascismului

borne de hotar Intre 
coșmar și viață, pentru 
ca spectrul războiului 
să nu mai traumati
zeze nici pămîntul pa
triei, nici al bătrînului 
nostru continent. O- 
biectivul expediției : 
„Pe urmele ostașilor 
români care și-au jert
fit viața pe teritoriile 
Ungariei și Cehoslova
ciei în războiul anti
fascist". în expediție, 
fiecare cu misiunea 
lui : cronicar, istoric, 
geograf, botanist, geo
log, fotoreporter, sa
nitar, responsabil cul
tural și sportiv.

Zadarnic caut printre 
chipurile lor identita
tea copilului care a 
avut ideea acelui pumn 
de țărină. Nu le-a su- 
gerat-o nimeni. într-o 
hotărîre spontană, la 
punctul de frontieră 
și-au golit rucsacurile 
și le-au umplut cu pă- 
mînt din trupul 
triei. 17 inimi 
rucsacuri pline 
pămint din glia
moșească. Și un itine
rar de 2 000 km, de la 
Szecseny la Lucenec, 
și de aici la Zvolen — 
unde au 
11 000 de 
— apoi 
Bystrica, 
Piestani, 
Kromeriz — orașul în
frățit cu Rm. Vilcea 
la Iîavlickiv Brod, 
Zdar, la Humpoicc 
cei mai vestic punct 
frontului antifascist 
care au luptat românii, 
in cimitirul din codrul 
de brazi atît de asemă
nător cu codrii carpa
tini — apoi la Praga 
și Brno. Rucsacurile iși 
împuținau conținutul 
pe măsură ce popa
surile la somnul eroi
lor se înșiruiau în lun
gul itinerarului. Căci,

te 
au
30

(Continuare tn pag. a IV-a)

pa
și 17 

cu 
stră-

căzut peste 
ostași români 
la Banska— 

la Martin, la 
la Bonova, la

la
al 
în

peste tot, se presăra 
pe mormintele eroilor 
un pumn de țărină din 
glia strămoșească. Pă- 
mînt din trupul țării 
și flori. Și cîntece de- 
acasă : „Eroilor, mereu 
un imn de slavă / Și 
flori Ii se cuvin, cum 
fiecare / Prin timp, în 
glasul țării imn devi
ne / Și-n pieptul tim
pului — o floare..."

Oare poți să nu 
gîndești în ce fel 
făcut cei de-acum
de ani drumul acesta, 
în încrlncenata iarnă a 
anilor 1944—1945, și
cum l-au parcurs puii 
de eroi de astăzi, cu
tezătorii care și-au bo
tezat expediția cu nu
mele „Victoria" ? 
naiul lor de bord 
semnează laconic 
fiecare popas : 
cîntat imnul eroilor și 
am păstrat un moment 
de reculegere. Peste 
sacrele morminte ale 
eroilor noștri am pre
sărat un pumn de pă- 
mînt românesc spre a 
fi mai dulce somnul 
fericiților eroi". Cei 
mai mulți dintre cei 
înmormintați la Lu
cenec, Zvolen și Bans
ka-Bystrica au căzut 
în ianuarie 1945. Sint 
30 de ani de atunci. 
Fie-le, sub pumnul de 
pămint adus de copiii 
țării din trupul patriei, 
țarina mai ușoară ! 
Căci fapta lor e scrisă 
în cartea istoriei cu li
tere de aur, pe prima 
pagină a cuceririi li
bertății și suveranității 
naționale, pagină de 
început a epocii socia
liste, și generațiile 
de-acum, și cele vii
toare, nu vor uita 
jertfa lor în vecL

Jur- 
con- 
după 
„Am

loan 
GRIGORESCU
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2. Dezvoltarea economico-socială 
a tuturor județelor

Programul partidului.
Congresului 
consacră, ca 
principale ale politicii . .. . 
perfecționarea repartizării forțelor 
de producție pe teritoriul țării, ri
dicarea economică accelerată a ju
dețelor mai puțin dezvoltate.

în condițiile în care pînă în anii 
socialismului România era caracte
rizată prin 
partizarea 
producție 
numai slab 
centrată în

al XI-lea 
una din

hotăririle 
al P.C.R. 

direcțiile 
partidului,

mari disproporții în re- 
teritorială a forțelor de 
— industria fiind nu 
dezvoltată, dar și con- 
numai cîteva localități 

— dezvoltarea multilaterală și 
armonioasă a tuturor regiunilor 
țării a devenit
parte integrantă a --------------------
politicii partidu
lui de 
lizare 
îndeosebi perioa
da consecutivă 
Congresului al 
IX-lea mareînd 
mari progrese în 
acest sens. Fun- 
damentind teme
iurile principiale 
ale acestei o- 
rientări de lar
gă perspectivă, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subli
nia : „Aplicînd a- 
ceastă politică noi 
am pornit de la 
învățătura mar
xistă, de Ia con
ceptul că edifica
rea socialismului 
și comunismului 
presupune ridi
carea la o viață 
nouă — așa cum
Engels — a tuturor localităților, pen
tru ca fiecare să poată duce o acti
vitate înfloritoare, independentă în 
toate domeniile existenței sociale. 
Or, amplasarea teritorială judicioasă 
a diferitelor activități industriale, 
dezvoltarea forțelor de producție 
în toate zonele țării merg tocmai 
în direcția creării condițiilor pentru 
ridicarea tuturor localităților, a 
tuturor comunelor la un nivel su
perior de civilizație materială și 
spirituală".

Trăsătura caracteristică a politi
cii partidului de îmbunătățire a re
partizării teritoriale a forțelor de 
producție constă în amplasarea 
noilor obiective economice in
funcție atit de sursele de ma

de transport 
desfacere a 

de necesita- 
ritm mai ac

sine înflorirea socială multilatera
lă — dezvoltarea construcțiilor de 
locuințe, a unităților și centrelor 
de învățămint, calificare și in
struire tehnică : a unităților și 
centrelor de ocrotire a sănătății — 
spitale, case de nașteri, creșe și 
cămine. Dezvoltarea economică 
este însoțită în mod firesc de dez
voltarea culturală, crearea de așe
zăminte cultural-artistice ; tot
odată, ea are drept consecință 
creșterea gradului de urbanizare, 
perfecționarea serviciilor publice, 
extinderea complexelor comerciale, 
îmbunătățirea dotărilor edilitar- 
gospodărești. Cu alte cuvinte, re-

industria- 
socialistă, SOCIETATE

STAT

“IrFĂPTULi
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

în județul Olt 

REALIZĂRI REMARCABILE 
ALE COOPERAȚIEI 

DE CONSUM
Uniunea județeană a coope

rației de consum Olt s-a situat 
trei ani consecutiv (1971—1973) 
in fruntea întrecerii intre uni
tățile similare din țară. Și in 
1974, U.J.C.C. Olt a înregistrat 
rezultate foarte bune, toți indi
catorii de plan fiind nu numai 
indepliniți. ci și depășiți. Ast
fel, prevederile economice pla
nificate au fost depășite cu 18 
milioane lei, beneficiile cu 
2 milioane lei, fondurile proprii 
au sporit cu 15 milioane lei etc. 
Au fost puse în funcțiune nu
meroase obiective, între care 
crama „Scornicești", magazinul 
universal cu bufet de la Al
bești, spațiile comerciale de la 
parterul unor blocuri din Balș, 
magazinul universal cu bufet 
de la Chilia și altele.

— în 1975 — ne spune tova
rășul Ion Șandru, președintele 
U.J.C.C. Olt — planul prevede 
creșteri substanțiale față de 
realizările anului trecut : cu 
10.4 la sută la producție și 
prestări de servicii, 34,5 la sută 
la contractări și achiziții, 37,5 
la sută la beneficii ș.a.m.d. 
Vom da în folosință un complex 
comercial Ia Corabia, cu o su
prafață de 4 000 mp, un alt 
complex la Balș, cu o suprafață 
comercială de 2 500 mp, noi 
spații la parterul blocurilor B 
și C de la Drăgănești-Olt. ma
gazine universale cu bufet la 
Crîmpoia, Traianu și Aluniș, 
un magazin de mobilă și un 
complex pentru prestări de 
servicii la Perieți.

Emiîian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii"

DIVERSmului nostru electoral, succesele 
obținute de poporul nostru în con
strucția socialistă, unitatea de in
terese a tuturor oamenilor muncii 
— români, maghiari și de alte na
ționalități din patria noastră.

• BRAȘOV (de la Nicolae Mo
canul : La căminul cultural din co
muna Măeruș a avut loc un sim
pozion intitulat „Agricultura comu
nei în perspectiva viitorului". Au 
participat sute de țărani coopera
tori din comună. Intelectualii co
munei au făcut expuneri asupra 
modului în care se va dezvolta 
agricultura în viitorul cincinal.

• ARAD (de la Constantin Si- 
mion): Fotoclubul din Arad organi
zează o serie de expoziții pe tema 
„Reportaj de viață nouă". Ele vor 
fi deschise la Pincota, Curtici, Ma- 
cea și in alte localități. La rîndul 
lor, membrii cercului de artă plasti
că din orașul Lipova pregătesc, tot 
în cinstea alegerilor, o expoziție de 
grafică, sculptură, acuarelă și pic
tură, iar artiștii amatori din Sebiș 
au încheiat repetițiile la un nou 
spectacol.

o CRAIOVA (de la Nicolae Bă- 
bălău) : în vederea sprijinirii ma
nifestărilor cultural-artistice ce se 
desfășoară în cadrul campaniei e- 
lectorale, biblioteca județeană Dolj 
a întocmit un montaj literar inti
tulat „Bună-dimineața, primăva
ră!". Montajul a fost difuzat la 
toate bibliotecile orășenești și co
munale din județ.

• BAIA MARE (de la Gheorghe 
Susa) : La casa de cultură a sindi
catelor, un... dicționar electoral. 
Tema lui: „Vot universal, egal, di
rect și secret". Consecutiv, tineri
lor ce votează pentru prima dată 
le-a fost prezentat spectacolul de 
cîntece și poezie patriotică „Vo
tăm cu viitorul".

o ALBA IULIA (de la Ștefan 
Dinică) : Peste 500 de cetățeni din 
comuna Berghin s-au adunat la că
minul cultural din localitate pen
tru a participa la o interesantă ma
nifestare cultural-educativă inti
tulată : „Cu cine se mîndrește sa
tul". Participanții, români și ger
mani, care trăiesc și muncesc în
frățiți în această așezare străveche, 
au evidențiat dezvoltarea economi
că și socială a comunei în ultimii 
ani, realizările edilitare înfăptuite 
cu sprijinul lor nemijlocit, au dez
bătut perspectivele localității în 
anii următori. în cinstea celor mai 
harnici și mai activi dintre ei, for
mațiile artistice de amatori din co
mună au prezentat un spectacol cu- 
prinzînd piese corale patriotice, un 
montaj literar și program de bri
gadă artistică.

O VASLUI (de la Crăciun Lă- 
luci) : Printre obiectivele pe care 
le vor realiza cetățenii din Birlad 
în cinstea alegerilor de deputați 
de la 9 martie se află și construc
ția unei conducte de apă. La che
marea consiliului municipal al 
Frontului Unității Socialiste, apro
ximativ 1 000 de cetățeni execută 
lucrările necesare pe străzile 
Stroe Beloiescu, Transilvaniei, E- 
lectricității, 23 August.

• ALEXANDRIA (de la Ion 
Toader) : „Fiii uzinei — fiii satu
lui" — denumirea acțiunii politi
co-educative ce se desfășoară in 
comuna Frumoasa din județul Te
leorman. E o manifestare tradițio
nală care reunește pe reprezen
tanții conducerilor principalelor 
întreprinderi din Alexandria cu 
muncitorii navetiști și cu alți lo
cuitori ai comunei. Actuala în- 
tîlnire se desfășoară sub însemnul 
campaniei electorale. Cu prilejul 
acesta s-a făcut o trecere in re
vistă a condițiilor bune de muncă 
din unitățile industriale teleormă- 
nene, a sarcinilor care revin co
lectivelor pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, pre
cum și a participării tinerilor 
muncitori la diferite acțiuni edili- 
tar-gospodărești ce au loc în satul 
natal. Acest dialog întreprindere— 
comună s-a încheiat cu un pro
gram artistic susținut de gazde și 
de formațiile de amatori ale oas
peților.

• TIMIȘOARA (de la Cezar Ioa
na) : Pentru muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la fabrica de în
călțăminte „Modern" a fost pre
zentat un ciclu de filme documen
tare sub genericul „România pe 
noi trepte ale progresului și civi
lizației socialiste".

• BUZĂU (de Ia Mihai Bâzu) : 
„E țara românească-n sărbătoare" 
— iată genericul spectacolelor pre
zentate la căminele culturale și 
casele alegătorului din Pătîrlagele, 
Largu, Rușețu, Breaza, Beceni ș.a.

• MIERCUREA CIUC (Ager- 
pres). Peste 6 200 de tineri din 
orașul de reședință al județului 
Harghita vor vota, la 9 martie, 
pentru prima oară. Majoritatea lor 
lucrează la întreprinderea de uti
laj și piese de schimb, fabrica de 
tricotaje, filatura de lină pieptă
nată și fabrioa de confecții, uni
tăți date în folosință în perioada 
care a trecut de la ultimele alegeri, 
în aceste întreprinderi și la casele 
alegătorului au fost organizate 
expuneri și simpozioane, consulta
ții, în cadrul cărora tinerilor li s-a 
explicat semnificația votului lor, 
s-au relevat democratismul siste

De 1OO de ori
Muncitoare la Sighetu-Marma- 

ției, Maria Kocș este una din 
cele mai statornice donatoare*  de 
singe, stabilind și un adevărat 
record. Ea a donat pină acum de 
100 de ori, in total peste 35 litri 
de singe I Si încă ceva : grupa 
sanguină pe care o are ea este 
cea mai căutată, pentru că poa
te să ajute pe oricine. „Si o fac 
din toată inima, bucuroasă că 
pot alina o suferință, că pot a- 
juta la salvarea unui om. mai 
ales cind e vorba de copii, că 
am si eu doi, să-mi trăiască".

de cel puțin 10 miliarde lei, iar în 
1990 de cel puțin 18—20 miliarde 
lei. Așa cum arăta secretarul ge
neral al partidului, aceasta nu con
stituie simple cifre, ci o cotitură 
calitativă deosebită în dezvoltarea 
tuturor zonelor și ridicarea gradu
lui de civilizație al întregii țări.

Spre a se asigura în viitorul cin
cinal o îmbunătățire radicală a re
partizării forțelor de producție pe 
teritoriul tării o parte tot mai în
semnată din fondurile de investiții 
va fi îndreptată Cu preponderentă 
spre județele mai puțin dezvoltate 
industrial, fără ca aceasta să în
semne încetinirea ritmului de creș

tere a potențialu- 
--------------------- lui economic al 

celorlalte județe. 
Astfel, județele 
Bistrița—Năsăud, 
Sălaj, 
Vaslui, 
Botoșani, 
cea, Gorj, 
mița vor 
gistra ritmuri de 
creștere a 
ducției 
ale de 
sută și 
mari.

Politica parti
dului de dezvol
tare armonioasă a 
județelor țării, 
creșterea gradului 
lor de industria
lizare asigură in 
viitorul cincinal 
crearea a 600— 
720 000 noi locuri 
de muncă în in
dustrie. Totodată, 
construirea de noi 

obiective industriale permite a- 
tragerea în mai mare măsură 
în circuitul economic și valo
rificarea superioară a resurse
lor materiale de pe întreg cu
prinsul țării, ridicarea economică, 
socială și culturală a tuturor zo
nelor și localităților. Toate acestea 
determină modificări importante în 
ponderea și structura populației 
ocupate în diferite zone, sporește 
nivelul mediu al veniturilor popu
lației in toate județele.

O deosebită însemnătate social- 
politică are faptul că, drept ur
mare a progresului economic al tu
turor județelor, paralel cu folosirea 
mai judicioasă a forței de muncă, 
se asigură creșterea puternică a 
clasei muncitoare în toate zonele. 
La sfirșitul cincinalului 1976—1980, 
în jumătate din numărul județelor 
populația ocupată în industrie va 
depăși, numeric, pe cea ocupată în 
agricultură.

Amplasarea 
industriale in 
dezvoltate va 
nomică pentru manifestarea egali
tății în drepturi a tuturor cetățeni-

Braconierii

POLITICĂ
In românia
SOCIALISTĂ

să știe cetățeanul
pregătlndu-se pentru alegeri

spuneau Marx șl

torii prime, căile 
și posibilitățile de 
producției, cit și 
tea imprimării unui 
centuat de dezvoltare zonelor ră
mase în urmă, de cerințele unei 
mai intense valorificări a re
surselor lor naturale și de mun
că, in condițiile dezvoltării ra
pide și armonioase a întregii 
economii naționale. In felul a- 
cesta- 'Ahiplasarea rațională aWfp 
țelor dă producție să' realizează 
prin îmbinarea criteriilor de efi
ciență economică cu obiectivul ma
jor al ridicării gradului 
zație socială a județelor 
dezvoltate.

Această politică are 
efecte sociale pozitive, 
adinei îmbunătățiri în condițiile de 
viață ale cetățenilor. Repartizarea 
rațională a forțelor de producție 
asigură dezvoltarea economică a 
tuturor zonelor țării, progresul lor 

^industrial; aceasta antrenează după

de civili- 
mai slab

multiple 
determină

Tulcea, 
Covasna, 

Vran- 
Ialo- 
înre-
pro- 

industri- 
15—25 la 
chiar mai

— Alo, miliția ? La telefon, un 
vînător care s-a dus să ducă 
hrană căpriorilor din pădure, pe 
Valea Timișului, și care a dat 
de un cerb împușcat.

A venit imediat miliția și a 
descoperit rămășițele unui cerb, 
fără cap și fără pulpe, luate in 
fugă de un braconier cu apucă
turi barbare. Lucrătorii de mili
ție ne-au informat că. în ultimul 
timp, pe raza Inspectoratului 
silvic Brașov au fost mai multe 
cazuri de braconaj. Indivizi la
comi au doborît și ciopîrțit 
cițiva urși, căpriori, mistreți și 
chiar un rîs. Cițiva făptași au 
fost prinși, iar celorlalți li se 
caută urma. Nu se poate ca pină 
la urmă să nu fie și ei „vinați".

Mărturie 
mincinoasăpartizarea teritorială rațională a 

forțelor de producție, pe baza po
liticii generale .de industrializare 
socialistă, reprezintă o verigă e- 
sențiaiă a transformării fiecărui 
județ, a fiecărei localități intr-un 
puternic centru economic, social și 
cultural, în stare să asigure locui
torilor condiții tot mai bune de 
muncă și de viață, posibilități su
perioare de a se bucura de bine
facerile civilizației socialiste.

Atenția deosebită acordată dez
voltării forțelor de producție in 
județele cu un nivel economic 
mai scăzut, care au avut prio
ritate în amplasarea noilor obiec
tive, s-a reflectat in creșterea vo
lumului investițiilor in 1974 față 
de 1965 în județele Covasna, Tul
cea și Gorj de 4 ori ; Sălaj — 
2,4 ori ; Vilcea — de 9 ori : Dîm
bovița — de 7 ori. Demn de remar
cat este faptul că, la sfirșitul actua
lului plan cincinal, aproape în toate 
județele țării vor activa unități 
ale industriei constructoare de ma
șini — ramură de vîrf pentru pro
gresul economico-social al tării.

Numărul județelor care vor rea
liza în 1975 o producție industrială lor țării, concretizată efectiv pe

’de peste 10 miliarde de lei se va plănui condițiilor materiale de via-
Tidica la 21 — față de 9 județe in ță, al', posibilităților^ de '.instruire și
1970. Aceasta reprezintă o. strălu
cită realizare a politicii P.C.R. de 
repartizare rațională a forțelor de 
producție pe teritoriul țării, pro
movată cu deosebită fermitate în 
perioada ultimelor două cincinale.

Consecvența acestei politici își 
găsește expresie in prevederile Di
rectivelor Congresului al XI-lea 
privind asigurarea preponderentei 
industriei în toate județele țării, 
obținerea în anul 
județ a unei producții industriale

unor noi obiective 
județele mai puțin 
consolida baza eco-

1980 in fiecare

lărgire a orizontului Cultural, de 
valorificare plenară a capacităților 
creatoare și înflorire multilaterală 
a personalității umane.

Votul acordat în alegerile de la 
9 martie candidatilor Frontului 
Unității Socialiste va fi un vot 
pentru un ritm tot mai rapid de 
dezvoltare economică și socială a 
tuturor județelor, pentru un înalt 
grad de civilizație materială și spi
rituală a localităților țării.

CABINET ADAS
PENTRU RELAȚII

CU PUBLICUL
Venind direct in sprijinul ce

tățenilor care doresc o infor
mare operativă și competentă cu 
privire la formele de asigurare 
(de bunuri, de persoane, de răs
pundere civilă), la modul de în
cheiere a contractelor sau la 
plata primelor de asigurare, la 
drepturile pe care aceștia le au 
sau la felul de atribuire a pre
miilor la tragerile de amortiza
re. precum și asupra altor pro
bleme care-i interesează. Admi
nistrația Asigurărilor de Stat a 
luat o lăudabilă inițiativă : în
ființarea unui „Cabinet de re
lații cu publicul". Cabinetul a 
si început să funcționeze, de cî
teva zile. în București, pe stra- 

. da Ion Ghica nr. 7. fiind des
chis zilnic, între orele 7 și 20. 
La acest cabinet, la simpla ce- , 
rere verbală, se acordă consul- ?< 
țatii si se primesc, totodată, din . 
Partea cetățenilor, sugestii și 
propuneri în legătură cu asigu
rările practicate de ADAS, cu 
buna servire de către lucrătorii 
săi. în același timp, la cabine
tul de consultații cu publicul se 
vor putea încheia pe Ioc si a- 
sigurări, pentru cei care doresc 
acest lucru. Cetățenii pot soli
cita consultații și prin scrisori 
adresate direct cabinetului. De 
asemenea, ei se cot adresa ori
cărei unități ADAS din țară.

La un pahar
— Ascultă la mine, să nu-mi 

zici mie Laza dacă nu-l „aran
jez'' eu pe Sabin...

La tribunal
Are cuvintul reclamantul:
— Eu, loan Laza, din Hălma- 

giu, județul Arad, declar sub 
jurământ că l-am văzut pe Sabin 
Dărăștean, din Hălmăgel. spăr- 
gind un geam și provocind 
scandal...

— L-ai văzut cu ochii dumi- 
tale 1

— Păi. să vedeți...
Sentința
Pentru declarație mincinoasă, 

Joan Laza a fost condamnat la 
6 luni închisoare.

Constructor și cetățean
Mai bine de 40 000 

de bucureșteni se gă-' 
spsc acum în această 
dublă ipostază. Ziua 
îi întîlnim pe sche
lele primei serii de 
cîteva mii de a- 
partamente prevăzute 
să fie predate locata
rilor pînă la 1 mar
tie. Seara, la cluburi, 
la casele de cultură, Ia 
căminele muncitorești 
— participă la dezba
teri politico-educative,

la amplul dialog cetă
țenesc al campaniei 
electorale. Pentru con
structorii din comple
xul Drumul Murgului, 
stația de radioficare a 
pregătit un program 
dedicat șantierelor 
fruntașe. Tinerii care 
vor vota pentru prima 
oară au audiat expu
nerea „Tineretul și 
democrația socialis
tă". La cluburile con

structorilor se pregă* :‘ 
fese microexpoziții cit- 
re vor oglindi princi
palele realizări ale 
actualului cincinal, 
precum și fotomontaje 
ce vor înmănunchea 
cele mai reprezentati
ve construcții ridicate 
de ei. Numeroși con
structori vor vizita 
Muzeul de istorie a 
partidului.

Dumitru TÎRCOB

Trei umbre 
la etajul III

Pe la miezul nopții, paznicul 
Vasile Petrișor a auzit niște 
zgomote suspecte. Tiptil, a urcat 
scările și la etajul III al coope
rativei ' „îmbrăcămintea" din 
Constanța a deslușit trei umbre, 
care tot dădeau» tîrcbale casei de 
bani. A coborît repede și a a- 
nunțat miliția. Cînd au apărut 
la lumină, una din umbre a luat 
chipul unui fost croitor al coo
perativei, Ion Costea. Mare ui
mire pe paznic cind l-a văzut în 
asemenea postură. Dar și Ion 
Costea a avut motive de uimire : 
nu se aștepta ca paznicul să fie 
atit de vigilent și nici ca Ion 
Negru, casierul cooperativei, să 
nu lase in casa de bani, peste 
noapte, nici măcar un franc...

Poftiți acum 
la Căciulata!

O scrisoare adresată 
redacției de Laurențiu 
Voiculescu din Covas
na sesiza că la Căciu- 
lata, unde a fost la 
tratament. serviciile 
oferite celor veniți 
să-și refacă sănătatea 
sint necorespunzătoa
re. Scrisoarea, conți- 
nind fapte și date con
crete, a fost trimisă 
Consiliului Central al 
U.G.S.R. Din răspunsul 
primit aflăm că. la in
dicația conducerii 
U.G.S.R., un colectiv 
condus de șeful comi
siei pentru activitatea 
balneoclimaterică s-a 
deplasat la Complexul 
sanatorial Căciulata al 
U.G.S.R., unde a ana
lizat activitatea desfă
șurată in cursul anu
lui 1974, inclusiv pro
blemele sesizate in 
scrisoare. Din analiză 
a rezultat că majori
tatea deficientelor 
semnalate au fost 
reale și s-au luat mă
suri de înlăturare și 
prevenire a lor in vii
tor. Conținutul scri
sorii a fost dezbătut 
în comitetul oameni
lor muncii și. pe com
partimente. cu toți lu
crătorii complexului.

Răspunsul precizea
ză apoi măsurile 
concrete întreprinse 
pentru asigurarea con
fortului necesar celor 
veniți la tratament, 
pentru îngrijirea lor 
medicală corespunză
toare. De pildă, refe- 
rindu-se la calitatea 
meselor servite. în 
răspuns se arată că 
„s-a făcut o aprovizio
nare rațională, s-a di
versificat varietatea 
de produse, s-a anga
jat un bucătar bine 
pregătit profesional. 
S-au luat, de aseme
nea. măsuri de întoc
mire a meniurilor pe 
diete, cu minimum 10 
zile anticipație și cu 
participarea directă a 
unui larg colectiv de

specialitate, care ține 
seama de părerile și 
propunerile rezultate 
din discuțiile cu pa- 
cienții". în momentul 
de față, activitatea 
complexului se desfă
șoară în bune condi
ții, cei veniți la tra
tament fiind mulțumiți 
de serviciile primite. 
Totuși, pentru lipsa de 
solicitudine față de 
pacienți, pentru nein- 
deplinirea unor sarcini 
de serviciu care au 
generat starea de lu
cruri relatată in scri
soare, au fost luate 
măsuri de sancționare 
a celor vinovați. in
clusiv a unor tovarăși 
din conducerea com
plexului.

..în dorința de a 
oferi oamenilor mun
cii veniți la tratament 
și odihnă condiții cit 
mai bune — se spune 
în încheierea răspun
sului — vă rugăm ca 
și în viitor să ne re- 
miteți eventualele se
sizări adresate dv.. asi- 
gurindu-vă că vom lua 
măsurile ce se impun".

Greu 
se mas forează 

puerile...
Din cauza poluării 

apei Dimbovnicului. 
Combinatul petrochi
mic Pitești a luat în 
anul 1971 măsura de 
a se construi. în fie
care comună pe unde 
trece pîriul, puțuri fo
rate pentru apă pota
bilă, se spunea într-o 
scrisoare adresată re
dacției. S-au săpat 
șanțuri pentru canali
zări. s-au adus insta
lațiile. s-au făcut a- 
menaiări. a fost înca
drat și personalul de 
specialitate, dar ană 
tot'nu există. Fintî- 
nile care au fost con
struite cu ani în urmă 
de locuitori au început 
să se polueze din-ce în 
ce mai mult, din cau
za reziduurilor nocive

aduse de la combinat 
de pîriul amintit.

Consiliul popular al 
județului Argeș ne 
trimite un răspuns, 
semnat de tovarășul 
vicepreședinte I. Io- 
nescu, din care rezul
tă că săparea puțuri
lor și darea lor în fo
losință trenează de ani 
de zile.

„După circa 4 ani de 
execuție, se subliniază 
în răspunsul amintit 
(beneficiar fiind Com
binatul petrochimic 
Pitești, iar antreprenor 
general Trustul de 
construcții industria
le). s-a căzut de acord 
ca exploatarea să se 
facă de către între
prinderea județeană de 
gospodărie comunală 
și locativă Argeș. Ca 
urmare, la 20 aprilie 
1974 au fost preluate 
pentru exploatare 5 
instalații și anume : 
Tuțulești, Gliganu, 
Mozăceni, Slobozia și 
Stefan cel Mare. Pen
tru restul de 5 insta
lații, care nu au fost 
preluate (Suseni. Șer- 
bănești, Raciu, Birlo- 
gu, Negrași) au fost 
făcute intervenții atît 
la beneficiar, cit și la 
constructor, în scopul 
terminării lucrărilor și 
preluării lor de către 
întreprinderea sus- 
amintită. în concluzie, 
cele sesizate sint jus
te, dar locuitorii co
munei Suseni nu au 
apă" (subl. ns). Și cu 
asta, basta !

Răspunsul nu lasă 
să se întrevadă nici o 
altă posibilitate, în 
sensul inițierii unor 
măsuri mai precise, de 
parcă ar fi vorba des
pre un ștrand pentru 
suseneni și nu de apa 
de băut. Se impune deci 
intervenția organelor 
centrale competente în 
vederea terminării 
construcției acestor 
puțuri pentru care 
statul a investit de 
mult sumele necesare.

Neculai ROȘCA

ÎN CAPITALĂ

Noua centrală termică 
produce

Noua centrală termică (C.E.T.), am
plasată in zona de vest a Capitalei, 
a început să producă de luni seara. 
La ora cînd citiți aceste rinduri, un 
milion de kWh energie electrică au 
fost furnizați în cele peste 50 000 de 
apartamente pe care C.E.T. Bucu- 
rești-vest le alimentează.

Centrala este echipată cu grup 
turbogenerator de 125 MW pe oră, cu 
sistem de supraîncălzire intermedia
ră a aburului — cel mai mare de a- 
cest fel din țară.

(Agerpres) Tirgoviște. Aspect de la noua grâdlnlțâ datâ in folosințâ Ia sfirșitul anului trecut

sibiu: Magistralele apei
Pentru a afla ce se întreprinde 

în vederea îmbunătățirii aprovizio
nării cu apă a orașului Sibiu, am 
solicitat citeva precizări tovară
șului Simion Schorsten, directorul 
întreprinderii județene de gospo
dărie comunală și locativă.

— Pină în 1977 se va construi un 
mare baraj pe riul Sibiu, în amonte 
de comuna Gura Riului, unde se 
creează un lac de acumulare de 13 
milioane mc de apă. Lucrarea res
pectivă va rezolva in mod defini
tiv problema alimentării cu apă a 
municipiului Sibiu, ca și a altor lo
calități din apropiere. Dar, cum 
pină atunci mai sint trei ani, și cum 
o astfel de problemă nu poate aș
tepta atit de mult, au fost luate 
numeroase măsuri care, finalizate 
chiar în acest an. vor duce mai ra
pid la îmbunătățirea aprovizionă
rii orașului cu apă. De exemplu: in 
același timp cu lucrările pentru 
baraj se construiește — pină în tri

mestrul III al acestui an — o mare 
conductă de aducțiune tot din Sibiu 
— in lungime de 14 km și cu un 
diametru de 1 000 mm.

Peste cel mult două luni, în ma
rele cartier de locuințe Hipodrom 
va intra în funcțiune o adevărată 
magistrală de transport a apei (in 
diametru de 800 și 1 000 mm și în 
lungime de 4,5 km), care va ali
menta cartierul direct de la uzina 
de apă. Se lucrează intens, de ase
menea, la o nouă conductă (in dia
metru de 600 mm) care din acest 
an va transporta apa, pe o altă 
arteră, în noua zonă industrială din. 
estul orașului. Tot în acest an se 
vor extinde cu aproape 2 000 m ar
terele de distribuție, îndeosebi din 
centrul orașului și din cartierele 
Țiglari și Ștrand.

N. BRUJAN
corespondentul „Scintell"

social-culturale se prevede și pen
tru mediul rural. La Sascut, Podu 
Turcului, Parincea și Secuieni, vi
itoare centre urbane, vor fi înăl
țate noi blocuri de locuințe ; în 7 
localități, dintre care Sănduleni, 
Dofteana, Birsănești, se vor con
strui dispensare medicale, iar la 
Izvorul Berheciului și Buhoci vor 
fi date în folosință grădinițe de co
pii cu 120 de locuri. Prin contribu
ția voluntară bănească a popu
lației și cu sprijin din fondul cen

tral al statului, vor fi construite, 
pină la sfirșitul anului, aproape 
100 de noi săli de clasă, ateliere 
școlare cu 150 de locuri și două săli 
de sport pentru elevi. De mențio
nat că multe dintre aceste con
strucții au și început să prindă 
contur, chiar din prima lună a a- 
nului.

Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii"

buzău: Un bloc riscă să se acopere 
cu hîrtii

bacău :Noi obiective sociale 
pe harta județului

Ca peste tot în țara noastră, și 
în județul Bacău au fost construite 
și date in folosință un mare număr 
de obiective social-culturale de 
larg interes cetățenesc. Citeva nou
tăți numai din ultimii ani : aproa
pe 2 500 de apartamente, 10 creșe 
(cu 1 000 de locuri), 78 săli de cla
să, un internat cu 200 de locuri etc. 
Pînă la 9 martie, ziua alegerilor d- 
deputațl, vor fi date in folosință, 
la Bacău și la Moinești, două noi 
și moderne spitale cu policlinici 
Lucrările edilitar-gospodărești vor 
continua insă într-un ritm susținut 
în tot cursul acestui an. După cum 
ne informează Ing. Mihai Armașu.

vicepreședinte al consiliului popu
lar județean, se prevede construi
rea a circa 3 500 de apartamente, a 
unor cămine pentru nefamiliști cu 
aproape 3 000 de locuri, a două gră
dinițe cu 360 de locuri (în orașele 
Comănești și Tg. Ocna), a unor noi 
creșe în orașele Bacău. Buhuși și 
Comănești. Fonduri importante au 
fost alocate pentru dezvoltarea re
țelei comerciale. La Bacău, Comă
nești și in municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej se vor da în folo
sință diverse unități comerciale cu 
o suprafață totală de peste 18 000 
m p.

Un bogat program de construcții

Blocul 105, cu 88 de apartamente, 
de pe str. Karl Marx din Buzău, a 
generat încă din perioada de fini
sare un lung șir de corespondențe 
intre asociația de locatari. între
prinderea de construcții montaj a 
județului, O.C.L.P.P. și întreprin
derea de gospodărie comunală. Nu
meroasele defecțiuni de construc
ție, calitatea necorespunzătoare a 
unor lucrări de structură, insta
lații și finisaje au făcut obiectul 
unor repetate și justificate inter
venții ale locatarilor. Acestora li 
s-a servit însă mereu promisiuni 
din cele mai... „hotărîte" — cînd 
din partea constructorului, cînd a 
întreprinderii de gospodărie comu
nală. Iată, spre exemplu, ce se 
spune în comunicarea nr. 70—76 
din 20.VI. 1973 : „în urma verifică
rilor făcute la fața locului, îm
preună cu delegații unității de con
strucții, s-a stabilit ca pînă la data 
de 30.IX.1973 să se execute urmă
toarele completări și remedieri : 
terminarea tencuielilor exterioare 
și a placajelor, zugrăvirea cu vi- 
nacet a tronsoanelor de capăt 
(frontoane) și vopsirea ferestrelor 
respective : terminarea tencuielilor

la soclu..." etc. Ce s-a făcut putem 
lesne întrevedea citind adresa nr. 
123/71850 din 29.VIII.1974 (deci după 
încă un an de la asigurarea amin
tită anterior) a întreprinderii ju
dețene de gospodărie comunală și 
locativă : „Pe lingă făptui că s-a 
reținut din contul constructorului 
contravaloarea remedierilor neexe
cutate, am intervenit la constructor 
pentru executarea acestor reme
dieri. Conducerea întreprinderii de 
construcții-montaj a județului s-a 
angajat să execute remedierile res
pective în cel mai scurt termen 
pentru lichidarea litigiului de 
față".

Acest „cel mai scurt termen" a 
început să se prelungească cu... 
încă 5 luni, fără ca cei implicați să 
acționeze concret. Cele 88 de fami
lii „beneficiare" ale apartamente
lor din blocul 105 se întreabă și a- 
cum cît va dura această istorie a 
corespondențelor ineficiente și cînd 
se vor finaliza lucrările rămase in 
suspensie. Sint întrebări legitime, 
la care așteptăm și noi un răspuns 
responsabil din partea celor vizați.

Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii"

Cu preț 
și suprapreț

— Eu, unul, nu fac afaceri șl 
nu iau suprapreț. Eu, unul, n-am 
nevoie decit de prețul oficial. 
Eu, unul, n-am pretenția decit 
la 400 de lei, adică fix costul 
buteliei de aragaz, plus trans
portul pină la domiciliu, pe care 
eu, unul, mă angajez să-l efec
tuez personal.

„El unul" — mai exact Gheor
ghe Pricop din Oprișița (Vaslui) 
— s-a tot angajat in fata unor 
creduli din Poenești, Ivănești, 
Laza, ba chiar si din orașul Vas
lui, precum că le face rost '■ de 
butelii de aragaz. După ce și-tf. 
făcut „suma", s-a făcut nevă
zut. Cind lucrătorul de miliție, 
care l-a prins, a dat ochii cu el, 
și-a reamintit că e o „veche 
cunoștiință", ceea ce in alți ter
meni înseamnă „cu antecedente 
penale". Acum urmează ca „el 
unul" să „plătească" din nou. Cu 
„suprapreț", fiind recidivist.

Dragoste 
cu... foc

Pe-Ene Voicu din comuna 
rieți, județul Olt, s-a certat „la 
cuțite" cu concubina lui, Ilinca 
Diaconu, din aceeași localitate, 
după care s-a dus să-și verse 
focul cu „un pahar". Dar nici 
după mai multe pahare nu i s-a 
stins focul de la inimă. S-a în
tors la I. D. și, supărat că n-a 
găsit-o acasă (aceasta se ascun
sese în altă casă). Ene a spart 
un butoi cu vin, dar tot nu s-a 
potolit. A scăpărat un chibrit și 
a dat foc casei. Dacă nu inter- 
veneau prompt vecinii, ar fi ars 
toată, amenințind și casele lor. 
Dar și așa, paguba se ridică la 
vreo 15 000 lei, care-1 „ard" 
acum la buzunare.

Culcat în 
mijlocul 
drumului

Flo-în drum spre casă, loan 
rian din Buteasa (Maramureș) 
s-a oprit cu un prieten la o 
țuică, in comuna Remetea 
Chioarului, pină la următorul 
autobuz. „Următorul" autobuz 
a trecut, dar I. F. nu l-a luat. 
Avea 
țuici, 
tîrziu 
stația 
ajuns 
mijlocul drumului. S-a culcat 
și nu s-a mai sculat. Fiind în
tuneric și neobservat la timp, 
autobuzul a trecut peste el...

treabă cu „următoarele" 
peste măsură. în sfirșit, 
din seară, s-a dus spre 
de autobuz, dar n-a mai 
pînă la ca. S-a culcat in

Rubnch redactata de
Peîre POPA
cu spriimul corespondenților 
..Scînteii”
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CRITICĂ Șl AUTOCRITICĂ

în consonanță cu spiritul de răspundere
Recent, s-a desfășurat adunarea 

generală a oamenilor' muncii din 
SECȚIA MONTAJ-SUDURA, SEC
TORUL 1 — UNA DIN SECȚII
LE DE BAZA ALE ÎNTRE
PRINDERII DE VAGOANE ARAD. 
Dezbaterile au avut un profund ca
racter de lucru, în spirit critic și 
autocritic. „Putem fi mindri că 
anul trecut secția a obținut eco
nomii de materiale in valoare 
de peste 2 038 000 Iei, că pro
ductivitatea muncii a fost depăși
tă cu 3 la sută, că prin grija condu
cerii secției, a organizației de partid 
și a celei de sindicat s-a amenajat o 
microcantină cu 250 locuri ș.a. — am 
reținut din cuvîntul reglorului Teo
dor Coman, al maiștrilor Vasile Pin- 
tescu, Savin Străin ș.a. Este însă re
gretabil că, la această adunare gene
rală, nu ne prezentăm cu rezultate 
bune la toți indicatorii. Faptul că am 
încheiat anul 1974 cu o nerealizare de 
235 vagoane fizice nu ne poate face 
cinste. Anul acesta va trebui să 
prevenim asemenea rămîneri în 
urmă, să livrăm economiei toate 
produsele planificate" .

Referindu-se la cauzele acestei res
tanțe, vorbitorii, ca de altfel și da
rea de seamă, le-au grupat în două 
categorii. în primul rînd. cauzele din 
afara secției : aprovizionarea cu sub- 
ansamble de slabă calitate, care s-au 
livrat cu întîrziere și neritmic ; 
neasigurarea în cantități suficiente 
cu tablă de 6, 8, 10 mm, cu boghiuri 
pentru vagoane gondolă și acoperite î 
introducerea în fabricație a unor

produse necorespunzător pregătite ; 
lipsa de boghiuri navetă, care a dus 
nu o dată la blocarea fluxului tehno
logic și la pierderi de capacități ș.a.

— E adevărat, în mare parte a- 
ceste neajunsuri s-au repercutat ne
gativ asupra muncii noastre, asupra 
rezultatelor în producție — spunea 
maistrul Ilie Goglează. Dar consider 
că — așa cum se spune — e bine să

în secția montaj sudură 
a întreprinderii de vagoane 

Arad

analizăm mai întîi, cu răspundere, 
neajunsurile proprii. în darea de 
seamă se amintea că, anul tre
cut, secția a înregistrat peste 
23 000 ore absențe nemotivate, e- 
chivalentul în timp al realiză
rii unui număr de 117 vagoane 
gondolă. Și dacă mai adaug și numă
rul orelor de învoiri, atunci pierde
rea e mai mare. în ce măsură con
ducerea secției, organizațiile de 
partid s-au preocupat de acest 
aspect al disciplinei muncii ? Au 
făcut oare totul în această direcție ? 
Nu ! întărirea muncii politico-edu
cative în rîndul lucrătorilor, luarea 
operativă de măsuri față de fiecare 
abatere în parte, activizarea comisiei 
de disciplină, creșterea responsabili
tății fiecăruia dintre noi la locul da

muncă — iată citeva din direcțiile în 
care trebuie să insistăm.

Este bine că in adunarea generală 
a fost adusă in discuție problemă 
întăririi disciplinei in muncă. Este 
o. problemă intr-adevăr importantă 
care trebuie să constituie în acest 
an un domeniu fundamenta] de ac
țiune pentru comitetul oamenilor 
muncii și organizația de partid din 
întreprindere. Prin toate mijloacele 
muncii politico-educative se cere în
tărită răspunderea fiecărui lucrător 
pentru felul cum iși îndeplinește sar
cinile. fără a se permite acte de in
disciplină.

Hotărîrea de a obține succese din
tre cele mai bune în întrecerea so
cialistă, de a realiza exemplar sar
cinile de plan pe anul în curs și-a 
găsit expresia și în luările de cuvînt 
ale celorlalți vorbitori — Traian 
Drăgan, secretarul comitetului de 
partid pe secție, sudorii Viorel 
Totoreanu, Aurel Lazăr, Constan
tin Condrea, nituitorul loan Chi- 
rilă, maistrul Lucian Popovici — pre
cum și în măsurile adoptate de adu
narea generală. Am reținut că. pen
tru acest an, colectivul de la secția 
montaj-sudură, sectorul I, a între
prinderii de vagoane din Arad s-a 
angajat să depășească planul produc
ției globale cu 0,5 Ia sută, să reali
zeze în plus peste plan 12 vagoane 
fizice si să obțină economii de ma
teriale in valoare de 800 000 lei.

Constantin S1M1ON 
corespondentul „Scinteli”

în aceste zile, la ÎNTREPRIN
DEREA DE ACCESORII PENTRU 
MAȘINI-UNELTE DIN BLAJ va 
avea loc adunarea gengrală a 
oamenilor muncii. Pentru tinărul 
colectiv al acestei întreprinderi, 
intrată in funcțiune in urmă cu 
3 trimestre, adunarea generală 
va constitui un eveniment cu 
semnificații majore acum, la început 
de drum. Consiliul județean de con
trol muncitoresc acordă un sprijin 
activ rezolvării unor probleme de 
mare importantă pentru acest an de 
muncă, inițiază și coordonează pro
grame de colaborare cu unități con
structoare de mașini din județul 
Alba. Cu cîteva zile în urmă, de pil
dă. a avut loc la Blaj o intilnire da 
lucru între specialiști din această în
treprindere și întreprinderea meca
nică din Cugir, care au analizat di
ferite probleme la ordinea zilei : sta
diul colaborării dintre unitățile res
pective. elaborarea unui program co
mun de lărgire a cooperării, asigura
rea asistentei tehnice, transferarea de 
la Cugir la Blaj a fabricației unor 
accesorii pentru mașini-unelte. în 
secții, la fiecare loc de muncă au 
loc scurte analize privind organiza
rea producției, folosirea mașinilor 
ș.a. Cu toate aceste pregătiri intense, 
la adunarea generală, comitetul oa
menilor muncii — aflat la prima sa 
dare de seamă — se va prezenta în 
fata colectivului cu o serie de pro
bleme încă nesoluționatc.

— Una dintre cele mai serioase 
probleme cu care ne confruntăm 
constă în neacoperirea Integrală cu 
contracte a producției, ne-a spus 
loan Florea, contabil-șef al între
prinderii. în atari condiții, multe 
mașini-unelte nu pot fi folosite. Am 
pregătit forța de muncă pentru un 
anumit nivel de producție, dar acum 
sintem in situația de a nu o folosi

cum trebuie, de a transfera temporar 
peste 200 de muncitori.

După cum se vede, la I.A.M.U. 
Blaj, anul 1975. anul in care trebuia 
să se afirme din plin capacitatea 
productivă a tinărului colectiv, nu a 
fost temeinic pregătit. Printr-un or

specializate în producția de accesorii 
pentru mașini-unelte.

— Acest ordin a fost numai în 
parte respectat, apreciază tovarășul 
Dorel Munteanu, șeful biroului pro
ducție. Fac parte din colectivul care 
întocmește darea de seamă și, de ce

în darea de seamă, 
un capitol neredactat. 
Il va completa... verbal 
reprezentantul centralei ?

La întreprinderea de accesorii pentru mașini-unelte 
din Blaj

din al ministrului industriei construc
țiilor dc mașini-unelte și electroteh
nicii, nr. 76 din 1 octombrie 1974, s-a 
stabilit ca 7 unități din subordinea 
ministerului respectiv — „Unirea" din 
Cluj, „înfrățirea" din Oradea. „Strun
gul" din Arad. I.M.U.A. București, 
I.M.F. București, „6 Martie" din Zăr- 
nești. I.M. Cugir — să transfere pro
ducția de accesorii la I.A.M.U. Blaj. 
S-au întocmit. în acest sens, grafice 
de preluare a produselor. Măsura sta
bilită este în concordantă cu rațiunile 
economice care au stat la baza con
struirii la Blaj a unei întreprinderi

să nu spunem, multe greutăți s-ar fi 
putut înlătura dacă s-ar fi aplicat in
tegral acest program.

Unele dintre cele 7 unități aminti
te nu onorează contractele economice 
încheiate întreprinderea „înfrățirea" 
Oradea a fost numită să contracteze 
cu I.A.M.U. Blaj 1 000 menghine. A 
depus contract doar pentru 300 bu
căți. pentru care partenerul a orga
nizat producția. Dar la 22 ianuarie, 
printr-un telex, a renunțat pur și 
simplu la această comandă în- 
trucit... nu ar exista siguranța 
primirii lor. Tot întreprinderea o- 
rădeană refuză să transfere fa

bricația capetelor de frezat pen
tru FUS-250. în același mod a 
procedat și „Strungul" din Arad, 
care deși a contractat pentru semes
trul I 1 800 bucăți port-cuțite pentru 
strungul SNA-500, a renunțat de cî
teva zile la 1 028 bucăți, iar din 2 300 
seturi port-cuțite pentru strungul 
SNA-360 a renunțat la 500 seturi. Iar 
„Unirea" Cluj și „Strungul" Arad nu 
trimit la Blaj reprezentanți pentru 
perfectarea omologării unor produse 
transferate aici, din care cauză in
tirzie pregătirea și începerea fabri
cației lor.
— Ne zbatem să rezolvăm aceste 

probleme — ne-a spus I. Slavnicu, 
inginer-șef al întreprinderii. Din 
această cauză am intîrziat întoc
mirea dării de seamă și a pla
nului de măsuri tehnico-organi- 
zatorice. Colectivul nostru nu va sta 
deoparte în întrecerea socialistă care 
se desfășoară în acest an, în aduna
rea generală vom răspunde prin an
gajamente proprii la chemarea la în
trecere.

Optimismul și entuziasmul în mun
că caracterizează întregul colectiv al 
acestei întreprinderi. Pentru a-i asi
gura condiții de afirmare, este nece
sară intervenția hotărîtă a ministe
rului de resort. Desigur, acest ajutor 
era oportun mai de mult dacă avem 
în vedere problemele cu care se 
confruntă întreprinderea. Iată de ce 
acum — „în ceasul al 12-lea“ — este 
de datoria Centralei industriale pen
tru mașini-unelte, mecanică fină și 
scule din București, din care face 
parte întreprinderea din Blaj, și a 
ministerului de resort ca, prin repre
zentanții lor la pregătirea adunării 
generale a oamenilor muncii, să-i a- 
corde un sprijin concret, eficient, 
pentru îndeplinirea planului in 1975.

Ștefan DIN1CA 
corespondentul „Scinteli"

Autodotarea cu utilaje 
pentru viticultură

5 
jț

La o expoziție care s-a 
deschis anul trecut la Plo
iești, sub genericul „Crea
ția tehnică originală praho
veana", alături de nume
roasele exponate — mașini, 
utilaje și dispozitive rea
lizate prin autoutilare 
de diferite colective indus
triale din județ — se aflau 
și unele pe care scria : 
„Fabricat — I.A.S. Dealu- 
Mare“. Cipe nu șție că res
pectiva unitate produce 
struguri și binecunoscutele 
vinuri care poartă numele 
podgoriei ? Așa este. dar 
colectivul de aici a reușit 
să se remarce si in direcția 
dotării tehnice prin forte 
proprii. întrucit experiența 
I.A.S: „Dealu-Mare" de la 
Urlați poate fi folositoare 
și altor colective, am adre
sat cîteva întrebări tov. 
NICOLAE BAIIRIM, di
rectorul unității.

— Ce v-a determinai 
să dezvoltați un sector 
industrial de fabrica
re a unor utilaje st 
dispozitive complicate?

— Pe scurt, cerința de a 
strînge și transporta stru
gurii mai repede. în peri
oade foarte scurte. E știut 
că unitățile constructoare 
de mașini nu pot furniza 
încă toate utilajele nece
sare unei viticulturi mo
derne. Si atunci ne-am a- 
pucat să le facem sin
guri. Trecînd la sistemul de 
lucru în vie. cu forme 
semiinalte și înalte, am 
resimțit lipsa de utilaje, de 
dispozitive adecvate pen
tru fertilizarea, erbicida- 
rea. întreținerea viilor și 
transportul strugurilor, care 
să asigure, pe de o parte, 
o bună calitate a lucrări
lor efectuate, cît si un preț 
de cost redus. Și am hotă- 
rit atunci (acum 3 ani) să 
le fabricăm noi: așa
dar. ne-am dezvoltat ate
lierul de întreținere si cu 
cîteva mașini — strunguri, 
raboteze ș.a. — cu cițiva 
oameni pricepuți am pornit 
la treabă. Printre primele 
utilaje realizate cu forte 
proprii au fost grapele cu 
discuri și grapele stelate, 
fără prea multe pretenții 
tehnice.

— Dar si industria 
noastră produce ase
menea grape.

— Produce, dar nu pen
tru sectorul viticol. Gra
pele noastre le-am con
struit în așa fel îneît cu 
același tractor să facem 
dintr-o dată mai multe lu
crări. Primele succese ne-au 
dat aripi. Am conceput un 
dispozitiv original in fe
lul-, lui. oe- care l-am nu
mit simplu : „dispozitiv de 
arat și, administrat îngră

întreprinderea a produs nu 
numai utilajele amintite, ci 
multe altele. Am să enunț 
doar cîteva mai importan
te. Am realizat o interesan
tă și utilă mașină de stro
pit purtată ; de asemenea, 
motopompe pentru alimen
tarea utilajelor cu solu
ție. Tot în acțiunea de 
combatere a bolilor s-a 
ivit nevoia de a ne 
construi stații centralizate 
pentru prepararea soluții
lor. Ea ne aduce o eco

morci basculante fabrica
te tot la noi.

— Observăm că pro
ducția industrială a 
I.A.S. „Dealu-Mare“ 
este deosebit de diver
sificată.

— înțr-un tel da. Pen
tru că noi urmărim, am 
mai spus, introducerea pes
te tot — evident acolo 
unde se poate — a meca
nizării. Mecanizarea însă 
merge mină în mină cu o 
rentabilitate cît mai mare.

ESTE NECESARĂ? 
ESTE POSIBILĂ?
ESTE RENTABILĂ?

EXPERIENȚA DE TREI ANI A COLECTIVULUI
DE LA I.A.S. „DEALU-MARE" DĂ RĂSPUNSURI AFIRMATIVE 

LA ACESTE ÎNTREBĂRI

șăminte chimice granulate". 
Prototipul, pus la încer
cări. a dat rezultate exce
lente. Și atunci am trecut 
la realizarea altor exem
plare. Avem acum 10 bu
căți. suficiente pentru ne
voile noastre. Mă gindesc 
la faptul că aceste utilaje, 
într-un fel sau altul, se cer 
omologate. De ce spun a- 
cest lucru ? Pentru că și 
alte I.A.S.-uri vor să le 
aibă. De pildă, un aseme
nea dispozitiv — la cere
rea colegilor noștri de la 
Jidvei — a fost experi
mentat pe terenurile lor. 
Vor să aplice și ei — da
torită bunelor rezultate ob
ținute prin utilizarea dis
pozitivului — tehnologiile 
noastre. Posibilitățile de a 
fabrica noi asemenea dis
pozitive sînt reduse. Ne 
gîndim să ajutăm în pri
mul rind I.A.S.-urile din 
județ. Industria mare a 
țării ar putea să preia u- 
nele utilaje și dispozitive 
în fabricația de serie.

Trebuie să precizez că

nomie anuală de 28 000 
lei. dar nu acesta este lu
crul cel mai important. In 
condițiile stropitului cu e- 
licopterul se cere mare ope
rativitate în aprovizionarea 
acestuia. Prin folosirea sta
ției asigurăm stropirea viei 
cu o soluție omogenă, uni
formă și într-un timp 
scurt. Iată și alte avantaje 
ale tehnologiei noi. în com
parație cu sistemul manual 
(era nevoie de 700 dc oa
meni și, se știe, în afară 
de costurile mari pe care io 
implică, nu este întotdeau
na ușor să asiguri la timp 
forța de muncă), noul 
sistem este de trei ori mai 
ieftin. Am mai realizat 10 
dispozitive de erbicidare în 
două variante, 6 greble 
mecanice pentru colectat 
corzi de vie. Dar cele mai 
multe utilaje s-au con
struit pentru mecanizarea 
totală a transportului de 
struguri de la butuc și oină 
la secția de vinificare. A- 
vem acum 36 de conteinere 
de 5 tone, montate pe re

gindindu-ne mereu la re
ducerea cheltuielilor de 
producție. Vă dau un e- 
xemplu : ne-am gîndit că 
tractorul viticol pe pneuri 
(V-400) nu e utilizat su
ficient. El este prevăzut 
numai pentru anumite lu
crări in cimp. Realizind 12 
remorci monoax cu sistem 
de basculare, îl folosim și 
la transportul strugurilor.

— Contabilul-se f spu
nea că utilajele reali
zate prin autodotară 
vă costă mult mai ief
tin decit dacă le-ati 
cumpăra.

— Da. așa este. Dar vă 
rog să rețineți că produ
cem, în primul rînd, ace
le utilaje pe care industria 
nu ni le livrează, deocam
dată. nici scump, nici ief
tin. <

Unele din cele pe care le 
produce șl industria le 
realizăm mai ieftin Pentru 
că folosim materiale re
zultate de la utilajele ca
sate. Cu aceste materia
le „prelucrate" de 18 oa

meni Iscusit! realizăm eco
nomii de-a dreptul specta
culoase. De pildă, la cele 12 
remorci monoax, de care 
vorbeam, s-au contabilizat 
economii de 330 000 lei (va
lori comparate cu preturile 
utilajelor fabricate în tară). 
De asemenea, o mare sumă 
de bani am economisit prin 
utilarea sectorului nostru 
de la Ceptura. Cu fonduri 
de investiții nu am achi
ziționat decît zdrobitorul 
și presa : scurgătoarele ro
tative, transportoarele melc, 
elevatoarele. distribuitoa
rele ș.a. s-au construit 
prin autoutilare. Dar. re
pet. cele mai multe fo
loase le avem în produc
ția de bază, de struguri si 
vin.

— Puteți să dațl ci
teva cifre edificatoa
re in acest sens ?

— Desigur. în primul 
rînd vreau să vă precizez 
că și datorită faptului că 
lucrăm cu sisteme moderne 
(am arătat la început), a- 
nul trecut, in condiții gre
le — 300 ha de vie au fost 
complet distruse de grin
dină — am reușit să ne 
îndeplinim planul la toți 
indicatorii, dind peste pre
vederi un beneficiu de 
2 200 000 lei ; față de acum 
5 ani, cînd nu aveam atitea 
utilaje ajutătoare, și, deci, 
un grad ridicat de mecaniza
re, realizăm astăzi, la fieca
re hectar, o productivitate 
pe lucrător cu 17 000 Iei 
mai mare.

— O ultimă între
bare : care e cifra to
tală a utilajelor fabri
cate de întreprindere?

— în doi ani s-au con
struit după idei proprii și 
au fost adaptate peste 45 
de tipuri de utilaje si dis
pozitive — in total 165 bu
căți. In încheiere repet : 
dorința noastră este să 
împărtășim cit mai mult 
din experiența pe care am 
acumulat-o și. în limita
posibilităților, să livrăm — 
dacă I.A.S.-urile vecine
ne-o cer — unele utilaje
specifice activității In viti
cultură.
Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

In hala de montaj a întreprinderii 
de tractoare din Brașov

La Porțile de Fier

5 milioane kWh energie 
electrică peste prevederi

DROBETA TURNU-SEVERIN (Co
respondentul „Scînteii", Virgil Tă- 
taru). — Energeticienii de la Porțile 
de Fier și-au propus ca în acest an, 
hotăritor în devansarea cincinalului, 
să atingă noi recorduri. Folosirea 
integrală a potențialului energetic 
al Dunării, exploatarea la întreaga 
capacitate a turbinelor și instalați
ilor, gospodărirea chibzuită a fiecă
rui kWh sînt, de altfel, obiective 
permanente în activitatea muncito
rilor și specialiștilor. Numai de la 
începutul anului și pînă acum hi
drocentrala de pe Dunăre a pulsat 
în sistemul energetic național, peste 
prevederi, 5 milioane kWh energie 
electrică. Totodată, la consumul pro
priu s-a înregistrat o economie de 
peste 200 000 kWh.

M ET ALUL
M ȘANTIERUL IUTU Mt CALAȚI

(Urmare din pag. I)
economii planificate de 4 000 tone 
metal (de menționat că cifra stabi
lită in anul trecut a fost de 1 100 
tone). Principalele ateliere și secții 
care iși aduc contribuția la realiza
rea acestei economii sint atelierele 
de trasaj optic, tehnologic, de S.D.V.- 
uri și autoutilări, de proiectare, sec
țiile I și IA, de uzinaj, atelierele de 
lăcătușerie și turnătorie. Concomi
tent, o contribuție însemnată aduc 
inițiativele muncitorești orientate in

direcția economisirii metalului. Iată 
citeva : „Să lucrăm o zi pe lună cu 
electrozi economisiți" (eficiență în 
1974 : 120 000 lei, economie estimată 
pe 1975 — 150 000 tel), „Din aceeași 
cantitate de tablă mai multe repere 
confecționate" ș.a. De pe acum, | în 
secțiile și atelierele șantierului exis
tă certitudinea că planul la economii 
de metal va fi depășit substanțial, 
cu sute de tone.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scinteli"

LA ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ

DE UTILAI CHIMIC DIN BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I)
teresează insă de valorificarea lor, 
așa că merg la topit...

In 25 zile din acest an. la debitaro 
s-au economisit 14 tone de metal. 
Deci, numai parțial sint valorificate 
posibilitățile colectivului atelierului 
pentru economisirea metalului.

Despre problemele economisirii 
metalului discutăm apoi cu tov. Con
stantin Achim, inginerul șef al între
prinderii. Căutăm mai iutii să aflăm 
care este punctul de vedere al con
ducerii unității în legătură cu aspec
tele relatate anterior.

— Considerăm că pentru buna mî- 
nuire a noilor mașini de tăiat nu 
sint necesari muncitori cu o califi
care deosebită. Depinde de cei care 
lucrează la utilajele respective in 
momentul de față, de cei care îi su
praveghează ca să se obțină para
metri normali în exploatarea mași
nilor. Intr-adevăr, nu întotdeauna se 
asigură planuri de croire. Problema 
este însă mai complexă și soluția nu 
e deloc simplă. Totul pleacă de la 
aprovizionare. Deși avem contracte, 
unii furnizori de tablă și țeava. în
deosebi Combinatul siderurgic din 
Galati și întreprinderea de țevi „Re
publica" din Capitală, nu îsi ono
rează obligațiile la termenele stabi
lite. De multe ori sintem și noi 
de vină că nu încheiem contracte pe 
deplin conforme cu necesitățile re
ale. Dar cum să cunoaștem de oe 
sortimente și tipodimensiuni de țevi 
și table avem nevoie cînd, pentru 
acest an, nu am primit încă aproape 
40 la sută din documentația de exe
cuție la utilajele ce urmează să le 
fabricăm ?

— In aceste condiții și aprovizio
narea este, în bună măsură, aproxi
mativă. Ne puteți spune care bene
ficiari intirzie predarea documenta
ției ?

— Avem o listă întreagă. Dar deo
sebit de presantă este sosirea docu
mentației pentru executarea a 50 
tone utilaje necesare întreprinderii

de oțeluri aliate din Tîrgoviște șl • 
97 tone pentru Combinatul siderur
gic din Galați. Se ridică și un alt 
aspect. S-a făcut prea puțin de către 
proiectanți pentru reducerea nomen
clatorului de materiale utilizate la 
fabricarea utilajelor. Gama largă de 
sortotipodimensiuni ne impiedică să 
organizăm rațional activitatea de 
confecționare a reperelor. De ase
menea, este foarte greoaie procedura 
acceptării de către proiectant a pro
punerilor noastre de a se înlocui un 
material cu altul.

— Revenind la problemele interne 
ale mai bunei gospodăriri a meta
lului, ce și-a propus să întreprindă 
în acest sens conducerea unității ?

— Urmărim să reducem în acest 
an consumul de metal cu 900 tone 
peste prevederi. Este un angajament 
care se fundamentează pe măsuri 
tehnice și organizatorice cuprinză
toare. In ce privește sectorul de de
bitare. pînă la soluționarea proble
melor de aprovizionare, ne gindim 
la organizarea unei grupe de tehno
logi care să adapteze operativ teh
nologiile de debitare în funcție de 
materialele existente și de reperele 
care trebuie executate. Studiem, do 
asemenea, posibilitatea topirii la noi 
în întreprindere a deșeurilor de ma
teriale inoxidabile și utilizării aces
tora pentru fabricația unor piese.

Așadar, cauzele neajunsurilor în 
gospodărirea metalului se cunosc. La 
fel si remediile. Ca atare. Centrala 
industrială de utilaj tehnologic, chi
mic, petrolier și minier, furnizorii 
de metal amintiți, beneficiarii și 
proiectanții de utilaje tehnologico 
din subordinea Ministerului Indus
triei Metalurgice și Ministerului 
Industriei Chimice au obligația 
să acționeze neîntîrziat pentru 
soluționarea problemelor care se 
ridică, atît în domeniul aprovizionă
rii. cit si al asigurării documentații
lor de execuție.

Comellu CARLAN

Ca sâ rodească din plin vara, pomii trebuie îngrijiți și iarna. La I.A.S. 
Oradea se execută în această perioadă tăieri de fructificare, se admi
nistrează îngrășăminte și, după cum se vede în fotografie, se fac 

stropiri de iarnă
Foto : St, Toth

PENTRU RECOL TĂ BUNĂ, MUNCĂ BUNĂ
BUZĂU: De ce intirzie lucrările 

de hidroameliorații
Anii trecuți, numeroase terenuri 

agricole din județul Buzău au su
ferit din cauza excesului de apă. 
Iată de ce la indicația comitetului 
județean de partid s-a întocmit un 
amplu program de desecări. Pentru 
îndeplinirea lui in multe comune se 
lucrează intens în aceste zile de iar
nă, Dar pe tarlalele unor coopera
tive agricole cum sint cele din Gîr- 
ligu. Văcărească și Glodeanu-Siliș- 
tea canalele sînt invadate de buru
ieni, surpate din loc în loc, pline de 
pămînt. Nici țipenie de om pe toată 
rețeaua vastă de canale și șanțuri. 
Petre Ioniță, primarul comunei Glo- 
deanu-Siliștea, ne spunea că sint or
ganizate echipe care au sarci
nă să lucreze la sistemele de 
desecări și irigații. Numai că reali
zările obținute sint minime. Din 32 
kilometri canale și șanțuri de scur
gere ce trebuie decolmatate și re
parate în acest sezon, pînă acum lu
crările respective au fost executate 
doar pe 3 km. Nici la Amaru, Movi
la Banului, Glodcanu-Sărat situația 
nu este mai bună. Organizațiile de 
partid nu acționează in mod cores
punzător pentru mobilizarea oame

nilor la executarea acestui mare vo
lum de lucrări.

Unele lucrări continuă să fie tără
gănate din motive neîntemeiate. 
Președintele cooperativei agricole din 
Săpoca, tov. Dumitru Lencaru, ne 
relata : „în 1972 am, contractat cu 
Oficiul de îmbunătățiri funciare din 
Buzău lucrarea de combaterea ero
ziunii solului și ameliorarea terenu
lui în valoare de circa 260 000 tei. 
Nici acum nu a fost executată". 
„Cooperativa nu a deschis încă fi
nanțarea — ne explica ing. dr. Va
sile Ciocirdel, directorul oficiului. 
Facem lucrări celor care au bani !“ 
Am făcut investigații la Banca pen
tru agricultură și industrie alimen
tară și nu mică ne-a fost mirarea 
aflînd că la 3 februarie 1974 coope
rativa agricolă Săpoca a deschis fi
nanțarea lucrării pentru 261 000 lei. 
Unde este responsabilitatea cadrelor 
de conducere ale O.I.F. ?

La adresa oficiului amintit au for
mulat reproșuri foarte severe și 
alte cadre din agricultură. Iată un 
exemplu : Cooperativele agricole de 
producție Pitulicea și Mihăilești au 
investit citeva milioane de lei pentru

a amenaja o acumulare de apă pe 
, cursul pîrîului Sărata în vederea Iri

gării unei suprafețe de 1 200 hectare.
' „Proiectantul și constructorul — Ofi

ciul de îmbunătățiri funciare Buzău 
— a prevăzut în documentație scoa
terea din folosință agricolă și inun
darea unei suprafețe de aproxima
tiv 60 de hectare, din care coopera
tiva agricolă Mihăilești era afectată 
cu 6 ha arabil și 30 ha pășune — ne 
relata T. Răican, secretarul comite
tului comunal de partid. Nu știm 
cum a fost proiectat și cum s-a 
construit barajul, dar lacul se întin
de pe o suprafață de mai bine de 
200 hectare. Cooperativa noastră a 
pierdut astfel sub apă 63 hectare te
ren arabil și 130 ha pășune". Care-i 
cîștigul și care-i paguba nu este 
chiar greu de aflat. De neînțeles este 
atitudinea oficiului in cauză care nu 
s-a străduit să adopte operativ o so
luție eficientă de remediere. Scoa
terea din circuitul agricol a atitor 
hectare fertile contravine flagrant 
Legii fondului funciar, tuturor re
gulamentelor privind valorificarea 
suprafețelor agricole.

Vremea se scurge cu repeziciune. 
De la intenții trebuie să se treacă 
neîntîrziat la fapte, astfel incit spo
rul de producție pe care se contează 
In acest an să poată fi atins.

Mihai BAZU 
corespondentul „Scînteii"

NEAMȚ. Cartofii — în sol fertilizat.

bine pregătit
Cooperativele agricole din județul 

Neamț dețin o pondere însemnată in 
cultura cartofului. Pentru a se pu
ne bazele unei recolte sporite in 
1975, in aceste zile se fac intense 
pregătiri. „Din capul locului vreau 
să precizez că întreaga suprafață de 
peste 11 000 ha rezervată culturii 
cartofului a fost arată din toamnă 
— ne spunea ing. Dorin Georgescu, 
director general al Direcției agricole 
județene. Totodată, au fost luate 
măsuri pentru ca această suprafață 
să fie fertilizată, in primul rînd, cu 
îngrășăminte organice. Zilele bune 
de lucru din această iarnă au fost 
folosite din plin. Astfel, pină in pre
zent au fost transportate în cimp 
peste 200 000 tone gunoi de grajd".

La fața locului, în unitățile agrico
le, ne-am convins că și iarna se lu
crează din plin. Cele mai bune re
zultate au fost obținute in coopera
tivele agricole din Girov, Păstră- 
veni, Căciulești, Davideni și alte u- 
nități mari producătoare de cartofi. 
Tov. Vasile Tomescu, președintele 
cooperativei agricole din Bodești, 
spre exemplu, ne-a arătat că pînă in 
prezent, pe fiecare dintre cele 125

ha rezervate culturii cartofului au 
fost transportate, in medie, cite 34 
tone gunoi de grajd.

O atenție deosebită se acordă șl 
cartofilor de sămință. întreaga can
titate de tuberculi ce vor fi folosiți 
la plantare este asigurată, iar echi
pe de cooperatori, cu sprijinul spe
cialiștilor de la laboratoarele de pro
tecție a plantelor, urmăresc înde
aproape evoluția temperaturilor, pre
cum și starea tuberculilor puși la 
păstrare in silozuri. Totodată, au fost 
luate măsuri ca mașinile de plantat 
să fie reparate in centre specializa
te, ceea ce asigură o garanție a bu
nei lor funcționări in apropiata 
campanie agricolă de primăvară. Și 
incă o noutate : la cooperativa a- 
gricolă din Săbăoani s-a constituit 
pentru prima dată o fermă-pilot 
pentru cultivarea a 100 ha cartofi, 
fermă menită să verifice noi tehno
logii in cultura cartofului ; pe ba
za rezultatelor ce se vor obține aici, 
noile tehnologii vor fi extinse în 
cultura mare.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii"
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a fost deschis de Congresul al XI- 
l®3 P.C.R. apare ca o avancro
nică a celor mai prestigioase acte 
de creație socială ce s-au conceput 
cindva la noi. Ea relevă nu numai 
gindirile cutezătoare, ci .și forța in
vincibilă a partidului, al cărei iz
vor este fidelitatea fată de intere
sele _ poporului, ideologia sa știin
țifică și, in același timp, unitatea 
rindurilor sale, coeziunea sa inte
rioară. O unitate de monolit cu pro
funde semnificații revoluționare, 
marxist-leniniste, pentru opțiunile 
partidului privind prezentul și vii
torul țării și, implicit, pentru hotă- 
rirea unanimă a comuniștilor, a u- 
nui întreg popor de a se angaja 
ferm la înfăptuirea lor.

Adoptînd Programul și Directi
vele, hotărînd realegerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in inalta funcție 
de secretar general al partidului. 
Congresul a exercitat mandatul ce 
i-a fost încredințat unanim de în
tregul partid, în urma unei dezba
teri de o amploare fără precedent, 
care a anticipat marele forum al 
comuniștilor. Unanimitatea cu care 
s-au adoptat binecunoscutele docu
mente programatice a exprimat 
astfel și unanima voință de a parti
cipa Ia înfăptuirea hotărîrilor. A- 
ceastă metodă democratică de a 
elabora strategia și tactica dezvol
tării socialiste și înaintării spre 
comunism, a întregii politici in
terne și externe, de a acționa 
pentru transpunerea ei în prac
tică pe baza gindirii colective a 
unui partid de două milioa
ne și jumătate de comuniști, o- 
glindește o trăsătură definitorie 
pentru întreaga noastră viață so
cială, pentru destinele istorice ala 
națiunii. •

A gîndi, a acționa în spiritul ce
rințelor dezvoltării continue a u- 
nității partidului reprezintă o 
normă fundamentală, esențială de 
muncă și viață a comuniștilor din 
țara noastră. Există o relație strin- 
să, cauzală și indestructibilă între 
unitatea partidului și întărirea ro
lului său conducător — chezășia 
tuturor cuceririlor revoluționare 
ale poporului, a tuturor valorilor 
sale materiale și spirituale, a suc
cesului întregii opere de edificare 
a noii societăți, a noilor relații e- 
conomice, a edificării unor norme 
morale noi. Tocmai de aceea apă
rarea și dezvoltarea unității parii-

dului sint nu numai obligație sta
tutară, ci și cerință de ordin etic.

Desigur, recitind pagini de istorie 
sau documente de acum cîteva de
cenii, ale partidului nostru, nu în- 
tirzie concluzia : unitatea de mono
lit, care ne definește azi, repre
zintă încununarea unui îndelungat 
proces istoric pe care partidul, în- 
vingind atit de numeroase încer
cări, l-a parcurs pas cu pas spre a 
deveni partidul unic și unit de a- 
vangardă al oamenilor muncii, ri
dicați la rangul de proprietari și

întreg popor aflat într-o indestruc
tibilă unitate cu partidul său. Se 
poate pune întrebarea : în aceste 
împrejurări, se poate întări și mai 
mult o astfel de unitate monoli
tică 1

Da. se poate, și tocmai la a- 
ceasta îndeamnă Codul etic — la 
o întărire și mai profundă a uni
tății. nu numai în sensul ei orga
nizatoric, trainic cimentat, defini
tiv otelit, ci si în sensul unei mai 
puternice unități de gindire si ac
țiune, astfel incit milioanele de co-

Prevederea citată se înscrie pe li
nia constantă a preocupărilor parti
dului, îndeosebi de la Congresul al 
IX-lea, de a asigura o largă și pro
fundă întărire a unității con
știente, unitate bazată pe convin
gere, pe judecata proprie, pe însu
șirea atit de profundă a politicii 
partidului, încît fiecare comunist 
s-o aplice cît mai corect în fie
care împrejurare. Aceasta este o 
unitate bazată pe un mod superior 
de gindire, care se întemeiază pe 
responsabilitatea partinică, pe spi-

O ÎNDATORIRE SACRÂ A FIECĂRUI COMUNIST

Iotul pentru a spori și mai mult 
forța și unitatea de fier a partidului

producători ai bunurilor societății. 
Iată de ce, în numele acestei vic
torii de neasemuit preț, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ne chema : „Să 
nu precupețim nimic pentru a spori 
și mai mult forța și unitatea de 
fier a partidului nostru comunist".

Dar dacă unitatea s-a dovedit 
dintotdeauna un izvor de forță al 
comuniștilor, ea a dobîndit azi o 
însemnătate fără precedent și for
me de manifestare calitativ supe
rioare pe toate planurile — organi
zatoric, politic, ideologic, etic. Fi
resc, deci, se prezintă în Cod că în
datorirea sacră de a apăra ca lu
mina ochilor această unitate este 
sinonimă cu chezășia îndeplinirii 
cu succes a menirii istorice a parti
dului de conducător al națiunii 
noastre pe calea socialismului și 
comunismului.

Realitățile sociale ale tării noas
tre înfățișează imaginea unui partid 
într-adevăr monolitic, strins unit 
în iurul Comitetului Central. al 
conducerii sale, a secretarului ge
neral al partidului, imaginea unui

Principii de viață, 
izvorîte din viață, 
cerute de viață
muniști din România să acționeze 
în orice împrejurare ca un singur 
om. Aceasta este o necesitate o- 
biectivă, întrucît documentele e- 
laborate de Congresul al XI-lea 
stabilesc sarcini de o mare com
plexitate a căror realizare im
pune gindire și acțiune unita
ră, participarea fiecăruia din
tre noi, o înaltă conștiință revolu
ționară concretizată in faptele de 
fiecare zi, într-un mod de muncă 
și viață comunist.

Apărarea unității partidului este 
o îndatorire statutară a fiecărui 
membru de partid. Codul etic o 
preia subliniind caracterul ei de 
normă de viață, integrată organic 
conduitei morale a comunistului.

ritul de ordine și disciplină, pe di
namism și principialitate revolu
ționară — și ii sînt străine pasivi
tatea și inertia, împăcarea comodă 
cu lipsurile. Asigurind aplicarea în
tocmai a principiilor democra
ției interne de partid, militînd 
pentru aplicarea consecventă n 
muncii colective, a unui spirit 
tovărășesc, colegial de muncă, 
pentru respectarea neabătută a 
prevederilor statutare în activitatea 
fiecărui nucleu de partid stimulăm 
tocmai un asemenea climat în caro 
se consolidează necontenit cea mai 
trainică unitate, in fiecare celulă 
din organismul puternic al partidu
lui.

Dintr-un asemenea climat face 
parte organică ceea ce numim uni
tatea dintre vorbă și faptă. Căci 
îndatorirea de a apăra ca lumina 
ochilor unitatea partidului este o 
îndatorire comunistă fundamentală, 
care se exercită prin acțiune mili
tantă, concretă, cotidiană. Politica 
partidului, ca forță conducătoare a 
construcției socialiste, cuprinde

toate laturile vieții politice, econo
mice și sociale. Este, ca atare, în 
firea lucrurilor ca fiecare dintre 
noi, fie muncitor într-o întreprin
dere, conducător al unei unități 
economice, savant sau lucrător al 
ogoarelor, om de litere sau artă, 
să îndeplinească la locul său de 
muncă, cu înaltă răspundere, sar
cinile, directivele, hotărîrile de 
partid. Iar respectîndu-le și apli- 
cîpdu-le riguros, să nu îngăduie 
nici o abatere de Ia spiritul și litera 
lor, să determine ca toți cei din 
preajmă să înțeleagă și să acțio
neze pentru a da viață respective
lor sarcini.

în partidul nostru este un drept 
statutar și o obligație statutară de 
a-ți expune liber opinia atît cu 
privire la linia generală ce urmea
ză a fi adoptată, cît și în legătură 
cu obiectivele concrete ale colecti
vului de muncă. Dar, odată adopta
te, în spiritul democrației interne 
de partid, hotărîrile devin obliga
torii pentru noi toți, indiferent do 
locul pe care il ocupăm în socie
tate. Altminteri, discuția s-ar 
purta „de dragul discuției". Atitu
dinea de militant coincide cu ce
rința ca fiecare comunist să îndepli
nească fără șovăire, necondiționat, 
însărcinările date de partid (înda
torire ce a fost analizată în co
mentariul anterior publicat la a- 
ceeași rubrică), să se achite — 
acolo unde este mai puțin comod — 
cu înalt spirit de răspundere de 
toate îndatoririle ce-i revin. A- 
ceasta constituie, de altminteri, și 
esența angajamentului solemn 
rostit la primirea în partid.

întreaga experiență a construcției 
socialiste în țara noastră demon
strează pregnant că unitatea do 
voință și acțiune a partidului a 
constituit unul din factorii hotărî- 
tori care au dat națiunii tăria de 
granit a unității. Tocmai pentru 
că partidul nostru este indisolubil 
legat de popor, unitatea lor con
stituie o inepuizabilă forță mo
trice a înaintării noastre pe drumul 
socialismului și comunismului. Dar 
asupra acestor mari adevăruri, a- 
supra îndatoririlor comuniștilor de 
a milita necontenit pentru consoli
darea unității moral-politice a po
porului, pentru întărirea continuă 
a legăturii partidului cu masele, 
vom reveni în viitorul nostru co
mentariu.

Al. POPESCU

în fața criteriilor etice și estetice

——
o CURĂȚENIE. Ne pare rău că 

spațiul rubricii nu ne permite să 
reproducem pe larg scrisoarea 
maistrului Anastase Țolea din Cra
iova. Ne-ar îndemna la aceasta 
nu numai tonul ei sincer partici
pant, ci și temă aleasă, destul de 
originală în contextul unor discuții 
pe teme de etică. A. Ț. ne comu
nică observațiile și gîndurile sale 
despre curățenie. Curățenia în le
gătură cu obligația morală de a 
munci bine.

Ce constată corespondentul nos
tru avizat ? Că societatea noastră, 

' în pașii ei .uriași pe . calea indus
trializării, a parcurs un drtim tot

atit de impresionant în formarea 
de cadre, de buni specialiști, mun
citori, tehnicieni, ingineri cu o 
înaltă pregătire și cu o conștiință 
înaintată. Din păcate, unii dintre 
aceștia neglijează „tinuta" tocului 
de muncă, aspectul trusei lor de 
scule, îngrijirea locului din jurul 
mașinii. „Problema la prima vedere 
pare banală, dar, după părerea mea 
— scrie tovarășul Țolea — și a tu
turor manualelor, are o importantă 
covirșitoare în «viața» oricărui a- 
gregat sau mașini". De la pardo
seala halei pină la rezervorul uti
lajului livrat, de la rulment pînă 
la mîinile muncitorului, A. Țolea

pledează pentru o curățenie abso
lută, ca o aplicare a zicalei „omul 
sfințește locul", ca oglindă a atitu
dinii oamenilor față de proprieta
tea lor socialistă. „Curățenia nu 
costă nimic, dar deprinderea și în
tronarea ei este o zestre prețioasă 
pe care o lăsăm, ca pe o adevărată 
zestre a atitudinii înaintate față 
de muncă tinerilor pe care-i 
creștem pe lîngă noi".

0 ÎNVĂȚĂTURĂ. Aurel Iliescu, 
din București, a fost apostrofat 
într-un tren, pe nepusă masă, de 
un anonim (destul de tînăr, de 
altfel) care i se plîngea că e „ne
dreptățit". Motivul ? Că n-are „pa

li A

talama", că n-are studiile cerute. 
De ce oare, se întreabă sin
cer mirat A. I. — citind o 
serie întreagă de exemple cunos
cute de el sau furnizate de cei care 
au intervenit în discuția din tren 
— de ce se plîngea anonimul — 
rău-de-gură că nu a învățat, 
cind dreptul de a învăța este în 
asemenea măsură și cu o multi
tudine de forme asigurat, încît 
poate fi asemuit cu o înda
torire ? Și chiar este o înda
torire ! Nu, tovarășe Iliescu, cel 
cu care ați purtat discuția știa 
foarte bine acest adevăr axio
matic, dar nu voia, poate n-avea

tăria, să-și mărturisească deschis 
că propriile sale slăbiciuni în ce 
privește învățătura, obținerea unei 
calificări corespunzătoare, fapt care 
i-a împiedicat realizarea deplină. 
De aceea, conversația din tren vi 
s-a și părut anacronică, deplasată.

e O SECUNDA ! Ing. Mircea 
Popovici, Cosmești, jud. Iași : Vom 
reveni in curînd asupra temelor de 
„igienă morală" a străzii. Teodor 
Lupu — Făgăraș : Aveți dreptate 
cînd sesizați o apropiere tot mai 
strînsă între normele de conduită 
stabilite prin morala societății 
noastre și cele reclamate de legis
lația socialistă.

Cea mai scurta căsnicie
în contextul larg al va

lurilor de perechi serioase 
și fericite, care asaltează o- 
fieiile de stare civilă cu 
dorința responsabilă de a 
întemeia familii, de a se 
constitui în nuclee sociale, 
există, spre rușinea lor, 
și parteneri neserioși, care 
fac nunți gîndindu-se la 
orice, numai la căsătorie 
nu. Gindindu-se, spre e- 
xemplu, la afaceri. Da. da, 
la afaceri, oricît de străin 
ne-ar fi acest cuvînt și o- 
ricît de incompatibil ar fi 
el cu buchetul de gînduri 
și de sentimente pure care 
se numește dragoste.

De pildă, o nuntă de 
astă-primăvară. de la Bu
zău, nuntă pe care o con
siderăm drept recordmană 
întru scurtime, a fost pre
gătită două luni și jumăta
te, dar a durat mai puțin 
decit o strofă din „Mulți 
ani trăiască !“. Ar fi de 
presupus că. în cele exact 
zece săptămîni de pregă
tiri, tinerii s-au edificat pe 
deplin unul asupra altuia, 
și-au confruntat opiniile a- 
supra vieții, proiectele de 
viitor, s-au verificat deci 
în perspectiva conviețui
rii în comun. Ar fi de pre
supus că și părinții, prin
cipali și înțelepți sfătui
tori, le-au pus la dispozi
ție experiența și bunele lor 
intenții, pentru a contura 
viitorul nucleu social cît 
mai sănătos și mai durabil.

Dar n-a fost așa. Pre
gătirile s-au desfășurat in
tens, dar numai la capito
lul mîncare și băutură. 
Spicuim din decont : 400
de franzele, 500 de sifoane, 
60 kg carne de porc. 100 1 
de țuică, 582 1 de vin, muș
tar de 40 de lei... Peste 300 
de pui și-au dat viața pen
tru fericirea tinerilor N. L. 
și M. D. Artileria pantagrue
lică ce urma să fie arunca
tă asupra nuntașilor se ce
rea completată și de un 
fast corespunzător.

— N-a fost rochie de 
Împrumut ! Rochia de îm
prumut mai e pătată pe

mai ! Dar ea a avut ro
chie nouă...

— Nouă ? Unde pui că 
nici n-a vrut rochie de 
voal, de șase sute I N-a ac
ceptat să se mărite fără 
rochie de dantelă. A aler
gat bietul socru de i-au ie
șit ochii pe la consignații. 
Două mii patru sute trei
zeci și șapte de lei !

— Și florile ? Le-au luat 
niște buchete de toată fru
musețea, din plastic, pen
tru nună și pentru mirea
să. Dar ce, a vrut fata să 
pună mina pe ele ? Cică 
trandafirii n-aveau bo
boci. Le-a aruncat și au

de perechi, rude, prieteni, 
cunoscuți s-au grăbit să 
participe, nu Ia un spec
tacol distractiv și atît, nu 
la un ospăț copios și atît, 
ci la un eveniment vesel 
din care nu lipsea ideea 
ajutorării. Ajutat ce? Nu 
un bilanț, desigur, nu . o 
combinație financiaro-cu- 
linară, ci o nouă gospodă
rie. Pe lîngă rude, prieteni 
din cartier, pe lîngă invi
tații nunului, numai de la 
locul de muncă al socrului 
mare au venit treizeci și 
trei de perechi, iar de la 
întreprinderea socrului mic 
— peste o sută. Era un mod

pînă la pauza pentru mîn
care, soții nu-și zimbiseră, 
dar își întorseseră spatele.

S-a servit mizilicul. s-au 
servit sarmalele, vioristul 
umbla printre invitați si 
strîngea, cu reclama și em
faza de rigoare, darul. Din 
sute de meseni se găsesc 
întotdeauna și cîțiva cu 
obsesii de contabil. care 
notau pe dedesubt, pe ge
nunchi, sumele anunțate. 
Lor le-a ieșit totalul de 
39 900 plus cadourile. Nu
nul, după ce a numărat, a 
strigat 34 400. Mă rog ! La 
asemenea realizare cinci 
mii încolo, cinci mii în-

Ce putem spune, dar mai ales ce putem gîndi despre o tînără 
familie care se destramă la... 45 de secunde după „strîngerea 

darului"

Ici. pe colo, se cunoaște, ce

căutat alt tip, cu cite doi 
boboci pe fiecare fir. Le 
are toată viața.

După unii autori, o so
țioară ce-și condiționează 
favorurile de voal sau de 
dantelă, de flori din plas
tic cu boboci sau de flori 
din plastic fără boboci, 
n-ar prea fi cu gindul la 
viitoarea familie. Să dăm 
însă cochetăriei ce aparți
ne cochetăriei și să accep
tăm „masa mare" ca o do
vadă a optimismului par
tenerilor. Să credem in do
rința lor de a se înfățișa 
lumii, unei asistente, cit 
mai numeroase, cu chipul 
frumos din cea mai ferici
tă zi, cu belșug demn de 
cele mai rodnice intenții, 
cu respectarea obiceiurilor 
care denotă că. provenind 
din tradiție, aspiră să in
tre în tradiție. Fără ca trăi
nicia familiilor să depindă 
de amploarea cununiei, 
săptămînă de săptămînă, 
focare de bucurie, petreceri 
sănătoase marchează în fie
care localitate lansarea pe 
oceanul vieții a altor și 
altor corăbii cu doi pasa
geri.

Și la Buzău, zeci si zeci

specific de afirmare a con
vingerii că familia este o 
problemă socială. Era un 
mod indirect de exprimare 
a pretenției ca cei doi ti
neri, pe temelia moralei 
societății noastre, să fie 
deciși să meargă de acum 
încolo împreună în viață.

Ajungind la salon, ce Ie 
era dat nuntașilor să vadă? 
Orchestra cinta din răs
puteri (două acordeoane, 
vioară, tobă și un saxofo
nist plătit separat de gine- 
rica), iar invitații și nein- 
vitații (pînă la miezul nop
ții era permis accesul ori
cui) băteau podelele de du
duia clădirea. Dar între 
tineri era un „nu știu ce“, 
de parcă atunci se văzuse
ră. de parcă abia se cunos
cuseră la înghesuială ' în 
autobuz și se călcaseră re
ciproc pe pantofi. Mireasa, 
de bine ce-i stătea în ro
chia de dantelă, a poftit 
să se pozeze cu un tînăr 
cam prea sigur în atitudi
nea lui față de fată. Mire
le s-a simțit ofensat și a 
protestat formal, dar obiec
ția i-a fost respinsă cu re
plici impertinente. Așa că,

coace, nu mai contează. 
Contează ce s-a întîmplat 
în clipele imediat urmă
toare.

Cît timp nașul făce^ mo
netarul, in fața mesei lui 
au și apărut cîțiva loco- 
tenenți ai petrecerii, prea 
dornici să vadă primii re
zultatul. Ceilalți oameni 
s-au ridicat și ei în picioa
re. Cind a terminat de a- 
dunat ultima cifră, nunul 
s-a ridicat frumușel și din- 
sul. a învelit bănișorii în 
batistă și, inmînîndu-i fe
tei, a adresat cîteva cu
vinte de mulțumire celor 
care-au dăruit. Apoi lu
mea a asistat stupefiată la 
următoarea secvență ul
trarapidă : mireasa, cu mi
na tremurîndă, vîră micul 
tezaur la sin și o zbugheș
te spre ușă. Acolo o aș
tepta taică-său.

Bineînțeles, ginerele șl 
ai lui n-au putut rămîne 
pasivi. Reflex, au început 
să fugă după comoară. Dar 
linia de trei sferturi a fa
miliei D. funcționa prea 
bine. De la mireasă legă
tura cu bancnote a ajuns 
la socrul mic. de la acesta 
la un frate de-al lui și de

aici, undeva, în noapte ! 
Era patru dimineața și încă 
nu se luminase. Cînd ba
nii au dispărut din raza 
lor vizuală, cei de fată au 
rămas o clipă descumpă
niți. Prima și-a revenit 
soacra mare care, deși a- 
prinsă la față, și-a înfipt 
degetele în brațul miresei 
rostind calm, printre dinți:

— Lasă, Marileno, mamă, 
nu-i nimi-ic ! Lasă-1 pe 
taică-tău să fugă cu ba- 
anii, vino tu .cu noi. să văd 
și eu ce fel de fată a luat 
băiatul meu ! Așa !

Cînd a auzit una ca asta, 
Marilena, ce abia scăpase 
de emoțiile unui inventar 
la boxa de carne la care 
lucra, s-a smucit din mina 
vigilentă și a început să 
țipe ca din gură de șarpe. 
Atît a trebuit. S-a ridicat 
un sifon... a leșinat o fe
meie...

Cele descrise alcătuiesc 
întreaga biografie a fami
liei care-și sărbătorea nun
ta și care s-a destrămat la 
patruzeci și cinci de sepun- 
de după strigarea darului. 
Ea a atins astfel gloria ne
dorită de cea mai scurtă 
căsătorie, nuntașii au plă
tit cele mai scumpe sarma
le seavite vreodată la sa
lon, iar fugarii au realizat 
cea mai rentabilă afacere.

Epilogul nunții e juridic 
și la fel de original ca toa
te cele petrecute : soții 
s-au judecat pentru „par
tajarea bunurilor rezulta
te din căsătorie". La masa 
împărțirii au apărut sin
gurele lor realizări în co
mun : veniturile din noap
tea nunții.

Am întreprins această 
anchetă la sesizarea indig
nată a nuntașilor, deveniți 
instantaneu opinie publică. 
Opinie formată împotriva 
unui mod de a înțelege că
sătoria și familia incompa
tibil cu normele eticii noas
tre. Ca să se știe și să nu 
se mai repete nicăieri — 
cum motivează ei scrisoa
rea.

Sergiu ANDON

Filmul de animație și-a cîștigat, 
pe plan mondial, de-abia în ultimele 
decenii, recunoașterea unor posibili
tăți neîngrădite de creație, de comu
nicare, de influențare a conștiințelor. 
Relativa întîrziere este astăzi com
pensată printr-o spectaculoasă dez
voltare a tuturor speciilor acestei 
arte numerotate de unii, distinct, a 
8-a : filmul de desene, de obiecte 
sau materiale animate, filmul de 
păpuși, de cartoane decupate sau cu 
actori filmați fotogramă cu fotogra
mă. Această frenetică inventivitate 
tehnică — stimulată și de noile ce
rințe ale televiziunii — susține o 
gamă nelimitată de genuri în care 
fantezia, umorul, ideile filozofice și 
angajarea politică a autorilor găsesc 
un cimp larg de manifestare, adre- 
sîndu-se tuturor categoriilor de spec
tatori.

Animația românească și-a adus șl 
își aduce în acest sens propria sa 
contribuție. După succesele, de vîrf, 
ale filmelor lui Ion Popescu Gopo, 
devansînd unele dintre cele mai 
semnificative evoluții ale animației 
moderne, producția din ultimii ani 
a studioului „Animafilm" ne-a pus în 
fața unor tentative repetate de ex
tindere a ariei tematice și a arsena
lului de mijloace. Desenele animate 
ale lui Horia Ștefănescu, de pildă — 
de la „Gura lumii" la serialul „Țepi" 
— au dat curs unor preocupări de 
observație socială, combătînd, prin- 
tr-un desen evoluat, sensibil la iro
nia tandră sau acidă, tipologii mo
rale, prejudecăți și ticuri mai mult 
sau mai puțin simptomatice. In 
aceeași ordine de preocupări civice 
și etice, în formula mai sumară a 
unor „puncte pe i“ cotidiene, se 
înscriu și pilulele critice ale Iui 
Matty Aslan din serialul „Formica". 
Nu ne propunem enumerarea tuturor 
filmelor și a autorilor care ar putea 
fi citați aici. Se poate face însă afir
mația că deși sporadice și inegale, 
filmele satirice (care ar putea depăși 
dimensiunea „pilulei" de film-scheci) 
reprezintă deocamdată cea mai pro
mițătoare formă de angajare social- 
politică a genului ; este o direcție 
care oferă mari posibilități de afir
mare a talentelor, în sprijinul preo
cupărilor educative actuale ale socie
tății noastre.

Reluînd aventurile personajului 
care l-a consacrat, Ion Popescu Gopo 
marchează un cîștig în planul mili
tantismului prin „Intermezzo pentru 
o dragoste eternă" — o demascare a 
viciilor societății capitaliste „de con
sum". Și este îmbucurător să consta
tăm că noul orizont umanist, filozo
fic, al animației românești, inaugurat 
acum 18 ani de „celebrul" omuleț, 
tentează si ne alți artiști, care propun 
uneori idei și mijloace de exprimare 
proprii. Poate fi constatat un plus 
de inventivitate, de farmec, și în ca
zul unor pelicule din importantul 
sector al filmului instructiv-educativ 
pentru copii : „Pic și Poc — eroi fără 
voie" de Florin Mlhăilescu și Olimp 
Vărășteanu, de pildă, sau „Cum a 
plecat nota 3“ de Izabela Petrașincu 
ș.a. în această suită de contribuții la 
extensiunea pe orizontală a tematicii 
și mijloacelor se remarcă, de ase
menea, în mod deosebit, experiența 
inedită a picturii sub aparat, prin 
care Sabin Bălașa transfigurează — 
în „întoarcerea în viitor" sau „Ga
laxia" — mari idei ale luptei omului 
pentru salvgardarea speciei, a purită
ții, a frumosului.

Sînt amintite succint cîteva din
tre realitățile sau promisiunile fil
mului românesc de animație, care 
pot fi sesizate dacă privim retrospec
tiv realizările studioului pe o peri
oadă mai îndelungată. Nu este însă 
un secret că, in pofida unor reușite, 
a experienței acumulate și a exis
tenței unor creatori cu certă vocație, 
producția de gen este, în ansamblul 
ei, foarte inegală, cu scăderi uneori 
deconcertante. Prin concizia și 
transparența lor virtuală, filmele de

animație au facultatea de a pune In 
evidență, mai frapant, poate, decît 
alte categorii de pelicule, consistența 
sau limitele ideilor, omogenitatea 
sau gradul de fragilitate al de
monstrației. De aceea, se impune 
discuției, cu o acuitate deosebită, o 
problemă de interes general pentru 
cinematografia noastră : aceea a 
subiectelor, a adaptării și tratării lor 
scenaristice, în fazele atît de bine 
definite de experiența cinematogra
fiilor cu tradiție — de la idee și dra
maturgie, pină la gag și poantă. Din 
păcate, de multe ori problemele de 
concepție și de creație din acest do
meniu sînt însă reduse la dezidera
tul inoperant al unor „scenarii lite
rare" lipsite de articulări și .racor
duri intime cu factura genului și a 
subiectului în cauză. Deseori. în con
secință, bunele intenții sau virtuozi
tatea plastică rămîn fără suportul 
care le-ar putea ridica la nivelul 
unor realizări de durată, de maximă 
eficiență educativă și formativă.

Elaborarea unor texte în sine și 
pentru sine riscă, în cazul filmelor 
satirice mai ales, să transforme ima
ginea în simplu pretext, monoton, 
pentru un lung comentariu superfluu, 
cum se și întîmplă în ultimele epi
soade ale serialelor care debutaseră 
deosebit de promițător: „Formica III" 
și „Țepi V". Nu se evită nici acci
dentul prin care, sub verva parazi
tară a comentariului, un _film de 
păpuși pentru copn — „Găina" —j 
devine gratuit, dacă nu absurd și, 
oricum, de un gust dubios : niște co
pilași caută să convingă o găină să 
accepte transformarea în friptură, 
apoi, neizbutind, îi pun acesteia... pe
nele pe moațe, în timp ce o alimen
tează cu morcov ras... cu lama 
Gilette ! în schimb, creditul excesiv 
acordat unei „autodezvoltări" a plas
ticii, în alte filme, libere parcă de 
rigorile unei structuri scenaristice' 
clare, este un handicap pe care nu 
l-au depășit nici unele producții de 
vîrf ale studioului „Animafilm". Ele 
rămin astfel dincoace de hotarul care 
separă plastica animată de filmul de 
animație. Este o distincție la fel de 
necesară ca aceea dintre teatrul fii— 
mat și filmul propriu-zis, la care ne 
obligă să ne gîndim laborioasa desfă
șurare de rafinamente grafice din 
„Cadoul", de pildă, sub care desco
perim cu greu o minusculă metaforă, 
defectă prin exces de naivitate : un 
manechin reanimă o fîntînă arte
ziană, aducînd de la mari distanțe, 
după un complicat periplu, o cupă 
cu apă, pe care o toarnă deasupra; 
în sfîrșit, ilustrativismul linear din 
„Călătoria lui Ion", în care imitării 
icoanelor pe sticlă i-ar fi fost poate 
de preferat o înscenare cu actori sau 
simpla lectură a unui text, pune, la 
rindul său, în discuție, însăși rațiunea 
de a fi a animației.

Succesele studioului „Animafilm" 
îndreptățesc confruntarea producției 
sale cu exigentele artistice și social- 
educative maxime care stau astăzi în 
fața acestui gen deosebit de popular. 
Gratuitatea formală, ca și concesiile 
de ordin estetic sau în planul ideilor 
— inclusiv refugierea în formule 
desuete, de minimă rezistentă — nu 
sint compatibile cu obiectivele ma
turizării cinematografiei de animație, 
ci, dimpotrivă, condamnă la stagnare, 
Ia sterilitate. Credem, de aceea, că 
racordarea la criteriile autentice de 
valoare, artistică și ideatică, evalua
rea și reevaluarea critică a produc
ției de ansamblu a studioului, a pro
iectelor sale — prin prisma acestor 
criterii — se impun ca un punct 
esențial pe agenda preocupărilor 
imediate ale creatorilor din sectorul 
filmului de animație. Cu scopul de’a 
stimula cele mai fertile tendințe, 
căutările cu adevărat novatoare, ri
dicarea întregii producții la înălți
mea realizărilor de prestigiu, care 
onorează emblema „Animafilm".

Valerian SAVA

ATELIERELE-ȘCOALĂ
(Urmare din pag. I)
150) ; se urmărea dezvoltarea unei 
experiențe bune, conturată în acest 
sector, privind activitatea practică 
a elevilor in complexe de ateliere- 
școală. Deci, cum se lucrează in 
noul atelier ?

Miercuri, pe la ora 13,30 (cursu
rile de după-amiază încep la ora 13), 
pe un coridor, un grup de elevi de 
la. Școala generală nr. 150 își dez- 
brăcau fără grabă paltoanele, își 
pregăteau „locul de muncă".

— Unde este atelierul de tîmplă- 
rie ? — i-am întrebat.

— Aici (și mi-au aTătat cîteva 
bancuri de timplărie așezate de-a 
lungul peretelui, sub ferestrele cori
dorului)... și acolo.

„Acolo" se află, de fapt, un ate
lier de lăcătușerie-electrotehnică (a- 
menajat, dotat, și cu o „producție" 
pe. aceste profiluri), in care au mai 
fost așezate cîteva bănci pentru 
micii „tîmplari". Aceștia lucrează 
înghesuiți, în zgomot, concomitent 
cu „lăcătușii" din clasele mai mari, 
care au o activitate intensă, deoare
ce, împreună cu colegele lor de la 
atelierul de croitorie, au de realizat 
în acest an școlar un plan de pro
ducție de 55 000 lei. au de onorat co
menzi de repere din planul de pro
ducție al Uzinelor chimice române, 
care-i patronează.

— Este o situație provizorie — în
cearcă să ne convingă prof. Mircea 
Pencea, directorul școlii.

Un „provizorat" care durează cam 
de la începutul anului școlar și, se 
pare, va dăinui încă 5—6 săptămîni 
de acum înainte, determin.îndu-te să 
te întrebi : de ce s-a grăbit inspec
toratul școlar al sectorului 6 să 
„inaugureze" acest „atelier centra
lizat" înainte de a-i asigura condiții 1

în raidul nostru am întîlnit și ca
zuri în care unele situații de reală 
excepție sînt rezolvate de conduce
rile de școli, de profesorii-maiștri. 
Bunăoară, la Centrul de ateliere- 
școală al liceului „D. Cantemir", din 
sectorul 2, anularea fortuită a unor 
comenzi de către întreprinderea tu
telară nu a dus la un gol de pro
ducție și inactivitate pentru elevii 
din atelierele de electromecanică și 
lăcătușerie. în timpul rămas dispo
nibil, toate forțele au fost concentra
te la realizarea altei comenzi : cite- 
va zeci de pupitre pentru liceu, dm- 
tr-o gamă mai largă de produse din 
planul de autodotare. La fel se pro
cedează și în alte părți, unde fie că 
se ivesc fisuri în colaborarea școală- 
uzină pentru asigurarea unor condi
ții normale de activitate productivă 
elevilor, fie că personalul ateliere- 
lor-școală este lăsat să se descurce 
singur de către conducerile de școli 
în ce privește asigurarea comenzilor 
de lucru, a materiei prime, a desfa
cerii produselor. Independent de a- 
semenea neajunsuri. în activitatea 
de organizare a atelierelor-școală 
timpul de lucru al elevilor este uti
lizat cu eficiență și spirit gospodă
resc. Am insistat îndeosebi asupra 
unor asemenea excepții — lăsînd la 
o parte, de această dată, exemplele 
numeroase de activitate rodnică si 
eficientă din multe ateliere-școală 
— tocmai pentru a atrage atenția 
factorilor răspunzători : inspectorate 
școlare, conduceri de școli și de uni
tăți economice patronatoare, organi
zații de partid — asupra unor as
pecte mai puțin relevate sau adese
ori omise din analizele activității 
școlare și planurile de măsuri pen
tru perfecționarea acesteia.

teatre
• Teatrul National București 
(sala mare) : Metleea — 19,30, (sala 
mică) : Doi pe un balansoar (Tea
trul din Petroșani) — 19,30.
Q Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Recital ; Aure
lian Octav Popa — clarinet ; Ale
xandrina Zorleanu — pian și orgă. 
Își dă concursul : Ansamblul ste
reofonic — 20.
A Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
o Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 19,30.
?> Teatrul de comedie : Tovarășul 
eudal și fratele său (premieră)

— 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau —

19.30, (sala din str. Alex. Sahla) : 
Elisabeta I — 19,30.
o Teatrul Mic : Matca — 19,30.
e Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30, (sala 
Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
a Teatrul Giulești : Marea expe
diție — 19,30.
• Teatrul satiric-muz.ical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars —
19.30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Mitică Popescu —
19,30.
o Teatrul „Ton Creangă" : Moște
nitorii — 9,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Elefănțelul curios — 10, 
(sala Academiei) : Tigrișorul Petre 
— 17.
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : La hanul cu cîntece —
19,30.
• Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.

cinema 
• Program de documentare : 
DOINA — 19,30.
a Conrack : CAPITOL — 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
o Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 î 
CENTRAL — 9,15; 12,30; 16; 19,30, 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30. 
TOMIS — 9; 12,30; 16; 19,30, FLA
MURA — 9; 12,30; 16; 19,30.
© Legătura — 14,30; 16,30, Judecă
torul — 18,30, Curcubeul — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
A Școala tinerilor căsătoriți ; 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30.
A Zidul ; BUZEȘTI — 9: 11,15;
13,30: 16; 18,15; 20,15. AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a A început Ia Neapole : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16: 18.15;
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30, FEROVIAR — 9; 11,15: 
13,30; 16: 18,15; 20,30.
A Nemuritorii : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15, VOLGA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 

a Un gentleman în Vestul sălba
tic : DACIA *-  8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.

• Călătorie întreruptă : LUMINA
— 9; 11; 13; 16; 18; 20.
A Visuri împlinite : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
A Zapata î SCALA — 9; 11,15:
13,45; 16; 18,30; 20,45.
O Actorul și sălbaticii : PATRIA
— 9; 11,45; 14,30; 17,30: 20,30,
BUCUREȘTI — 9; 12; 16,15; 19,15, 
FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15: 19,15, 
MODERN — 9; 12; 16; 19, SALA 
PALATULUI — 19 (seria de bilete 
5323).
e Jerry traficantul : LUCEAFĂ
RUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30-
20,45, FESTIVAL — 8,45: 11,15:
13,30; 16; 18,30; 20,45, CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30.
A Veronica : DOINA — 9,30; 11,15; 
13,15; 15,30: 17,30.

@ S-a întîmplat după război : 
UNIREA — 16: 18; 20.
a Micul dejun la Tiffany : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15.
o Duhul aurului ; PACEA — 16; 
18; 20.
a Clanul sicilienilor ; LIRA — 
15,30; 18; 20,30.
o Acțiunea Bororo : FLOREAS- 
CA — 10; 15,30; 18; 20,15.
A Articolul 420 : DRUMUL SĂRII
— 10: 15,30: 19.
A Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
a Program de desene animate 
Walt Disney ; FERENTARI — 14; 
16; 18: 20.
A Cavalerii teutoni : MUNCA — 
16; 19.
A Cleopatra : COTROCENI — 11; 
15; 18,30.
o Iluminare : COSMOS — 18; 20,30. 
A Cei șapte magnifici : MOȘILOR
— 9; 11,30; 14,30 17; 19,45.

• Dragoste Ia 16 ani : FLACĂRA
— 14; 16; 18; 20.
A Timpuri noi î CRINGAȘI — 
16; 18,15.
A Agentul straniu : ARTA — 
15,30; 17,45; 20,15.
A Goana după aur : VIITORUL
— 14; 16; 18; 20.
A Bunicul siberian : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
A Locotenent Columbo : VITAN
— 10; 15.30; 18: 20.
A Urmărit, urmărită ! : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
A Talente și admiratori : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 16; 
18; 20.

t V
PROGRAMUL I

8,30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Ancheta T : Cu inima spre 

soare,
11,00 Film serial : „Misiune impo

sibilă".
11.50 Bucureștii Iui Eminescu. Do

cumentar TV.
12,10 Românie, mindră țară — pro

gram de cîntece patriotice.
12,25 Telex.
12.30 încheierea programului.
16,00 Curs de limba germană.
16.30 Curs de limba franceză. 
17,00 Telex.
17,05 Din lumea plantelor și ani

malelor.
17,35 Tragerea Pronoexpres.
17,45 Baschet masculin : Steaua 

— Dinamo București (der
biul campionatului național). 
Transmisiune directă de la 
sala Floreasca (repriza a 
II-a).

18,15 Forum.
18,40 Scena.
18.50 In sprijinul activității cultu

ral-artistlce de amatori pen
tru campania electorală. Să 
învățăm un clntec : „Votul 
hotărlt ni-I dăm".

19,00 Familia.
. 10,30 Telejurnal.
20,00 Cadran economic mondial.
20,15 Telecinemateca : „Setea". Sce

nariul : Tltus Popovici.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Arta pe înțelesul tuturor. Ci
clu de inițiere și educație 
estetică.

20,20 Bucureștiul necunoscut : Ca
lea Rahovei.

20.40 Ferestre deschise spre lume. 
Filmul „Lupta pentru apăra
rea animalelor".

21,35 Telex.
21.40 Cărți și idei. Geo Bogza — 

„Paznic de far".
22,00 Documentar TV ; „Apele !șl 

schimbă cursul".
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Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român Cronica zilei

BUCUREȘTI
VIZITĂ

Dragă Nicolae Ceaușescu,
La 26 ianuarie sărbătoriți a 57-a aniversare a zilei dumneavoastră de 

naștere. Cu acest prilej, vă felicit cordial. Vă doresc în viitor toate cele 
bune, în special să reușiți să continuați dezvoltarea de sine stătătoare a 
Românieh împreună cu toți ceilalți oameni din Europa, interesați în men
ținerea păcii, sper că autodeterminarea fiecărui popor și a fiecărei țări 
poate fi întărită, astfel ca în toate țările să prospere libertatea și bună
starea.

Vă doresc succes în eforturile pentru atingerea acestui țel.
în acest sens, rămîn al dumneavoastră, cu cele mai bune salutări 

urări.

*

Și

IJ1

Al dumneavoastră,
Dr. ARTHUR SCHMID

Președintele 
Partidului Social Democrat 

din Elveția

In Capitală au început lucrările seminarului

Registrul Naval Român, care își 
desfășoară activitatea în cadrul Mi
nisterului Transporturilor și Teleco
municațiilor, a finalizat recent con
tracte de colaborare cu „Nipon ICaiji 
Kyokai" și Registrul Naval al Polo
niei. Noile contracte se adaugă 
celor semnate cu organele de spe
cialitate similare din Uniunea So
vietică, Bulgaria, Iugoslavia, Ceho
slovacia, R. D. Germană, R. P. Chi
neză și R. P. D. Coreeană. De 
asemenea, s-au stabilit legături utile 
pentru părțile contractante cu 
Lloyd’s Register of Shipping (Marea 
Britanie), Det Norske-Veritas (Nor
vegia), Bureau Veritas (Franța), Re
gistre Italiano Navale și cu altele.

Documentele respective stabilesc 
modalitățile concrete pentru acor
darea reciprocă de asistență în do
meniul expertizelor tehnice a nave
lor aflate în exploatare, precum și 
pentru supravegherea fabricației 
materialelor și echipamentelor na
vale. Constituie obiectul activității 
amintite și construcția sau repara
rea navelor sub pavilion național 
sau străin în România.

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, MANEA MĂNESCU
Continuarea convorbirilor oficiale

DAMASC 28 — Corespondentul 
nostru transmite : în cadrul convor
birilor oficiale româno-siriene, des
fășurate într-o atmosferă de lucru, 
constructivă, în spiritul relațiilor de 
strînsă prietenie și rodnică colabo
rare existente între Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Siriană, cei doi prim-miniștri au fă
cut informări reciproce asupra dez
voltării economice și sociale și a pro

gramelor de construcție economică, 
de perspectivă, din țările lor, luînd 
notă cu profund interes de rezulta
tele obținute de popoarele român și 
sirian.

Cei doi prim-miniștri au făcut o 
analiză detaliată a stadiului înfăp
tuirii obiectivelor de cooperare 
convenite de președinții Nicolae 
Ceaușescu și Hafez El Assad în 
cursul vizitelor întreprinse in Siria

și, respectiv, în România.
Au fost convenite măsurile 

mează să fie Întreprinse de 
părți pentru accelerarea soluționării 
problemelor ce se ridică în realiza
rea fiecărui obiectiv din industriile 
chimică, petrolieră, minieră, construc
ției de mașini, materialelor de con
strucții, din agricultură, zootehnie și 
asigurarea îndeplinirii integrale a 
deciziilor adoptate de cei doi pre
ședinți prieteni cu privire la dezvol-

ce ur- 
ambele

tarea colaborării economice, tehnice 
și științifice dintre România și Siria.

S-a stabilit continuarea, în grupe 
mixte, pe domenii de activitate, a 
negocierilor în vederea încheierii 
contractelor și programelor de exe
cuții pentru fiecare obiectiv în parte.

A avut loc, de asemenea, un schimb 
de păreri asupra situației interna
ționale actuale.

I E OFICIAL

La București au început marți lu
crările seminarului „Eficacitatea in
ternă a invățămîntului superior ... 
Europa". Organizat de Centrul eu
ropean UNESCO pentru învătă- 
mintul superior, seminarul, la care 
iau parte specialiști din mai multe 
țări europene, va dezbate, timp do 
trei zile, probleme actuale privind 
eficacitatea diferitelor sisteme de 
învătămînt superior, caracteristicile 
structurale ale acestora.

înscriind lucrările actualului se
minar printre obiectivele majore ale 
centrului — cooperarea europeană 
în domeniul învățămîntului superior, 
stimularea cercetării științifice — 
L. S. Atanassian. reprezentant al di
rectorului general al UNESCO, a 
subliniat, în cuvîntul său de deschi
dere, cîteva dintre principalele pro
bleme, ce vor fi dezbătute de parti- 
cipanți, rolul reuniunii în formula
rea de sugestii practice menite să

în
ducă la îmbunătățirea formelor de 
învățămînt superior existente. în 
continuare, Louis Zieglâ, directorul 
ad-interim al centrului, s-a referit 
la cîteva dintre cerințele actuale ale 
invățămîntului superior, la necesita
tea dezvoltării cooperării în acest 
domeniu.

La deschiderea lucrărilor semina
rului au participat 
Chedid, 
formare 
Livescu, 
ționale 
România 
zentanți 
Afacerilor Externe _________
Educației și învățămîntului.

★
în aceeași zi. Centrul european 

UNESCO pentru învățămîntul supe
rior a oferit un cocteil în onoarea 
participanților la seminar.

(Agerpres)

★
Marți a sosit in 

ședințele Camerei de 
rior a R. P Polone, _________
ski, care va face o vizită în țara 
noastră.

La aeroport, oaspetele a fost în- 
tîmpinat de Roman Moldovan, pre
ședintele Camerei de Comerț și In
dustrie.

Capitală pre- 
Comert Exte- 
W. Wisniew-

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Siriene, Mah
moud Al Ayoubi, a oferit un dineu 
oficial in onoarea primului ministru

al Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu. La dineu, 
care a avut loc în saloanele Clubu
lui Orient, au luat parte vicepre-

ședintii guvernului sirian, Abdel Ha
lim Khaddam și Mohammad Haidar, 
membrii guvernului sirian, membrii 
delegației române, persoane oficiale, 
consilieri și experți ai ambelor părți.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie, cei doi prim-miniștri au 
rostit toasturi.

Toastul premierului Toastul primului ministru
Sayed Abbas 

directorul Centrului de in- 
al O.N.U. la București, Jean 
președintele Comisiei Na- 
a Republicii Socialiste 

pentru UNESCO, repre- 
ai conducerii Ministerului 

și Ministerului

■Ar
După ce au putut fi admirate, 

timp de mai multe zile, în rotonda 
Sălii mici a Palatului, volumele 
„Expoziției de carte din Republica 
Elenă" au fost donate, de către Mi
nisterul Culturii și Științei din aceas
tă țară, Bibliotecii centrale univer
sitare.

în cadrul unei festivități, ce a a- 
vut loc cu acest prilej, au rostit alo
cuțiuni Dimitrie Papadakis. ambasa
dorul Republicii Elene la București, 
și Constantin Nuțu, directorul Bi
bliotecii centrale univei ’.are.

(Agerpres)

Mahmoud Al Ayoubi Mănescu

Plenara Comitetului de conducere al Uniunii arhitecților
La 28 ianuarie a avut loc, la Casa 

arhitectului, adunarea plenară lăr
gită a Comitetului de conducere al 
Uniunii arhitecților din România, 
care a dezbătut activitatea uniu
nii în cursul anului trecut și a adop
tat planul de muncă și bugetul pe 
1975. Au fost subliniate sarcinile Im
portante ale arhitecților și ale Uniu
nii arhitecților pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și a prevederilor planului 
cincinal.

în 
tecți

continuare, participant^ — arhi- 
din București și diferite orașe

din țară — au dezbătut studiul cu 
privire la „Centrele social-economice 
cu caracter urban", care va sta la 
baza realizării în fiecare județ a u- 
nor puternice centre menite să asi
gure populației rurale condiții de 
viată apropiate de cele din orașe.

Participants au trimis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, o te
legramă în care exprimă hotărirea 
lor de a acționa pentru îndeplinirea 
sarcinilor trasate de istoricul Congres 
al XI-lea al P.C.R.

La întreprinderea 
de prelucrare a lemnului 

Rădăuți

Preocupări pentru 
diversificarea producției

Si

Expoziție cu prilejul celei de-a 25-a aniversări
a proclamării Republicii India

Sub auspiciile Consiliului Culturii 
și Educației .Socialiste, la sala Dalles 
din Capitală a fost deschisă, marți, 
o expoziție de fotografii documenta
re și de copii după fresce vechi in
diene, organizată cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a proclamării 
Republicii India.

Exponatele redau aspecte semni
ficative ale profundelor transformări 
care au avut loc în viata economică, 
socială, politică și culturală a țării 
in această perioadă. Colecția de copii 
după fresce, cum sînt cele de la A- 
janta. Bagh. Sittanavasal, înfățișează 
publicului românesc frumusețea și 
tradiția picturii murale indiene.

La vernisaj au participat loan Jin-

ga. vicepreședinte al Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste. Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, Liviu Comănescu, se
cretar general al Asociației artiștilor 
fotografi, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură.'

Au fost de față șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej, sculptorul Ovidiu 
Maitec și Vishnu K. Ahuja. ambasa
dorul Indiei la București, au rostit 
alocuțiuni.

(Agerpres)

ȘEDINȚA OMAGIALĂ MIHAI EMINESCU

LA ACADEMIE

La împlinirea a 
nașterea lui Mihai 
demia Republicii Socialiste România 
a dedicat, marți, una dintre ședin
țele sale omagierii personalității și 
creației marelui poet.

în alocuțiunea inaugurală a aca
demicianului ‘“ 
In fața unei 
s-a subliniat 
originalitatea 
artistului, care ii conferă un loc de

125 de ani de la 
Eminescu, Aca-

Al. Graur, prezentată 
numeroase asistențe, 
frumusețea limbajului, 
și dimensiunea operei

seamă în ierarhia valorilor spiri
tuale românești și universale. în a- 
celași cadru, acad. Al. Philippide, 
profesorii Al. Dima, Zoe Dumitres- 
cu-Bușulenga și scriitorul Eugen 
Barbu, membri corespondenți ai A- 
cademiei, au vorbit despre arta poe
tică a lui Eminescu, despre contri
buția unor remarcabili oameni de li
tere români și străini la cunoașterea 
și înțelegerea operei poetului.

(Agerpres)

Anul trecut, colectivul de 
muncă al întreprinderii de pre
lucrare a lemnului din Rădăuți 
a depus eforturi susținute pen
tru diversificarea șl înnoirea 
producției, introducînd în fabri
cația de serie noi tipuri de mo
bilă corp și mobilă artă. In acest 
fel, producția întreprinderii a 
fost innoită în proporție de 30 
la sută.

— O mare parte din producția 
întreprinderii noastre — ne spu
ne tovarășul Vasile Chidovăț, 
directorul unității — este 
tinată exportului. Lărgirea 
mei produselor prezentate 
tenerilor străini, continua 
bunătățire a parametrilor func
ționali, ș.i de calitate, reprezintă 
o preocupare majoră a întregu
lui colectiv de muncă. Acum, 
bunăoară, pe planșetele proiec- 
tanților se pregătește docu
mentația în vederea trecerii la 
producția de serie a noii garni
turi rustice — dormitorul „Io- 
nuț". Garnitura este executată 
după un proiect propriu. A fost 
expusă la Tirgul de la Milano, 
unde a întrunit sufragiile spe
cialiștilor străini, am încheiat 
contracte cu o firmă din Franța. 
Ea este confecționată din che
restea de rășinoase cu finisaj 
mat. O altă realizare este pro
totipul camerei rustice pentru 
tineret, „Bucovina", care va 
putea fi văzută în curînd la ex
poziția de mobilier multifuncțio
nal de la București.

Tot pe planșetele proiectan- 
ților de la întreprinderea rădău- 
țeană se află noi tipuri de mo
bilier, piese de tapițerie cu 
structuri moderne, precum și 
unele piese de mobilier separate 
din PAL texturat. Și încă o 
veste : în cadrul procesului de 
dezvoltare a activității între
prinderii, aici va intra în pro
ducție, în acest an, secția de 
mobilier stil, prima de acest fel 
din cadrul fabricilor de mobilă 
ale Sucevei.

des- 
ga- 

par- 
im-

Gheorqhe PARASCAN 
corespondentul „Scînteii"

Adresînd un salut tovarășului 
Manea Mănescu, celorlalți oaspeți ro
mâni, Mahmoud Al Ayoubi a relevat 
dezvoltarea continuă a relațiilor po
litice, economice și culturale dintre 
popoarele român și sirian, lupta co
mună pentru o viață mai bună, pen
tru viitorul luminos al întregii lumi, 
într-un climat de pace bazat pe jus
tiție, respectarea libertății popoare
lor, a dreptului lor de a-și hotărî 
singure soarta.

Sint ferm convins — a spus vorbi
torul — că vizita dumneavoastră va 
reprezenta o contribuție activă, un 
nou pas in lupta comună a celor 
două popoare și țări.

Mahmoud Al Ayoubi a subliniat că 
relațiile de cooperare strînsă și prie
tenie trainică dintre cele două țări au 
cunoscut o dezvoltare deosebită după 
vizita efectuată de președintele 
Nicolae Ceaușescu în Republica Ara
bă Siriană și de președintele Hafez 
El Assad in Republica Socialistă 
România. Cele două vizite au deschis 
largi perspective relațiilor de coope
rare, obiectivelor luptei noastre co
mune, colaborării și prieteniei. Ex- 
primînd interesul pentru adoptarea 
măsurilor necesare de transpunere în 
viață a celor convenite de cei doi 
șefi de stat, președintele Consiliului 
de Miniștri al Siriei a menționat do
meniile in care relațiile româno-si
riene au cunoscut, in ultimii ani, o 
deosebită activizare. Am convenit a- 
supra executării unor proiecte în 
multiple domenii economice. O parte 
dintre acestea au început să prindă 
viață, pentru altele urmînd să în
ceapă, in curînd, lucrările de execu
ție. Astfel, relațiile noastre s-au a- 
firmat in domeniul exploatării fosfâ- 
ților șl petrolului, în industriile ma-.. 
terialelor de construcții și hîrtiei, in 
agricultură și ameliorarea terenuri
lor, avicultură și zootehnie. Un mare 
număr de delegații din România 
ne-au vizitat țara pentru a efectua 
studii și cercetări, pentru a semna 
contracte și acorduri de execuție. A- 
firmînd că relațiile în diverse dome
nii au cunoscut o intensificare fără 
precedent, vorbitorul și-a exprimat 
convingerea că în timpul vizitei ac
tuale vor fi adoptate toate măsurile 
necesare realizării hotărîrilor, se va 
cădea de acord asupra proiectelor 
care mai fac încă obiectul convorbi
rilor, ceea ce va contribui la întă
rirea cooperării și prieteniei între 
cele două țări și popoare.

Arătînd că de un sfert de veac po
porul sirian duce o luptă mereu as
cendentă împotriva cotropirii israe- 
liene, vorbitorul a spus : Nu am a- 
vut alt drum de urmat decît acela al 
mobilizării tuturor eforturilor și ca
pacităților poporului pentru a riposta 
cotropirii și a redobindi drepturile 
naționale ale poporului arab palesti- 
nean, pentru a ne apăra pămîntul și 
tara de agresiune și ocupație. Po
porul nostru și-a unificat rîndurile, 
avindu-1 in frunte pe președintele 
luptător Hafez El Assad, secretar ge
neral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Frontului Național 
Progresist. Au fost făcuti pași impor
tanți în domeniul dezvoltării econo
miei naționale, valorificării bogățiilor 
naturale și creșterii producției. Mun
citorii si țăranii acestui popor au

în același 
armate s-au 

agresiu- 
teritoriul ocupat, 

octom-

activat neobosit și, 
timp, forțele noastre 
ridicat pentru a înfrunta 
nea și a elibera 
Războiul de eliberare din 
brie — a spus Al Ayoubi — a fost 
rod al credinței poporului nostru 
în dreptatea și justețea cauzei sale. 
Războiul a destrămat orgoliul sionist, 
a determinat sporirea dificultăților 
economice ale Israelului și a contra
dicțiilor din sinul societății sale. Po
poarele lumii au înțeles justețea 
cauzei noastre, adoptînd poziții de 
sprijinire a luptei pe care o ducem. 
Un sprijin și un ajutor deosebit ne-a 
fost dat de țările socialiste, de sta
tele din Africa și Asia, de cei ce lup
tă în lumea întreagă.

Cu toate acestea, Israelul continuă 
tentativele sale de a se opune mer
sului istoriei și eliberării popoarelor, 
neglijînd toate învățămintele, igno- 
rînd vocea opiniei publice mondiale, 
continuînd calea agresiunii, expan
siunii și cotropirii, împiedicînd orice 
pas către o soluție dreaptă, împingînd 
această zonă către un nou război.

Expunînd poziția țării sale referi
toare la situația din zonă, Mahmoud 
Al Ayoubi a menționat că Siria nu 
va renunța la dreptul și obiectivele 
poporului de realizare a retragerii 
totale, din toate teritoriile arabe o- 
cupate, și de redobîndire a drepturi
lor naționale ale poporului arab pa- 
lestinean, reprezentat prin Organiza
ția pentru Eliberarea Palestinei, care, 
după ce s-a impus pe plan arab, a 
fost recunoscută de comunitatea in
ternațională drept singurul reprezen
tant legitim al poporului arab pales- 
tinean. '

După ce a enumerat fenomenele 
care au dus lumea în fața unei grave 
crize economice, vorbitorul a spus 
că regimurile politice din unele state 
încearcă să argumenteze această si
tuație și să arunce vina pe ridicarea 
prețurilor la materiile prime produse 
de lumea a treia, să-și soluționeze 
problemele pe seama popoarelor a- 
flate în curs de dezvoltare, ignorînd 
cauzele reale ale crizei, eschivîndu-se 
de la promovarea unor relații econo
mice echitabile între țări și popoare. 
Aceasta impune necesitatea luptei 
pentru instaurarea unor raporturi e- 
conomice internaționale în condiții 
de deplină egalitate. Un exemplu 
grăitor de cooperare încununată de 
succes între popoare îl oferă relațiile 
dintre Republica Arabă Siriană și 
Republica Socialistă România.

în continuare, Mahmoud Al Ayoubi 
a menționat admirația cu care sint 
urmărite realizările obținute de Ro
mânia, necontenitul progres înregis
trat în toate domeniile de activitate, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român și a secretarului său general, 
Nicolae Ceaușescu. Dăm o înaltă a- 
preciere — a spus vorbitorul — fap
tului că poporul român prieten se 
dezvoltă și înflorește, înfăptuind cu 
succes planurile de dezvoltare eco
nomică și socială. Apreciind eforturile 
și lupta sa, ne exprimăm satisfacția 
față de evoluția ascendentă a rela
țiilor de cooperare și prietenie dintre 
țările și popoarele noastre, speranța 
și încrederea că discuțiile vor fi în
cununate cu cele mai bune rezultate, 
spre binele celor două țări si popoare.
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AZI LA BASCHET ÎN CÎTEVA RÎNDURI Lucrări

Dinamo
Unul din derbiurile mult așteptate 

de iubitorii baschetului il va consti
tui și în acest campionat — ca de 
altfel mereu în ultimii ani — meciul 
direct dintre echipele bucureștene 
Dinamo și Steaua. Astăzi după amia
ză. cele două cunoscute formații. în 
rîndul cărora joacă foarte numeroși 
din actualii sau foștii membri ai lo
tului national, se întilnesc în sala 
Floreasca din Capitală, cu începere 
de la ora 17. Partida contează pentru 
a 16-a etapă a campionatului. în cla
samentul căruia conduc (neînvinși) 
dinamoviștii, cu două puncte avans 
asupra echipei Steaua. Cum în me
ciul anterior Dinamo a cîștigat doar 
cu un coș diferență (73—71) și, din a- 
precierile specialiștilor, rezultă că 
atit Dinamo cit și Steaua sînt de for
te egale (în ciuda unor comportări 
inconstante din acest al doilea tur al 
campionatului), confruntarea de as-

Steaua
tăzi se anunță echilibrată, deschisă 
oricărui scor.

„Vrem ca derbiul dintre Dinamo și 
Steaua — ne spunea ieri antrenorul 
federal A. Predescu — să ne edifice 
cit mai mult asupra potențialului 
baschetului nostru acum, cu puțin 
înainte de „ora europenelor". Spe
ranța noastră și. desigur, dorința tu
turor celor ce îndrăgesc baschetul 
este ca meciul să asigure și o bună 
propagandă pentru acest sport, jucă
torii. cu toții, trebuind să țină cont 
de faptul că repriza a doua va fi 
transmisă în întreaga tară prin re
țeaua televiziunii".

Celelalte meciuri ale etapei (ne re
ferim la grupa echipelor fruntașe) se 
dispută astfel : astăzi, de la ora 19, 
în sala Giulești. Rapid (locul 6) — 
I.E.F.S. (locul 4) și mîine Universita
tea Cluj-Napoca (locul 5) — Univer
sitatea Timișoara (locul 3).

TENIS. — Incepînd de vineri, în 
localitatea americană Palm Springs 
din California se va desfășura me
ciul de tenis dintre echipele S.U.A. 
și Mexicului contînd pentru „Cupa 
Davis". Echipa americană va conta 
în proba de simplu pe Stan Smith, 
Tom Gorman sau Roscoe Tanner, iar 
la dublu pe cuplul Stan Smith—Bob 
Lutz. Echipa mexicană are în. com
ponentă pe Raul Ramirez, Joaquin 
Loyo Mayo. Roberto Chavez și Vi
cente Zarazua.

HANDBAL. — La Troyes s-a dis
putat cea de-a doua intîlnire 
națională amicală de handbal 
reprezentativele feminine ale 
tei si Poloniei. Handbalistele
neze au terminat învingătoare 
scorul de 13—9 (7—6). în primul joc, 
echipa Franței a cîștigat cu 16—13.

inter- 
dintre 
Fran- 
polo- 

cu

I. D

BOX; 14-20 aprilie la București

Willis. Campionul mondial la pană, 
americanul Howard Davis, a cîștigat 
prin abandon in prima repriză in fata 
lui Anatoli Volkov.

TENIS. — A început turneul in
ternational feminin de tenis de la 
Merrifield (Virginia). în primul tur, 
Patty Hogan (S.U.A.) a cistigat cu 
6—1. 6—2 partida disputată cu ro
mânca Mariana Simionescu.

de

Șl

a

întreținere

modernizare

drumurilor

(Corespondentul 
Simion). —

A IV-a ediție a
Tradiționala competiție internațio

nală de box „Centura de aur", care 
este organizată in fiecare primăvară 
la București de federația noastră de 
specialitate, va avea loc între 14 și 
20 aprilie pe ringul montat în in
cinta Palatului sporturilor și cultu
rii. Această ediție a „Centurii de 
aur" va cuprinde 9 reuniuni, dat 
fiind numărul mare de participanti. 
Pînă in prezent și-au anuntat ofi
cial participarea pugiliști din U.R.S.S., 
Ungaria. Iugoslavia. Bulgaria. R P. 
Mongolă. R.P.D. Coreeană, Cuba,

9?Centurii de aur“
Iran. Tailanda. Ni- 
Venezuela. Uganda,

Turcia. Grecia, 
geria. Kenya, 
Franța.

în vederea verificării și selecțio
nării celor mai buni pugiliști români 
pentru „Centura de aur", forul de 
specialitate organizează un turneu 
special — „Turneul primăverii" — 
intre 16 și 23 martie. La Galați pen
tru șase categorii (48 kg. 54 kg. 60 
kg, 67 kg, 75 kg și peste 81 kg), iar 
la Brăila pentru celelalte cinci cate
gorii (51 kg, 57 kg, 63,5 kg, 71 kg și 
81 kg).

FOTBAL. — • Selecționata de 
fotbal a U.R.S.S.. care se antrenează 
în prezent in Iugoslavia, a susținut 
un nou ioc de verificare la Dubrov
nik în compania unei selecționate a 
Dalmației. Fotbaliștii sovietici au 
cîștigat cu scorul de 2—1 (1—0).
o Federația elvețiană de fotbal a 
anunțat că din anul 1976 numărul 
echipelor participante la campionatul 
diviziei A va fi redus de la 
formații. în divizia B vor 
echipe, în loc de 16.

ȘAH. — • în turneul internațio
nal masculin care are loc- în orașul 
spaniol Orense au fost continuate 
partidele întrerupte din rundele a 
9-a și a 10-a. Florin Gheorghiu a 
remizat cu Jose Carlos Hernando 
(Spania) și a pierdut în 66 de mu
tări în fața danezului Larsen. în 
fruntea clasamentului se află Larsen 
(Danemarca) cu 7.5 puncte, urmat de 
Gheorghiu. Andersson (Suedia). Ar
turo Pomar (Spania) și Quinteros 
(Argentina) cu cîte 6,5 puncte, o La 
Wijk Aan Zee (Olanda), în runda 
a 11-a. Victor Ciocîltea a întrerupt 
partida cu Bem. în clasament con-

9duce sovieticul Dvoretki cu 
puncte.

14 la 
juca

12
14

box 
au sus-

LOTO

numeroase

„Scîn- 
Pentru 

jude- 
lucrări

ARAD 
teii", C. 
1975 sînt prevăzute în 
țul Arad
de întreținere și modernizare a 
drumurilor publice. Așa, de pil
dă, pe traseele Arad-Zădăreni, 
Măderat-Tîrnova, Olari-Sintea 
Mică, Seleuș-Zărand, Buteni- 
Cuied, Lipova-Dorgoș, Buteni- 
Chisindia se vor aplica îmbră- 
căminți asfaltice pe o distanță 
de 16 km, va continua moder
nizarea drumului județean Bu- 
teni-Vîrfurile. pe 8 km. și s-au 
prevăzut lucrări de plombări în 
suprafață de 25 500 mp, iar 
tamente bituminoase pe 12,5 
Pentru realizarea acestor 
crări s-au luat măsuri în
derea folosirii cu randament 
sporit a parcului de utilaje și 
valorificării resurselor materiale 
existente pe plan local. în
treaga cantitate de balast ne
cesară întreținerii drumurilor și 
50 la sută din -cantitatea de pia
tră spartă se vor asigura din ex
ploatările locale ; peste 150 km 
drumuri pietruite, 10 km asfal
tări ușoare și 5 locuri noi de 
parcare vor fi realizate peste 
plan.

în toastul său, tovarășul Manea 
Mănescu a spus : Sînt deosebit de 
mișcat de cuvintele pline de pre
țuire i' 
rostit 1 
a tării 
dumneavoastră 
sinceră de a ______ ... ___
nuare relațiile de prietenie dintre po
porul român și poporul sirian, rela
ții înscrise atît de durabil în istoria 
popoarelor noastre și a civilizațiilor 
pe care acestea le-au consolidat de-a 
lungul secolelor prin care au urcat, 
pînă la realitățile zilelor noastre.

După ce a evocat tradiția bogată 
a relațiilor dintre popoarele noastre, 
vorbitorul a arătat că astăzi an
samblul acestor relații, pe multiple 
planuri, cunoaște o dezvoltare fără 
precedent.

Voința fermă a popoarelor român 
și sirian, care de-a lungul veacurilor 
au cunoscut jugul dominației străine, 
de a-și apăra libertatea și indepen
dența, cucerite cu prețul unor mari 
sacrificii după secole de asuprire, ho- 
tărîrea lor de a lichida urmările do
minației străine și de a-și făuri o 
viață mai bună, progresele realizate 
în dezvoltarea economică și socială 
au creat condiții pentru dezvoltarea 
tot mai strînsă a legăturilor tradi
ționale de prietenie, pentru o coope
rare mereu mai largă și mai fruc
tuoasă.

Pagini strălucite în cronica rela
țiilor de colaborare româno-siriene 
au înscris întilnirile de la Damasc 
și București dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu. secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, și 
președintele Hafez El Assad, secre
tarul general al Partidului Baas Arab 

. .Socialist. „Hotărîrile adoptate cu a-., 
cest prilej au asigurat cadrul nece
sar extinderii și aprofundării rapor
turilor de prietenie multilaterale 
dintre România și Siria.

Relevînd cu satisfacție intensifi
carea relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre Româ
nia și Siria și celelalte țări atabe, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Sîntem ferm hotărîți să extindem 
colaborarea economică, tehnică, știin
țifică și culturală cu această tară, să 
înfăptuim în cele mai bune condiții 
toate acordurile și înțelegerile sta
bilite. Dorim ca popoarele țărilor 
noastre. între care există vechi re
lații de prietenie și tradiții de luptă 
comună, să conlucreze tot mai strîns 
pe toate planurile".

Sîntem aici — a spus în conti
nuare vorbitorul — pentru a exami
na împreună stadiul realizării tutu
ror obiectivelor convenite de emi- 
nentii președinți ai țărilor noastre și 
a identifica forme și. mijloace noi de 
extindere a cooperării economice și 
tehnico-științifice.

Constituie un prilej de o deose
bită satisfacție acela de a putea să 
constatăm că. în ansamblul ei. co
laborarea noastră cunoaște un curs 
pozitiv mereu ascendent, dezvoltîn- 
du-se in spiritul Declarației solemne 
comune pe care cei doi președinți 
prieteni au semnat-o în septembrie 
anul trecut, la București.

România dorește în mod sincer să 
fundamenteze cooperarea sa cu Si
ria pe baze reciproc avantajoase, 
să pună la dispoziția tării dumnea
voastră întreaga ei experiență, po
tențialul tehnico-științific. pentru a 
sprijini eforturile de consolidare si 
modernizare a economiei 
voastră naționale, aflată 
progres.

Subliniind că România, angajată, 
cu întregul său potențial material și 
uman, pe calea făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, se 
pronunță cu hotărîre pentru dezvol
tarea unei largi și multilaterale con
lucrări între toate popoarele lumii, 
vorbitorul a spus : în centrul poli
ticii sale internaționale, tara noas
tră situează în mod firesc dezvol
tarea legăturilor de prietenie și so
lidaritate cu, toate țările socialiste. 
Totodată, acționăm cu fermitate pen
tru extinderea și diversificarea legă
turilor cu statele care au pășit pe 
calea dezvoltării independente, cu 
celelalte țări ale lumii, indiferent de 
sistemul lor social. în interesul des
tinderii si colaborării internaționale.

si căldură pe care le-ati 
la adresa poporului român, 

i mele. Am venit în tara 
cu dorința cea mai 
dezvolta în conti-

dumnea- 
in plin

Așa cum arăta, recent, președintele 
Nicolae Ceaușescu. „milităm consec
vent pentru colaborare, destindere și 
pace in lume, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și poli
tice in viata internațională, a unor 
relații întemeiate pe deplină egali
tate în drepturi, respect al indepen
dentei și suveranității naționale,1 
neamestec în treburile interne și a- 
vantaj reciproc, renunțarea la forță 
si la amenințarea cu forța, pe re
cunoașterea dreptului fiecărui popor 
de a se dezvolta de sine stătător, po
trivit voinței și intereselor sale". A- 
preciem că aceste principii, univer
sal recunoscute, reprezintă singura; 
bază trainică pentru dezvoltarea unei 
colaborări rodnice între state, pen
tru edificarea unei lumi a păcii și 
securității.

Subliniind necesitatea ca la rezol
varea problemelor lumii să pârtiei-, 
ne toate țările, indiferent de dimen
siunea lor. primul ministru a spus 
în continuare : în acest spirit. Româ
nia. ferm atașată ideilor păcii, 
tionează pentru stingerea tuturor 
carelor de încordare și conflict 
diferitele zone ale lumii, pentru 
lutionarea oricăror litigii ne cale 
litică. nentru instaurarea unei i 
trainice si drepte, pentru asigurarea 
independentei 
rui popor, a 
a se dezvolta 
lor aspirații și

în spiritul solidarității, în fapte, cu 
popoarele arabe, poporul român, 
România socialistă au acționat în mod 
consecvent pentru instaurarea unei 
păci trainice în Orientul Apropiat, 
încă din primul moment al izbucnirii 
conflictului, țara noastră s-a situat 
pe o poziție activă,, principială, în 
vederea unei reglementări construc
tive.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de 
perpetuarea conflictului din Orientul 
Apropiat, România militează cu per
severentă pentru .intensificarea efor
turilor care să ducă la asigurarea 
unei păci trainice și drepte in zonă, 
ceea ce necesită retragerea grabnică 
a trupelor israeliene din toate terito
riile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, crearea condițiilor care 
să asigure integritatea teritorială și 
suveranitatea fiecărui stat din regiu
ne. deschizînd astfel perspectiva unei 
colaborări pașnice.

în același timp, România se pro
nunță cu fermitate pentru soluționa
rea problemei poporului palestinean 
pornindu-se de la necesitatea recu
noașterii dreptului său sacru de a-și 
orindui viata corespunzător interese
lor sale naționale, inclusiv de a-și 
făuri un stat propriu. România a re
cunoscut Organizația pentru Elibera
rea Palestinei ca unicul reprezentant 
legitim al poporului arab palestinean, 
care are, de altfel, o reprezentantă 
permanentă la București.

Considerăm că este necesară relua
rea cit mai grabnică a Conferinței de 
la Geneva asupra Orientului Apro
piat. cu participarea tuturor statelor 
interesate, inclusiv a reprezentanți
lor Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, cît și a altor state. în
deosebi din Europa și din regiunea 
Mării Mediterane. care pot contribui 
la solutionarea cit mai grabnică a 
stării conflictuale din zonă.

România consideră că astăzi, mai 
mult ca orieînd. toate statele, mici, 
mijlocii sau mari, trebuie să acțio
neze concret și consecvent pentru 
a-și aduce contribuția efectivă la o 
democratizare reală a vieții interna
ționale, la construirea unei lumi din 
care să fie exclusă agresiunea, pen
tru solutionarea, potrivit normelor 
de drept international, a tuturor 
blemelor contemporane, pentru 
rirea unei lumi mai drepte și 
bune.

Folosesc acest prilej — a 
vorbitorul — pentru a reafirma 
calda simpatie și solidaritate mi
litantă a poporului român cu cau
za dreaptă a poporului prieten arab 
sirian, căruia îi urăm din inimă noi 
și importante succese în consolida
rea independentei naționale. în în
făptuirea aspirațiilor sale de propă
șire economică și socială, de pace și 
progres.

ac- 
■ fo-

din 
so- 
po- 

păci

Si suveranității fiecă- 
posibilitătilor sale de 
liber, potrivit proprii- 
interese fundamentale.

pro- 
fău- 
mai

spus

Vizitarea complexului hidroenergetic
de ia Ai Saura

tra- 
km.
lu- 
ve-

BOX. — Selecționatele de 
mator ale S.U.A. și U.R.S.S. 
tinut o nouă intîlnire. în arena ..Felt 
Forum" din New York. Peste 5 000 
de spectatori au urmărit acest meci, 
care s-a încheiat cu scorul de 8—2 
în favoarea boxerilor sovietici. La 
categoria grea s-au disputat două în- 
tîlniri : campionul european Ulianici 
l-a învins la puncte oe Martin Stin
son. iar Visotski a dispus prin a- 
bandon în prima repriză de Helton

a- 28.1.1975
22 4 44

Numerele extrase
Ia tragerea excepțională din

Extragerea I : 9 43 19 62 8
13 7 36 49

Extragerea a II-a : 24 3 82 26 20
79 86 50 76 55 57

Extragerea
43 57

Extragerea
Extragerea
Fond general de ciștiguri : 2

Iei.

a III-a : 74 76
a IV-a : 8 88 69 
a V-a : 11 34 27

48
81
42
25
18

14 30
23 80

415 090

în cadrul analizei stadiului rela
țiilor economice româno-siriene, pri
mul ministru al guvernului român, 
tovarășul Manea Mănescu. a vizitat, 
marți, complexul hidroenergetic de 
la Al Saura. A fost analizat la 
fata locului. împreună cu ministrul 
barajului de pe Eufrat. Sobhi Ka- 
hale. cu ministrul de stat pentru

problemele Președinției Consiliului 
sirian de Miniștri, Fayez Al-Nasser, 
precum_și cu specialiști români care 
lucrează în Siria, stadiul pregătirilor 
pentru executarea. în cooperare, a u- 
nor lucrări de hidroameliorații.

Au fost, de asemenea, vizitate o 
uzină de tractoare și alte obiective 
economice și social-culturale.

vremea
Timpul probabil

31 ianuarie30, __ ______
în țară : Vreme 
dă.
perit. Vor cădea 
porare atit sub

Cerul va fi

pentru zilele de 
și 1 februarie, 
in general ume- 
mai mult aco- 
precipitații tem- 

formă de ploaie,

cît și de lapoviță și ninsoare, mai 
ales în prima parte a intervalului. 
Vint potrivit, cu unele intensificări. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 10 și zero grade, 
iar cele maxime vor oscila intre mi
nus 5 și plus 5 grade. La munte va 
ninge, iar temporar ninsoarea va fi 
viscolită. în București : Vreme în 
general umedă. Ceru! va fi mai mult 
noros. Vor cădea precipitații tempo
rare. Vint potrivit.
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in sprijinul creării 
unei noi ordini 

economice mondiale
DELHI 28 Corespondentul Ager- 

pres transmite : Ministrul indian al 
comerțului, D. P. Chattopadhyaya, a 
exprimat, într-o cuvîntare, dorința 
Indiei de a se proceda la o revizuire 
a strategiei celui de-al doilea „dece
niu al dezvoltării", declarat de O.N.U. 
in 1970, astfel incit ea să corespundă 
necesităților unei noi ordini econo
mice și sociale mondiale, „Progresele 
înregistrate în îndeplinirea strategiei 
fixate au dezamăgit chiar și modes
tele începuturi de reducere a prăpas- 
tiei dintre nivelurile de trai ale ță
rilor dezvoltate și ale celor în curs 
de dezvoltare, nu au dus la rezultate 
perceptibile" — a spus el. Relevînd 
că „înseși postulatele de bază ale a- 
oestei strategii au suferit considera
bile schimbări", Chattopadhyaya a 
arătat că „actualele presiuni inflațio
niste, instabilitatea monetară, nece
sitatea reglementării activităților 
companiilor multinaționale și impac
tul pe termen îndelungat al crizei de 
energie reclamă o asemenea revizui
re". El a adus argumente din care 
rezultă că ponderea țărilor în curs 
de dezvoltare în comerțul mondial a 
continuat să se diminueze. în timp 
ce partea țărilor dezvoltate din co
merțul mondial a crescut de la 68,1 
la sută, în 1960, la 72,5 la sută, în 
1973, partea care a revenit țărilor în 
curs de dezvoltare, inclusiv țărilor 
exportatoare de petrol, a scăzut de 
la 21,6 la sută, la 18,1 la sută — a de
clarat Chattopadhyaya.

„O.S.A. nu mai corespunde 
intereselor țărilor 
latino-americane“ 
declară președintele 

Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager- 

pres). — Organizația Statelor Ameri
cane (O.S.A.), în forma sa actuală, 
nu mai corespunde intereselor țărilor 
latino-americane — a declarat pre
ședintele Mexicului. Luis Echeverria, 
luînd cuvîntul în cadrul lucrărilor ce
lei de-a șasea reuniuni a Consiliului 
interamerican pentru problemele e- 
ducației, științei și culturii (CIECC). 
care și-a inaugurat lucrările Ia Ciu
dad de Mexico.

Respingînd — datorită mecanisme
lor procedurale actuale — proiectul 
de rezoluție privind ridicarea sanc
țiunilor împotriva Cubei la Reuniu
nea de la Quito, desfășurată în luna 
noiembrie anul trecut. O.S.A. s-a 
manifestat împotriva voinței majori
tății țărilor latino-americane, „pier- 
xîndu-și orice autoritate".

Cooperare fructuoasă

intre România și Peru
LIMA 28. — Corespondentul 

nostru transmite : Intr-un in
terviu acordat ziarului „El Co
mercio", din Lima, referitor la 
realizările si proiectele între
prinderii de stat „Indu-Peru". in 
cei trei ani care au trecut de la 
înființarea sa, inginerul Italo 
Zolezzi Odria. directorul gene
ral al întreprinderii, s-a referit 
Si la unele aspecte ale cooperă
rii reciproc avantajoase cu 
România.

„Peru are o poziție clară si 
definită în lume, tratează si face 
comerț cu toate țările, indife
rent de sistemul lor social-poli
tic, a spus Italo Zolezzi Odria. 
In acest sens, ne orientăm spre 
achiziționarea de echipament și 
tehnologie care convin cel mai 
mult realităților noastre, care 
prezintă un grad ridicat de efi
ciență". Pot cita ca exemplu — 
a spus el — fabrica de masini- 
unelte din Trujillo, care se ridi
că de către societatea mixtă 
„Andina" înființată în coopera
re cu România. „Ne-am încre
dințat că cea mai bună tehnolo
gie in acest domeniu o au româ
nii si am achiziționat-o".

- -i...

Sosirea in R.D. Vietnam a delegației 
economice guvernamentale române

HANOI 28. — Trimisul Agerpres 
transmite : Delegația economică gu
vernamentală română, condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
prim-ministru, președintele părții 
române în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică și 
tehnico-științifică dintre Republica 
Socialistă România și Republica De
mocrată Vietnam, a sosit, marți, la 
Hanoi, pentru 
rile celei de-a 
siei mixte.

a participa la lucră- 
doua sesiuni a Comi-

La sosire, pe aeroport, delegația 
guvernamentală română a fost întîm- 
pinată de Do Muoi, viceprim-minis
tru al Guvernului R. D. Vietnam, 
ministrul construcțiilor, Nguyen Van 
Bien, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat al Planificării, Hoang Van 
Loi, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nguyen Van Dao, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, și 
de alte persoane oficiale.

Vizita la Londra a președintelui
Marii Adunări Naționale

LONDRA 28 — Corespondentul 
nostru transmite : în cursul zilei de 
marți, președintele Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, Nicolae Giosan, a făcut o 
vizită la Foreign Office, unde, în nu
mele ministrului de externe, James 
Callaghan — aflat în străinătate — 
a fost salutat de David Ennals, mi
nistru de stat. S-a făcut un schimb 
de vederi în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor dintre România și Marea 
Britanie, s-a reafirmat dorința co
mună de a se întări și dezvolta pe 
multiple planuri aceste relații, de a 
Z- :.i acest scop, noi forme

reciproc avantajoase.
se folosi, în 
și modalități

în
s-a întîlnit
membru al guvernului britanic, lord 
al sigiliului privat, și cu membrii 
Grupului parlamentar anglo-român, 
cu care au fost discutate diverse as
pecte ale relațiilor româno-britani- 
ce. Oaspetele român a făcut, de a- 
semenea, o vizită lordului primar al 
Londrei, sir Murray Fox, și la Pri
măria din Westminster — cartier 
central al capitalei britanice. La în- 
tîlniri și convorbiri a participat amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Londra, Pretor Popa.

aceeași zi, președintele M.A.N. 
cu lordul Shepherd.

Cu prilejul aniversării Acordului de la Paris

privind Vieînamul

Mitingul de la Hanoi
HANOI 28 (Agerpres). — La Hanoi 

a avut loc un miting consacrat celei 
de-a doua aniversări a semnării A- 
cordului de la Paris privind înceta
rea războiului și restabilirea păcii în 
Vietnam. Cu acest prilej, Nguyen 
Duy Trinh, viceprim-ministru ai Con
siliului de Miniștri al R. D. Vietnam, 
a subliniat că „în ultimii doi ani 
Guvernul R. D. Vietnam și Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republicii

$i

MOSCOVA

CONVORBIRI
ROMÂNO-SOVIETICE

MOSCOVA 28. Corespondentul nos
tru transmite : Tovarășul Ion Pătan, 
viceprim-ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, aflat în vi
zită la Moscova, a avut ieri o între
vedere cu N. S. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S., cu 
care a discutat probleme privind dez
voltarea schimburilor comerciale ro- 
mâno-sovietice pe anul 1975.

Întrevederile dintre
președinții Franței 

și Egiptului

Unele probleme ale situației
din Portugalia

prezentate de secretarul general al P.C. Portughez

0 declarație a părții 
reprezentînd

R.P.D. Coreeană în Comisia
de coordonare Nord-Sud

PHENIAN 28 (Agerpres). — Pur
tătorul de cuvînt al părții reprezen- 
tînd R. P. D. Coreeană in Comisia 
de coordonare Nord-Sud a dat pu
blicității o declarație în care se con
damnă partea sud-coreeană pentru 
propaganda îndreptată împotriva 
R. P. D. Coreene și pentru refuzul 
de a coopera in cadrul convenit.

Declarația arată, totodată, că așa- 
numita „consultare pe plan națio
nal" a populației sud-coreene. plă
nuită la Seul, reprezintă o manevră 
destinată reprimării mișcării largi 
populare și o încercare de a men
ține regimul dictatorial, care traver
sează o gravă criză.

De la începutul dialogului Nord- 
Sud. regimul sud-coreean a urmărit 
numai confruntarea dintre cele două 
părți ale Coreei și permanentizarea 
scindării națiunii — relevă declara
ția. care arată, totodată, că R. P. D. 
Coreeană va continua să depună 
toate eforturile posibile pentru a 
face dialogul să progreseze, pentru 
a promova cauza reunificării inde
pendente și pașnice a țării.

Vietnamului de Sud au respectat 
aplicat Acordul de la Paris". Vorbi
torul a relevat că „pentru a apăra 
cuceririle revoluționare și prevede
rile acordului, populația sud-vietna- 
meză a dus o luptă hotărîtă pe cele 
trei fronturi — politic, militar și di
plomatic — obținînd importante suc
cese.

în Nord — a spus el — poporul 
nostru a înregistrat realizări impor
tante în lichidarea urmărilor războr 
iului, restaurarea și dezvoltarea eco
nomiei, întărirea capacității de apă
rare națională și în accelerarea edi
ficării socialiste a țării".

Luînd apoi cuvîntul, Xuan Thuy. 
secretar al C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, care a con
dus delegația R.D.V. la conferința 
de la Paris, a subliniat că Acordul 
de la Paris reprezintă o mare victo
rie a poporului vietnamez, o victorie 
a forțelor păcii și progresului din în
treaga lume, relevînd contribuția a- 
dusă la aplicarea acordului de către 
R. D. Vietnam.

Xuan Thuy a reafirmat că poporul 
vietnamez este hotărît să lupte pen
tru aplicarea completă a Acordului 
de la Paris, pentru apărarea patriei 
sale, iar Statele Unite trebuie să 
pună capăt angajamentului lor mi
litar și intervenției în Vietnamul de 
sud, pentru a permite ca la Saigon 
să fie formată o administrație care 
se pronunță pentru pace. înțelegere 
națională și aplicarea Acordului de 
la Paris, așa cum s-a pronunțat 
populația din Vietnamul de sud și 
cum a menționat și Guvernul Revo
luționar Provizoriu în declarația sa 
din 8 octombrie 1974. în încheiere, 
vorbitorul a adresat mulțumiri sin
cere tuturor țărilor frățești și prie
tene, forțelor democratice iubitoare 
de pace din întreaga lume, inclusiv 
poporului american, pentru sprijinul 
acordat cauzei juste a poporului viet
namez.

PARIS 28 (Agerpres). — Președin
tele Egiptului. Anwar Sadat, aflat în 
vizită la Paris, a avut o nouă rundă 
de convorbiri cu președintele Fran
ței, Valery Giscard d’Estaing. Un 
purtător de cuvînt prezidențial fran
cez a declarat ziariștilor că principa
lele probleme abordate au fost si
tuația din Orientul Apropiat. sub 
toate aspectele acesteia, dialogul din
tre țările vest-europene și statele a- 
rabe. precum și pregătirea confe
rinței mondiale în problemele ener
giei.

într-o declarație făcută presei, 
președintele Sadat a afirmat că în
trevederea cu șeful statului francez 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și fraternitate.

Marți dimineața, șeful statului e- 
giptean a vizitat uzinele societății 
franceze „Thomson-C.S.F.". specia
lizate în producția de echipament e- 
lectronic și. în special, de aparate ra
dar. Președintele Sadat și-a mani
festat interesul îndeosebi fată de 
procedeul de televiziune în culori 
francez „SECAM", pentru care Egip
tul a optat încă din anul 1971.

în cursul după-amiezii. oaspetele 
egiptean a avut o nouă întrevedere 
la Palatul Elysee cu președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing.

LISABONA 28 (Agerpres). — Se
cretarul general al Partidului Comu
nist Portughez, Alvaro Cunhal. a a- 
bordat, în cadrul unei conferințe de 
presă, unele probleme ale situației 
interne din Portugalia. în lumina 
concluziilor recentei plenare a Comi
tetului Central al partidului. Prezen- 
tînd ziariștilor documentul adoptat 
de Pienara C.C.. Alvaro Cunhal a a- 
rătat că acesta conține aprecierile 
Partidului Comunist în legătură cu 
situația existentă în Portugalia în e- 
tapa actuală. în document se arată, 
între altele, că revoluția democratică 
din Portugalia trece. în prezent, prin- 
tr-un moment hotărîtor. „Portugalia 
nu poate depăși dificultățile econo
mice actuale fără desfășurarea unei 
lupte consecvente împotriva monopo
lurilor și a marilor latifundiari și 
fără extinderea participării maselor 
muncitoare la conducerea economiei 
țării" — se arată in document. în 
continuare este subliniată necesita
tea unității maselor populare. în sco
pul anihilării încercărilor forțelor 
reacționare de a împiedica continua
rea revoluției democratice.

Partidul Comunist Portughez apre
ciază că relațiile sale cu Partidul 
Socialist au o influentă mare în viata 
politică a tării, iar cooperarea dintre 
cele două partide poate avea un rol 
foarte pozitiv în cadrul unității for
țelor democratice — se precizează în 
document.

Alianța dintre mișcarea populară, 
clasa muncitoare și Mișcarea forțelor 
armate, care este forța motrice a ex
perienței portugheze, s-a întărit în 
timpul ultimelor săntămîni — a de
clarat Alvaro Cunhal. Forțele politi
ce care vor să se adopte modele 
străine de experiența portugheză uită 
faptul că în Portugalia trăim și fa
cem o revoluție care necesită găsi
rea unor soluții care să corespundă 
realităților și problemelor noastre — 
a subliniat vorbitorul.

Alvaro Cunhal a salutat faptul că 
și alte cercuri și formațiuni politice 
încep să sprijine alături de partidul 
comunist Mișcarea forțelor armate.

care — a spus el — „trebuie să se 
instituționalizeze, pentru a continua 
să joace, și după alegeri, rolul ei de 
mișcare revoluționară, aliată cu o 
largă mișcare a maselor". Citind din 
documentul plenarei, Alvaro Cunhal 
a subliniat că P.C. Portughez rămîne 
fidel politicii sale de unitate și a- 
liantă și continuă să apere principiul 
unui guvern de coaliție, eventual 
lărgit.

Comunicat comun al

Plenara C.C. al P.C.
din Danemarca

COPENHAGA 28 (Agerpres). — 
La Copenhaga a avut ioc pienara 
C.C. ai Partidului Comunist din Da
nemarca. care a examinat situația 
politică din țară în urma alegerilor 
parlamentare anticipate, de la 9 ia
nuarie. precum și măsuri pentru 
combaterea recesiunii economice și a 
șomajului, desfășurarea tratativelor 
în vederea încheierii noilor contracte 
de muncă dintre sindicate și patro
nat. Plenara a adoptat o declarație 
în problemele dezbătute.

partidelor comuniste
din Venezuela și Columbia

CARACAS 28 (Agerpres). — In
tr-un comunicat comun datpublici- 
tății la Caracas, Partidul ~ 
din Venezuela și Partidul 
din Columbia denunță 
C.I.A. și ale Pentagonului 
un climat de tensiune între cele două 
țări, ca urmare a diferendului legat 
de delimitarea zonelor în Golful Ve- 
nezuelei. C.I.A. și Pentagonul — se 
spune în comunicat — încearcă să 
împiedice guvernul Venezuelei să 
realizeze ansamblul de măsuri anun
țate și naționalizarea unor importan
te sectoare ale economiei naționale, 
să întoarcă masele populare colum
biene de la lupta lor pentru apăra
rea bogățiilor naturale, în special pe
trolul.

Cele două partide se pronunță pen
tru soluționarea pașnică a conflictu
lui dintre țările lor și își manifestă 
„opoziția față de orice acțiune care 
ar putea să semene discordie între 
venezueleni și columbieni". Comuni
catul adresează un apel organizațiilor 
sindicale, de tineret, cercurilor parla
mentare pentru a depune eforturi în 
vederea soluționării pașnice a con
flictului. i

Comunist 
Comunist 
planurile 

de a crea

transmit
în capitala R. 0. Germane 

s-au deschis lucrările sesiunii extra
ordinare a Biroului Federației Sindi
cale Mondiale, consacrată examinării 
problemei adîncirii crizei în țările ca
pitaliste și efectelor ei asupra condi
țiilor de viată ale oamenilor muncii. 
După cuvîntul de deschidere rostit 
de Enrique Pastorino. președintele 
F.S.M.. Pierre Gensous. secretar ge
neral al F.S.M.. a prezentat un ra
port introductiv. în cadrul dezbate
rilor a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al Uniunii^ Ge
nerale a Sindicatelor din România.

Comileîul Politic al Co
mitetului Executiv al P. C. 
din Marea Britanie face apeI> 
într-o declarație, la organizarea u- 
nei largi campanii pentru ieșirea 
Marii Britanii din Piața comună. în 
document se subliniază că proble
ma participării Angliei la C.E.E.. pe 
care urmează să o hotărască poporul 
cu prilejul referendumului, este una 
din problemele politice cele mai im
portante. Marele capital cheltuiește 
multe milioane de lire sterline pen
tru a menține Marea Britanie în ca-

Evoluția stației orbitale
MOSCOVA 28 (A-

gerpres). — Marti, in 
cea de-a 17-a zi de 
zbor la bordul stației 
Științifice orbitale so
vietice „Saliut-4". cos
monauta Alexei Guba
rev si Gheorghi Gre- 
ciko au primit un re
zumat al informațiilor 
despre
internaționale, 
de legătură 
orbitală a fost mai în-

evenimentele
Linia 

cu stația

cărcată decit de obicei. 
De la centrul de urmă
rire si control de ne 
Pământ au fost trans
mise cosmonautilor in
formații privind para
metrii orbitei si supli
mentările introduse in 
program la propuneri
le echipajului.

La începutul zilei de 
lucru. Gheorghi Gre- 
ciko a anunțat că. „în 
zori, cind stafia a ieșit 
din zona de umbră a

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

anglia Conferința „Economia
britanică in 1975“

Conferința desfășu
rată la Londra pe 
tema „Economia în 
anul 1975“, la care au 
participat reprezen
tanți ai guvernului, 
patronatului, sindica
telor. precum și spe
cialiști din domeniul 
științelor economice și 
politice, a constituit 
un nou prilej de a se 
evidenția. cu deose
bită claritate, serioa
sele dificultăți care 
confruntă în prezent 
economia Marii Brita
nii. Toți cei care au 
luat cuvîntul. _ printre 
care Robert 
ministru 
Ministerul 
Campbell 
directorul 
Confederației 
triei britanice, 
Murray, secretarul ge
neral al Congresului 
sindicatelor britanice. 
George Worswick. di
rectorul Institutului 
national de cercetări 
economice și sociale, 
Robert Carr, specialis
tul partidului conser
vator în problemele fi
nanciare. au. fost de 
acord că, în ciuda 
eforturilor depuse de 
guvern pentru stăvili
rea inflației. „Anglia 
trece în prezent prin-

Sheldon, 
de stat la 
Finanțelor, 
Adamson, 

general al 
indus- 

Len

eco-tr-o serioasă criză 
nomică".

în analizele efec
tuate, participanții nu 
s-au oprit doar la „fe
nomenele prezentului" 
— argumentîndu-și a- 
firmațiile cil date con
crete despre creșterea 
preturilor și a șoma
jului, inflația .accele
rată. deficitul 
al balanței i" 
devalorizarea 
sterline — ci s-au re
ferit. pe larg, și la 
perspectivele imedia
te : „în următorii doi 
ani — a arătat de pil
dă Robert 
șomajul 
cifra de un 
în 1975 
le productive 
mai mici cu 10 Ia sută, 
iar în 1976 vor scădea 
cu încă 12 Ia sulă. 
Lira sterlină se va afla 
sub o puternică pre
siune, iar inflația va 
atinge un ritm de 20 
la sută sau chiar mai 
mult".

Referindu-se la lu
crările conferinței, 
„Financial Times" scrie 
că dacă asupra 
riozitătii situației 
manifestat „o 
plină unitate de 
deri". în legătură 
„modul de a scoate

record 
de plăti, 

lirei

Carr — 
va depăși 

milion, 
investiții- 

vor fi

se- 
s-a 
de- 
ve- 
cu

Anglia din criză s-au 
evidențiat serioase de
osebiri între sindicate, 
patronat și guvern".

Semnificative sînt. 
în acest sens, două 
știri lapidare transmi
se după încheierea 
conferinței de 
de radio B.B.C. 
dăm întocmai :

e „în City 
nile au înregistrat 
creșteri de peste 15 la 
sută, volumul afaceri
lor sporind cu 600 mi
lioane lire".

o „La 
muncitorii 
brica de 
s-au văzut 
de a trece ... .
mina de lucru de două 
zile, cu reducerea co
respunzătoare a sala
riilor".

De unde și cererile 
tot mai insistente ale 
unor cercuri guverna
mentale, ale unor per
sonalități laburiste de 
stînga, lideri sindicali 
de a se înfăptui o po
litică fermă incit greu
tățile să nu mai fie 
suportate în cea mai 
mare parte de către 
cei ce muncesc.

postul 
Le re-

acfiu-

Coventry 
de la fa- 
automobile 
in situația 

la săptă-

N. PLOPEANU

„Saliut-4“
Pămîntului, cosmonau
ta au admirat un rar 
curcubeu în atmosfera 
terestră, culorile fiind 
dominate de banda al
bastră". Descriind a- 
cest tablou, inginerul 
de bord Gheorghi Gre- 
ciko a cerut centrului 
de control să 
dacă in nordul 
Sovietice nu

osemnalată 
boreală.

verifice 
Uniunii 
a fost 
aureolă

peru Reorganizarea democratică

Informațiile, arti
colele și analizele 
pe diferite probleme 
publicate în ziarele 
din capitala peruană 
oferă o imagine de an
samblu a eforturilor 
îndreptate spre făuri
rea unor noi structuri 
sociale, care să consti
tuie un cadru cores
punzător pentru îmbi
narea progresului eco
nomic cu justiția so
cială.

Consemnarea succe
selor obținute în rea
lizarea politicii guver
nului revoluționar al 
forțelor armate, a ac
țiunilor de dezvoltare 
și de diversificare a e- 
conomiei naționale, 
stimularea dialogului 
pe temele majore ale 
vieții publice apar ca 
preocupări de prim or
din ale ziarelor cen
trale. materializate în 
formule publicistice 
diferite, toate reflec- 
tind însă adeziunea la 
cauza propășirii națio
nale. Așa de pildă. în 
aceste zile, influentul 
cotidian „EL COMER
CIO" informează că. 
într-un viitor apropiat, 
va începe construirea 
unei fabrici de anti-

a presei
oxidanti pentru con
servarea făinii de peș
te. unul din principa
lele produse ale in
dustriei naționale. „LA 
PRENSA" inserează o 
relatare în legătură cu 
aprobarea de către gu
vern a unui proiect 
pentru ridicarea unei 
noi fabrici de hîrtie. 
„LA CRONICA" sem
nalează. pe o pagină 
întreagă, faptul că. în 
provincia Cajamarca. 
prin demascarea ele
mentelor care obstruc- 
tionaseră aplicarea re
formei agrare, 
teia 
acum 
mai 
într-o singură zi 
expropriate 31 de 
fundii...

Am semnalat 
cîteva materiale apă
rute în diferite ziare 
în cuprinsul uneia și 
aceleiași zile, ca o i- 
lustrare a suflului nou 
din presa peruană, ca 
urmare. între altele, și 
a unor decrete-legi 
referitoare la noul 
„statut al presei", res
pectiv la exproprierea 
ziarelor centrale și în
credințarea lor fac
torilor care reprezin-

aces-
i s-a imprimat 

un ritm mult 
dinamic, numai 

fiind 
lati-

doar

tă sectoarele organiza
te ale populației. Noul 
statut al presei creea
ză un cadru larg li
bertății de exprimare, 
specificînd că obiecti
vele procesului revo
luționar cer ca „orga
nele de presă de mare 
circulație să înceteze 
a fi purtătoare de cu- 
vînt și apărătoare ale 
unor interese minori
tare". Tocmai în lumi
na acestui postulat s-a 
trecut la exproprierea 
anumitor ziare, astăzi 
toate cotidianele cen
trale („El Comercio", 
„Expreso". „Correo", 
„La Prensa" și altele) 
apartinînd organizații
lor populare sau de 
masă — din industrie, 
agricultură. învătă- 
mînt, instituții cultu
rale și profesionale. 
Alături de ziarul ofi
cial „El Peruano" și 
cotidianul „La Croni
ca". integrat sistemu
lui national de infor
mații. toate aceste zia
re contribuie, din plin, 
la activizarea opiniei 
publice în sprijinul o- 
biectivelor politicii gu
vernului național.

Eugen POP

drul „celor nouă". P.C. din Marea 
Britanie adresează mișcării sindica
le și muncitorești apelul de a ini
ția acțiuni pentru ca la referendum 
să se voteze împotriva participării 
tării la C.E.E.

rii. Consiliul a hotărît să recoman
de guvernului prelungirea cu încă o 
lună a stării excepționale în regiu
nile Istanbul. Ankara. Adana și Icel.

Delegația militam româ- 
jjgjj condusă de generalul colonel 
Ion Coman, prim adjunct al minis
trului apărării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, care la invitația 
generalului Beshir Mohammed Aii, 
șeful Statului Major General al Ar
matei sudaneze, va face o vizită în 
Republica Democratică Sudan, s-a 
oprit ieri la Cairo. Generalul colonel 
Ion Coman a făcut o vizită la Minis
terul de Război generalului locotenent 
Aii Fahmi, șeful Statului Major al 
Armatei egiptene.

★
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

au fost prezenți generalul-maior 
Gheorghe Gomoiu, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, secretar 
al Consiliului Politic Superior al Ar
matei, generali și ofițeri superiori, 
precum și El Rasheed Khider, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Repu
blicii Democratice Sudan la Bucu
rești, și membri ai Ambasadei suda
neze.

La Pekin, vicepreședintele Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale a Reprezentanților Populari, 
președinte al Academiei de stiintea 
R. P. Chineze, Go Mo-jo, a primit 
luni pe dr. Vasile Drăgănescu. șef 
de secție la Institutul de fizică ato
mică al Academiei Republicii Socia
liste România, care întreprinde o vi
zită de documentare în R. P. Chine
ză. în cadrul schimburilor științifice 
dintre academiile celor două țări.

încetarea din viață a Sui 
fi. Novotny. Comitetul Central 
al P.C. din Cehoslovacia a anuntaț 
încetarea din 
de ani. a lui 
prim-secretar 
Cehoslovacia 
Cehoslovace.

viată. în vîrstă de 70 
Antonin Novotny, fost 
al C.C. al P.C. din 

si președinte al R. S.

Delegația militară a G.R.P. 
al Republicii Vietnamului 
de Sud 'n Comisia militară mixtă 
bipartită a adresat administrației de 
la Saigon o notă de protest împo
triva actelor de sabotare continuă a 
zborurilor de legătură între Saigon și 
Loc Ninh. Nota subliniază că admi
nistrația de la Saigon a suspendat 
fără motive zborurile de legătură în
tre cele două localități. împiedicînd 
misiunile delegației militare a G.R.P. 
De asemenea, delegația militară a 
G.R.P. a protestat împotriva atacu
rilor lansate de reprezentanți ai re
gimului de la Saigon asupra sediului 
delegației militare a G.R.P. în Comi
sia militară mixtă bipartită.

Consiliul Securității Na
ționale al Turcieis_a întrunî‘. 
marți, sub președinția șefului statu
lui. Fahri Korutiirk, pentru a ana
liza situația internă si externă a tă-

Festivitățile din Iran. Mi- 
lioane de iranieni au luat parte la 
manifestațiile festive organizate în 
întreaga țară cu prilejul aniversării 
vastului program de reforme și de 
dezvoltare economică, socială și cul
turală, lansat cu 12 ani în urmă de 
șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr. în piața Shahyad 
din Teheran a avut loc o paradă la 
care au participat Amir Abbas Ho- 
veyda, prim-ministru și secretar ge
neral al Partidului Iran Novin, lideri 
ai altor partide politice și numeroa
se personalități iraniene.

Premiera! Consiliului de 
Stcat al R. P. Chineze, Ciu Kn- 
lai. a avut, marți. într-un spital 
Pekin, o 
Mahtar M’Bow. 
UNESCO, aflat 
chineză.

din 
întrevedere cu Amadou 

directorul general al 
în vizită în capitala

Guvemul R. D. Vistnam 
a hotărît ca în perioada 1—30 aprilie 
1975 să aibă loc alegeri pentru orga
nele locale din orașele de subordo
nare provincială, din centrele urbane 
și rurale.

Primul ministru britanic,
Harold Wilson, a plecat spre S.U.A., 
unde va întreprinde o vizită oficia
lă. Pe agenda convorbirilor cu pre
ședintele S.U.A.. Gerald Ford, figu
rează probleme referitoare la criza 
economică si energetică, relațiile ce
lor două țări cu Piața comună, situa
ția din Orientul Apropiat.

Șeful slutului nigerian, 
generalul Yakubu Gowon, a format 
noul guvern federal al Nigeriei, Con
siliul executiv federal. Si-au păstrat 
vechile portofolii comisarii pentru 
afacerile externe, dezvoltare econo
mică, industrie minieră și energie. 
Generalul Gowon a păstrat, pe lingă 
președinția guvernului, și conduce
rea Ministerului Apărării.

în urma reformei consti
tuționale din Bangladesh, anunța
tă la 25 ianuarie, privind in
troducerea puterii prezidențiale în 
stat — prin care șefului statu
lui îi revin și atribuțiile de con
ducător al guvernului — luni, pre
ședintele Mujibur Rahman a primit 
jurămîntul membrilor noului cabinet. 
Președinte al Consiliului prezidențial 
este Mujibur Rahman ; prim-minis
tru a fost numit Mansoor Aii, care 
esțe, în același timp, și ministru al 
afacerilor interne, comunicațiilor, 
poștei și telegrafului.

Agenția T.S.S.S. anun*5 că 
a încetat din viată. în vîrstă de 73 
de ani. cunoscuta artistă sovietică de 
teatru si cinema. Liubov Orlova. 
Spectatorii din tara noastră au cu
noscut talentul multilateral al artis
tei din filmele ..Volga-Volga". „Cir
cul". „Băieții veseli". „Primăvara" și 
altele. în ultimii ani. Liubov Orlova 
a jucat pe scena teatrului „Mosso- 
viet".
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gerpres transmite : în comunicatul 
Direcției federale de statistică asu
pra îndeplinirii planului de stat pe 
anul 1974 se subliniază că economia 
națională a R. S. Cehoslovace a în
registrat o evoluție pozitivă. Obiec
tivele principale ale planului 
au fost îndeplinite, iar unele 
ele chiar depășite.

Comparativ cu 1973, venitul 
nai a înregistrat anul trecut o creș
tere cu 5,2 la sută, producția indus
trială cu 6,2 la sută, cea agricolă cu 
3 la sută, iar volumul construcțiilor 
cu 7 la sută. S-au dezvoltat într-un 
ritm superior celui realizat pe în
treaga economie industriile construc-

anual 
dintre
națio-

toare de mașini (8,5 la sută), mate
rialelor de construcții (8,2 la sută), 
neferoasă (7,7 la sută). prelucrării 
lemnului (7.6 la sută). Planul de stat 
pe anul trecut a fost depășit cu 8,7 
la sută in sectorul investițiilor, in- 
trind în producție capacități indus
triale de mare însemnătate pentru 
economia țării. Productivitatea mun
cii a sporit în industrie cu 5.4 la 
sută, iar în construcții cu același pro
cent. Au fost construite și date în 
folosință în întreaga tară 127 000 lo
cuințe.

La sfîrșitul anului 1974. R. S. Ceho
slovacă avea 14 742 000 locuitori, din 
care 10 026 000 în R. S. Cehă și 
4 716 000 în R. S. Slovacă.

DțjmM
• PENTRU PROTEJA

REA MEDITERANEI.
Barcelona urmează în curind 
să aibă loc o reuniune inter- 
guvernamentală consacrată exa
minării modalităților de pro
tejare, în viitor, a Mării Me- 
diterane împotriva poluării. 
Reuniunea a fost inițiată de 
Programul O.N.U. pentru me
diul înconjurător (U.N.E.P.), 
în cooperare cu F.A.O. Me- 
diterana, se precizează in
tr-un document al U.N.E.P., 
este mărginită de 150 de loca
lități cu o populație de aproxi
mativ 100 milioane de locuitori, 
care urmează să se dubleze 
pînă în anul 2 000. în acest con
text și avindu-se în vedere pe
ricolele de poluare a apelor ma
rine, sînt necesare acțiuni ur
gente pentru depistarea și com
baterea factorilor polaanți.

• CIUDAD DE MEXI
CO SE SCUFUNDĂ. 
Edilii sînt tot mai îngrijorați 
de procesul de scufundare len
tă a capitalei mexicane. în 
urmă cu 25 de ani, Ciudad de 
Mexico se afla la o altitudine 
cu peste 7 metri mai mare de- 
cît astăzi. Avînd în vedere că 
rata scufundării este în prezent 
de 15 cm pe an, specialiștii au 
calculat că în 50 de ani capitala 
Mexicului se va fi scufundat 
foarte mult. în caz că nu va fi 
găsită la timp o modalitate de 
frînare a acestui fenomen. în 
prezent, repararea distrugerilor 
provocate edificiilor și străzilor 
necesită anual 80 milioane do
lari.

• RAVAGIILE CICLO
NULUI „DEBORAH". 
Trecînd deasupra părții sudice 
a Republicii Malgașe, ciclonul 
„Deborah", care a avut o 
viteză de 180 km pe oră, a de
vastat în întregime orașul Fort 
Dauphin, provocind moartea a 
trei persoane și rănirea a mai 
multor altora. „Deborah" a fost 
localizat luni dimineața intre 
Capul Sfinta Maria (Republica 
Malgașă) și Durban (R.S.A.). 
Biroul meteorologic din Dur
ban a anunțat că ciclonul a tre
cut, luni, la aproximativ 100 km 
nord de acest oraș și a prezis 
furtuni puternice pe mare și 
de-a lungul coastelor sud-afri- 
cane.

• FENOMEN IONO- 
SFERIC UNIC. Prto lansa- 
rea laboratorului spațial „Sky- 
lab", la 14 mai 1973, s-a creat 
temporar, după cum anunță ul
timul număr al revistei ame
ricane „Science", o „vastă 
gaură" în ionosferă. Revista re
marcă că este vorba despre un 
„fenomen ionosferic spectacu
los, unic în ce privește amploa
rea sa în spațiu și în timp". 
Corpul celei de-a doua trepte a 
rachetei propulsoare a declan
șat, la o altitudine situată între 
273—442 km, o serie de reacții 
chimice, care au dus la dimi
nuarea considerabilă a electro
nilor ionosferei într-o regiune 
cu un diametru de circa 1000 
km. în decurs de aproximativ 
15 minute, densitatea electroni
lor a scăzut aproape la jumă
tate, revenind la normal abia 
după cîteva ore.

• PITICI... CU SUR
PRIZE. în cursul unei lecții 
cu privire la diferite tipuri de 
explozibile, la o bază navală 
din Danemarca, unul din 
cursanți a remarcat : „Cu așa 
ceva la noi în sat se împodo
besc grădinile". Trimisă de ur
gență in satul respectiv, o co
misie alcătuită din experți a 
constatat că nu mai puțin de 22 
de bombe neexplodate, rămase 
din timpul războiului, fuseseră 
vopsite in culori vii și folosite 
ca... pitici ornamentali de gră
dină. Un locuitor încercase 
chiar, din fericire fără succes, 
să taie o bombă pentru a face 
din ea grătar, iar un altul avu
sese intenția de a duce „piticul 
din grădină", aflat în posesia 
sa. la fier vechi, pentru reto
pit. Bombele au fost imediat 
dezamorsate, „piticii" devenind 
astfel inofensivi abia acum, 
după trei decenii.

• MUZEU PICASSO. 
Recent s-a anunțat la Paris in
tenția oficialităților de a des
chide, spre sfîrșitul anului vii
tor. un mare muzeu Picasso. 
Hotărîrea, mai veche de altfel, 
s-a definitivat în urma tratati
velor cu Jacqueline Picasso, 
văduva pictorului, principala 
moștenitoare a operelor aces
tuia. Tablourile — peste 300 la 
număr — vor fi găzduite de 
„Hotel de Juigne" din cartierul 
Marais, una din cele mai re
marcabile mărturii arhitectu
rale ale epocii lui Ludovic al 
XIV-lea. Va fi cel mai impor
tant muzeu Picasso din lume 
și, în același timp, centru pen
tru studierea operelor marelui 
artist, mort în aprilie 1973.

• TORNADELE SI CIR
CULAȚIA PE STÎNGA. 
S-ar putea ca în Statele Unite 
să se adopte circulația pe par
tea stingă a șoselelor, in vede
rea reducerii numărului tot 
mai mare de tornade care bîn- 
tuie în această țară, producind 
numeroase pagube materiale. 
Oamenii de știință și-au dat 
seama că, la nord de Ecuator, 
autovehiculele care circulă pe 
partea dreaptă a șoselelor, însă 
pe benzi opuse, pot genera pro
ducerea unor vîrtejuri care sînt 
suficient de puternice pentru a 
se transforma, apoi, în tornade. 
S-a constatat că sîmbăta, ‘ cind 
traficul autocamioanelor în 
S.U.A. este redus și se realizea
ză mai mult pe o singură direc
ție. frecventa de producere a 
tornadelor coboară cu 14 la sută 
sub medie. Numărul tornadelor 
a crescut de șase ori în Statele 
Unite în ultimii 40 de ani, înre- 
gistrîndu-se totodată și o spo
rire rapidă a autovehiculelor, 
care în prezent se ridică la 26 
milioane.
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