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în Capitală au continuat, joi, lu
crările Consfătuirii activului de par
tid și de stat din agricultură, din 
cercetarea științifică agricolă, din 
domeniul îmbunătățirilor funciare și 
din piscicultura.

în cadrul celor cinci sectoare, cit 
și al secțiunilor constituite pe subra- 
muri economice și grupe de jude
țe cu condiții pedoclimatice asemă
nătoare, au luat cuvintul aproape 600 
de participanți — președinți de con
silii intercooperatiste, de cooperative 
agricole de producție, directori de

întreprinderi agricole de stat, ai u- 
nor stațiuni de mecanizare a agricul
turii, institute de cercetări, oameni 
de știință, secretari ai organizațiilor 
de partid din unități agricole socia
liste de stat și cooperatiste, cadre de 
conducere din Ministerul Agricultu
rii, Industriei Alimentare și Apelor, 
U.N.C.A.P., din alte instituții cen
trale din diferite domenii de activi
tate economică.

Lucrările se reiau vineri diminea
ță în plenul consfătuirii.

(Agerpres)

Rezultate de prestigiu 
în îndeplinirea planului

în ziua de 6 februarie 1975 a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Au luat parte ca invitați șefi de secție 
la C.C. al P.C.R., membrii guvernului, pri
mii secretari ai comitetelor județene de 
partid, alți activiști de partid și de stat.

La primul punct al ordinii de zi, Comi
tetul Politic Executiv ă analizat îndepli
nirea planului național unic de dezvoltare 
economico-socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1974, în legătură cu care 
au luat cuvîntul numeroși vorbitori.

în încheierea discuțiilor la acest 
punct, a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU.

Comitetul Politic Exqcutiv și-a însușit în 
unanimitate concluziile prezentate de se
cretarul genera] al partidului.

» Analiza și concluziile au evidențiat fap
tul că, în anul 1974, oamenii muncii, sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, au obținut noi și importante 
succese în dezvoltarea economico-socială 
a țării, în ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor.

Marea întrecere socialistă în cinstea ce
lei de-a 30-a aniversări a eliberării patriei 
și a Congresului al Xl-lea al partidului, 
care a cuprins masele largi de oameni ai 
muncii din toate domeniile de activitate, 
firopunîndu-șî ca țel realizarea cincinalu- 
ui înainte de termen — obiectiv de im

portanță națională — a demonstrat cu 
putere că toți cei ce muncesc din patria 
noastră, fără'deosebire dg naționalitate, 
acționează cu energie și abnegație pentru 
aplicarea în viață a politicii Partidului 
Comunist Român de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Comitetul Politic Executiv a constatat 
cu satisfacție că în anul care a trecut eco
nomia națională s-a dezvoltat în ritmuri 
înalte, s-a adîncit procesul de moderni
zare a structurii producției, a fost aplica
tă cu consecvență politica partidului de 
repartizare rațională teritorială a forțelor

de producție. Au fost luate măsuri de îm
bunătățire a laturilor calitative ale activi
tății economico-sociale : au fost reduse în 
continuare cheltuielile materiale de pro
ducție, a sporit productivitatea muncii, iar 
resursele materiale și potențialul uman au 
fost mai bine folosite. Anul 1974 a mar
cat o creștere simțitoare a volumului 
schimburilor economice externe ; în cursul 
anului s-au realizat noi și importante ac
țiuni de cooperare cu țările socialiste, cu 
țările care au pășit pe calea dezvoltării 
independente, cu țările capitaliste dezvol
tate, cu toate statele lumii. Succesele obți-. 
nute în industrie și agricultură, în toate 
domeniile producției materiale au permis 
realizarea de noi progrese în înfăptuirea 
obiectivelor programatice ale partidului 
de creștere neîntreruptă a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului ; în anul 
1974 s-a trecut la cea de-a doua etapă a 
majorării retribuției oamenilor muncii în 
actualul cincinal. Este de remarcat faptul 
că dezvoltarea economico-socială a 

'României s-a înfăptuit în condițiile asigu
rării stabilității prețurilor, ale unei circu
lații bănești sănătoase, asigurîndu-se ast
fel întărirea în continuare a monedei na
ționale.

Comitetul Politic Executiv, dînd o înaltă 
apreciere eforturilor depuse de clasa 
muncitoare, de țărănime, de intelectuali-, 
tate pentru obținerea acestor remarcabile 
rezultate, își exprimă convingerea că oa
menii muncii din țara noastră, fără deo
sebire de naționalitate, vor milita cu fer
mitate în continuare pentru a da viață 
istoricelor hotărîri ale Congresului al 
Xl-lea al partidului, pentru a îndeplini în 
cele mai bune condiții sarcinile economice 
și sociale ce le revin în 1975, că nu-și vor 
precupeți eforturile pentru înlăturarea 
lipsurilor și neajunsurilor care s-au mai 
manifestat în 1974, pregătind astfel în 
med corespunzător trecerea la cincinalul 
1976—1980.

Este necesar ca ministerele economice, 
comitetele județene, municipale și orășe
nești de partid să ia măsuri energice pen-

X

tru a urmări în mod concret, pe fiecare 
întreprindere și produs în parte, îndepli
nirea ritmică a planului de producție la 
toți indicatorii, pentru a asigura îndepli
nirea planului de investiții, punerile în 
funcțiune la termen a obiectivelor econo
mice planificate și realizarea de către 
acestea a parametrilor proiectați.

Comitetul Politic Executiv stabilește ca 
ministerele, centralele și întreprinderile in
dustriale, 
partid să 
reducerea 
sumurilor 
pentru ca 
rădăcineze temeinic în conștiința fiecărui 
cetățean al patriei noastre, în practica 
muncii de zi cu zi a tuturor organelor de 
partid și de stat. Totodată, trebuie luate 
măsuri rrtai hotărîte pentru ca întreprinde
rile economice, fiecare cetățean să parti
cipe la colectarea tuturor deșeurilor și să 
se asigure valorificarea corespunzătoare 
a acestora.

Este necesar să se acorde o mare aten
ție sporirii productivității muncii prin me
canizarea și automatizarea proceselor de 
producție, asigurarea calificării muncito
rilor, îmbunătățirea organizării producției 
și a muncii, întărirea ordinii și disciplinei 
în toate întreprinderile.

Comitetul Politic Executiv cere ministe
relor, centralelor și întreprinderilor indus
triale, tuturor organelor și organizațiilor 
de partid să manifeste o înaltă responsa
bilitate pentru a se asigura cu prioritate

organele și organizațiile de 
acționeze în continuare pentru 
cheltuielilor materiale, a con- 
de energie și materii prime, 
spiritul de economie să se în-

© în județul Brașov
BRAȘOV (Corespondentul „Scîn- 

teii", Nicolae Mocanu). — Deși pla
nul producției industriale a județu
lui Brașov crește in acest an cu a- 
proape 21 la sută, colectivele între
prinderilor au încheiat prima lună a 
ultimtilui an al -cincinalului cu re
zultate prestigioase. Astfel, planul 
producției globale a fost depășit cu 
94,5 milioane lei, planul producției- 
marfă cu aproape 30 milioane lei, 
iar cel al productivității muncii cu 
circa 500 
realizate 
județului 
tele, în : 
laj chimic, 3 000 rulmenți, 400 tone 
metanol, 200 tone îngrășăminte chi
mice și altele. Realizări notabile s-au 
înregistrat și în domeniul investiții
lor ; planul de construcții-montaje a 
fost denășit, efectuîndu-se un volum 
de lucrări cu 69 la șută mai mare 
decît în luna ianuarie 1974.

a depășit planul la export cu 20 la 
sută. Cu entuziasm Și ’ ” 
lucrat și pe șantiere, 
realizîndu-și planul pe 
rie in proporție de 11Ș,2

hărnicie s-a 
constructorii 
luna ianua- 
la sută.

orașului

lei pe angajat. Depășirile 
în luna ianuarie la nivelul 
se concretizează, între al- 

600 tone otel. 140 tone uti-

© în județul Prahova
PLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn- 

teii", Constantin Căoraru) — Colec
tivele industriale din județul Pra
hova au realizat planul producției și 
marfă pe luna ianuarie în proporție 
de 101,6 la sută și, respectiv, 101,7 la 
sută. Astfel, muncitorii, tehnicienii și 
inginerii prahoveni au dat peste pre
vederile planului lunii ianuarie a- 
proape 300 tone cărbune net, 7100 
tone benzine și petroluri, 255 tone 
oțel aliat, 100 rulmenți mari speciali, 
150 de tone dimetil tereftalat, 240 
anvelope ATA, 560 000 metri pătrați 
geam tras, 6 000 metri pătrați țesă
turi, o instalație de foraj și multe 
alte produse. Concomitent, județul

bilitate pentru a se asigura cu prioritate 
produsele destinate exportului la condi
țiile tehnice și de calitate cerute de piețele 
externe, pentru respectarea întocmai a 
contractelor încheiate cu firmele străine.

Comitetul Politic Executiv a hotărît să 
fie dat publicității Comunicatul cu privire 
la dezvoltarea economico-socială a Re
publicii Socialiste România în anul 1974.

★
Comitetul Politic Executiv a rezolvat, în 

cadrul ședinței, unele probleme din do
meniul industriei, comerțului exterior și 
relațiilor externe. r

Energia termică
mai bine

utilizată
O noutate de ultimă, oră in

formează că energia
conținută de cocsul
elaborat nu va mai fi 
Paralel cu lucrările de______
ție a bateriei de cocsificare nr. 
5 de la Combinatul siderurgic 
Galați, a fost începută și con
strucția unei instalații de stin
gere uscată a cocsului, prima de 
acest tip din țară. Spre deose
bire de procedeul clasic de stin
gere cu apă, noua instalație fo
losește ca agent de stingere ga
zul recirculant. Un schimbător 
de căldură intercalat in circuit 
recuperează căldura, servind la 
producerea de abur tehnologic 
necesar uzinei cocsochimice. iar 
surplusul va fi folosit la produ
cerea de energie electrică. In
stalația va servi bateriile de 
cocsificare nr. 5 și nr. 6, fiecare 
cu o producție anuală de 660 000 
tone cocs.

termică 
proaspăt 
pierdută, 
construc-

® în indusfria
Sf. Gheorghe

SF. GHEORGHE (Coresponden
tul „Scinteii". Tomliri Gâza). — 
Antrenați în marea întrecere socia
listă pentru devansarea realizării- 
cincinalului, harnicii muncitori ai 
unităților industriale ale orașului 
Sf. Gheorghe obțin noi succese. Ast
fel, de la începutul anului și pînă in 
prezent s-au produs peste prevede
rile planului 24 000 metri pătrați țe
sături tip bumbac, 2 350 hectolitri 
lapte și produse lactate, mobilă în 
valoare de 550 000 lei, echipament 
electric auto în valoare de 525 000 
lei, precum și alte produse în va
loare totală de peste 3,5 milioane 
lei.

© în județul Bacău
BACĂU (Corespondentul „Scîn- 

teii", Gheorghe Baltă). — Pînă 
acum, colectivele din 16 întreprin
deri industriafe Și unități economice 
din județul Bacău au raportat înde
plinirea înainte de termen a sarci
nilor de plan ce le reveneau pentru 
actualul cincinal. între acestea se 
numără întreprinderea de postav 
„Proletarul", grupul de șantiere „E- 
lectromontâj", întreprinderea de 
confecții, șantierul nr. 3 instalații 
din Bacău, U.E.I.L. Agăș, inspecto
ratul silvic. Calculele arată că, pină 
la finele anului, toate aceste unități 
vor realiza o producție suplimentară 
în valoare de peste un miliard lei.

Halo și mașini moderne la între
prinderea de fire și fibre sintetice 

din Săvineștitot din... Craiova?
Despre dotarea noilor carii ore

ințe și dotările aferente (sociale, co
merciale, servicii publice), pentru ca 
populația mutată in noile zone să 
aibă de la început asigurate condi
țiile necesare satisfacerii nevoilor co
tidiene.

Pe baza unor investigații amănun
țite făcute în fiecare din cele 7 car
tiere, apreciem și noi, ca și tovară
șul prim-vicepreședinte, că edilii Cra- 
iovei s-au străduit, și în bună parte 
au reușit, să realizeze acest dezide
rat. Așa, de pildă, în toate cartierele 
noi funcționează, în prezent, cîte o 
circumscripție medicală, iar in două 
dintre acestea — Calea București și 
Brazda lui Novac — și cite un cabi
net stomatologic ; în fiecare cartier 
s-au construit pînă acum creșe și gră
dinițe — 19, în totâl, cu o capacitate 

' de circa 3 000 locuri ; pentru servirea 
populației s-au construit, de aseme
nea, cite 1—2 complexe comerciale.în 
fiecare cartier, iar în ultimii ani și 
cite o mică piață ; în 5 dintre cele. 7 
cartiere noi există, la ora actuală, 
cite un complex al cooperației meș
teșugărești și cîte un oficiu poștal cu 
cabină telefonică.

Așadar, la o primă vedere se con
stată că noile cartiere de locuințe ale 
Craiovei dispun în general de dotă
rile strict necesare.

...Un popas ceva mai îndelungat am 
făcut însă în cartierul „Craiovița 
nouă" — al treilea ca mărime al o- 
rașului. Ce constatăm aici ? „Inven
tarul" dotărilor existente la ora ac
tuală este ușor de făcut : un com
plex comercial care cuprinde circa 10 
unități de servire, o farmacie, o uni- ■ 
tate de reparații'ra'dio-televizoare și... 
atît. Sînt ele oare suficiente ? în lo
cul răspunsului’ pe care l-am putea 
da noi, reporterii, să ascultăm opi
niile a doi dintre locatarii acestui 

■ cartier : „Deși cartierul nostru a a- 
juns la o populație de aproape 18 000 
locuitori, organizarea dotărilor strict 
necesare se află aici abia la început" 
— ne spune Radu Băla. „în toate in- 
tîlnirile cu tovarășii de la primărie, 
de la alte organe — ne mărturisea ți 
Cornel Trică — am informat mereu 
despre 
tat că, 
riă -

. Ce-ați scrie, dacă ați fi reporter, 
despre modul cum sînt dotate noile 
cartiere ale orașului ? — l-am între
bat pe tovarășul MARIN NASTASE, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului municipal 
Craiova. „N-aș scrie — ne-a răspuns 
prompt domnia-sa — nici că stăm 
foarte bine, nici că stăm rău. Aș scrie 
că mâi sînt multe de făcut, dar nu 
toate depind numai de noi, de primă
rie. Dar ca să înțelegeți acest lucru, 
vă rog să faceți o vizită prin , noile 
ansambluri de. locuințe".

La Craiova s-a construit mult și 
frumos. Vizităm cele 7 cartiere noi, in 
care locuiesc aproape 100 000 de ce
tățeni (Brazda lui Novac — peste 
24 400 ; Calea București — 24 200 ; 
Craiovița nouă — circa 18 000 ; Valea 
roșie — 16 370 ; Calea Severinului — 
8 260; 1 Mai — 4 000; Piața Gării 
— .3850) și încercăm să deslușim în 
ce măsură s-a realizat — așa cum 
prevăd indicațiile conducerii de par
tid — o corelare corespunzătoare în- 

dezvoltarea construcției de locu-
(Agerpres)

Pe una din magistraieie marelui

Idealul înaintat,

caiuer bucuieșiean „Balta Albă*
II

Foto : E. Dichiscanu

A
seva poeziei

Frumosul, și implicit 
frumosul poetic, este o 
esență a vieții — nu 
numai un produs oare
care — făcut să co
respundă unei aspira
ții generale a omului 
către perfecționare. ,A- 
ceste aspirații le pu
tem numi idealuri. La 
elaborarea și stabilirea 
structurii poeziei, din
colo de preocupările 
tehnice și profesionale, 

■ are loc o servire a 
acestor necesități su
preme, și aceasta con
stituie o componentă 
în .plus, atit la origi
nea cit și Ia afirmarea 
poetică, care leagă no
țiunea de frumos de 
rostui vital și istoric 
— o componentă a u- 
nor idealuri care dau 
sensul poeziei și nive
lul ei de valoare. Poe- 

.zia este 
realizarea 
fesională, 
nui gust,
mgi atîta, căci ea nu 
se reduce-numai la a- 
cest lucru, ci este a- 
ceasta plus un ideal, 
exprimînd o substanță 
cit mai completă; A 
lipsi concepția poeziei 
de idealul ei însem
nează a tăia jumătate 
din sensul ei, însem
nează a produce o mu
tilare a noțiunii însăși 
de poezie și, în conse-

mei alese sau colora
te. Idealurile poeziei 
răsar de obicei din 
idealurile istoriei 
mane și sînt legate de

■ o epocă sau alta. Ele 
reflectă zbuciumul și 
pasiunea pe care o

cință, a funcțiunii ei. 
Poezia există ca atare 
pe aceste două picioa
re ale ei, care sînt 
idealul ei și structura 
ei tehnică. Altminteri 
ea nu există. Amîn- 
două fac parte din în
săși natura ei și istoria trezesc marile cerințe 
literară examinează 
atît un factor cît și pe

însemnări de
Dragoș 

VRÂNCEANU

ex- 
de-

cu- 
mai

u-

în adevăr 
tehnico-pro- 
aplicarea u- 
dar nu nu-

celălalt spre a-și 
prima opiniile ei 
cisive.

Idealul poetic 
prinde o vedere
largă asupra realității, 
în care se includ ele
mente etice, raționale, 
de comportament, care 
privesc pe cei mulți 
și destinul lor, care 
arată o aspirație ce se 
referă la un întreg 
grup de oameni. Poe
zia, ca și spiritul ei, 
iși trage cuprinderea 
din aceste dimensiuni, 
care implică și farme
cul estetic, întrucît 
ceea ce exprimă în în
tregime pe om este în 
primul rînd o atracție 
a conținutului spiri
tual, nu numai a for

sociale și patriotice și 
reprezintă o sporire a 
voinței și a impulsu
lui de a le îndeplini.

Istoria noastră lite
rară consemnează o 
identitate constantă 
între idealurile națio
nale și sociale și idea
lul poetic. Se poate 
spune că idealul poe
tic al perioadei de 
înflorire și afirmare 
primară a poeziei ro
mâne a fost acela care 
a străbătut .masele, a- 
cela al independenței 
țării, al dreptății so
ciale, idealul etic al 
purității de simțire a 
exigențelor de pro
gres, al ridicării clasei 
țărănești totdeauna o- 
ropsite, al înlăturării 
oligarhiilor, al vieții 
echilibrate și sănătoa
se legat de pacea 
și munca dreaptă a 
omului. După elibera
re. cind țara și colec
tivitatea românească

(Continuare 
în pag. a V-a)
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în cuptoarele» electrice 
clocotea fierul topit izbuc
nind în miniaturale ex
plozii solare. Lumina me
talului incandescent țișnea 
orbitoare., totul in jur 
dominat de vuietul ” 
rii metalului, ca și 
părticică din astrul 
fi fost captată de 
și ținută in prizonierat pină 
in clipa cînd conținutul gi
ganticelor retorte — ajuns 
după tratarea cu elemente 
înnobilatoare la suprema 
ipostază de oțel înalt aliat
— avea să fie eliberat prin 
balansarea întregului cup
tor într-o cascadă de rubin 
lichid și turnat în formele 
.lingourilor. Trei șarje in 24 
de ore din fiecare dintre 
cele trei cuptoare.de cite 
50 de tone, alte șase șarje 
din perechea de cuptoare 
de cite zece tone mențin zi 
și noapte frontul oțelarilor 
tirgovișteni sub foc conti
nuu, căci aici, odată por
nit asaltul pentru înălțarea 
măriei sale oțelul în ceta
tea de scaun a Tirgoviștei
— prin memorabila șarjă 
inaugurală din 14 decembrie 
1973 — efortul autodenfși- 
rii nu mai poate fi oprit 
niciodată.

Asta este și mîndria oțe- 
larilor tirgovișteni ; au ri
dicat intr-un timp record o 
oțelărie dintre cele 
moderne, ambiționată 
nu ' 
au 
un 
iși 
extindere la amploarea sta
bilită de planurile de dez
voltare a acestei importan
te baze siderurgice, menită

era 
fierbe- 

cînd o 
zilei ar 
oameni

mai 
să 

dea decît oteluri nobile, 
aprins de mai bine de 
an primele cunttjare și 
continuă lucrările de

să satisfacă toate 
tării intr-un domeniu 
mare competitivitate, 
pentru industriile de 
șini-unelte : oțelurile 
aliate, inoxidabile, cu 
cuvînt — nobile. Anul 1975 
va marca intrarea în pro
ducție a trei rioi obiective

cererile 
de

inalt 
un

nătoria. Cincinalul următor 
prevede o creștere a inves
tițiilor în perimetrul între
prinderii de oteluri aliate 
din Tirgoviște cu 4 miliar
de mai mult decît în actua
lul plan cincinal.

Studiul inițial tehnico-e- ____________ ,____ ,
conomic cu privire la capa- ' pare mai scurt .decît

milioane tone anual, 
dență ce nu ne apare prea 
îndepărtată, ci doar atit 
cit puii de oțelari tîrgoviș- 
teni, care se nasc astăzi, să 
crească pînă la vîrsta șco
lară, timp care, dacă îl 
evaluăm retrospectiv, ne a-

mo-

PLATFORMA UMANĂ A TÎRGOVIȘTEI (II)

Un sfrop din
cel mai nobil otel

Reportaj de loan GRIGORESCU

aflate în fază avansată de 
construire de către cei ce 
inaltă și cresc puterea ote
lului tirgoviștean : lamino
rul de grosisori și semifa
bricate. laminorul de benzi 
electrotehnice și tablă sub
țire. alte trei cuptoare elec
trice de cite o sută de tone 
fiecare — ceea ce. pentru 
topitorii și oțelarii de aici, 
va insemna triplarea pro
ducției actuale. Tot in acest 
an. așa cum spun ei, se vor 
„ataca" alte trei noi obiec
tive : laminorul de sîrmă. 
trăgătoria de bare și tur

citatea acestui gigant al o- 
țelului românesc prevedea o 
producție anuală de 1 mi
lion tone, dar, în urma vi
zitei de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din de
cembrie 1973, a analizei ș: 
dezbaterilor asuora realelor 
aosibiljtăți de dezvoltare a 
întreprinderii, s-a ajuns la 
concluzia că. prin folosirea 
mai judicioasă a spațiului 
și prin aplicarea celor mai 
înaintate tehnologii, capa
citatea acestuia va putea 
atinge în anii 1982—1983 
.nivelul unei producții de 2

mentul cînd aici, pe scu
tul de glie strămoșească de 
pe pieptul bombat dintre 
Dîmbovița și Ialomița, la 
porțile dinspre apus ale ce
tății de scaun, se băteau 
primii țăruși hotărnicind 
oențru platforma industria
lă a Tirgoviștei 
viitorului.

Atunci. într-una 
lele acelui început, 
fi văzuți pe străzile bătri- 
nului oraș, căruia ceasul îi 
bătea un ritm nou, patru 
bărbați purtînd către casă 
un

sbațiul
din zi- 
puteau

dulap. Erau primii in-

gineri, care veniseră aici de 
pe alte meleaguri ale tării 
și dulapul acela era cea 
dinții „investiție" a lor, 
personală, pentru încăperea 
luată cu chirie în care lo
cuiau împreună. Veniseră 
de la Reșița, de la Galați și 
Hunedoara. Pe trei dintre 
ei i-am întilnit și acum in 
noua Tîrgoviște. Cel mai 
tînăr avea atunci 27 de ani 
și apucase să lucreze, in 
paralel; cu urmarea facul
tății, cinci ani, ca tehnician, 
și apoi ca inginer, la Reșița. 
Ceilalți îi spuneau „copi
lul", dar el era tinărul co
munist Victor Mihu care 
azi, la 32 de ani, îndepli
nește . funcția de director 
tehnic al întreprinderii de 
oțeluri, aliate. Al doilea, 
Nicolae Ojovan, a venit 
aici cu misiunea de pro
iectant general al platfor
mei și, pentru ca să nu mai 
poată spune apoi că proiec
tul este criticabil, a fost 
numit director al întreprin
derii. deci „beneficiar" al 
propriului său proiect. Are 
47 de ani, dar, cînd este în
trebat de vîrstă, răspunde 
scurt : „Lucrez la o uzină 
în care media de vîrstă a 
oamenilor este de 25 de 
ani".

Al treilea. Costache Za- 
pis. om cu timplele cărun
te. cu fața parcă cioplită 
de dalta unui sculptor in- 
țr-o rocă dură, după ce a 
retrăit pasiunea sa dintot- 
deauna de a o lua „de la 
iarbă", adică de la începu
tul începuturilor și de a ■ 
colabora la înfăptuirea de

(Continuare în pag. a IV-a)

insuficiența dotărilor, am ară- 
practic, cartierul nostru se a- 
prin îndepărtarea sa față de

Constantin PRIESCU 
Nicoîae BĂBALAU

(Continuare în pag. a Il-a)
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IN întreaga țara continua iii. Politica pentru care vota
Adunările pentru desemnarea de candidați
ai Frontului Unității Socialiste in alegerile

7. Securitatea socială a cetățeanului

de deputați pentru Marea Adunare Națională
și consiliile populare /

Pe tot cuprinsul tării continuă să 
se desfășoare entuziaste adunări e- 
lectorale. în cadrul cărora sînt pro
puși candidații Frontului Unității 
Socialiste pentru alegerile de la 
9 martie.

în adunările care au avut loc în 
cursul zilei de 6 februarie.* pentru 
Marea Adunare Națională au fost 
propuși următorii candidați :

în MUNICIPIUL BUCUREȘTI — 
Șerban Teodorescu, director al între
prinderii de mecanică fină, și Con
stantin Răduți, director al întreprin
derii de mașini electrice București. în 
Circumscripția electorală nr. 6 Vitan ; 
Iosif Francisc Augustin, conducătorul 
arhiepiscopiei romano-catolice Bucu
rești. în Circumscripția electorală nr. 
15 Ferentari ; Suzana Gâdea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R.. pro
rector al Institutului politehnic 
București, si Zoe Dumitrescu-Bușu- 
Ienga, profesor la Universitatea 
București, în Circumscripția electo
rală nr. 21 Banu Manta ; Cornel Mi- 
huleeea. director general al Centra
lei industriale de telecomunicații si 
automatizări, și Alexandru Necula, 
director general al Centralei indus
triale de motoare și materiale elec
trotehnice. în Circumscripția electo
rală nr. 27 — Tei.

în județul ALBA — loan Iancu, 
secretar al comitetului de partid la 
întreprinderea mecanică Cugir, și 
Artenie Lăncrăjan, tehnician, secre
tar al organizației de partid al sec
ției mecanice de la întreprinderea 
mecanică Cugir, în Circumscripția 
electorală nr. 3 Cugir ; Traian Popa, 
director la unitatea forestieră de ex
ploatare și transport Cîmpeni, și 
Vasile Petrușel, director la între
prinderea de prelucrare a lemnului 
Cîmpeni, în Circumscripția electorală 
nr. 4 Cîmpeni.

în județul ARAD — Ion Blăgăilă, 
director la întreprinderea de strun
guri Arad, și Aurel Ciorugă, director 
tehhic al întreprinderii de vagoane 
Arad, în Circumscripția electorală 
nr. 2 Arad-Vest.

în județul ARGEȘ — Valentin 
Ioniță, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., director general al Combina
tului petrochimic Pitești, și Gheor
ghe Zamfirescu, directorul Combi
natului de articole tehnice din cau
ciuc Pitești, în Circumscripția elec
torală nr. 9 Morărești...

în județul BACĂU — Valeriu Ceo- 
cionică, director general al Institu
tului de cercetări pentru electronică, 
automatizări și mecanică fină, în. 
Circumscripția electorală nr. 6 Sas- 
cut ; Dumitru Căuilă, director al 
Institutului de proiectări pentru in
dustria chimică, în Circumscripția 
electorală nr. 8 Tg. Ocna.

în județul BIHOR — Titus Po- 
povici, membru al C.C. al P.C.R., 
scriitor, în Circumscripția electorală 
nr. 5 Beiuș.

în județul BRAȘOV — Gheorghe 
Dumitrache, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal Brașov al P.C.R., în Cir
cumscripția electorală nr. 1 Orașul 
Vechi.

în județul BUZĂU — Catița Teo
doreanu, secretar al comitetului de 
partid al întreprinderii de confecții din 
Rm. Sărat, si Aurelia Popescu, secre
tar al comitetului de partid al Fa
bricii de țigarete Rm. Sărat. în Cir
cumscripția electorală nr. 3 Rm. Să
rat.

în iudetul CLUJ — Elena Peter, 
maistru la întreprinderea de pielărie

si încălțăminte „Clujeana", vice
președinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. si Iren Szcntkiraly, pre
ședinta comitetului sindicatului la 
Fabrica de porțelan. în Circumscrip
ția electorală nr. 2 Gheorghieni ; 
Paul Nagy. membru al C.C. al-P.C.R.. 
secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., în Circumscripția electorală 
nr. 6 Turda.

în județul CONSTANȚA — Con
stantin Savidis, directorul Combina
tului lianți și azbociment, și Zaharia 
Manta, secretar al comitetului de 
partid al întreprinderii metalurgice 
de utilaje Medgidia, în Circumscrip
ția electorală nr. 7 Medgidia ; Virgil 
Teodorcscu, membru al C.C.-al P.C.R., 
vicepreședinte al Uniunii; scriitorilor, 
în Circumscripția electorală nr. 8 
Cernavodă.

în județul DÎMBOVIȚA — Con
stantin Pîrvulescu, membru al Comi
siei Centrale de Revizie, în Circum
scripția electorală nr. 5 Titu.

în județul DOLJ — Cristina Po
pescu, maistru principal, secretar al 
comitetului de partid al întreprinde
rii de confecții din Crarova, și 
Crăciuna Duțan, controlor de calitate 
la întreprinderea „Independenta". în 
Circumscripția electorală nr. 4 Craio- 
va-Sud.

în județul GALAȚI — Gheorghe 
Lupea. Erou al Muncii Socialiste, șef 
de atelier la Șantierul naval Galați, 
în Circumscripția electorală nr. 1 
Galați-Est.

în județul GORJ — Elena Băviță, 
director la liceul ,.Tudor Arghezi" 
din.Tg. Cărbunești, și Maria Ciocîrlie, 
director la Școala generală nr. 6 din 
Tg. Jiu, în Circumscripția Electorală 
nr. 3 Tg. Cărbunești.

în iudetul HARGHITA — Elisabeta 
Bedij, muncitoare, președinta comi
tetului sindicatului de la întreprin
derea de confecții din Odorheiu- 
Secuiesc, și Estera Zoke, muncitoare, 
președinta comitetului sindicatului de 
la întreprinderea de ață și filatură, 
in Circumscripția ■ electorală nr. 5 
Cristuru-Secujesc.

în județul HUNEDOARA — Ana 
Herlea, tehnician, secretar al comi
tetului de partid de la întreprinderea 
chimică din Orăștie, în Circumscrip
ția electorală nr. 7 Orăștie.

în județul IAȘI — loan Manciuc, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal Iași al P.C.R., în Circumscrip
ția electorală nr. 4 Alexandru cel 
Bun-Iași ; Justin Moisescu, mitropo
litul Moldovei și Sucevei, în Cir
cumscripția electorală nr. 7 Hîrlău.

Jn județul IȚFOV — dr. Popa loan 
D. Pop, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., în Circumscripția electorală 
nr. 9 Snagov.

în județul MARAMUREȘ — Va- 
sile Solomiaș; președintele Consiliu
lui popular comunal Șomcuța Mare, 
și Vasile Andercău, președintele con
siliului popular comunal Seini, 
Circțtmscripția electorală nr. 3 
meni ; Vaier Gabrian, membru 
C.C. al P.C.R.. director general 
Centralei de minereuri și metale 
feroase Baia Mare, și Ion Izvoran, 
director al întreprinderii de exploa
tare minieră Baia Sprie, în Circum
scripția electorală nr. 5 Cavnic.

In județul MUREȘ — Ion Cumpă- 
nașu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. director general al Di
recției generale a presei si tipări
turilor, în Circumscripția electorală 
nr. 5 Tîrnăveni : Mihai Dorel Popa,

în 
Ul-

al 
al 

ne-

membru supleant al C.C. al P.C.R., 
directorul Combinatului de îngră
șăminte chimice din Tg. Mureș, și 
loan Boitan, directorul Combinatului 
chimic Tirnăveni, în Circumscripția 
electorală nr. 10 Rîciu.

în județul NEAMȚ — Dumitru 
Coliu, membru al C.C. al P.C.R., 
președintele Comisiei permanente 
pentru agricultură și silvicultură a 
Marii Adunări Naționale, in Circum
scripția electorală nr. 7 Băltătești.

în iudetul OLT — Ion Tutoveanu, 
general de armată, comandantul A- , 
cademiei militare. în Circumscripția 
electorală nr. 7 Caracal.

în județul PRAHOVA — Ion Pa- 
raschiv, prim-secretar al Comitetului 
municipal Ploiești al P.C.R.. in Cir
cumscripția electorală nr. 2 Ploiești- 
Vest ; Adrian Stoica, director gene
ral al Centralei industriale de rafi
nării și petrochimie, și Ion Dimă, di
rectorul întreprinderii de anvelope 
„Victoria", în Circumscripția electo
rală nr. 3 Ploiești-Nord, Petre Ti* 
seanu. directorul întreprinderii „Nep- 
tun*‘ din Cîmpina, și Gheorghe Chivu, 
directorul întreprinderii „Poiana" 
din Cimpina. în Circumscripția elec-r 
torală nr. 7 Cîmoina ; Emilian Ro- 
deanu, vicepreședinte al Comitetului 
de stat pentru energia nucleară. în 
Circumscripția electorală nr. 10 Vă
lenii de Munte. ,

în județul SATU-MARE — Otilia 
Indre. directorul intreprinderii de 
confecții „Mondiala", si Livia Corne
lia Șoimeanu, director adjunct al in
treprinderii „Tricotex", în Circum
scripția electorală nr. 1 Satu-Mare- 
Nord.

în iudetul SĂLAJ — Nicolae 
Szabo, secretar al Comitetului co
munal de partid Carastelec. si Pal 
Olah, secretar al Comitetului comu
nal de partid Camăr. in Circumscrip
ția electorală nr. 2 Simleu Silvaniei ; 
Ana Giurgiu, directorul Liceului din 
comuna Hida. si Livia Cosma, pro
fesor la Școala generală din comuna 
Sînmihaiu Almasului, în Circum
scripția electorală nr. 5. Hida.

în județul SIBIU — Albert Klein, 
episcop al Episcopiei evanghelice, in 
Circumscripția electorală nr. 2 Si- 
biu-Centru ; Eduard Eisenburger, 
membru al C.C. al .f,C,R., ț$eșe.cțm-

■ tele Consiliului oamenilor muncii fde 
naționalitate germană, redactor-șef 
al revistei „Karpaten Rundșchau", 
în Circumscripția electorală nr. 8 
Agnita.

în județul SUCEAVA — Alexan
dru Ionescu, membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al ziarului „Scîn- 
teia“, în Circumscripția electorală 
nr. 3 Șiret ; Marin Constantin, pro
fesor la conservatorul „Ciprian Po- 
rumbescu", în Circumscripția elec
torală. nr. 5 Solea.

în județul TIMIȘ — Lucretia 
Sabău, secretar al comitetului de 
partid al intreprinderii „Textila" 
din Timișoara, și Paulina Basica, 
secretar al comitetului de. partid al 
întreprinderii de ciorapi din Timi
șoara, în Circumscripția electorală 
nr. 3 Timișoara 
Bucur, membru 
secretar general 
dustriei Ușoare, 
electorală nr. 5 
man, membru 
prim-adjunct al 
terne, în Circumscripția electorală 
nr. 9 Orțișoara.

în județul VASLUI — prof. dr. 
Radu Păun, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., șeful clinicii medicale a

Sud-Vest ; Iuliana 
al C.C. al P.C.R., 
al Ministerului In
in Circumscripția 

Lugoj ; Teodor Co
al C.C. al P.C.R., 
ministrului de in-

SISTEMATIZAREA
treaptă spre urbanizarea satelor

Este cunoscută atenția deosebită pe care Programul partidului, adop
tat de Congresul al XI-lea, o acordă dezvoltării armonioase a tuturor 
localităților țării, ștergerii treptate a deosebirilor esențiale dintre oraș 
și sat prin ridicarea satului la nivelul de dezvoltare a orașului. în 
această idee, Programul trasează liniile directoare ale sistematizării 
comunelor și satelor, care vizează realizarea unor centre puternice din 
punct de vedere economic, bine dotate edilitar, sanitar, cultural și co
mercial. Unei asemenea preocupări de lungă durată îi răspunde și Legea 
privind sistematizarea localităților 
Marea Adunare Națională ia 29

urbane și rurale — adoptată de 
octombrie 1974.

1

Clr-
Ne-

La-

Spitalului dr. I. Cantacuzino, în 
cumscripția electorală nr. 3 
grești.

în județul VÎLCEA — Lucia 
zanu, director , la Școala generală
nr. 2 din Rm. Vilcea, și Doina 
Fîrșcoveanu, profesor la Școala de 
mecanică auto din Rm. Vilcea, în 
Circumscripția electorală nr. 3 Ho
rezu ; Corneliu Teodoreanu, director 
general al Centralei industriale de 
produse anorganice Rm. Vilcea. și 
Iustin Dimitriu, director general ad
junct al Centralei industriale de 
produse anorganice, în Circumscrip
ția electorală nr. 7 Băbeni.

în județul VRANCEA — Zaharia 
Șandru, directorul întreprinderii de 
dispozitive, ștanțe, matrițe și Scule 
așchietoare din Focșani, și Ștefan 
Mihalache, maistru, secretar al co
mitetului de partid la întreprinde
rea de dispozitive, ștanțe, matrițe și 
scule așchietoare, în Circumscripția 
electorală nr. 4 Adjud.

*

La adunările electorale pentru de
semnarea candidaților Frontului Uni
tății Socialiste pentru alegerile de 
deputați in consiliile populare desfă
șurate în județul Olt au participat 
peste 21 000 de cetățeni care i-au a- 
probat, in unanimitate, pe cei 38 can
didați pentru consiliul popular jude
țean, 41 pentru consiliile populare 
orășenești și 449 pentru consiliile 
populare comunale.

Tn județul Cluj. în cadrul adună
rilor electorale au fost propuși 40 de 
candidați pentru alegerile de depu
tați în consiliul popular județean, 
peste 60 pentru consiliile populare 
municipale și orășenești și 120 pentru 
consiliile populare comunale.

în cadrul celor 68 de adunări cetă
țenești ce au avut loc pină acum in 
județul Prahova, au fost propuși 99 
candidați pentru consiliile populare 
județean, municipal, orășenești. 119 
pentru consiliile populare comunale, 
în aproape trei sferturi din numărul 
circumscripțiilor au fost propuși cite 
doi candidați. Printre candidați! pro
puși pentru consiliul popular jude
țean se află conducători de unități 
indușjțialej .instituții, unități agrico- 
le și organizații obștești, oameni care 
îsi’ aduc din plin contribuția la tra
ducerea îri viață a Directivelor Con
gresului al XI-lea al partidului, a po
liticii partidului.

In .iudetul Vrancea. 48 000 de cetă
țeni participant Ia adunări i-au sus
ținut cu căldură pe cei 339 de can
didați propuși pentru consiliile popu
lare județean, municipale, orășenești 
și comunale.

Pină la această dată, în județul 
Hunedoara, pentru organele locale 
au fost propuse 212 candidaturi, 
în județul Galați — 220, in ju
dețul Mehedinți — peste 200, in 
județul Dolj — 217, iar in județul 
Alba — 222 — cetățeni bine cunos- 
cuți și apreciați pentru participarea 
lor activă la dezvoltarea economico- 
socială a țării și a localităților lor, 
la conducerea și rezolvarea treburi
lor obștești. (Agerpres)

Printre adîncile transformări în 
bine determinate de politica parti
dului în viața societății noastre, a 
fiecărei familii, la loc de frunte se 
situează securitatea socială a cetă-, 
țcanulul. Generațiile mai virstnice 
au cunoscut din plin permanentul 
coșmar al nesiguranței zilei de mîi- 
ne, pe vremea regimului burghezo- 
moșieresc, cînd oamenii muncii se 
aflau efectiv și din toate punctele 
de vedere la cheremul 
lor și moșierilor, cînd, în practică, 
nu exista nici un fel de 
de reală protecție socială, 
caracteristici permanente se mani
festau și mai mult în perioadele 
de criză sau dificultăți economice ; 
cei care își amintesc de perioada 
crizei din 1929—1932, de sutele de 
întreprinderi ce 
îsi înbhideau por- --------------------
tile aruncind 
drumuri zeci 
sute de mii 
oameni care 
puteau g$si nică
ieri de lucru : de 
știrile zilnice des
pre sinucideri de 
șomeri, de „con
gresul învățători
lor fără posturi" 
sau demonstrații
le invalizilor flă- 
mlnzi — pot. de
sigur. prețui si 
mai bine uriașa 
cucerire pe care o 
constituie istorica 
înfăptuire a poli
ticii partidului 
comunist.

Baza politică a 
securității sociale 
a cetățeanului o 
constituie trecerea 
întregii puteri de 
stat in miinile 
toare și aliatilor 
economică — generalizarea 
prietătii socialiste. Deținerea pu
terii politice si a celei eco
nomice de către oamenii muncii 
permite' partidului să înfăptuiască 
politica de îmbunătățire continuă a 
condițiilor de trai ale poporului pe 
baza dezvoltării economiei naționa
le. în același timp, organizarea so
cialistă a economiei ferește societa
tea noastră de contradicțiile anta
goniste specifice capitalismului, de 
acțiunea acelor legi economice pro
prii acestuia care produc instabili
tate, zguduiri și crize.

Aceasta o arată pregnant realită
țile actuale din lumea capitalistă, 
unde fenomenele de stagnare eco
nomică, șomajul cu caracter de 
masă, cursul galopant al inflației, 
creșterea vertiginoasă a prețurilor 
au efecte din cele mai duteroase 
asupra cetățeanului. Pe ansamblul 
principalelor țări capitaliste (S.U.A., 
Japonia, R.F.G., Canada, Franța, 
Anglia, Italia) rata de creștere a 
preturilor a crescut de 4 ori fată de 
1972 ; inflația se îmbină cu creș
terea continuă a șomajului : în ță
rile Pieței comune șomajul cuprin
de 4 milioane de oameni (cu 35 la 
sută mai mult-decît în anul prece
dent), iar în S.U.A. aprecierea ofi
cială privind nivelul de 6.5 mili
oane al șomerilor (7,1 la sută din 
totalul brațelor de muncă) este 
contestată de sindicate, care afirmă 
că procentajul s-ar ridica la 13 la 
sută.

Fără Îndoială, fenomenele actuale 
de criză economică și financiară din 
țările capitaliste au implicații a- 
dinci, cu atit mai mult cu cît în 
lumea de azi intre economiile na
ționale există, in mod obiectiv, o 
strînsă interdependență. Superiori
tatea societății noastre se eviden-

patroni-

legislație 
Aceste

țiază insă și prin aceea că, datorită 
structurii acesteia, organizării sale 
socialiste, capacității de a folosi pir- 
ghiile conducerii unitare și planifi
cate a vieții economico-sociale, este 
în măsură Să adopte măsurile nece
sare pentru ca aceste stări de lu
cruri să influențeze cît mai puțin 
asupra dezvoltării economiei națio
nale, să asigure înfăptuirea neabă
tută a sarcinilor privind dezvolta
rea economică a țării, ridicarea ni
velului de trai ai poporului.

Securitatea socială a cetățeanului 
este strîns legată de politica parti
dului de industrializare socialistă, 
de repartizare rațională a forțelor 
de producție pe teritoriul tării. A- 
ceastă politică s-a verificat în prac
tică nu numai ca veriga hotărîtoare

pe
si 

de 
nu

martie

SOCIETATE

securitate socială nu numai în pe
rioada activității productive. Drep
tul . la asigurare materială de bătrî- 
nețe, boală și incapacitate de mun
că este garantat prin sistemul larg 
de pensii și ajutoare acordate prin 
intermediul asigurărilor sociale, 
prin creșterea continuă a cuantu
mului acestora. Pentru prima oară 
milioanele de oameni ai muncii de 
la sate se bucură și ei de faptul că 
au asigurată perspectiva unei bătrî- 
neți senine, demne, prin instituirea 
sistemului unitar de pensionare a ță
rănimii cooperatiste. Un important 
factor de securitate socială îl con
stituie, de asemenea, faptul că toți 
cetățenii încadrați în muncă și fa
miliile lor au asigurate în mod gra
tuit asistența medicală, medicamen

tele. cazarea sl 
--------------------- hrana ne timpul 

internării în spi
tal.

Securitatea so
cială a oamenilor

STAT POLITICĂ1 X a * măsurilor adopta-

ÎN ROMÂNIA
SOCIALISTĂ

Ce trebuie să știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

clasei munci- 
ei, iar baza 

pro-

a creșterii potențialului economic, 
a dezvoltării bazei tehnico-mate- 
rlale a societății, dar și ca factorul 
determinant pentru garantarea 
dreptului la muncă. Ca urmare a 
dării în funcțiune în cincinalul ac
tual și în cel viitor a 
capacități de 
2,3 milioane 
că ! în timp 
cu economie 
vitală pentru 
cu calificare 
găsească locuri 
tatea noastră este, dimpotrivă, con
fruntată cu problema — pozitivă ! 
— a intensificării ritmului de 
pregătire și calificare a sutelor de 
mii și milioanelor de muncitori de 
care are nevoie economia noastră 
in plin avînt. Securitatea socială 
a cetățeanului este sprijinită tot
odată prin faptul că statul asi
gură repartizarea forței de muncă, 
în funcție de nevoile reale ale dez
voltării diverselor sectoare ale vie
ții social-economice, urmărind cu 
consecvență creștdrea continuă ; a 
ponderii celor ocupați in activități 
direct productive.

Un element important In acest 
context îl constituie faptul că 
societatea noastră socialistă asigu
ră ridicarea continuă a gradului de 
pregătire profesională, instrucțiune 
și cultură al tuturor membrilor ei. 
La aceasta contribuie gratuitatea 
învățămîntului de toate gradele ca 
și a manualelor școlare, dezvolta
rea continuă a bazei sale materiale, 
generalizarea primei trepte a li
ceului și, după 1980 pînă în anii 
1990, a învățămîntului de 12 
ani, orientarea școlii în concor
danță cu cerințele dezvoltării so
cietății, repartizarea fiecărui absol
vent la locul de muncă potrivit 
pregătirii sale și cerințelor sociale.

Desigur, cetățenii se bucură de

circa 5 100 
producție, se creează 
noi locuri de mun- 
ce în țări capitaliste 
dezvoltată problema 
milioane de oamenj 
superioară este să 

de plasare, socie-

' te în ultimii ani 
pentru asigurarea 
strictei respectări 
a legalității, atit 
de către fiecare 
cetățean, cît și 
către organele 
stat și obștești 

, raporturile lor 
cetățenii, 
incit să fie pre
venite orice abu
zuri. orice mani- 

i festări de subiec
tivism sau arbi
trar.

Se cuvine sub
liniat că perioada 

’ marcată de Con
gresele IX, X și 

XI ale P.C.R. este caracterizată prin 
orientarea fermă a partidului spre 
stabilirea cadrului legislativ adecvat 
în vederea garantării efective a 
securității sociale a cetățeanului în 
toate domeniile vieții sociale. O în
semnătate deosebită are în acest 
sens Codul muncii care înmănun
chează ansamblul principiilor șl 
normelor privind raporturile de 
muncă. Ca un fir roșu, grija stator
nică a partidului pentru securitatea 
socială a cetățeanului străbate prin 
toate prevederile Codului — atit 
cele privind retribuirea, avanta
jele și înlesnirile acordate prin 
fondurile sociale, garanțiile re
feritoare la dreptul la odihnă 
și repaus, măsurile de pro
tecție și igienă a muncii, ajutoarele 
materiale în caz de incapacitate de 
muncă, cît și cele privind regle
mentările de încadrare și promova
re în muncă, apărarea stabilității 
raporturilor de muncă, jurisdicția 
muncii, controlul aplicării legisla
ției muncii .etc,...,„ aIj,

Umanismul de esență al societății’ 
noastre este,' totodată, reliefat de 
ansamblul măsurilor privind ocro
tirea mamei și copilului — prin sis
temul alocațiilor și ajutoarelor pen
tru copii, prin înlesnirea condițiilor 
de muncă ale femeilor gravide, 
concediul de maternitate plătit, ca 
și cel pentru îngrijirea copiilor bol
navi, prin ampla dezvoltare a re
țelei de creșe, cămine și grădinițe 
de cdpii.

Starea de reală securitate socia
lă a cetățenilor României socialiste 
constituie o mărturie grăitoare a 
superiorității societății noastre so
cialiste, a profundului umanism 
propriu politicii partidului, politică 
pentru care cu neabătută încredere 
vom vota la 9 martie.

de 
de 
în 
cu 

astfel

y

NOILE NUMERE

ALE TELEFOANELOR

DE UTILITATE PUBLICĂ

Craiovița nu face parte
tot din

(Urmare din pag. I)

• • • Craiova?

Apropierea satului de oraș repre
zintă* un proces în curs de desfășu
rare, declanșat odată cu industriali
zarea, cu transformarea socialistă a 
agriculturii. Sistematizarea satelor a 
început, de fapt, cu desființarea ha
turilor, a fost proclamată de glasul 
primului tractor românesc. De atunci, 
insă, nu există act mai însemnat, 
săvîrșit în cuprinsul țării, care să 
nu aibă urmări, directe sau indirecte, 
în procesul urbanizării, în schimba
rea — adeseori chiar pe neobserva
te — a înfățișării așezărilor rurale, 
în viata sătenilor. S-au construit 
în ultimele trei decenii, în mediul 
rural, sute și mii de școli generale, 
dispensare, spitale, magazine, așeză
minte culturale. Și, cifră impresio
nantă, s-au construit peste 2 300 000 
case noi. Case bune, sănătoase, trai
nice, cu odăi mari. Bineînțeles, toți 
cei care și-au dărîmat bojdeuca din 
chirpici, și au ridicat în locul ei o 
casă de cărămidă, cu fundații de pia
tră. cu acoperiș de țiglă, ar fi fost 
b.ucurosi să poată „trage" si apă la 
robinet, să aibă și baie, și canalizare, 
si televizor. Și. intr-adevăr, rețelele 
edilitare nu mai constituie o iluzie 
deșartă pentru satele noastre. De a- 
semenea. să amintim — printre altele 
— de pătrunderea electricității în 
așezările rurale. Și să mai amintim 
că s-au asfaltat sau pietruit drumuri 
și trotuare — deși multi copii 'mai 
înoată încă prin noroaie. în drum 
spre școală. în zeci de comune există 
rețele de alimentare cu apă. sau chiar 
canalizare — dar ele reprezintă doar 
un început. ...Nu trebuie să fii specialist ca sa-ți 
dai seama de faptul că alcătuirea 
actuală a covîrșitoarei majorități a 
satelor, așa cum a rezultat ea din 
veacuri de istorie dominată de o e- 
conomie agrară rudimentară — cu

case răzlețite, cu vetre afinate, cu 
loturi de cultură alipite gospodării
lor, cu cătune mici și izolate, dispuse 
nu întotdeauna în locuri prielnice — 
face de neconceput ridicarea pe sca
ră largă, generalizată, a standardului 
edilitar. Aducerea străzii, trotuarului, 
conductei de apă, de canalizare, și 
chiar a curentului electric pînă la 
fiecare casă, ca și întreținerea și ex
ploatarea rețelelor în asemenea con
diții ar fi atit de costisitoare, incit 
nici măcar nu pot fi puse în discuție. 
Ceea ce nu înseamnă nicidecum că 
drumul confortului urban ar fi defi
nitiv barat : soluția o oferă sistema
tizarea satelor.

Accesul la conțort pretipde o ac
țiune pe termen lung, prin care să 
se asigure și in mediul rural o ocu
pare chibzuită a teritoriului din pe
rimetrul așezărilor, o grupare sufi
cient de densă a construcțiilor, ast
fel incit, în viitor, realizarea de re
țele edilitare să devină posibilă, iar 
exploatarea lor — eficientă. Aceasta 
înseamnă limitarea loturilor de casă . 
la o suprafață minimală, stimularea 
construirii de case cu etaj, cuplate, 
înșiruite, de blocuri cu mai multe 
apartamente, de edificii centrale ca
re să adăpostească mai multe funcți
uni într-o clădire unică, înseamnă 
regruparea în final a' întregii așezări 
într-o alcătuire compactă. Și mai în
seamnă reținerea de a mai zidi la 
întâmplare, în afara vetrelor stabilite, 
ori in acele locuri unde natura se 
arată potrivnică — prin alunecări de 
teren, inundații, sau chiar prin i- 
zolare — și aducerea treptată a gos
podăriilor in cuprinsul localităților 
care dispun de premise favorabile 
dezvoltării social-economice, înzes
trării edilitare.

în esență, decizia de a păși la sis
tematizarea satelor reprezintă o op-

țiune pentru progres, o opțiune in 
favoarea unei mentalități noi. înțe
legerea reală a avantajelor care de
curg din restringerea lotului de casă, 
din construcția cu etaj sau înșiruită, 
din regruparea gospodăriilor in cu
prinsul perimetrelor care vor fi fi
xate presupune, într-adevăr, o nouă 
mentalitate, un nou mod de a gindi, 
o conștiință civică evoluată. Pe de 
altă parte, dată fiind complexitatea 
acțiunii, interesul ei i 
pentru evoluția viitoare a 
țele de așezări, se cuvine 
rile, rosturile, aspectele ei 
fie pe îndelete explicate, 
cunoscute și înțelese de
tean, de toti cetățenii tării. Sistemati
zarea nu se realizează de la sine, și 
nici din birouri ori prin întocmirea 
unor planșe 
tare : ea se 
participarea 
ponsabilăș a 
tarea si transpunerea în viată a fie
cărei decizii. Pină la urmă, reușita 
întregii acțiuni depinde tocmai de 
afirmarea deplină a acestei gîndiri 
civice.

Cui folosește sistematizarea sate
lor ? Evident, sătenilor înșiși, cetă
țenilor. Cea mai bună garanție a a- 
cestui adevăr o aduce acea prevedere 
a recentei legi care îndrituiește pe 
locuitorii fiecărei comune să hotă
rască prin vot asupra schiței de sis
tematizare respective. Adoptarea so
luțiilor concrete va fi deci condițio
nată, deplin democratic, de convin
gerile cetățenilor cu privire la juste
țea și temeinicia propunerilor avan
sate de proiectanți. la concordanța 
lor cu interesele majore.

Sistematizarea satelor concretizea
ză o opțiune politică. Ea opune ur
banizării de tip capitalist — soldate 
cu apariția supra-aglomerărilor ur
bane pe seama depopulării satelor, 
a stagnării unor întinse regiuni ru
rale — un alt tip de urbanizare, des
fășurat concomitent în toate catego
riile de așezări, în mod armonios. Ea 

.aduce încă un argument in demon
strarea superiorității orîndulrii socia
liste.

considerabil 
întregii re- 
ca temeiu- 
concrete să 
pentru a fi 
fiecare să-

în atelierele de proiec- 
înfăptuiește tocmai prin 
conștientă, deplin res- 

beneficiarllor ei la adop- .

Arh. Gheorghe SASARMAN

• Bucureșteni, notați următoarele schimbări de numere ale 
unor telefoane de utilitate publică ; incepind cu data de 9 fe
bruarie a.c.. numerele de telefon ale serviciilor speciale vor fi 
compuse din 3 cifre (in loc de 2). Astfel. ,.deranjamentele'* vor 
răspunde la numărul 021 (în loc de 02) ; „informațiile" la 031 
(în loc de 03) : „salvarea" la 061 (în loc de 06) : comenzile inter
naționale — 071 (in loc de 07) ; pompierii — 081 (în loc de 08) ; 
comenzile interurbane — 091 (în loc de 09).

INFORMAȚII UTILE PENTRU CĂLĂTORII 
CU AUTOBUZELE I.T.A.

• Clădiri noi de autogări se vor construi în orașele Sighișoara, Arad, 
Caransebeș; Oradea, Slatina, Orșova. Drăgășani, Tîrgu-Neamț, Roman 
și Fălticeni. Proiectele de execuție au fost definitivate. Deci, vor fi 
create condiții mai bune de așteptare pentru călători.

• In municipiul Cluj-Napoca, după cum ne informează corespon
dentul nostru, a fost dată în folosință o nouă și modernă autogară — 
cu o spațioasă sală de așteptare, ghișee pentru eliberarea biletelor, o 
cameră pentru mamă și copil. La etaj este amenajat un cămin cu 
87 de locuri pentru șoferii nefamiliști. Tot în acest an va începe con
strucția unei autobaze cu o capacitate de 700—1 000 de autovehicule în 
Cluj-Napoca, o autogară în municipiul Dej și o stație de întreținere 
in orașul Gherla.

ADRESE EDILITARE NOI
• Pentru tinerii nefamiliști din Plopeni, zilele trecute, constructorii 

de la T.C.M. — Prahova au terminat, in avans față de grafic, un că
min (cu 306 locuri) și o cantină modernă unde Iau masa, la prînz șl 
seara, peste 1 000 de angajați ai intreprinderii de mecanică din loca
litate.

• De la Începutul anului, in județul Arad au fost puse la dispoziția 
cetățenilor 5 noi magazine universale sătești, cu sau fără bufet, în lo
calitățile Chisindia, Crocna, Bonțești, Căpruța și Nadăș. în aceeași pe
rioadă, în mai multe localități din județ au fost deschise 16 noi secții 
și un complex de prestări servicii (croitorii, brutării, sifonării, spălă
torii, secții de construcții și reparații în construcții etc.).

DIN SESIZĂRILE DV.
• Navetiștii din Birlad. în întreprinderile bîrlădene lucrează mulți 

navetiști — ne scrie Grigore Florea, din comuna Tutova, județul Vas
lui. Dacă pentru schimburile I și III întoarcerea la domiciliu nu este o 
problemă, in schimb transportul navetiștilor din tura a doua continuă 
să fie un calvar : pentru schimbul de noapte, mașinile I.T.A. nu cir
culă. Și atunci ne adăpostim cum putem : prin magaziile Întreprinde
rii, prin halele de producție, prin gară, pînă a doua zi dimineața.

• Pentru primăria din Anina. Un grup de locuitori ai orașului Anina, 
județul Caraș Severin, sesizează că pasarela din cartierul delimitat de 
străzile M. Eminescu, Teilor, 13 Decembrie ș.a., pe care circulă zilnic 
mii de oameni, este putredă, punînd astfel în pericol viața trecătorilor 
(s-au și intîmplat trei accidente). Invităm de aceea pe edilii locali să 
intervină de urgență.

centrul orașului — ca o Insulă izo
lată. Pentru orice serviciu, cu excep
ția cumpărăturilor obișnuite de ali
mente și îmbrăcăminte, trebuie să ne 
deplasăm în centru ori în cartierul 
cel mai apropiat (Calea Severinului), 
care e și el situat la o distanță de 
circa 2 km".

Aceasta este, deci, situația. Ce 
spun despre ea și, mai alșs, cum o 
explică factorii în drept ? Ing. Ion 
Stancovîci,< șeful serviciului sistema
tizare, arhitectură și disciplină . în 
construcții al consiliului popular mu
nicipal : „Cartierul este într-adevăr 
rămas în urmă cu dotările. O cauză 
o constituie și faptul că aici, spre 
deosebire de celelalte, s-a adoptat — 
ca sistem constructiv —* soluția pa
nourilor mart. Această soluție face 
practic imposibilă construcția de spa
ții comerciale la parterul blocurilor. 
In anii următori va trebui să se acor
de o atenție corespunzătoare și con
strucțiilor în care pot fi amplasate 
spații comerciale". Ing. Georgeta 
Sfîrlează, vicepreședinte al U.J.C.M. 
Dolj : „Absența pînă la ora actuală a 
unor unități prestatoare de servicii 
ale cooperației meșteșugărești se da- 
torește, printre altele, și faptului că 
U.J.C.M. nu a primit la timp ampla
sament de la organele de sistemati
zare pentru construcția unui com
plex în acest cartier. în următoare
le 10—15 zile vom da în folosință un 
astfel de complex, cu 12 unități, dar 
pentru care am primit amplasament, 
în mod nejustificat, la extremitatea 
cartierului". Ovidiu Răduică, direc
torul direcției comerciale județene : 
„Ventru anii 1975—1976 s-a prevăzut 
să se construiască un magazin gene
ral alimentar, ,un magazin general 
textile-încălțăminte, un magazin ge
neral metalo-chimice și un complex 

' de alimentație publică".
Atit se prevede, deci, pentru doi 

ani I Dacă notăm că pînă la sfirșitul 
aceleiași perioade populația cartie
rului va crește considerabil — ajun- 
gînd la circa 40 000 de locuitori 1 — 
ne dăm seama și mai bine că ritmul 
dotărilor nu se află în concordanță 
cu cel al construcțiilor. Ceea ce în
seamnă că, cel puțin o perioadă, 
dacă nu se iau măsuri, actuala situa
ție se va menține.

Am insistat mai mult asupra do
tării necorespunzătoare a cartie-

rului „Craiovița nouă", întrucît aici 
se ridică în prezent și se vor ridî.la 
și în viitor, după cum se pare, mai 
multe probleme. Dar, într-o mă
sură mai mare sau mai mică, unele 

■ deficiente se întîlnesc si în alte 
cartiere. Să ne referim, de pildă, la 
insuficiența unor unități prestatoare 
de servicii. In noile ansambluri de 
locuințe cerințele lopatarilor privind 
intervențiile Ia instalațiile sanitare, 
electrice, zugrăveli în apartamente, 
executarea de . îmbrăcăminte pentru 
copii, de operații de călcat și re
parat confecții, de stopat haine sînt 
acoperite numai parțial (cazul in
tervențiilor sanitare) sau aproape de
loc —cazul celorlalte. Puține Ia număr 
sînt si unitățile de încărcat sifoane (la 
10 000 de locuitori revine. în întreg 

.municipiul Craiova, o sifonări? !).
de tăiat și pus geamuri. î'n cufsul 
raidului nostru, mai mulți cetățeni 
ne-au semnalat și alte neajunsuri. 
Cele mai multe din ele se referă la 
insuficienta dotare a cartierelor cu 
unități de mesagerie și telefonie. 
Doar în două din cele șapte cartiere 
există unități de mesagerie — peea 
ce înseamnă că cei peste 60 000 de 
cetățeni, care au nevoie de astfel 
de servicii și locuiesc în cartierele 
celelalte, sînt nevoiți — atunci cînd 
trebuie să apeleze la asemenea uni
tăți — să piardă ore întregi pentru a 
se deplasa pînă-n centru sau în alt 
cartier apropiat. în cartierul. 1 Mai 

1 — ca să ne referim la telefoanele 
publice, care sînt de strictă necesi
tate — nu există nici un astfel de 
telefon, iar în cartierul „Craiovița 
nouă", pentru 18 000 de' locuitori, 
s-au instalat doar 4—5 și toate la 
periferia cartierului (? !).

Ne întoarcem în biroul tovarășului 
prim-vicepreședinte, pentru a-i în
fățișa propriile noastre constatări : 
„Așa stau lucrurile. Precizez însă că 
în toate cazurile la care v-ați referit 
răminerile în urmă în dotarea car
tierelor se datoresc, în principal, ne- 
corelării investițiilor de către mi
nisterele și compartimentele respecti
ve cu ritmul construcțiilor de lo
cuințe prevăzut pentru municipiul 
Craiova. în ce ne privește, vom re- 
analiza situația și, cu sprijinul, or
ganelor județene, vom încerca să 
determinăm — la toate nivelurile — 
măsurile necesare pentru o mai 
bună sincronizare în viitor a dotă
rilor cu construcția de locuințe".
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O DEFINIȚIE ESENȚIALĂ - !N PERMANENTA ATENȚIE A COLECTIVELOR DIN ÎNTREPRINDERI LA ORDINEA ZILEI IN PREGĂTIREA MUNCILOR AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

A îndeplini planul înseamnă URGENTAREA REPARĂRI
TRACTOARELOR Șl MAȘINILOR

Disciplina de plan impune și presupune, totodată, ca în fiecare între
prindere .................
pectarea 
tează pe 
realizate 
care sîntacoperite . _...............
mai importantă și de mai mare răspundere pentru fiecare colectiv de oameni 
ai muncii, pentru organizațiile de partid, decit aceea de a asigura îndeplinirea 
integrală a prevederilor de plan la fiecare produs, la fiecare sortiment. Cum 
se acționează pentru înfăptuirea acestui obiectiv ? Iată concluziile anchetei 
noastre, in două unități industriale.

planul să fie realizat ritmic și integral la producția fizică, cu res- 
strictă a structurii sortimentale prevăzute. Economia națională con- 
ansamblul tuturor produselor, tuturor sortimentelor, care trebuie 
potrivit eșalonării stabilite ; nerealizările la anumite sortimente, 
menite să satisfacă cerințe bine precizate ale economiei, nu pot fi 
din plusurile înregistrate la altele. Ca atare, nu există îndatorire

cifrelor

Depășiri de pian 
utile economiei

Iamandi : în ianuarie, 
întreprinderii, planul 

la toate sortimentele, 
suplimentar, fața de

Două sînt motivele care ne-au de
terminat să mergem la întreprinde
rea de mecanică fină din Capitală. 
Primul : importanța acestei unități 
industriale, care face parte dintr-un 
sector de ,.vîrf“ al economiei națio
nale si ale cărei produse sint intens 
solicitate de beneficiarii interni si 
clienții. externi. Al doilea : întrucit 
aici ciclurile de fabricație a produ
selor sînt. de regulă, mai reduse. în
deplinirea ritmică a planului produc
ției fizice poate fi urmărită zi de zi, 
cu rigurozitate.

Ca si în anii precedent!.' colecti
vului întreprinderii îi revin in acest 
an sarcini majore. mobilizatoare. 
Comparativ cu rezultatele anului 
trecut. în 1975 producția de aparate 
de măsură și control — în expresie 
fizică sporește cu 38 la sută, iar 
aceea de scule, dispozitive, matrițe, 
stanțe si plăcuțe din carburi metali
ce — cu 20 la sută.

— Pregătirea temeinică, din timp, 
a producției, iată cheia bunelor re-, 
zultate — ne relata maistrul Răducanu 
Mărăcineanu, din secția aparate de 
măsură și control. In prima lună a a- 
nului, atelierul in care lucrez și-a 
îndeplinit integral sarcinile de plan. 
Adică am realizat 2 500 aparate in 
plus față de luna precedentă. în lu
nile februarie si 
Ia acest spor de 
de aparate.

Să-l ascultăm 
gadă Constantin 
rul micrometre :

—Atelierul nostru. în acest an. 
trebuie să realizeze o producție me
die lunară mai mare cu 1 000 apara
te. comparativ cu aceea din anul tre
cut. Rezultatele lunii ianuarie se si
tuează la nivelul planului — am pro
dus 500 dc aparate în plusi față do 
ultima lună a anului 1974.

La secția ștante. dispozitive, ma
trițe discutăm cu maistrul Simion 
Ilie. ‘din atelierul de rectificare, care 
ne-a spus :

— în ianuarie, comparativ cu luna 
precedentă, sporul de producție a 
fost de 20 la sută.

Aprecierea secretarului comitetului

de partid. Ion 
pe ansamblul 
s-a îndeplinit 
realizîndu-se 
sarcinile inițiale, o producție fi
zică de 10 milioane Ici.

Care este suportul acestor realizări? 
în primul rind, aplicarea de noi teh
nologii moderne (prin introducerea 
ștanțării fine — 2 milioane lei spor 
anual de producție) ; trecerea unor 
repere de pe strungurile universale 
pe strungurile automate (priri care 
se va obține anual un spor de pro
ducție de 4 milioane lei) ; perfecțio
narea organizării producției (prin re
organizarea fluxurilor de fabricație 
la mai multe „familii" de produse — 
7 milioane lei) ; repartizarea mai ju
dicioasă a sarcinilor de producție pe 
fiecare lucrător în parte (prin elabo
rarea de normative de muncă fun
damentate ne baze științifice — 1.6 
milioane lei)..

întrebăm : „Realizările la produc
ția fizică, din luna ianuarie, puteau 
fi mai mari" ? Fiecare din cei care 
le-am adresat întrebarea au răspuns 
că. deși în luna ianuarie s-a lucrat 
la capacitatea maximă a întreprinde
rii. totuși. în lunile care urmează, 
succesele dc pînă acum vor fi am
plificate. prin descoperirea si valo
rificarea de noi resurse interne. Si 
hotărîtoare pentru îndeplinirea rit
mică si integrală a planului produb- 
tiei fizice rămine sporirea producti
vității muncii, care în luna ianuarie 
a crescut cu 20 la sută.

întreprinderea de osii și boghiuri 
din Bals produce, după cum-se știe, 
osii montate cu roti monobloc și bo
ghiuri pentru vagoane, 
nul trecut, sarcinile de plan 
mult mai mari. Astfel, 
cu anul 1974, sporurile 
fizică sint de 50 la sută 
tate si de 54 la sută Ia 
ceste creșteri de producție se pre
văd a șe realiza atit pe seama spo
ririi productivității muncii, cît și prin 
intrarea în funcțiune, in acest an. a 
unor noi capacități de producție.

Cum a ..demarat" producția în a- 
ceastă mare întreprindere a indus
triei constructoare de mașini grele ? 
în ianuarie, planul la producția glo
bală a' fost îndeplinit în proporție de .
109.9 4 la sută, iar la producția-marfă 

de 101,8 la sută. Și totuși, dacă
privim mai atent situația statistică, 
desprindem însemnate restante Ia 
producția fizică i la boghiuri, olanul 
s-a realizat, in procent de numai 76.4 
la sută, iar la piese forjate — de
53.9 la sută.

Despre cauzele neindeplinirii pre
vederilor la boghiuri — ' fapt ce a- 
fectează îndeplinirea planului de va
goane la alte întreprinderi si. impli
cit. a sarcinilor la' export — am 
discutat cu tovarășii -Constantin Do- 
broiu. inginerul șef al unității, și ing. 
Mihai Bojincă. șeful biroului coope
rări. Iată ce ne-am notat :

„întreprinderea noastră înregis
trează. este adevărat, restante la pro
ducția fizică. Nerealizările la boghiuri 
se datoresc în cea mai mare parte, 
dacă nu chiar in totalitate, neprimi- 
rii la timp a pieselor produse prin 
cooperare. O serie întreagă de repere 
trebuia să fie turnate în întreprin
derea noastră. Dar în turnătorie 
(n.n. — care trebuia să intre în func
țiune din septembrie 1974 și nu a in
trat din diverse motive, intre care 
linsa unor utilaje din tară si import.

Față de a- 
sînt 

comparativ 
dc producție 
la osii mon- 
boghiuri. A-

a 'documentațiilor ș.a.) nu putem sâ 
producem decit, un număr mic de 
piese față de cele necesare".

Se pare că ministerul de 
a ținut seama de faptul că 
ria nu produce la nivelul 
și nu a asigurat din vreme 
rile. De pildă, din cele 26 repere, 
centrala si ministerul au dat inițial 
cote doar pentru 4 repere. Abia la 
28 ianuarie, o comisie din care au 
făcut parte si reprezentanți ai Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini Grele. întrunită la B^ș. a ho- 
tărit modalitatea de fabricare si a- 
provizionare cu piese deficitare 
producției de boghiuri. Datorită a- 
cestor încurcături. I.C.M. Reșița, care 
produce 2 repere pentru întreprinde
rea din Balș. a livrat. în luna ianua
rie. numai 2 000 capace de fixare și 
oortsaboti. fată de 6 000 necesare ; 
întreprinderea de vagoane Arad — 
unitate din cadrul aceleiași centrale
— a expediat numai 30—40 la sută 
din necesarul celor 5 repere stabilite 
a le produce : întreprinderea de uti-

' la.i petrolier Tirgoviște a trimis pie
sele către sfirșitul lunii și nu în to
talitate : întreprinderea1 „Grivița ro
șie" din București este dintre cele 
care, nină nu de mult, nu a avut cotă 
comunicată de 
carea pieselor 
rit din Balș ;
întreprinderea 
pitală în ceea 
cadrelor pentru boghiuri.

— Dar nici după această ședință
— ne spunea inginerul șef al în
treprinderii din Balș — nu se simte 
o îmbunătățire în aprovizionarea cu 
piese realizate prin cooperare. Prin 
intermediul „Scinteii" facem un anei 
către toti muncitorii, inginerii si teh
nicienii din unitățile cu care colabo
răm. pentru a produce si livra la 
timp toate reperele solicitate.

resort nu 
turnăto- 

s'contat 
cooperă-

a

minister pentru fabri- 
necesare întreprinde- 
în restantă este și 
„23 August" din Ca- 
ce privește asigurarea

martie vom adânca 
producție încă 1 000

si pe șeful de bri- 
Mănoiu. din atelie-

Anchetă realizată
Hie ȘTEFAN 
EinSIian ROUĂ

Foto : S. Cristian
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întreprinderea de confecții București: nqi capacități de producție

Premisele' OPERATIVITATE, CALITATE, 
colaborării
rodnice: C0MPETITWI7A TE TEHNICA

...Tîrgoviște — Sofia ; Satu- 
Mare — Ploiești — Cairo... Nu, nu 
e vorba de rute turistice, ci de 
trasee ale unor mărfuri românești 
destinate exportului, ale activității 
inginerilor și tehnicienilor români 
plecați peste hotare in vederea 
concretizării unor acțiuni de coo
perare economică Ia care participă 
țara noastră. La teleconferința de 
astăzi, corespondenți ai „Scinteii" 
din țară și străinătate ne prezintă 
imagini concrete de pe aceste iti
nerare ale hărniciei și competenței • 
tehnice românești.

CU PROMPTITUDINE
LA CERINȚELE CLIENTULUI

După cum este cunoscut, una din 
cerințele esențiale ale extinderii și 
creșterii eficienței exportului con
stă în promptitudinea și operativi
tatea față de solicitările clienților 
externi, în onorarea la timp a 
contractelor — ceea ce dau trăinicie 
și stabilitate legăturilor economice 
cu străinătatea, întăresc prestigiul 
producătorilor noștri peste hotare. 
In legătură cu aceasta, iată c<? ne 
relatează din SOFIA coresponden
tul „Scinteii", Constantin Ama- 
riței :

— Să ne oprim la sondele de fo
raj pentru apă „FA-12", fabricate 
la întreprinderea mecanică de uti
laj petrolier din Tirgoviște. Cîteva 
impresii despre „FA-12" am cules 
de la specialiștii institutului de 
cercetări științifice, studii și pro
iectări „Vodocanal-proiect" din So
fia, care au lucrat direct cu ele 
la forarea puțurilor cu mare debit 
de apă.

— Sînt, într-adevăr, sonde mo
derne, cu calități de exploatare 
bune, care au dat rezultate exce
lente, a ținut să ne declare Dimi- 
tăr Petkov, mecanic șef la direc
ția studii din cadrul institutului. 
Caracteristicile acestor utilaje 
ne-au determinat să planificăm 
cumpărarea unei instalații mai 
mari, „FA-20", produsă de același 
furnizor.

— Sondele „FA-12", a completat 
Stanil Popov, adjunctul șefului 
secției sondaje mecanice, sint pri
mele și deocamdată unicele sonde 
din Bulgaria cu circulație inversă. 
De la darea lor în /'exploatare, in 
urmă 
nează 
cut o 
astăzi
strucția puțurilor de apă. Perfor-

manțele atinse au atras atenția șl 
altor organizații similare de la noi, 
care, acum, doresc să le.cumpere.

Am luat imediat legătura cu 
TÎRGOVIȘTE, pentru a vedea cît 
de prompt răspund acestei cerințe 
transmise din Sofia constructorii 
de mașini de aici. Corespondentul 
nostru, Constantin Soci, neVa trans
mis :

— Constructorii de utilaj petro
lier din Tirgoviște au îmbogățit, 
an de an, nomenclatorul de pro
duse, încît azi instalațiile pe care 
le fabrică sînt exportate în 36 de 
țări, printre care Uniunea Sovieti
că, Cehoslovacia, 
R. F. Germania, 
Pakistan, Libia,

Italia, Spania, 
Arabia Saudită,' 

Tanzania. In ce

treprinderii din ,Satu-Mare.? Colec
tivul unității — ca și cele din nu
meroase întreprinderi din țară — 
depune eforturi stăruitoare ca pro
dusele destinate exportului să în
corporeze» cuceriri avansate ale 
gîndirii tehnice, să se caracterizeze 
prin modernitate și competitivitate 
tehnică. De aceea, ele sînt apre
ciate pe piața externă.

— Tocmai in acest sens aș dori să 
relev unele fapte semnificative — 
adaugă corespondentul nostru jude
țean. în cursul unei vizite între
prinse la „Unio", în ianuarie, ing. 
Gyorgy Bela, reprezentantul fir
mei „Fim" din Budapesta, a apre-- 
ciaf că subnnsamblele pentru va- 
gonete destinate cuptoarelor-tunel

tractor. Și încă un fapt pu mai pu
țin semnificativ, care ilustrează 
posibilitățile ce le oferă cooperarea 
în producție dintre cele două țări 
în domeniul industriei electronice. 
Vitrinele marilor magazine de spe
cialitate din Cairo prezintă în a- 
cest an un produs nou, cu o linie 
modernă, realizat în coooerare cu 
țara noastră. Este vorba de un ra
dioreceptor tranzistorizat, asamblat 
piuă în prezent intr-un număr de 
peste 100 000 de bucăți. Apăratul 

.este mult solicitat de cumpărători 
pentru calitățile sale.

„MAGNETUL"
S0LICITĂR8L0R

TELECONFERINTA „SCINTEII" CU CORESPONDENȚI DIN 
ȚARĂ Șl STRĂINĂTATE

privește solicitarea partenerilor 
bulgari, șeful biroului de export al 
întreprinderii din Tirgoviște ne-a 
spus „Vom manifesta promptitu
dine și receptivitate, o maximă 
grijă .în realizarea cantitativă 
și calitativă a produselor, încît toți 
clienții externi, inclusiv partenerii 
noștri bulgari, să poată obține in 
exploatare performanțe ridicate cu 
instalațiile fabricate de noi. Avem 
condiții să onorăm solicitările su
plimentare la export primite de la 
mulți alți parteneri, de a livra, la 
cerere, și în Bulgaria, instalațiile 
de forat puțuri de apă „FA-20".

aprecieri o 
aici, cores- 
Nicolae N.

cu 5 ani, sondele funcțio- 
neîntrerupt, ceea ce le-a fă- 
bună reclamă la noi, fiind 
cele mai căutate pentru con-

CEA MAI EFICACE 
RECLAMĂ : 

ÎNCORPORAREA GîNDIRII
TEHNICE AVANSATE

Din SATU-MARE, coresponden
tul nostru Octav Grumeza ne pro
pune o deplasare pe noi rute :

— Dacă ar fi să însoțim utila
jele și echipamentele tehnologice 
exportate de întreprinderea „Unio" 
din Satu-Mare, ne-am opri in pes
te 20 de țări, cum ar fi U.R.S.S., 
R. D. Germană, Ungaria, Ceho
slovacia, Albania, Iugoslavia, Gre
cia, Kenya, Algeria, Maroc, Tuni
sia, Tanzania, Republica Africa 
Centrală, Irak, Iran, Libia, R. D. 
Vietnam, Peru ș.a.

Cum se explică o asemenea arie 
geografică largă a exporturilor în-

la mari temperaturi, morile cu bile 
și alte utilaje întrunesc calificativul, 
de înaltă tehnicitate, fapt pentru 
care firma iși va spori comenzile. 
De un bun renume se bucură utila
jele cu marea „Unio" livrate pentru 
obiective industriale din Africa smi 
Asia, cum ar fi fabrica de sodă 
„El-Mex" din Egipt,

Confirmarea acestor 
avem din CAIRO ; de 
pondentțil „Scinteii", 
Lupul transmțte :

— Da, „El-Mex“, uzina de pro
duse sodice, aflată la aproape un 
an de la inaugurarea sa oficială 
(7 martie 1974), lucrează cu în
treaga capacitate, demonstrînd teh
nicitatea superioară a utilajelor fa
bricate în România — între 
de „Unio" din Satu-Mare — 
zitatea și conștiinciozitatea 
desfășurate in comun de 
Cienii români și egipteni.
operă grandioasă și impresionantă 
— scrie .cu satisfacție „Journal 
d’Egypte" — este rodul trainicelor 
relații stabilite între România șl 
Egipt. Uzina a reușit ca în limp 
record să dea rezultate maxime".

De altfel, cooperarea economică 
și tehnică dintre țara noastră și 
Egipt cunoaște o continuă dezvol
tare. Iată, la Heluân, cunoscut cen
tru industrial din apropierea capi
talei Egiptului, continuă cu succes 
asamblarea tractoarelor „U-650" 
Pe porțile companiei „EI Nasr Au
tomotive Manufacturing" a Ieșit, 
in acest an, cel de-al 35 000-lea

care și 
serio- 

muncii 
tehni- 

„Această

— Alo ! La telefon Constantin 
Căpraru. Aș vrea să consemnați 
bunele aprecieri de care se bucură 
în străinătate produsele între
prinderii de utilaj chimic din 
PLOIEȘTI. De pildă, anul trecut, 
după ce ș-au expediat în Pa
kistan uncie utilaje, firma respec
tivă j contractat pentru 1975 can- 

a ți- 
tehnic 

Galbur,

lități sporite. După cum 
nut să precizeze directorul 

'al întreprinderii, Nicolae 
la marele volum de utilaje expor
tate anul trecut și de la începutul 
acestui an nu s-a primit nici O re- 
clarpație de la clienții străini.

Este foarte bine și consemnăm 
cu satisfacție acest succes. Și co
lectivul intreprinderii nu vede în 
aceasta un motiv de automulțu- 
mire. Calitatea este „magnetul" ce
rerilor suplimentare ; ea a vindut — 
cum s-ar spune — marfa și, de 
aceea, constructorii de utilaj chi
mic sînt hotărîți să onoreze in 
continuare „cartea de vizită" cîști- 
gată, acordînd maximă atenție cali
tății producției pentru

★

Chiar și, numai 
secvențe prezentate 
prestigiul de care se bucură pesto 
hotare mărfurile și competența 
tehnică ■ românească, eforturile pro
ducătorilor noștri in 
niu, ferm angajați in 
rea întregii activități 
exterior, in extinderea 
sarea colaborării economice cu ce
lelalte state, corespunzător sarcini
lor și exigențelor sporite stabilite 
de Congresul al XI-lea al parti
dului.

export.

cele cîteva 
ilustrează

acest dome- 
perfecționa- 
de comerț 
și dlversifi-

Pînă la 1 februarie, în stațiunile pentru mecani
zarea agriculturii au fost reparate 78 la sută din 
tractoare, 95 la sută din grapele cu discuri, 86 la 
sută din* semănător,ile pentru prășitoare, 98 la sută 
din mașinile de fertilizare, 82 la sută din remorci 
ș.a. Aceste rezultate demonstrează că, în general, 
graficele întocmite se respectă, că — pînă la 20 fe
bruarie — în multe județe repararea tractoarelor 
și mașinilor agricole va fi încheiată. în acest sens 
se cuvine remarcată activitatea mecanicilor și me
canizatorilor din județele Argeș, Constanța, Hune
doara, Galați, Brăila, Mehedinți, Teleorman, care 
s-au străduit să îndeplinească cit mai bine această 
sarcină de mare răspundere ce le-a revenit în pe
rioada de iarnă. Dar, față de data la care ne aflăm, 
în județele Brașov, Caraș-Sevcrin, Prahova, Boto
șani, Satu-Mare, Timiș și Vasliii, reparațiile la trac
toare sînt rămase in urmă. Iată de ce organele ju
dețene de partid și agricole trebuie să intervină ope
rativ pentru ca în următoarele zile ritmul de lucru 
sâ fîg accelerat. *

Cum se acționează și ce posibilități există în 
acest sens în județul Vaslui ?

' ----------

ÎN JUDEȚUL VASLUI

La S.M.A. Ștefăneștl, ultimele verificări ale semă
nătorilor S.P.C.-6
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Lipsesc piesele de schimb, dar lipsește și... organizarea
Fără îndoială, asigurarea pieselor 

dc schimb rămine. in continuare, una 
din problemele deschise, de rezolva
rea căreia depinde în mare măsură 
terminarea Ia timp a reparațiilor. „în 
special acum, spre sfirșitul perioadei 
de reparații, lipsa unor piese de 
schimb se resimte și mai mult, ne 
spunea ing. Constantin Capră, direc
torul S.M.A. Vaslui. Mă refer, in pri
mul rind. la unele repere necesare 
pentru semănătorile de porumb. A- 
ceasta deoarece pînă acum am repa
rat cea mai mare narte din semănă
tori. iar posibilitățile de recondițio- 
nare și de înlocuire a pieselor de la 
o mașină la. alta s-au epuizat. Au 
rămas de reparat acele mașini pen
tru care avem neapărată nevoie de 
piese de schimb noi". Și la S.M.A. 
Gura Idrici există o situație asemă
nătoare. Aici au fost recondiționate 
nenumărate piese : dar — așa cum 
ne spunea Ion Severin, inginerul 
mecanic al stațiunii — mașinile agri
cole nu pot fi reparate numai cu pie
se recondiționate. în general, insufi
ciența pieselor de schimb îngreunează 
și repararea tractoarelor. „Potrivit 
graficului, preciza ing. Ștefan Hincu, 
directorul S.M.A. Zorleni. trebuie să 
reparăm 6 motoare pe zi și de multe 
ori ne indeplinim norma. Sint și zile 
cind reparăm numai 2 motoare, de
oarece nu avem piesele de schimb 
necesare. în ultimă instanță, am luat 
noi o delegație de la baza de apro
vizionare și am trimis un om la în
treprinderea de mecanică fină din 
Sinaia să încerce să procure piesele 
de schimb pentru pompele de injec
ție. Ntf putem să trimitem cîte un 
deiegaț" la' fiecare furnizor, cu atit 
mai mult cu cit unii dintre ei nu ne 
asigură piesele de schimb".

Lipsa pieselor de schimb nu este 
însă singura cauză a răminerii in 
urmă la reparații in unele unități din 
județ. Cum se explică situația de la 
S.M.A. Tutova, Grivița. Banca ș.a., 
unde pină la începutul lumi februa-

rie nu s-au reparat nici jumătate din 
numărul tractoarelor ? „Am făcut tot 
ce depinde de noi" — apreciază ing, 
Gheorghe Mițran, directorul S.M.A. 
Tutpva. Oare așa stau lucrurile ? 
Mecanizatorii Ion Stincă și Bucur 
David au adus tractoarele în atelie
rul de reparații de la începutul lu
nii ianuarie. Și tot de atunci stau 
demontate, pe butuci. De ce 7 „Sînt 
uzate pinioanele planetare și-bucșe
le fuzetă și am zis că, pînă la urmă, 
le vom găsi la baza de aproviziona
re", ne spune tovarășul director. 
Numai că piesele respective nu s-au 
găsit la bază. Și după 25 de zile de 
așteptare, bucșele au fost recondi
ționate, iar tractoarele au început 
să fie montate cu vechile planetare. 

„Piesa" care lipsește și acum din 
unele stațiuni și secții de mecani
zare din județ este organizarea mun
cii. Ne referim la cazul S.M.A. Ban
ca. în evidența transmisă de sta
țiune Trustului județean S.M.A., 
toate grapele cu discuri figurează ca 
fiind reparate ; iată insă că la sec
ția de mecanizare din Upțești am 
văzut că, din 6 grape, nu erau gata 
decit 4. în schimb, ni s-a explicat 
foarte exact de ce un tractor pe șe
nile stă demontat de o lupă în ate
lierul de reparații. Nu, nu lipsesc 
piesele de schimb, așa cum ne aș
teptam să ni se relateze, ci un... ca- 

• talog de piese, după care să se în
vețe cum se montează cutia de vi
teză I Aici. în 
reparate doar 
SPC 6, din 17. 
zatorii în acest 
plină perioadă

.Br.așpyeanu, șeful secției de meca- 
. nizare idin Unțești,' a hotărît! să- 

amenajeze parcul de mașini. Și 10 
mecanizatori nu au făcut altceva de- 
cît să niveleze. terenul și să... îm
pletească sîrmă pentru gardul par- 

, cului de mașini.
Sînt situații care trebuie remedia-

te. Și o mare răspundere pentru in
tensificarea ritmului de reparații 
revine organelor agricole din jude
țul Vaslui.

Ion TEODOR

IN JUDEȚUL BRAILA

■
„„n...  j

90 de zile, au fost
3 (trei) semănători 

Ce au făcut mecani- 
interval de timp ? în 
de reparații, Carol

A

Pe drumul de la investigare la finalizare

Plin acțiuni de masă — 1
lucrări de îmbunătățiri 

funciare pe mari suprafețe
BRAILA (Corespondentul ;,Scin

teii", Mircea Bunea). — Ieri, în co
munele Zăvoaia și însurăței din ju
dețul Brăila, aproape 1000 de țărani 
coooeratori, în frunte cu secretarii co
mitetelor comunale de partid, au 
ieșit la cimp pentru continuarea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare. De 
altfel, în ultima perioadă, in județul 
Brăila, datorită măsurilor și acțiuni
lor întreprinse de comitetul județean 
de partid și consiliul popular jude
țean, lucrările de îmbunătățiri fun
ciare și de amenajări locale au fost 
intensificate. Astfel, de la începutul 
anului și oină in prezent au fost 
excavați 122 000 mc de pămînt în sis
temele mari de irigații, 30 000 mc în 
sistemele locale. Concomitent, folo- 
sindu-se din plin timpul prielnic, 
aproape 6 000 țărani cooperatori din 
satele și comunele'^județului au ’ton- 

..tinuat lucrările de întreținere l la 
amenajările de irigații existente. 
Astfel, au 'fost decolmatați 295 000 
m.l. de canale pentru irigații șl ,au 
fost reparate 45.100 mp de peree. Tot
odată, au fost intensificate acțiunile 
pentru creșterea suprafeței arabile 
(defrișări de vii hibride neproductive 
și ale pilcurilor de pomf izolate, arhe- 
liorarea fostelor orezării, desecarea 
unor terenuri din luncile rîurilor in
terioare, înlăturarea drumurilor inuti
le, reorganizarea teritoriului unor 
unități ș.a.). Că atare, din cele 1 690 
hectare planificate a fi recuperate în 
1975 au fost redate circuitului agricol 
976 hectare. Realizări not'abile ș-au 
obținut și la fertilizarea terenurilor 
cu îngrășăminte organice ; pînă ! in 
prezent au fost împrăștiate pe 
ogoare peste 270 000 tone gunoi de 
grajd.

Număr sporit 
de servicii în satele

în majoritatea întreprinderilor 
noastre, preocuparea de a produce 
cu eficiență sporită, la 'nivelul ce
rințelor cantitative și calitative ale 
pieței externe, este conjugată cu 
necesitatea de a vinde avantajos, 
la momentul optim. Realizarea u- 
nor legături constante a producăto
rilor cu piața externă, adaptarea 
promptă a producției la exigențele 
clienților străini trebuie să repre
zinte priorități permanente în a- 
tenția unităților industriale. Iată 
de ce ne-am propus un sondaj a- 
supra, modului în care se 
această corelație 
cetate a pieței și 
țru export.

■ Redăm, dihtr-o
de Institutul pentru studierea con
juncturii economice internaționale, 
cîteva aprecieri referitoare la stu
diul de piață. Un asemenea studiu 
iși demonstrează utilitatea cind se 
finalizează'în măsuri concrete, cu 
efecte economice pozitive — de Ia 
proiectare și producție pină la des
facere. In acest fel au fost valori
ficate, de către unii producători și 
comercianți, anumite studii elabo
rate de institut privind exportul de 
semifabricate și produse finite din 
aluminiu, piața internațională a țe
săturilor de in 
agroalimentar, 
ș.a. Din păcate, 
rile lucrările 
contractuale, pentru diverse minis
tere economice, centrale industria
le ș? întreprinderi iși găsesc con
cretizarea cuvenită. Este situația 
din domeniul construcțiilor de ma
șini, unde, comparativ, eu alte ra
muri, se poate spune că se înregis
trează, uneori, o mare încetineală 
în fructificarea studiilor conjunctu- 
rale.

Cu atit mal mult, asemenea ră- 
mineri in urmă trebuie înlăturate 
cu cit, chiar in construcția de ma
șini, există unități care au acumu
lat o valoroasă experiență in pri
vința valorificării studiului pieței 
externe. De pildă, întreprinderea 
de tractoare din Brașov. Zecile de 
tipuri de tractoare, produse in cî
teva sute de variante de către cu
noscuta întreprindere brașoveană. 
pot satisface cerințele cele mal di
verse de pe piața externă. Grație 
aportului proiectanților și construc
torilor din întreprindere, diversita
tea unui tip dc tractor este în așa 
fel concepută, incit, în cursul ace
leiași luni, se pot executa 25—30 
variante de tractoare.

— în momentul cind producem’

asigură 
in fazele de cer- 
de producție pen-

analiză întocmită

și cînepă. sectorul 
industria chimică 
nu in toate cazu- 

efectuate, pe baze

partener un anume tip
— ne relata ing. Eugen

pentru un 
de tractor ... ____ , __„
GJrbău, șeful serviciului de pro
gramare. pregătire și urmărire a 
producției — ne organizăm în așa 
fel încît să fim in stare să livrăm, 
în același timp, și alte tiburi de 

'tractoare pentru a'.ți clienți, Dato
rită unei tehnologii puse la punct 
în sectoarele prelucrătoare, care a- 
sigură, în loturi optime, o mare va
rietate de subansamble și piese ne
cesare montajului și ca urmare a 
policalificării muncitorilor, s-au 
creat condițiile pentru trecerea o- 
neratlvă de la un tip la altul de 
trăctor, în funcție de cerințele pie
ței. Pe baza unei cunoașteri aoro- 
fnndate a pieței externe, anul ș- 
cesta am coricormt producția <’u ă 
un sistem^ foarte elastic, care ne 
permite să prezentăm partene-ilor, 
în orice moment, un nomenclator 
larg și variat de tractoare,

— Ne-am adaptat tendințelor pie
ței externe și în domeniul trans
portului — intervine în discuție 
Victor Niță, șeful serviciului de 
port din cadrul întreprinderii 
tractoare. O modalitate nouă, 
mai intens practicată de către 
în transportul pe calea ferată, o 
constituie conteincrizarea tractoa
relor. Metoda permite ca. in același 
vagon, prin dezmembrarea parțială 
a tractoarelor, să se transporte — 
în loc de 3 —. pînă Ia 14 tractoare. 
Anul trecut, de pildă, pentru ob
ținerea unui aport valutar sporit, 
circa jumătate din exportul nostru 
de tractoare s-a derulat contelnerl- 
zat spre 
țări din 
Nigeria 
sistemul 
lor sub
alte elemente (compactizarea Încăr
căturii, reducerea cheltuielilor de 
transport ș.a.) ; circa 10 la 
producția noastră pentru 
este livrată astfel.

în acest an, tractoarele 
capacitate sînt foarte solicitate pe 
piața externă. Revine întreprinderii 
brașovene sarcina — potrivit apre
cierii organelor de comerț exterior 
— de a accelera producția tractoa
relor de mare capacitate, pentru a 
realiza comenzi avantajoase, pentru 
a dovedi, practic, că intr-adevăr 
aici se folosește cu pricepere și i- 
nițiativă studiul pieței externe. ’

ing. 
ex- 
de 
tot 
noi

S.U.A., Canada, o serie de 
Europa. Coasta de Fildeș, 
ș.a. Avantaje prezintă și 
de expediere a tractoare- 
formă de subansamble și

sută din 
export

de mare

Rubrică realizată de
Viorel POPESCU

srgeșone
PITEȘTI (Corespondentul 

„Scinteii", Gh. Cirstea). Pentru 
a răspupde mai bine cerințelor 
populației, IJECOOP Argeș 
și-a propus să diversifice și să 
extindă rețeaua prestatoare 
de servicii. In acest an vor fi 
deschise 250 noi unități presta
toare de servicii. O bună parte 
din ele vor lua ființă pentru 
întreținerea și repararea bunu
rilor de folosință îndelungată : 
televizoare șl aparate dc radio, 
frigidere, mașini de spălat. In 
localitățile mai mici, aceste ce
rințe vor fi satisfăcute cu aju
torul atelierelor mobile, pre
cum și prin intermediul unor 
puncte de primire și predare. în 
localitățile de deal și de munte 
urmează să se deschidă noi uni
tăți cu profiluri specifice : ro
tarii, cojocarii, timplării etc. 
S-a trecut, de asemenea, la în
ființarea de ateliere de produc
ție intr-o serie de cooperative 
zonale : la Lerești -r confecțio
narea articolelor pentru copii 
nou-născuți ; la Priboeni și 
Lunca Corbului — tricotaje ; la 
Ștefănești — încălțăminte din 
piele. Se extinde și rețeaua de 
desfacere a produselor de artiza
nat. prin amenajarea de puncte 
comerciale la popasurile turis
tice de la Valea Ursului, Brus
ture!. Rucăr și Dealul Sasului, 
Tot aici a început organizarea 
de servicii de întreținere auto 
și de parcare.

La „Integrata" Negrești-Oaș

Parametrii proiectați 
înainte de termen

SATU-MARE (Corespondentul 
„Scinteii", Octav Grumeza). — Co
lectivul întreprinderii textile „Inte
grata" din Negrești-Oaș a realizat, 
în prima lună a, anului, o producție 
globală suplimentară in valoare de 
un milion lei, materializată în im
portante cantități de saci de. in, cî
nepă și polipro-pilenă. De la direc
torul intreprinderii, loan China, am 
aflat că prin exploatarea - rațională, 
folosirea intensivă a timpului de 
lucru și întreținerea in bune condi
ții a mașinilor și utilajelor, noua 
secție de polipropilenă a atins pa
rametrii proiectați cu 4 luni și 14 
zile înainte de termen. Pe seama 
acestui cîștig de timp se vor realiza 
in plus, pînă la finele anului, 509 000 
saci și un volum de beneficii peste 
plan de 2 milioane lei.

x
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Cabinetele de științe sociale
f .

din școli și facultăți 6

nuclee ale activității de educare 
comunistă a tinerilor

De la adoptarea hotăririi privind înființarea în toate întreprinderile, ora
șele și comunele, in instituții și unități de învățămint a cabinetelor de științe 
sociale, au trecut peste trei ani, timp în care multe din cabinetele create au 
acumulat o bună experiență. Pentru a înlesni cunoașterea și generalizarea a 
ceea ce s-a dovedit efectiv valoros, Ministerul Educației și Invățămîntului a 
organizat recent o consfătuire a cadrelor didactice care predau științele so
ciale in școli, licee și instituții de învățămint superior, cu tema „Rolul cabine
telor de științe sociale in însușirea documentelor Congresului al XI-lea al 
partidului". In rindurile de față ne vom opri asupra citorva aspecte care au 
reieșit din consfătuire, privind căile de sporire a contribuției cabinetelor de 
științe sociale la cunoașterea documentelor Congresului al XI-lea de către 
elevi și studenți, la modernizarea procesului de învățămint, la întărirea le
găturii lui cu practica și cercetarea.

însușirea de către elevi a princioiilor 
fundamentale ale politicii și ideolo
giei partidului nostru, a fondului de 
idei din documentele Congresului al 
XI-lea se realizează în școală prin 
întregul proces instructiv-educativ, 
cabinetele avînd menirea de a deveni 
adevărate laboratoare de perfecțio
nare și modernizare a metodelor de 
predare.

Pentru aceasta cabinetul trebuie să 
ofere, în primul rînd, un material do
cumentar corespunzător, conceput, de
sigur, nu ca o pavoazare festivă, ci 
cu scopul să asigure caracterul viu, 
concret al lecțiilor și seminariilor, să 
răspundă necesităților multiple ale 
procesului educativ. Sînt numeroase 
cabinetele care au rezultate meritorii 
în această privință. De pildă, la ca
binetul de științe sociale al Institu
tului medico-farmaceutic din Bucu
rești, studenții și cadrele didactice 
găsesc, pe lingă seturi de planșe pen
tru diferitele discipline sociale — so
cialism științific, economie politică și 
filozofie — grupate în funcție de 
structura programei, documentare pe 
diferite teme larg abordate la Con
gresul al XI-lea, cum ar fi „Cinci
nalul 1976—1980 — cincinalul revo
luției tehnico-științifice", „Problema
tica noii ordini economice și politice 
internaționale" etc., ‘ cuprinzînd ex
trase din documentele de partid și 
din clasicii marxism-leninismului, 
consultații și articole apărute în 
presă, grafice, scheme ce ilustrează 
diferitele teze teoretice.

La Liceul nr. 3 din Baia Mare, în
șiși elevii participă la pregătirea ma
terialului documentar. In ultimul 
timp ei au întocmit, sub îndrumarea 
profesorilor, mape documentare con- 
ținînd diferite materiale — articole 
din ziare și reviste, fotografii, gra
fice, pe probleme cum ar fi : „Pro
gramul P.C.R. — cartă fundamentală 
ideologică, teoretică și politică a par
tidului", „Ecoul internațional al Con
gresului al XI-lea“, „Dezvoltarea e- 
conomică a județului Maramureș în 
cincinalul viitOT", . ,,

Desigur, orgârilizarea ’ materialului 
documentar constituie doar punctul 
de plecare. Ceea ce se cere, in con- ' 
tinuare. pentru a asigura funcțio
nalitatea cabinetului este organizarea 
unor activități care să antreneze ac
tiv elevii și studenții la analiză și in
terpretare, să le dezvolte gîndirea 
social-politică. In acest sens, o inte-

resantă experiență 
netul de economie 
cademia de studii ________  __
fel, în legătură cu diferite teze și 
idei din Directivele Congresului și 
din Programul partidului, cabinetul 
pregătește anumite teme practice de 
studiu, punind la îndemina studenți
lor diferite date, pe baza cărora ei 
efectuează calcule, analize compara
tive. Asemenea analize s-au făcut, de 
pildă, la tema privind corelația din
tre fondul de dezvoltare și fondul de 
consum, urmărindu-se evoluția ratei 
de acumulare în țara noastră, pre
cum și în alte țări, influența ei deter
minantă asupra creșterii venitului na
țional și a nivelului de trai. în acest 
fel, au fost puse cu putere în eviden
ță rațiunile politicii partidului de alo
care a unei părți importante din ve
nitul național pentru fondul de dez
voltare, faptul că o asemenea orien
tare corespunde pe deplin cerințelor 
etapei actuale, necesității înfăptuirii 
politicii partidului dp ridicare a ni
velului de trai, intereselor majore ale 
poporului român.

Este bine știut că tezele, adevăru
rile generale sînt mai bine înțelese 
de elevi cînd sînt raportate la reali
tățile cunoscute de ei, la realizările 
și 'procesele social-economice petre
cute pe plan local. După cum a re
zultat din consfătuire, există în a- 
ceastă direcție numeroase inițiative 
interesante ale cabinetelor din școli. 

'Astfel, la cabinetul de economie po
litică al Universității din Timișoara 
s-a încetățenit practica organizării 
unor dezbateri privitoare la modul 
în care se realizează în diferite în
treprinderi principalii indicatori eco
nomici. Dezbaterile sînt precedate 
de deplasări ale studenților în între
prinderi și analize la fața locului. 
Temeinic pregătită, dezbaterea des
pre felul cum se realizează sarcinile 
planificate in privința prețului de 
cost și productivității muncii la între
prinderea mecanică din localitate, 
la care au fost invitate și cadre din 
conducerea întreprinderii, a fost de
osebit. de instructivă, bogată in con
cluzii pentru viitorii specialiști. La 
lideul nr. 2 din localitate -- cabine
tul pune Ia îndemina elevilor și ca
drelor didactice date despre rezulta
tele economice ale microînlreprindc- 
rii liceului, astfel că la multe lecții 
categoriile economice sînt explicate 
și concretizate cu date rezultînd din

a dobîndit cabi- 
politică de la A- 
economice. Ast-

ț
i

Un strop din
cel mai nobil oțel

(Urmare din pag. I)

cu

la A pînă la Z a întregului alfabet 
al gigantului industrial de pe malul 
Dîmboviței, este acum directorul în
treprinderii de construcții și montaje 
metalurgice Tîrgoviște, unitate cu a- 
tribuții de centrală, care servește opt 
județe. L-am întrebat, ca pe o veche 
cunoștință, ce mai face. „Zugrăvesc, 
mi-a răspuns. Legea cere ca atunci 
cînd predai un spațiu locativ, să-l 
lași curat". „Vă schimbați locuința 7“ 
„Nu, dar așa vreau eu, să fie mereu 
gata de predare. Am geamantanul 
pregătit". „Plecați 7“ „Nu, încă nu 
plec nicăieri, dar am auzit despre 
noul gigant siderurgic care vș fi con
struit la Călărași. Și întotdeauna cind 
aud de punerea temeliilor unei noi 
cetăți siderurgice mă anucă o stare 
de neliniște, chestia cu începutul în
ceputurilor, am mai vorbit noi des
pre asta, așa că vreau să fiu pre
gătit... Cine știe ?“

Mereu de la început. Mereu de la 
alL inceput. De la o nouă treaptă. 

• Aici, oțelul se înnobilează în cup
toare, o altă întreprindere, „Inox", 
care va fi specializată în producția 
exclusivă de oțeluri inoxidabile, își 
așază temeliile „în oglindă"
„vechea" oțelărie și undeva se a- 
lunță un nou început cu neliniștile 
și inevitabilele lui chemări. Ce ex
traordinară generație de ponstructori, 
ce adevărate „dinastii muncitorești" 
a făurit socialismul în procesul de 
devenire al întregii țări !

Oțelul clocotește în cuptoare, iar 
oamenii trăiesc incandescența pro
priei lor deveniri intr-o perpetuă 
nevoie de autodepășire. îmbrăcați in 
salopete albastre sau verzi, ignifu
gate, cu căști de protecție pe cap, 
cu mănuși de azbest, ei veghează la 
gurile cuptoarelor dind înnobilării 
otelului ceva din noblețea sufletelor 
lor. Așa l-am cunoscut pe moțul Ion 
Barna, venit tocmai din Apusenii de 
dincolo de Cheile Turzii și ajuns 
maistru oțelar în cetatea de scaun a 
Tîrgoyiștei. Tînăr, bălai, cu ochii 
sclipind de inteligență, își conduce 
echipa de topitori și oțelari ca un 
adevărat maistru-făurar descins din 
osul lui Hefaistos. La același cup
tor, în schimbul de noapte, lucrează 
topitorul-șef Gheorghe Rus, autorul 
unei chemări la întrecere și al unui 
angajament urmat pină acum de a- 
proape patru mii de maiștri și teh
nicieni de înaltă calificare din în
treaga lume industrială a Dîmbovi
ței : „In fiecare semestru, doi tineri 
calificați ; în cincinalul următor, 
douăzeci 1" în angajamentul lui, di
fuzat în toate unitățile industriale 
ale județului, se spune : „Programul 
și Directivele Congresului al XI-lea 
al partidului prevăd sarcini majore 
pentru pregătirea cadrelor necesare 
economiei naționale în viitorul cin
cinal... Ca muncitor care m-am 
bucurat de sprijinul oțelarilo-r cu 
experiență în pregătirea mea profe
sională și in mod deosebit în cali
tate de comunist, consider că este 
de datoria mea ca acum, cînd sint 
topitor-șef, să ajut la calificarea 
unui număr cît mai mare de tineri..." 
Concret; numai calificativul „foar-

te bine" la examenul tinerilor cali
ficați ; controlul permanent asupra 
însușirii. cunoștințelor teoretice ; e- 
ducarea fiecărui tînăr in spiritul 
normelor eticii și echității socialiste 
pentru o comportare ireproșabilă în 
muncă și în viața de fiecare zi ; ur
mărirea rezultatelor obținute în pro
ducție după perioada de calificare și 
ajutorul in continuare pentru per
fecționarea profesională. Și un apel: 
„Adresez o călduroasă chemare că
tre toți comuniștii, către toți mun
citorii cu înaltă calificare, de a-și 
asuma răspunderea să califice .unul 
sau mai mulți tineri". Semnat 
Gheorghe Rus, topitor-șef, Oțelăria 
electrică nr. 1. I.O.A., — Tirgoviște.

A-ți asuma răspunderea ! Ce alt
ceva fac, de mai bine de 30 de ani, 
comuniștii din această țară ? Răs
punderea față, de om, față de con
diția umană a unui popor întreg, 
răspunderea față de istorie. Foamea 
de cadre impune cultivarea fiecărui 
dram de aur cenușiu de care dispun 
actualele generații. „Am ridicat o 
țară nouă, ne spune Costache Zapis, 
i-am dat putere economică, indus
trială, tehnică și științifică, multipli- 
cîndu-ne propriile noastre puteri și 
sădind în sufletele noilor generații 
respectul față de opera pe care ele o 
vor continua. Și nu ne oprim aici, 
ci mereu reîncepem în altă parte, 
pornind de la începutul începutului 
și așteptînd să răspundem prezent 
Oriunde ne cheamă' țara. Dar de 
oriunde-ar fi să plecăm, trebuie să 
lăsăm în urma noastră urmași demni, 
capabili să ducă mai departe, spre 
alte înălțimi, ștafeta încredințată".

Am privit îndelung clocotul în 
cuptoarele care țineau parcă în cap
tivitate fărîme din astrul.zilei dis- 
tilîndu-le pină la obținerea. celui 
mai pur oțel. Și găseam în oamenii 
din jur, în gindurile și in voința lor, 
un strop din cel mai nobil oțel, cel 
pe care nu l-a putut făuri decît dra
gostea de patria socialistă și bucu
ria creației de sine a comuniștilor.

o Ilustrate cu flori de 
SCALA — 9,15; 11,30; ....
18,30; 20,45, EXCELSIOR — 9; 
13.30; 16: 18,15; 20,30.
a Indrăgostițil anului I : 
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
20,30.
a Permisul de conducere : 
CEAFARUL — 9: 11,15; 13,30; 
18,30: 20,45, BUCUREȘTI — 9: 11,15: 
13,15; 16,15; 18,30: 20,45, FAVORIT 
— 9,15; 11,30; 13.45: 16: 18,15: 20,30 
a Actorul și sălbaticii : PATRIA 

■ 11,45; 14,30: 17.30: 20,30, CA-
12,30: 16,15 -----
12: 16 
12,30; 16;

14,30

clmp :
13.45; 16:

11,15:

CEN- 
18,15;

LU-
16:

— 9: 
PITOL — 9,30: 
FEROVIAR — 9 
LODIA — 9,15;
GLORIA — 8,30: 11,30
20.30.
e Zapata : FESTIVAL — 
11,30; 13,45: 16; 18,30; 20,45. 
FILMULUI — 10; 12; 14; 16:
20.30.

19.15.
19.15, ME-

19,15
17,30;

l

însăși activitatea productivă a ele
vilor.

Demnă de remarcat este și ini
țiativa luată in cadrul cabinetului de 
științe sociale al liceului teoretic din 
Pucioasa de a antrena elevii la reali
zarea unor cercetări proprii, pe tema 
„Dinamica social-economică a locali
tății mele pină în prezent și in vii
tor", menite să pună în evidență 
schimbările petrecute în localitățile 
de unde aceștia provin. Asemenea 
cercetări ajută nu numai la mai bu
na însușire a cunoștințelor predate, 
dar și la educarea patriotică a tine
rilor, la dezvoltarea mindriei și ata
șamentului lor pentru realizările? din 
anii socialismului.

în școli se desfășoară îndeobște o 
bogată activitate obștească, care de 
multe ori se extinde și in afara șco
lii, incluzind unitățile economice 
cu care instituțiile de învățămint au 
strinse legături. Și în acest domeniu 
se deschide un rodnic cîmp de acti
vitate pentru cabinetele de științe 
sociale din școli, chemate să sprijine 
diferitele acțiuni politico-educative 
organizate in cadrul școlilor și în în
treprinderi. Am nota în această or
dine de idei că, beneficiind de aju
torul cabinetului de științe sociale, 
studenții din cadrul Institutului de 
construcții au organizat, în întreprin
derile unde efectuează practica, așa- 
numita „tribună studențească", în 
cadrul căreia se întilnesc sistematic 
cu muncitorii și dezbat împreună 
probleme politico-ideologice, cit și 
de organizare științifică a producției 
și a muncii.

Cele relatate în rindurile de față 
arată cît de variate pot fi acțiunile 
organizate de către cabinetele de ști
ințe sociale din școli, cît de largă 
este gama mijloacelor de care dispun 
pentru a sprijini activ și eficient 
procesul instructiv-educativ. Schim
bul de experiență sistematic poate 
contribui ca acțiunile și inițiativele 
interesante, valoroase să devină un 
bun al tuturor, astfel incit cabinetele 
de științe sociale să-și îndeplinească 
pretutindeni, cu deplin succes, rolul 
important ce le revine în educarea 
politico-ideologică a tineretului stu
dios.

Paul DOBRESCU

Anul cinematografic ’75 
debutează sub bune auspi
cii din punctul de vedere 
al premierelor românești. 
Este o afirmație confirmată 
și de noua producție a Ca
sei de filme 3 : Ilustrate cu 
flori de cîmp — o reușită 
semnificativă în atît de im
portantul domeniu al fil
mului de actualitate. „Film 
de autor" — scenariul și 
regia sînt semnate de An
drei Blaier — „Ilustrate 
cu flori de cîmp" aduce pe 
ecran o problemă de viață 
de o certă complexitate, a- 
bordată îndrăzneț, cu o re
marcabilă seriozitate artis
tică.

Filmul propune spectato
rilor o poveste încărcată 
de adevăr și emoție, al că
rei epilog tragic se consti
tuie într-o pledoarie pen
tru probitate morală 
pentru responsabilitate

nu-Matei și Eliza Petră- 
chescu — dau viață, cu o 
artă desăvirșită, unor per
sonaje simbolizind prezen
țe anacronice în contextul 
noilor realități ale țării, 
dar care pot fi întîlnite în 
zonele periferice, încă ne
asanate moral, ale societă
ții. Vitalitatea explozivă 
dar și cupiditatea „coanei 
moașe" câre prosperă- de 
pe urma avorturilor prac
ticate la domiciliu, ca și 
panica, frica paralizantă 
care o domină după decesul 
fetei din București, sînt ad
mirabil intuite și redate de

țe strivite sub apăsarea ce
nușie a mahalalei de odi
nioară. Filmul „prinde" a- 
ceste personaje intr-o lu
mină crudă, acidă, distri
buie — în genere cît și 
cînd trebuie — accente sa
tirice prizate de spectatori. 
De altfel, elemente de sa
tiră sau de tragi-comedie 
există, bine dozate, in în
treaga descriere de mediu
— ca o expresie a poziției 
critice a cineastului.

Asistăm, de fapt, la con
fruntarea dintre două lumi
— o lume proaspătă și tî- 
nără, a optimismului, a

Ș1 
în 

momentele’ unor hotărîri e- 
sențiale, ireversibile. O tâ
nără și naivă desenatoare 
bucureșteană, sedusă de 
arhitectul cu care lucra, re
curge la serviciile unei 
moașe din provincie pentru 
un avort. Așa ar putea fi 
prezentat, succint și pro
zaic, punctul de plecare al 
narațiunii cinematografice. 
Ce se întîmplă mai depar
te ? Tînăra desenatoare își 
pierde viața, iar sfirșitul 
ei se repercutează tragic și 
asupra destinului unei alte 
fete, implicată involuntar 
în crima petrecută de fapt 
sub ochii săi și incapabilă 
să suporte povara acestei 
răspunderi, a unei insolu
bile dileme morale. Oprin- 

• du-se asupra acestui caz 
extrem, autorul filmului 
nu mizează pe detaliul șo
cant, pe aspectele d^ ordin 
„senzațional" ale dramei. 
Dimpotrivă, cazul în sine 
este relatat cu multă so
brietate și discreție, inten
ția realizatorului fiind a- 
ceea de a dezvălui sensu
rile — cu adinei rezonanțe 
etice, umane — ale dramei, 
de a îndemna la meditație 
asupra consecințelor unor 
opțiuni pripite, iresponsa
bile.

Aparent, Blaier se retra
ge în spatele aparatului de 
filmat, lăsînd faptele 
vorbească de la sine, 
atitudinea cineastului 
afirmată fără echivoc, prin 
lumina proiectată asupra 
intîmplărilor și a persona
jelor filmului său. El se 
bizuie, în primul rînd, pe 
autenticitatea și relieful ca
racterelor, preocupat să 
surprindă psihologia, men
talitatea personajelor prin
cipale, în cadrul unor con
fruntări și situații revela* 
toare. Două mari interpre
te ale scenei și ecranului 
românesc — Draga Oltea-

să 
Dar 
este

I

„Ilustrate
cu flori
de cîmp“

Draga Olteanu-Matei ; ac
trița își construiește perso
najul din nuanțe și detalii 
cu o mare forță de carac
terizare, oferind regizorului 
posibilitatea de a supune 
implicit oprobriului public, 
fără nici un fel de adau
suri ostentativ-moralizatoa- 
re, un tip uman degradant 
și anti-social, in ultimă 
instanță, criminal. Este de 
menționat aici și „idila" 
moașei cu fantele cinic și 
gelos, interpretat cu recu
noscuta sa măiestrie de 
Gheorghe Dinică (actorul își 
demonstrează o dată mai 
mult capacitatea de a face 
corp comun cu orice perso
naj, de orice factură — ni-1 
amintim în „Zidul", de pil
dă). Strălucită ni s-a părut 
creația Elizei. Petrăchescu 
— în rolul mătușii-com- 
plice ; este un excelent rol 
de compoziție, cizelat pînă 
la amănunt — un personaj 
inofensiv în aparență, dar 
profund nociv și periculos 
prin mentalitate, prin a- 
mestecul de egoism feroce, 
fățărnicie și decrepitudine, 
gata să împrăștie in jurul 
său veninul strîns de-a 
lungul unei întregi existen-

dragostei și camaraderiei, 
și o alta —•- lumea vetustă 
a unor veritabile „cioturi 
morale" ale vechiului, izo
late în marginea vieții. Po
ziția, optica realistă a re
giei iși află expresia și in 
includerea în acțiune a 
nunții, respectiv în prezen
ța tonică a tinerilor căsă
toriți (George Mihăiță și 
debutanta Ana Ciclovan), 
a „marinarului" Îndrăgostit 
(Dan Nuțu), care revin me
reu pe ecran ca un simbol 
al încrederii în viață, al 
bucuriei de a trăi. Secven
țele petrecerii alternează
— intr-un contrapunct dra
matic a cărui intensitate 
crește continuu — cu cele 
ce o aduc in prim plan pe 
tînăra desenatoare sosită 
din Capitală ; personajul
— interpretat de actrița 
Carmen Galin — este bine 
conceput ca psihologie, iși 
ascunde inabil naivitatea, 
ca și îndoielile, ca și tea
ma, bravînd, afișind o 
voită exuberanță, pină cind 
clachează — și adevăratele 
ei simțăminte erup într-un 
hohot de plîns. Dar atunci 
este prea tîrziu...

Pură și dornică de purl-

tate, cealaltă fată, nepoata 
„coanei moașe", este întru
chipată de actrița Elena 
Albu — debut cinematogra- . 
fie de un remarcabil bun 
augur ; interpreta comu
nică cu sensibilitate, prin- 
tr-un joc reținut, cu tăceri 
încărcate de semnificații, 
zbaterea lăuntrică a perso
najului ei, parcurge con
vingător și emoționant tra
iectoria tragică a acestui 
personaj care obligă la re
flecții.

N-am epuizat lista inter- 
preților care ar merita să 
fie citați. Vom aminti doar 
în treacăt muzica scrisă de 
compozitorul Radu Șerban, 
calitățile decorului (Vasile 
Rotaru), ale costumelor (I- 
leana Oroveanu) ; imagi
nea datorată operatorului 
Dinu Tănase are incontes
tabil virtuți artistice, pro
fesionale. Dar ceea ce ni se 
pare important de subliniat 
este omogenitatea întregii 
echipe, participarea matură 
a tuturor componenților ei 
la autenticitatea de ansam
blu a povestirii cinemato
grafice. Ar putea fi semna
late și anumite imperfec
țiuni ale .narațiunii, unele 
inegalități în interpretare 
etc. — pe-care le conside
răm însă de ordin secun
dar.

Filmul „Ilustrate cu flori 
de cîmp" pune în dezbatere 
probleme reale, cazuri care 
se pot întîlni în viață. Este 
o pledoarie pentru serio
zitate și cinste în iubire, 
pentru grijă 
partenerului de 
tru înțelegerea 
responsabilității 
ță de fericirea . 
și a celor din jur. Adresată 
mai ales tinerei generații, 
această pledoarie se spri
jină pe argumente vibran
te, care îndeamnă la me
ditație. Experiența tragică 

. a tinerei eroine e consecin
ța naivității, a încrederii 
într-un bărbat de o deplor 
rabilă calitate umană ; „cu
rajul" ei, atît de scump plă
tit, este, de fapt, lașitate — 
pentru că ea își dorea co
pilul, fără a cuteza 
mărturisească — este 
pitulare în fața unor 
judecăți. Filmul se 

în dezbaterea a- 
probleme de pe 
etice ale societății 
și o face nu dis-

în alegerea 
viață, pen- 
matură a 
omului fa- 
proprie, ca

s-o
ca- 

pre-
an-

gajează 
cestor 
pozițiile 
noastre, 
cursiv sau șablonard, ci cu 
sinceritate — și tocmai de 
aceea emoționează, convin
ge, deschizîndu-șl drumul 
spre conștiința marelui pu
blic.

D. COSTIN
\

între 11 și 20 februarie în București

AUOO.'"•v î .hnvsrJ'X'» 8 ntu î

SALONUL NATIONAL AL CĂRȚII
între 11 și 20 februarie. Capitala 

va găzdui al V-lea Salon național al 
cărții. Așteptată cu deosebit interes 
de publicul larg cititor, apropiata 
sărbătoare a cărții va fi un prilej de 
rememorare a activității caselor de 
editură românești în anul care a 
trecut, constituind cadrul unor mul
tiple acțiuni — întîlniri între'scriitori, 
editori, librari și cititori, simpozioa
ne și mese rotunde, lansări de noi 
volume ș.a. Ca și la precedentele 
ediții, pe agenda Salonului sînt în
scrise „zile" ale editurilor, prilej de 
întîlnire, pentru iubitori ai lecturii, 
cu genuri de carte predilecte, cu rea
lizatorii ei. Expoziția de carte a

Salonului va strînge laolaltă circa 
3 000 de volume — literatură social- 
politică. științifică, tehnică, beletris
tică. de largă informare, carte de 
artă și pentru copii, selectînd cele 
mai reușite apariții ale lui 1974, pre
cum și noutățile acestui început de 
an. Standul central al amplei expo
ziții de carte va cuprinde ultime
le lucrări ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, volume ce au văzut lu
mina tiparului în tară și peste ho
tare. Vizitatorul va putea cunoaște, 
totodată. într-un stand aparte, circu
lația operelor unor scriitori români 
în lume prin intermediul unor ediții 
de autor sau antologii apărute în 
străinătate de-a lungul anului 1974.

21,45 Cfntecele mele : Romanțe cu 
și de... Mia Brala. Invitați : 
Dorina Drăghlel, Angela Mol
dovan, Rodica Bujor, Doina

’1 Badeh 'si'-actoful' Ion Besdlu. '-,; 
32,10 24 de ore.

«8»
1

PROGRAMUL I
PROGRAMUL H

17,30 Telex.
16,00 Teleșcoală. 
17,00 Telex. 17,35 File de dicționar : Bourvil

In filmul „Străbăttnd Pari-
17,05 Emisiune In limba germană. sul", In regla lui Claude
18,50 Tragerea Loto. Autant Lara.
19,00 Județele țării pe verticala 19,30 Telejurnal.

dezvoltării. 20,10 Bucureștiul, gazda unor mari
19,20 1001 de seri. reuniuni internaționale.
19,30 Telejurnal. 20,35 Treptele afirmării. Vlolonis-
20,10 De la strămoși, pentru ne- tul Vladimir Nemțeanu, stu-

poți — O familie de rapsozi: dent la conservatorul „Ci-
Petreușii. prlan Porumbescu" din Bucu-

20,20 Film artistic : „Nu te lăsa rești.
niciodată** —■ producție a 21,00 Teatru scurt : „Scrisoarea**
studiourilor engleze. Premie- de Constantin Paraschivescu.
ră TV. în distribuție : Peter 22,00 „Wadensee — paradisul pă-
Sellersi Richard Todd, Ell- sărilor". Documentar artistic,
sabeth' Sellers. Regia : John producție a studiourilor o-
Guillermin. landeze.

prin-Deconcertant 
tr-o uimitoare prolifi
citate care l-a dus pe 
Ion Miclea la o pro
ducție de 35 de albu
me fotografice in nu
mai 15 ani, acest ar
tist al obiectivului ne 
oferă prin ultimul său 
volum „Egiptul farao
nilor" (editura ..Me
ridiane" 1974) o nouă 
ipostază a artei sale. 
Un alt Ion Miclea. A- 
ceeași frenezie de fo
toreporter, aceeași ne
liniștită stare de spirit 
izvorită din permanen
ta căutare a ineditu
lui, aceeași frapantă 
apăsare a declanșato
rului în momentul cel 
mai propice (uneori, 
în alte albume, Ion 
Miclea ne-a demon
strat excepționala lui 
capacitate de a sesiza 
esențialul într-b suti
me de secundă), 
de data aceasta, ceva 
mai mult, ceva ce ne 
vorbește despre matu
rizarea artistului, des
pre nevoia profunzi
mii, despre sugestie și 
meditație, despre so
lemn și temeinicie.

Albumul 
faraonilor" 
astfel, atît

dar,

„Egiptul 
devine 

prin foto-

grafie, cit si prin eru
ditul 
nat
Radu
carte 
găsim doar o înșirui
re de note de drum 
fotografice, bazată pe

comentariu sem- 
de egiptologul 

Florescu, o 
în care nu mai

jalona doar o istorie, 
stimulind cititorul la o 
pătrundere în comple
xitatea implicațiilor 
unei străvechi arte și 
ajutîndu-1 să se apro
pie cu dragoste și în
țelegere de una dintre

te de comunicare, pes
te milenii, între oame
nii care au fost și cei 
care trăiesc astăzi".

Tocmai această fra
ză ni se pare a sur
prinde. în esența ei. 
creația lui Ion Miclea

de a ni-1 apropia și a 
ni-1 face înțeles și 
respectat. După somp
tuosul său album „A- 
frica" — poate prea 
sumar încropit din 
Imagini festive — „E- 
gipJtul faraonilor" ne

îon MICLEA Albumul

„EGIPTUL FARAONILOR'
«

primatul abilității re
porterului, ci o operă 
complexă, deopotrivă 
comună celui capabil 
să selecționeze . imagi
nea după criterii ști
ințifice, cît și comen
tariului și explicațiilor 
deosebit de bogate din 
lista ilustrațiilor, ceea 
ce face ca textul să 
se întrepătrundă orga
nic cu imaginea, de- 
pășindu-și rolul de a

cele mai bogate și mai 
vechi culturi — aceea 
a Egiptului antic. 
„Frumoasele imagini 
ale magnificelor mo
numente de pe Nil — 
scrie comentatorul în 
prefața la acest album 
— au putut depune, la 
mii de kilometri dis
tanță, mărturie despre 
sensul adine omenesc 
al acestei lumi dispă
rute, întinzind o pun-

prin tot ceea ce ar- 
tistul-fotograf ne-s 
înfățișat drept imagini 
ale lumii în care tră
im : dorința comuni
cării, stabilirea unor 
punți spirituale prin 
intermediul văzului, 
comunitatea de senti
mente izvorită din 
proprietatea ochiului 
de a reține pe retina 
lui esențialul din via
ta și din lumea altora.

apare ca un produs aJ 
răgazului necesar ori
cărei elaborări profun
de, ambiționată nu nu
mai să ne incinte, ci si 
să cultive și să instru
iască. Pentru aceasta, 
Ion Miclea a făcut a- 
pel la fototeca sa te
matică. copiindu-și cli
șee realizate nu nu
mai la Teba și Luxor, 
la Eșua, Abidos și Bu- 
to, la Edfu și Memfis,

la Mastaba, Heracom- 
polis și Ghize, ci și in 
muzeele Parisului, Ro
mei și Berlinului și. 
mai ales, în fabulosul 
muzeu egiptean din 
Cairo, locul unde s-au 
tezaurizat cele mai re
prezentative opere ale 
civilizației antice 
pe valea Nilului, 
felul acesta, recentul 
album, publicat de e- 
ditura „Meridiane" în
tr-o frumoasă ținută 
grafică, se desprinde 
de sub pecetea instan
taneului și intră în 
domeniul lucrărilor 
profund elaborate, în 
care imaginile se în
lănțuie disciplinate de 
rigorile impuse de ac
cesul la erudiție și pe
renitate.

Prolificitatea artis
tului^ despre care vor
beam la început, ele
ment care ar fi putut 
îneca o prea frenetică 
elaborare în derizoriu, 
s-a dovedit. în acest 
caz de excepție, de 
bun augur. Ion Miclea 
și Radu Florescu ne 
pun în față o lucrare 
demnă de elogii.

L G

de 
In

[faptul
'DIVERS

e

a Acțiunea Bororo : DOINA — 14; 
16; 18, MUNCA — 16; 18; 20.
a Program de documentare : 
DOINA — 20.
a Program pentru copii : DOINA
— 9,45; 11,15; 12,30.
a Inimă de mamă — 14,30, Charly
— 16,30, Rachel, Rachel — 18,30;
20,30 : CINEMATECA (sala Union), 
a Iluminare : TIMPURI NOI — 9; 
11,15; 13,30: 15,45: 18: 20.15.
a Jerry traficantul : VICTORIA
— 9: 11,15; 13,30; 16: 18,30: 20,45, 
GRI VIȚA — 9: 11,15; 13,30: 16: 18,15; 
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15; 20,30.
a Nemuritorii
11,15; 13.30: 16:
13,45; 16;
13,30: 15,45
a Școala
FLOREASCA
FLAMURA — 9; 11.15; 13.30;
18; 20,15.
a ștefan cel Mare — Vaslui 
DACIA — 9; 12,30; 16: 19,15. VOL
GA — 9.30: 12,30: 16: 19, AURORA
— 9,30; 12,15: 16; 19.

• a Un gentleman In Vestul săiba-

: buzești — 9;
18.15; 20.30, LIRA - 

18.15: 20,30, 
: 18: 20,15.

tinerilor
15,30;

ARTA

căsătoriți : 
18: -----20,15

15,45.

15,30:
11,15:

UNI-

tic : LUMINA - 8,45; 11,15; 14; 
16,45: 20.
a Visuri împlinite : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18: 20,15.
a Conrack : BUCEGI — 15,30; 18; 
20,15.
a Zidul : COTROCENI — 
17,30; 20, MIORIȚA — 9;
13,30; 15,45; 18: 20,15.
a Tunurile din Navarone :
REA - 15,30: 19.
a Călătorie întreruptă : CRIN- 
GAȘI — 16:, 18,15.
a A inceput la Neapole : GIU
LEȘTI — 15.30: 18: 20.15, TOMIS — 
9; 11,15: 13.30: 15,45: is: 20,15.
a Cavalerii teutoni : MOȘILOR — 
16: 19.
a Cel șapte magnifici : FEREN
TARI — 15,30: 18: 20,15.
a Urmărit—urmărită ! : VIITO
RUL — 16: 18; 20.
a Cidul : PACEA — 15,30: 19.
o Timpuri noi : POPULAR — 14: 
16: 18: 20.
a Păcală : COSMOS — 13; 16; 19. 
a Clanul sicilienilor : FLACARA 

15,30; 18; 20,15.
a Un zimbet pentru mai tirziu : 
VITAN — 15,30; 18; 20,

o Chitty-Chitty, bang, bang : RA
HOVA — 10; 16; 19.
• Dragoste la 16 
GREȘUL — 18; 20.
o Proprietarii : PROGRESUL — 
16.

ani î PRO-

■ Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lampă
— 19.30, (sala mică) : Cui t-e frică 
de Virginia Woolf 7 — 19,30.
o Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneu! Român) : Concert sim
fonic ; dirijor : Mircea Basarab
- 20.
a Opera Română : Madame But
terfly — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
- 19,30.
• Teatrul de comedie : Tovarășul 
feudal și fratele său — 19.30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu, Mă- 
gureanu) : Trei generații — 19,30,

cea

(sala
19,30,

(sala din str. Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Răspintia 
mare — 19,30.
• Teatrul „C, I. Nottara" 
Magheru) : Adio, Charlie — 
(sala Studio) : Hamlet — 19.
• Teatrul Giulești ; Răzbunarea 
sufleurului — 19,30.
• Teatrul satiric-muzica! „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" : Siciliana —
• Teatrul „Ion Creangă" : 
invizibil — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala 
demiei) : Punguța cu doi 
— 10.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 17,30; 19,30.
a Circul, de stat : Un șerif Ia... 
circ — 19,30.
a Conservatorul de muzică „Ct- 
prian Porumbescu" (sala „George 
Enescu") : Concert simfonic ; di
rijor : Aurei Nlculescu — 20.

19.30
Omul

Aca- 
bani

I O joacă
| serioasă!
I
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La întreprinderea de postav 
din Buhuși, alături de munci
tori, lucrează și elevi de la șco
lile din localitate. Pentru ei s-a 
creat aici o adevărată fabrică 
„fiică", dispunînd de secții de 
filatură, țesătorie și finisaj, do
tate cu mașini și utilaje ca 
in întreprinderea „mamă". în
drumați de muncitori, 
și profesori, elevii își 
tainele 
Pînă și 
dintre ei
recunosc ............... ..
o simplă • joacă. Dovadă : 
acest an, elevii vor realiza 
cantitate de stofă din care 
pot confecționa costume -pentru 
10 000 de colegi de-ai lor. Ad
mirând calitatea stofelor, cel 
10 000 nu vor putea să nu adau
ge : „Ce mai, colegii noștri au... 
Stofă 1“

maiștri 
însușesc 
textilist. 

— mulți 
faimă —

profesiei de
părinții lor 
textiliști cu 
că ce fac copiii nu e 

în
o

se

Alo,
— Alo, 

Oradea ?
— Da, 

„1—8". Ce doriți ?
Un dialog repetat 

sute de ori pe zi, 
ori pe săptămină. Dar

‘ ~ cei aproape 35 de
Luisa Brllinsky a 

același binevoitor 
Telefonista „1—8". 

cu 
aceeași amabilitate, „1—8“ a
răspuns și solicitărilor noastre. 
In acest februarie, „1—8“ a ie
șit la pensie. Coincidența a fă
cut să sunăm chiar in ziuă in 
care era sărbătorită de colegi :

— Alo ? Da, vă rog. Aici 
„1—8". Ce doriți ?

— Dorim să vi .urăm și noi 
„la mulți ani multă bucurie, 
șl... Alo, se-aude ?

— Da, vă rog. Vă mulțumesc. 
Vorbiți cu noul „l—8“...

Centrala
vă rog.

telefonici

Telefonista
de zeci și 
de mii de 

intr-un
an ? Dar in 
ani, de cind 
răspuns, cu 
-Da, vă rog.
Ce doriți ?» De multe ori. 

amabilitate, „1—8“

„Ești invita■»

ta mea“
Cu aceste cuvinte s-a adresat 

Elisabeta ,Eva Gherghel din 
Seini (Maramureș) tinerei 
A. M., adăugind :

— Doar n-ai să te mai duci 
acum, seara, pînă în sat la tine. 
Cine știe dacă mai vine vreun 
autobuz. Dormi la mine, că sînt 
singură și e loc berechet.

Și,,țînăra.,ș-a,<4)uș, șă doarmă,., 
dar. a nimerit într-o adevărată 
capcană, pentru că E. E. G. nu 
eră singură. Acolo o așteptau,'' 
„înțeleși" mai dinainte cu gaz
da, Gh. Racolțea și Sandor Bo- 
toș. Epilogul : prinși de miliție, 
cei doi au fost apoi condamnați 
la cîte cinci ani închisoare sub 
învinuirea de viol, iar E.E.G. 
— la trei ani și șase luni.

Credulii
Ca să fie crezut, ducea mina 

la piept, cam unde bănuia el 
că ar fi inima, și se jura. Me
reu și mereu același jurămînt:

— Să mă arză focul dacă 
nu-ți fac rost de lemnef Nu te 
privește de unde și cum. Te 
costă numai transportul. Citeva 
sutare...

Cu asemenea „jurăminte", 
Trandafir Micloșoni din Hațeg 
a reușit să păcălească o duzi
nă de creduli, avansîndu-i, care 
mai de care, mai multe „suta
re", cu un „supliment" pentru 
urgență. Cind și-a făcut suma, 
a dispărut. A reapărut pentru 
foarte scurt timp la .....
apoi in fața instanței, apoi 
dispărut din nou pentru un 
de zile.

miliție, 
a 

an

Neglijență
scump 
plătită

De Ia Inspectoratul de stat 
teritorial pentru protecția mun
cii Tulcea am aflat un caz ti
pic de neglijare a celor mai e- 
lementare reguli de siguranță 
în efectuarea unor operații — 
la fel de elementare — care s-au 
soldat cu pierderea unei vieți 
omenești. Despre ce este vor
ba 7 O autobasculantă a între
prinderii de transporturi auto 
Macin, încărcată cu piatră, a 
rămas în pană. O altă autobas
culantă a remorcat-o cu ajuto
rul unui cablu de oțel. După 
remorcare, în momentul în care 
a fost dezlegat cablul respec
tiv, intrucît autobasculanta nu 
avea frîna pusă și era oprită în 
pantă, a început s-o ia la vale, 

’ pe ajutorul de 
Cristache Ciulei, 
putut fi salvat.

surprinzîndu-1 
excavatorist 
care n-a mai

Rasol 
de șalău»

La restaurantul „Prahova* din 
Ploiești, porția de șalău rasol 
(aceeași in fiecare zi) are, de 
la o zi la alta, alt preț. In pri
ma zi, responsabilul unității, Ion 
Stan, a stabilit ca resolul să 
coste 4,80 lei. A doua zi. aceeași 
porție de șalău, cu același ara- 
maj, a fost „încasată" de un 
ospătar cu 13,55 lei. A treia zi, 
același rasol s-a vindut cu 5,10 
lei, dimineața, iar seara a ajuns 
la o cifră rotundă : 5 lei. Dar 
peste alte două zile rasolul a 
urcat la 10,10 lei porția. La re- 
clamația unui client, prețul a 
fost „ajustat" la 6 lei, cu... scu
ze. Pentru verificarea sesizării, 
l-am sunat la telefon pe respon
sabilul Ion Stan :

— Cit costă o porție de șalău 
rasol ?

— 5 lei virgulă 30 de bani.
— ? ?!!!...

Rubrica redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteli"

\
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Excelenței Sale domnului MANEA MĂNESCU
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Permiteți-mi, Excelență, să vă transmit recunoștința mea pentru fe
licitările pe care mi le-ați adresat. Aș dori să exprim urările mele cele 
mai bune de prosperitate și bunăstare poporului prieten al Republicii 
Socialiste România.

ABDUL AZIZ ABDUL GHANI 
Membru al Consiliului de conducere 

și Prim-ministru al Republicii 
Arabe Yemen

Cronica zilei

A apărut 

„REVISTA ECONOMICĂ" 
nr. 6 din 7 februarie 1975

Menționăm din sumar arti
colele : • Tradiție și eficientă 
în dialogul conducerii de partid 
cu țărănimea muncitoare' • De
mocratismul economic si. acțiu
nea conștientă în dezvoltarea 
societății • Un model „anti- 
stress".

Ancheta revistei în 36 de În
treprinderi industriale are ca 
temă autodotarea. iar documen
tarul — în sprijinul participan- 
tilor la învățămîntul .politico- 
ideologic și la programele de re
ciclare — este consacrat" creș
terii rolului conducător al parti
dului in societatea socialistă 
multilateral dezvoltată. Docu
mentele P.C.R. despre rolul si 
funcțiile statului socialist In e- 
tapa actuală. Dezvoltarea demo
crației socialiste.

Revista cuprinde, de aseme
nea. cunoscutele sale rubrici : 
Teorii — Idei și Economie mon
dială. /

v r e m e a
Iert In țară : Vremea a fost In gene

ral frumoasă, cu cerul variabil, țlnno- 
rărl mai accentuate s-au produs In 
Transilvania șl Banat. S-a semnalat 
ceață In sudul Transilvaniei, iar In 
cursul după-amiezli și In Crișana. Vin
tul a prezentat intensificări in. estul 
țării și zona de munte. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila intre minus 8 
grade la Joseni ș! plus 10 grade la 
Cimpulung Moldovenesc. In București : 
Vremea a fost in general, frumoasă, cu 
cerul variabil. Vintul a suflat slab pină 
la potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 4 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 februarie. In țară : Cerul va fi 
variabil, mat. mult noros. Vor cădea 
precipitații slabe in estul țării la în
ceputul intervalului, unde Șt vintul va 
mai prezenta și unele intensificări. Tem
peratura va scădea ușor in a doua parte 
a intervalului. Minimele vor fi cuprin
se intre minus 10 și zero grade, local 
mai coborite, iar maximele intre minus 
5 și plus 5 grade. Pe alocuri, in vestul 
țării, dimineața șl seara se va produce 
ceață. In București : Cerul va fi va
riabil, mai mult noros, favorabil pre
cipitațiilor slabe. Vint moderat. Tem
peratura ușor variabilă. Ceață slabă 
dimineața și seara. ”

S-a înapoiat în Capitală tovarășul 
loan Ursu, membru supleant al Co
mitetului Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., cpre a reprezentat Partidul 
Comunist Român la lucrările Con
gresului Partidului Socialist Fran
cez.

★
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Noii Zeelande. ambasadorul acestei 
țări în România, Basil Franklin Boit, 
a rostit, joi seara, o cuvintare la pos
turile noastre de radio.

*
Sub egida Institutului român pentru 

relațiile culturale cu străinătatea, 
joi a avut loc la București o seară 
culturală organizată cu prilejul Zilei 
naționale a Noii Zeelande. Au luat 
parte loan Botar, secretar general al 
I.R.R.C.S.. funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de știință si cultură, un nu
meros public.

Marin Vremeș, consilier la Minis
terul Copierțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, a pre
zentat asistentei impresiile sale din- 
tr-o vizită pe care a făcut-o în a- 
ceastă tară.

Au fost vizionate apoi filme do
cumentare neozeelandeze.

★

La Ministerul Afacerilor Externe a 
avut loc joi la amiază semnarea pla
nului de colaborare culturală și știin
țifică intre Republica Socialistă 
România si Republica Irak pentru 
anii 1975 și 1976. Documentul a fost 
semnat de prof. dr. ing. Felician Lă- 
zăroiu. director general in Ministerul 
Educației și învătămintului. și dr, 
Fawzi Mohammqd Sami. director ge
neral în Ministerul învătămintului 
Superior și al Cercetării Științifice 
din Irak.

Planul prevede vizite de profesori 
Si specialiști, acordarea de burse, 
schimburi de publicații, manuale șco
lare. cursuri universitare, precum si 
participarea unor personalități cultu

rale la diferite manifestări inițiate 
de cele două țări, turnee ale unor 
ansambluri teatrale muzicale si fol
clorice. organizarea de expoziții, tra
ducerea de lucrări literare etc.

La festivitate au ^sistat Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Radu Ion Bogdan, ad
junct al ministrului educației și în- 
vătâmîntului. membrii delegațiilor 
română si irakiană.

A fost prezent ambasadorul Repu
blicii. Irak la București. Ahmad Hus
sein Al-Samarrai.

*.
Joi seara, la Casa Centrală a Ar

matei a avut loc o adunare festivă 
consacrată celei de-a 27-a aniver
sări a creării Forțelor armate popu
lare coreene, la care au participat 
generali, ofițeri, maiștri militari și 
subofițeri din garnizoana Bucuri ști. 
Au fost .prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neral-locotenent Ion Popescu, care 
a rostit un cuvî.nt de salut. Despre 
semnificația evenimentului a vorbit 
colonel Am Sun Dăk, atașatul mili
tar aero și naval al R.P.D. Coreene, 
la București. Participanții la aduna
re au vizionat, apoi, o fotoexpoziție 
înfățișînd aspecte din viața și acti
vitatea militarilor coreeni și filme 
care evocă relațiile prietenești din
tre popoarele român și coreean, 
dintre armatele celor două țări.

Cu același prilej, atașatul militar 
aero și naval al R.P.D. Coreene la 
București s-a întîlnit recent cu mi
litari dintr-o unitate a armatei 
noastre.

*
Intre Agenția română de impresa

riat artistic — A.R.I.A. și Agenția 
maghiară de concerte „Interkoncert" 
s-a semnat, joi, în Capitală, proto
colul de schimburi artistice oe 1975 
și 1976 și preliminariile pe 1977.

(Agerpres)

în luna februarie

Locuri de odihnă si* î 

tratament in stațiunile 
balneoclimaterice

După cum ni se comunică de 
la agenția „PUBLITURISM", in 
luna februarie, toate oficiile ju
dețene de turism oferă locuri 
pentru odihnă in stațiunile de 
sporturi de iarnă de pe Valea 
Prahovei și din alte zone ale ță
rii. Tot prin oficiile județene de 
turism s-au pus in vînzare și 
bilete pentru cură balneară, la 
tarife reduse, In stațiunile : A- 
mara, Bazna, Borsec, Căllmă- 
nești, Căciulata, Geoagiu, Homo- 
rod, Olănești, Pucioasa, Rodbav, 
Sîngeorz, Slânic Moldova, Sova- 
ta, Tușnad, Vatra Dornei. De 
reținut că din fiecare din aceste 
stațiuni se organizează numeroa
se și atractive excursii în im-r 
prejurimi, cu vizitarea unor' 
monumente istorice șl de artă, 
edificii noi, moderne, zone tu
ristice de rară frumusețe.

Posesorii biletelor la odihnă 
sau cură balneară, obținute prin 
oficiile județene de turism, be
neficiază de reducere cu 50 la 
sută la tariful de transport pe 
C.F.R. sau I.T.A.

Tot în luna februarie, oficiile 
județene de turism organizează 
numeroase și atractive excursii 
cu autocarul sau trenul pe dife
rite trasee. Demn de remarcat 
este faptul că în această perioa
dă se acordă substanțiale redu
ceri de preț la transportul cu 
autocarul. Procurarea biletelor 
și înscrierile în excursii., se fac 
la toate oficiile județene de tu
rism, precum și la filialele în
treprinderii de turism, hoteluri 
și restaurante din București.

Extinsă la scara în
tregii țări, in fiecare 
cătun, sat, comună și 
oraș — peste tot unde 
trăiesc și muncesc oa
meni — ampla acțiune 
de participare volun
tară a populației Ce
hoslovaciei socialiste la 
lucrări,de folos obștesc 
a devenit o tradiție. 
Contribuția pe care 
este chemat s-o aducă 
fiecare cetățean, tlnăr 
sau virstnic, la înfăp
tuirea unor obiective 
de interes comun for
mează o parte compo
nentă, inseparabilă, a 
acțiunii, ample și con
stante, care vizează 
toate sferele activității 
materiale : cit mai 
multe economii, o „cit 
mai înaltă eficiență a 
muncii.

Condensată intr-o 
singură literă-simbol 
— Z (Zkraslovani. în
frumusețare) — parti
ciparea cetățenilor la 
efortul de a da sate

lor și orașelor o înfă
țișare cit mai plăcută, 
cit mai îngrijită. îm
bracă forme din cele 
mai variate — de la 
trecerea unor mari 
șantiere de interes na
țional în seama brigă-

CORESPONDENȚ A 
DIN PRAGA

zilor voluntare de ti
neret și pină la orele 
de muncă depuse de 
locuitorii orașelor, in 
special elevi și stu- 
denfi, pentru accele
rarea stringerii recol
tei din zonele rurale 
învecinate.

Valoarea lucrărilor 
înfăptuite cu partici
parea voluntară a ce
tățenilor în cadrul 
„acțiunii Z“ se ridică 
ia miliarde de coroane. 
Prin eforturile conju
gate ale locuitorilor

satelor șt orașelor, 
au fost ridicate nume
roase obiective de 
larg interes cetățenesc. 
Au fost date in fo
losință publică, prin
tre altele, peste 2 300 
km drumuri inter- 
comunale. aproape 
1 603 km conducte de 
transport a apei pota
bile, 3 milioane metri 
pătrați de 'suprafețe 
verzi, peste 200 sedii 
pentru comitetele na
ționale comunale, uni
tăți comerciale -cu o 
suprafață totală de 
S2 000 metri pătrati, 
precum și un mare nu
măr de terenuri spor
tive, creșe și grădinițe, 
cantine școlare etc 
Toate — obiective care 
sporesc aradul de con
fort șt de civilizație 
— adaugă un plus de 
frumusețe localităților 
tării.

C. PRISACARU

R. P. D. Coreeană:

0 discuție cu

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA HANDBAL

Bineînțeles, Steaua s-a calificat
în semifinale

învinși la București cu o diferență 
de 13 goluri, handbaliștii de la Skoda 
Plsen aveau de încercat aseară, a- 
casă, in partida retur ori o (puțin 

’probabilă) remontare, ori măcar o 
(posibilă) simplă victorie de consola
re — ceea ce însemna totuși ceva, dat 
fiind palmaresul prestigios al campi
oanei noastre, neînvinsă de 2 ani de 
zile în vreun meci intern sau in
ternațional. Dar, cu toate că jucau 
în deplasare și cu toate că s-au pre
zentat pe teren cu un „buletin me
dical" îngrijorător (Gațu, Orban și 
Tuăosie complet indisponibili'; Dincă,' 
Kicsid. și Vpina jucînd bolnavi)', 
handbaliștii de la Steaua au făcut 
eforturi demne de toată lauda si n-au 
lăsat ambițioșilor lor adversari nici 
măcar șansa simplei victorii, darmite 
a calificării.'

Incepind furtunos, gazdele au con
dus cu 2—0, apoi pe toată durata pri
mei reprize au fost în avantaj cu

2—3 goluri. Scorul la pauză Ie era 
favorabil cu 10—7. Apoi, tot handba
liștii cehoslovaci au inceput furtunos 
și repriza secundă,'astfel că la un 
moment dat conduceau cu 13—7. Din 
acest moment însă Birtalan și-a 
adus aminte că a fost golgeterul ulti
mului campionat mondial și â înscris 
nu mai puțin de 6 goluri la rînd. 
Scorul a mai șovăit puțin si s-a de
finitivat la 16—16. (Bilanț individual : 
Birtalan — 7 goluri ; Voina — 5 ; Dră- 
găniță — 3 ; Stockl — 1).

Deci, . după echipa .îeminieă a 
I.E.F.S., acum și Steaua., campioana 
noastră masculină, s-a calificat în 
semifinalele Cupei campionilor euro
peni (alături de campioanele Iugosla
viei, R.D.G. și R.F.G.). Să-i felicităm 
pe reprezentanții noștri și pe antre
norii lor și să le urăm succes în con
tinuare. (Tragerea la sorți — sîmbă- 
tă la Basel).ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Sîmbătă, în sala Dinamo din 
Capitală, amatorii de volei vor 
putea urmări partida interna
țională feminină dintre echipe
le Dinamo București și Traktor 
Schwerin (R.D. Germană) con- 
tind pentru „Cupa cupelor". 
Jocul începe la ora 18. Returul 
acestei partide este programat 
la 15 februarie, la Schwerin.

• Echipa de fotbal Steaua București 
și-a inceput turneul în Siria, jucînd 
la Damasc cu formația „Al-Moga- 
zel“, care activează in prima divizie 
a campionatului. Fotbaliștii români 
au obținut victoria cu scorul de 
2—4) (0—0), prin golurile înscrise de 
Dumitru și Pantea.

• Turneul internațional feminin de 
handbal care se desfășoară în loca
litatea Cheb a programat alte, trei 
partide : Iugoslavia — România B 
12—8 (5—3), Ungaria — Polonia 
12—9 (9—4), Cehoslovacia — Bulgaria 
18—9 (5—3).
• Continuîndu-și turneul în Eu

ropa, reprezentativa de hochei pe 
gheață a Japoniei a evoluat, in lo
calitatea Tilburg, în compania se
lecționatei Olandei. Hocheiștii ni
poni au terminat învingători cu sco
rul de 6—3 (1—0, 3—2, 2—1).

• Campionul european de box la 
categoria „grea", englezul Joe Bug- 
ner, a acceptat să-și pună titlul în 
joc în fața italianului Dante Canei 
S-â stabilit ca meciul să se desfă
șoare la 1 martie, la Bologna.

• La Budapesta s-a disputat un 
concurs internațional pe teren aco
perit. Proba masculină de aruncare 
a greutății a revenit atletului ro
mân Marin Iordan cu 17,80 m. Pe
tre Lupan s-a clasat pe1 locul doi 
în cursa de 1 500 m plat cu tjmnul 
de 3’47”3/10. Această probă a fost 
ciștigată de Jurgen Strau (R.D. Ger
mană) cu 3’46”6/10. Atletul maghiar 
Gyula Nemeth a repurtat victoria 
în proba de săritură în lungime cu 
7,71 m, fiind urmat de românul Ște
fan Lăzărescu cu 7,46 m. Locul trei 
a revenit lui Katona (Ungaria) cu 
7, 34 m.

în campionatul mondial al piloților 
(si mașinilor) de formula I. după 
două etape conduce brazilianul E- 
merson Fittipaldi (15 puncte), urmat 
de un alt automobilist brazilian. 
Carlos iPace (9 puncte). Cei doi — 
despre a căror dispută în noul cam
pionat Se relatează pe larg în nr. 2 
al revistei „Autoturism" — au insă 
contracandidat! puternici ; intre a- 
ceștia : James Hunt. Clay Regazzoni. 
Carlos Reutemann. Jochen Mass, 
Niky Lauda.

Idealul înaintat, seva poeziei
(Urmare din pag. I)
au început să trăiască 
anii avintului con
strucției unei noi orin- 
duiri sociale, poezia 
s-a nutrit din idealu
rile reînnoirii omului ; 
a inceput să fie afir
mată cu cea mai mare 
pasiune aspirația poe
tică spre mariie idea
luri socialiste, spre i- 
dealurile societății co
muniste de miine. A- 
cestea inspiră astăzi 
versul, care include 
idealurile civice ale 
unei vieți cetățenești 
corecte și drepte, bo
gată spiritualicește, cu 
un orizont vast, des
chis cunoașterii uma
ne. Idealurile societății 
noastre socialiste, noul 
umanism, mai înalt, 
pe care-1 creează' 
transpunînd în viață 
un cod etic superior, 
hrănesc necontenit, 
sporesc și înnobilează 
lirica generației ac
tuale de poeți. Va
loarea intrinsecă a li
ricii contemporane se 
dezvăluie mai cu sea
mă in capacitatea ei 
de a cuprinde dimen
siunile noi, vaste ale 
idealurilor lumii noas
tre. Sfera ideală a poe

ziei s-a lărgit din ce 
in ce mai mult ; ea 
ilustrează acum dome
nii cuprinzătoare și 
tinde a exprima o 
realitate care ne pri
vește pe toți, care se 
referă la scopurile 
maxime ale obștei 
noastre străvechi și 
reînnoite, puse în 
lumina frumosului și a 
sugestivului.

Poezia consemnează 
și rezultatele sufletești 
ale acestei conștiințe 
care s-a format, con
știința a fi. atins o 
stare nouă, un progres 
al Vieții cetățenești, 
adică bucuria de _ a 
avea la îndemîna 
noastră și de a putea 
urmări mai departe a- 
ceste noi stadii de 
dezvoltare ale societă
ții noastre, ale perso
nalității umane. Bine
înțeles că această 
bucurie se unește și cu 
starea. subiectivă’ a 
omului in particular, 
fuzio'nind într-un sen
timent’ stenic de sigu
ranță in raport cu 
stări mai vechi. Sub
stanța subiectivă Și 
cea obiectivă creează 
Ia un loc un elan și o 
frumusețe, la care poe
zia ambiționează în

mod natural. Pe mă
sură ce înaintăm în 
epocă, noi particulari- 
tăți ies la iveală și noi 
idealuri se diferenția
ză, făcind ca substanța 
spirituală a poeziei să 
se diferențieze și să se 
îmbogățească pe con
trapunctul unității de 
simțire generală.

Poezia capătă un 
suflet și prin aceasta 
ea se confundă cu as
pirațiile generale ale 
culturii, făcind o parte 
din ce in ce mai orga
nică din cultură și 
confundindu-se cu 
mersul înainte vic
torios al societății 
noastre socialiste. Căci 
idealul poetic este ca
lea pe care s-a ajuns 
a reda poeziei un su
flet in adevăr națio
nal și prin aceasta un 
suflet în ambianța de 
astăzi a lumii. Poezia 
și idealul său repre
zintă o formă comple
tă a oricărei manifes
tații poetice și, în a- 
celnși timp, o formă 
care integrează poezia 
în realitate, făcînd-o 
să influențeze direct 
mișcarea conștiinței, 
care poate accelera 
mișcarea istorică de 
anvergură.

An încăput campionatele mondiale de tenis de masă
La Calcutta au început întrecerile 

celei de-a 33-a ediții a Campionate
lor mondiale de tenis de masă, com
petiție de mare amploare, la care 
participă sportivi și sportive din 51 
de țări, printre care și România. ,

Iată citeva dintre primele rezulta
te înregistrate în probele pe echipe: 
„Cupa Swaythling" (masculin) : R.P. 
Chineză — România 5—0 ; Ungaria —

România 5—1 ; Iugoslavia — Indone
zia 5—2 ; Japonia — India 5—1 ; Un
garia — Anglia 5—2 ; Cehoslovacia — 
Franța 5—3 ; Suedia — Danemarca 
5—0 ; „Cupa Corbillon" (feminin) : 
Iugoslavia — România 3—1; An
glia — România 3—1 ; R. P. Chine
ză — Bulgaria 3—-0 ; R. F. Germa
nia— Anglia 3—2 ; Jaoonia — Polo
nia 3—0 ; U.R.S.S. — Suedia 3—1.

Baschetbalistele 
de la Politehnica 

din nou victorioase 
Ț \<s

AȘEARA, LA BUCUREȘTI, 
98—72 CU CAMPIOANELE 

UNGARIEI
Sala Floreasca din Capitală a 

găzduit aseară meciul retur dintre 
echipele Politehnica București și 
B.S.E. Budapesta, contind ■ pentru 
etapa a doua a sferturilor de finală 
(Grupa B) ale „Cupei campionilor 
europeni" la baschet feminin,

Confirmînd buna evoluție din 
primul joc, cînd au cîștigat cu 
87—77, baschetbalistele românce au 
terminat din nou învingătoare, de 
data aceasta cu scorul de 98—72 
(54—42). Ccșgeterele formației româ
ne au fost Gabriela Ciocan (27 
puncte), Suzana Pîrșu (20) și Eca- 
terina Savu (18).

i Partida a fost arbitrată de cuplul 
VI. Gancev (Bulgaria) — S. Rado
vici (Iugoslavia).

TENIS

„Circuitul României"
ÎN ZIUA A DOUA 

A TURNEULUI 
DE LA TIMIȘOARA

TIMIȘOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Cezar Ioana). Ieri,. în a 
doug zi a turneului de la Timișoara 
din cadrul „Circuitului României" la 
tenis, in sala Olimpia s-au disputat 
partidele de dublu. întrecerile au dat 
ciștig de cauză cuplurilor favorite, 
care, in general, și-au adjudecat vic
toria fără dificultate. Excepție a fă
cut partida dintre Szoke Peter, Var
ga Geza (R.P.U.) — Petru Almăjan, 
Iosif Kerekeș (România). în care oas
peții au cîștigat la limită. Iată rezul
tatele tehnice : Hărădău, Ovici — 
Rusu, Boldor 6—2, 7—5 ; Emmrich 
(R.D.G.), SOtiriu — Popovici, Nemeș
6— 0, 6—0 ; Szdke, Varga (R.P.U.) - 
Almăjan, Kerekeș 7—6, 4—6, 7—6 ; 
Marcu. Tăbăraș — Mureșan, Sântei
7— 5, 6—3.

La 16 februarie 1975 

Tragere excepțională 
„Pronoexpres“

După cum ni se comunică de 
la Administrația de Stat Loto- 
Pronosport. in ziua de 16 fe
bruarie se organizează prima 
tragere excepțională „Prono- 
expres" a anului 1975. Se acordă 
numeroase și importante premii 
in bani (în valbare de 20 000, 
10 000, 5 0(10 lei etc.), autoturis
me „Dacia 1300“ și .,Skoda 
S 100“, precum și excursii peste 
hotare, de cite 2 locuri. în 
U.R.S.S. (cu trenul‘și avionul, 
pe itinerarul Moscova—Lenin
grad — Minsk — Kiev, durata 
circa 14 zile). Turcia (cu auto
carul, durata circa .9 zile) și 
Italia (cu autocarul, cu durata 
de circa 21 zile, pe itinerarul 
Veneția — Bologna—Florența— 
Roma — Perugia — Ravena — 
Padova — Triest). Se vor efec
tua 8 extrageri. La faza I vor 
avea loc,. 4 extrageri, fiecare .de 
cite 9 numere din 45. iar la faza 
a II-a, alte 4 extrageri, flecare 
de cite 8 numere din 45. în 
total vor fi extrase 68 de nu
mere ciștigătoare. Biletele de 15 
lei varianta participă Ia toate 
cele 8 extrageri.

Depunerea biletelor ciștigă
toare se face pînă joi, 20 fe
bruarie 1975, la ora 13. în ora
șele de reședință de județ și 
pînă miercuri, 19 februarie 1975, 
Ia ora 13. in celelalte localități.

ROMÂNIA-FILM prezintă filmul de aventuri

Ulzana, căpetenia apașilor

Producte a studiourilor DEFA-Berlin. Regia : Gottfried Kol- 
ditz. Cu : Gojko Mitic, Renate Blume, Colea Răutu, Dorel 

lacobescu, Amza Pellea, Rolf Hoppe

LOTO
Ciștigurile tragerii din 31 ianuarie 1975

Extragerea I : cat. 1 : 2 variante 
25% a 50.000 lei și 2 variante 10% a 
20 000 lei ; cat. 2 : 3,05 a 19 408 lei ; 
cat. 3 : 11,65 a 5 081 lei ; cat. 4 : 25,20 
a 2 349 lei ; cat. 5 :s94,40 a 627 lei ; 
cat. 6 : 303,55 a 195 lei.
Report categoria 1 : 447 923 iei.

Extragerea a II-a : cat. A : 2 va
riante 2.5% a 50 000 lei ; cat. B : 3,10 
a 15 603 lei ; cat. C : 21,25 a 2 276 lei ; 
cat. D.t 32,30 a 1,497 lei ; cat. E: 
107,25 a 451 lei ; cat. F : 157.85 a 306 
lei : cat. X ; 1 981,95 a 100 lei. 
Report categoria A : 239 264 lei.

Kim Sop este șeful 
fermei Su Hing. 
Este, intr-un fel. un 
reprezentant al noii 
generații de coopera
tori — e aici de 
5 ani. „înainte?" 
„Miner". „Ce se scoa
te mai ușor : căr
bunele ori orezul 7“ 
Surîde : „Eu aș zice 
că e la tel de greu sau 
la fel de ușor...". Pînă 
aici străbătusem o li
vadă. Cu mere și pere 
cit gutuile noastre de 
mari și mai traversa
sem parcelele irigate 
de orez. Patrulatere 
aurii, legănate de ră
păiala ploii. Orezul e 
înalt, femeile, bărba
ții, studenții, ostașii 
care-l seceră fără să 
se sinchisească de 
ploaia de sus, îl adună 
in snopi. . Snopii sînt 
așezați în locurile mai 
ridicate ari pe margi
nile șoselelor asfal
tate.

Comuna are 580 de 
case. Și tot atîtea fa
milii. Toți locuitorii ei 
— 2 800 la număr — 
sînt in cooperativă. 
Principala lor avuție 
obștească ? Pămintul. 
Cele 530 hectare ara
bile. Din acestea — 
400 destinate culturilor 
de orez. îngrijite cu 
tradițională și înnoită 
știință; ele pot da și 
peste 7 000 kilograme 
la un hectar. în kilo
gramele acestea, ce 
sporesc cu fiecare re
coltă, se află, deci, 
încorporată hărnicia și 
priceperea tradiționa
lă, dar și mijloacele 
agriculturii moderne 
puse la îndemînă. Este 
vorba de știința celor 
38 de ingineri și teh
nicieni,' tonele de în
grășăminte, cele 22 de 
tractoare...

Aceste realități fac 
parte dintr-un proces 
mai amplu trăit de 
toate satele, de în
treaga agricultură a 
Coreei populare. Cim- 
piile arabile au fost 
brăzdate, după elibe
rare, de un vast sis

tem de vase comuni
cante — canale de iri
gații — care însumea
ză aproape 40 000 de 
kilometri. Nașterea lor 
a presupus un efort 
imens, eroic. A mobi
lizat uriașe energii u- 
mane și resurse finan
ciare S-a înscris ca 
una di-n principalele 
bătălii ale întregului 
popor, sub conducerea 
Partidului Muncii din 
Coreea. în frunte cu 
tovarășul Kim Ir Sen, 
pe drumul edificării 
socialiste. O bătălie 
încheiată cu o victo
rie, ca atîtea alte vic
torii ale acestui popor

ÎNSEMNĂRI
DE CĂLĂTORIE

demn, harnic, curajos, 
deosebit de înzestrat. 
Etapele acestei bătălii 
au cuprins apoi me
morabilele momente 
ale înzestrării tehnice 
și cu specialiști a 
agriculturii, a con- 
etruirii și Electrificării 
satelor, a chimizării 
și profilării armonioa
se. științifice, in func
ție de nevoi, a pro
ducției agricole.

Dar, intr-un anume 
fel, despre toate aces
tea am vorbit înde
lung cu reprezentan
tul unei alte genera
ții, cu Țon Kiong 
Hung, -unul din oame
nii mai in vîrstă — 
72 de ani — din Su 
Hing.

Stăm jos, la un ceai 
aromat, pregătit după 
un ritual anume. încă 
perea strălucește de 
curățenie. Ușile între 
camere — glisante. 
Lumină electrică, tele
vizor. difuzor. Sorbim 
din ceștile cu a- 
rabescuri delicate, în
chipuind un zbor înalt 
de păsări pe cîmpul 
strălucitor de porțelan. 
Gazda ne povestește 
molcom : „Avem un 
sat ' frumos. Toate

satele coreene sînt a- 
cum tot mai frumoa
se. Mai înainte insă 
satul a fost așezat lin
gă o mlaștină. Pă- 
mint? Nu, n-aveam. 
Munceam la fermierii 
japonezi. Două părți 
pentru ei, una pentru 
noi. Și pe atunci,, 
toamna, lanurile — e • 
drept, nu irigate in 
totalitate, ca acum — 
se imbrăcau in galben. 
Noi insă, țăranii, n-a
veam ce îmbrăca. Cind 
ploua, ca acum, inun
da. Cind nu, era, sece
tă. Oricum, tot de rău 
ne izbeam".

Pe niște rafturi, 
lingă televizor — zeci 
de cărți rinduite cu 
gospodărească grijă 
Gazda noastră ne 
spune, oarecum stin
gherită, că a învățat 
să citească abia după 
eliberare. Adică, la 
peste 40 de ani. Mai 
înainte, „nu s-a pu
tut". Copiii insă.....Am
opt. Toți, opt, trecuți 
prin facultăți". Si..a- 
vertizlndu-ri!e.: „Să‘’ț '

• știți, ați nimerit la un 
o.m nespus de bogat. 
Am opt copii și 15 ne
poți. Trăiesc acum o 
viață ‘ adevărată, fără 
grijile și necazurile de 
altădată. Spuneți și 
dv. dacă nu sînt un 
om și foarte, toarte 
bogat și foarte, foarte 
norocos ?“

Ne alăturăm, con
vinși, la spusa omului 
acesta dintr-un sat al 
Coreei populare. Dar 
viața lui prezentă, 
biografia tui repre
zintă doar o bornă din 
viața și biografia 
tuturor cetățenilor Re
publicii Populare De
mocrate Coreene, bio
grafia unui drum de 
luptă, muncă și dem
nitate . oe calea a- 
firntării socialiste, 
pentru mai binele oa
menilor din această 
parte a bătrînei noas
tre Terra, cu limpezi 
dimineți de legendă

Iile TANASACHF

Sfârșitul unui miraj
© ÎN LOCUL PARADISULUI, CEA MAI RIDICATA COTA A ȘOMAJULUI © O CEATA MAI PU

TERNICĂ DECÎT SMOGUL : PERSPECTIVA ZILEI DE MilNE
Viafa de zi cu zi de pe meleagurile Californiei — cu izbitoarele ei con

traste, cu discrepanțele incredibile dintre iluziile țesute in jurul acestui stat 
și realitățile dramatice pe care le cunoaște astăzi — iormează obiectul unui 
interesant reportaj apărut in revista vest-germană STERN, din care redăm 
cele de mai jos.

Țâră cu trei recolte pe an. patria 
șoricelului năzdrăvan Mickey Mouse 
și a Industriei de computere — Ca
lifornia — a fost considerată multă 
vreme oa o fereastră spre viitor. 
Aici orașe noi răsăreau ca din pă- 
mint in citeva luni ; aici a fost des
coperit plutoniu . pentru prirna 
bombă atomică. Dar iată că lucru
rile au inceput să se schimbe. Țara 
aurului de odinioară are în prezent 
cea mai ridicată cotă a șomajului 
din Statele Unite. încrederea in
tr-un viitor strălucit este puternic 
zdruncinată, 75 la sută din califor- 
nieni se așteaptă la o depresiune eco
nomică.

«Oamenii pot tace un paradis din 
aceste locuri» — scria in 1840 Jo
hann August Sutter, familiei sale ră
mase în Elveția. Pe acea vreme. Ca
lifornia era un ținut practic pus
tiu. numărind abia zece mi'i de colo
niști pe un teritoriu aproape de 
două ori mai mare ca R.F.G.

Califonnia n-a devenit insă un pa
radis. «S-a produs un dezastru», a- 
preciază ziaristul și scriitorul cali- 
fornian Kenneth Lamott. După opi
nia colegului său William Bronson, 
California este in felul ei «o dovadă 
unică a capacității nelimitate de 
distrugere a omului in căutarea 
unui standard de viață tot mai ri
dicat».

Pistele de beton, construcțiile în 
oțel, smogul, domină arborii uriași 
și țărmurile de aur. în California au 
apărut revoltele studențești, cultul 
drogurilor, moda hippy.

Cind norii de smog din Los An
geles se abat asupra cartierului Ri
verside, școlile din acest cartier tri
mit copiii acasă și chiar poștașul 
nu mai poate împărți coresponden
ța. Avertismentele prin radio împo
triva smogului sînt tot atit de frec

vente ca și informațiile referitoare 
kt cotele apelor. De pe acum se con
stată că anumite soiuri de legume 
nu mai cresc din cauea aerului po
luat : sfecla roșie, felina, spanacul.

Los Angeles se compune in pro
porție de 60 la sută din străzi și 
locuri de parcare. Aici totul pare să 
se rezolve in automobil. Există bi
serici unde poți asista în. automobil 
la slujbă, bănci, cimitire, .cinemato
grafe și restaurante unde clienții 
nu au nevoie să coboare din mașină. 
Scriitorul britanic Aldous Huxley a 
fost arestat o dată pentru că noiițis- 
tul nu a vrut să creadă că prezența 
lui pe stradă tîrzi.u seara se datora 
numai dorinței de a se plimba 
pe jos.

Primarul Bradley intenționează 
să reducă cu o pătrime in următorii 
ani circulația automobilelor particu
lare. producătorul nr. 1 de smog. 
Dar deocamdată nu este in perspec
tivă un mijloc orășenesc de trans
port în comun.

Apărătorii mediului ambiant au o 
viață grea in California. Nu departe 
de locul unde cu cinci ani înainte 
o conductă deversa in mare 50 000 
tone petrol, murdărind kilometri 
întregi de coastă, societatea „Esso" 
oonstruiește cea mai mare insulă de 
foraj din lume.

A lua in considerare peisajul și 
oamenii este ceva contrar mentali
tății callfornișne d-> „boom" neme
rnic cu orice preț. Aici au fost con
struite uzine atomice pe terenuri 
sensibile la cutremure, iar „Music 
Corporation of America" vrea să 
transforme minunatul parc național 
„Yosemite" intr-un centru de... dis
tracție.

In zadar s-au apărat cetățenii din 
San Francisco împotriva „Man- 
hattan“-izării orașului lor, împotri
va construirii in continuare de noi

zgirie-nori ca în centrul New 
York-ului. Inițiativa lor de a limite 
dimensiunile noilor construcții la 25 
metri înălțime a eșuat datorită pre
siunilor marelui business. Farmecul 
San Fr-ancisco-ului — lăudat în toa
tă lumea — a dispărut acum, scria 
acuzator „Daily News" din New 
York.

• California nu mai este de mult 
statul american visat, cum era in 
deceniul ’69, cind zilnic milioane de 
oameni se .îndreptau spre coasta 
vestică. Astăzi, cei ce emigrează 
sint tot atit de numeroși ca și noii 
sosiți.

Doi din trei califocni.eni silit ferm 
convinși de iminența unei crize eco
nomice. Aceasta corespunde și cu 
recentele rezultațe ale sondajelor 
in rîndul opiniei publice. Cuvîntu-1 
de ordine este : cine vrea să supra- 
■viețuiască trebuie să se pregătească 
de pe acum. Cărți intitulate : „Cum 
să-mi construiesc singur casa", 
„Cum să-mi asigur produsele de 
primă necesitate" sint foarte căuta
te. Stranie este tendința unor gru
puri de oameni de a se izola volun
tar într-un fel de ghetouri — după 
criterii bizare de vîrstă, de opțiuni 
alimentare. în țara unor posibili
tăți nelimitate de comunicare, a șo
selelor fără sfirșit și a televiziunii 
permanente, oamenii tind spre izolare.

„Aparența radioasă a Californiei 
— constată .profesorul de filozofie 
Herbert Marcuse — «este numai o 
poleială care acoperă teama, frus
trarea și nelin'ștea». Cea mai mare 
parte a reclamelor la televiziune se 
referă la tablete calmante sau tran
chilizante. în regiunea Marine 
County s-au înregistrat in ultimii 
patru ani mai multe sinucideri decit 
accido rio r-'ortote de circii’’’tic".

«Californienii sint oamenii cei mai 
nefericiți din America. afirmă 
Kenneth Lamott. Ei umblă de colo 
pînă colo și își spun in permanen
ță : în această minunată ambianță, 
în acest lux. în această țară de aur 
trebuie să fii totuși fericit. Dar 
cum ?»
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Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa

CU PRILEJUL CELEI DE-A 14-A ANIVERSĂRI A DECLANȘĂRII DE

CĂTRE M.P.L.A. A LUPTEI ARMATE DE ELIBERARE A ANGOLEI

Propunerea României privind traducerea efectivă în viață 
a hotărîrilor conferinței întrunește acordul a numeroase delegații

GENEVA 6 (Agerpres). — Grupul 
de lucru al Comitetului de coordo
nare însărcinat cu elaborarea docu
mentului privind urmările institutio
nale ale Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa a exa
minat, pe baza unor propuneri elabo
rate de delegația română împreună 
cu alte delegații, ultimele două para
grafe ale preambulului documentu
lui respectiv ; ele se referă la pu
nerea în aplicare a hotărîrilor 
ferinței și, respectiv, la 
eforturilor multilaterale 
conferință într-un cadru 
ric adecvat.

Susținînd formulările . 
anterior de delegația țării ___
ambasadorul Valentin Lipatti a evi
dențiat necesitatea de a se include 
în preambul; într-o formă clară, ho
tărîrea statelor participante de a tra
duce în mod efectiv în viață măsu
rile ce vor fi luate de conferință 
pentru promovarea procesului de 
edificare a securității și dezvoltarea 
cooperării în Europa. Vorbitorul a

con- 
continuarea 
initiate de 
organiza to
prezentate

i noastre,

arătat că realizarea obiectivelor tra
sate de conferință va cere din partea' 
tuturor statelor participante eforturi 
susținute care să corespundă sarcini
lor noi ce se desprind din -.documen
tele finale ale conferinței. Este de 
asemenea neceșar — a arătat repre
zentantul român — să se definească 
în mod corespunzător formele orga
nizatorice care să permită conjugarea 
acestor eforturi.

Ideile prezentate de delegația ro
mână au fost susținute în mod activ 
de delegațiile Iugoslaviei. Poloniei, 
Maltei, Franței, Belgiei, Statelor U- 
nit-e, Suediei și Italiei, care au evi
dențiat sprijinul larg de care se 
bucură formulările respective, insis- 
tînd asupra necesității de a se ajunge 
cit mai curind posibil la un consens 
asupra lor, ceea ce ar permite înche
ierea redactării preambulului și tre
cerea la examinarea și elaborarea 
părții - dispozitive referitoare la me
canismul instituțional al urmărilor 
conferinței. •

Rezoluția Conferinței
9 9

interparlamentare de la Belgrad
BELGRAD 6. — Corespondentul 

nostru transmite : La Belgrad au 
luat sfîrșit lucrările celei de-a doua 
Conferințe interparlamentare, consa
crată cooperării și securității în Eu
ropa. în ultima zi. parlamentarii din 
25 de țări europene. S.U.A. și Ca
nada. printre care si delegația grupu
lui român al Uniunii Interparlamen
tare. alcătuită din Corneliu Mănes- 
cu, președintele grupului. Ion Mărgi- 
neanu și Iuliu Fejes. precum și ob
servatori din țări neeuropene si ai 
unor organizații internaționale, au a- 
doptat prin consens, documentul fi
nal.

Rezoluția rezultată în urma unor 
ample dezbateri, in cursul cărora re
prezentanții tării noastre și-au adus 
o contribuție activă la elaborarea a- 
cesteia — finind cont de necesitatea 
continuării eforturilor depuse pentru 
ca Conferința pentru securitate si 
cooperare în Europa să elaboreze do
cumente cît mai complete posibile 
care să ofere \O bază solidă si per
spective largi relațiilor bilaterale si 
multilaterale de colaborare între 
toate statele participante — cere par
lamentelor să sprijine dezvoltarea în 
Europa a unor relații internaționale 
întemeiate pe principiile respectării 
egalității si suveranității, nerecurge- 
rii la amenințarea sau folosirea for
ței. inviolabilității frontierelor, inte
grității teritoriale a statelor, rezol
vării pașnice a diferendelor, neinter
venției în afacerile interne, respec
tării drepturilor omului și a liber
tăților fundamentale, 
drepturi a popoarelor 
popoarelor de a hotărî 
gâtură cu soarta lor. ___ —
tre state, traducerii în viată întocmai 
a'obligațiilor asumate conform drep
tului international.

Avînd în vedere faptul că secu
ritatea europeană este strîns legată 
de soluționarea problemelor privind 
dezangajarea militară și dezarma
rea în Europa, conferința cere gu
vernelor să intensifice eforturile pen
tru sistarea cursei înarmărilor și 
luarea de măsuri de dezarmare, în
deosebi dezarmarea nucleară, convo
carea unei conferințe mondiale de 
dezarmare, precum și întreprinderea 
de acțiuni în vederea creării de zone 
denuclearizate. Totodată, cea de-a 
doua reuniune interparlamentară 
sprijină hotărîrile Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Eu
ropa, care vor contribui la crearea 
unei condiții favorabile pentru o e- 
votoție a cooperării între state, in
diferent de sistemul social, în toate 
domeniile.

în ceea ce privește relațiile eco
nomice, conferința, pornind de la 
considerentul că dezvoltarea coope
rării economice este un factor al 
destinderii și securității internațio
nale și subliniind importanța instau
rării unor relații întemeiate pe de
plina egalitate în drepturi a tuturor 
țărilor, pe respectarea dreptului fie
cărui popor de a fi stăpinul bogății
lor naturale și a decide în mod su
veran în legătură cu folosirea lor,' 
cere parlamentelor și guvernelor să 
întărească eforturile statelor euro
pene în vederea creării de noi ra
porturi economice in Iunie, mai 
juste și mai raționale. Subliniind 
rolul pe care trebuie să-l joace par
lamentele în domeniul cooperării e- 
conomice între state, conferința a- 
preciază organizarea, sub egida U- 
niunii Interparlamentare, în luna 
mai, la București, a unui colocviu cu 
tema „Un nou sistem de relații eco
nomice internaționale".

Conferința a recomandat intensi
ficarea contactelor reciproce, bilate
rale și continuarea activităților in
terparlamentare în domeniul coope
rării și securității în Europa.
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Festivitățile de ia Luanda
Delegația P. C. R. primită

LUANDA 6. De la trimisul nostru 
special. — înțr-o atmosferă de mare 
însuflețire, a fost sărbătorită în An
gola a 14-a aniversare a declanșării 
de către Mișcarea Populară pentru 
Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) a lup
tei armate de eliberare.

La festivități a participat președin
tele M.P.L.A.. Agostinho Neto. care 
a fost salutat la sosirea sa la Luanda 
de aproximativ două sute de mii de 
persoane. , Au fost. prezenți la sosire 
conducători ai M.P.L.A.. ai celorlalte 
mișcări reprezentate în guvernul, de 
tranziție. înaltul comisar portughez, 
oaspeți de .peste hotare.

La palatul guvernamental din 
Luanda, dr. Agostinho Neto. pre.- 
ședințele M.P.L.A.. a primit delega
ția Partidului Comunist Român, for
mată din tovarășii Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul economiei forestiere si mate
rialelor de constructji. si Constantin 
Vașîliu. adjunct de șef de secție la 
C-C. șl P.C.R. Cu acest prilej, tova
rășul Vasile Patilineț, șeful de
legației. a transmis președintelui 
M.P.L.A.. din partea tovarășului

BELGRAD 6 (Agerpres). — La 6 
februarie a sosit în R.S.F. Iugo
slavia generalul de armată Ion Io- 
niță, ministrul apărării naționale al 
Republicii Socialiste România. înso
țit de o delegație militară, care, la 
invitația generalului de armată Ni
kola Liubicici, secretarul federal 
pentru apărarea națională al R.S.F.I., 
va face o vizită în această țară. La 
aeroportul din Dubrovnic, generalul 
de armată Ion Ioniță a fost intîm- 
pinat de generalul de armată Nikola 
Liubicici și de alte persoane ofi
ciale.

*
La plecare, pe aeroportul Bănea- 

sa, au. fost prezenți generalul colo
nel Ion Coman, prim-adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef al 
Marelui- Stat Major, generali și ofi
țeri superiori. A fost de față Petar 
Dodik, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al R.S.F. Iugoslavia 
în România.

REUNIUNE LA PARIS CONSACRATĂ

PROBLEMELOR ENERGETICE

de dr. Agostinho Neto

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al P.C.R.. președintele Republicii So
cialiste România, un salut prietenesc 
și urări de noi succese în activitatea 
consacrată întăririi unității de acțiu
ne a tuturor forțelor naționale care 
militează pentru desăvîrșirea proce
sului de constituire a Angolei libere, 
suverane și independente.

Exprimîndu-și Satisfacția deosebită 
pentru hotărîrea conducerii P.C.R. de 
a trimite o delegație la festivitățile 
prilejuite de această aniversare. A- 
gostinho Neto a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său. fră
țesc și călduroase mulțumiri pentru 
solidaritatea militantă și sprijinul 
activ pe care P.C.R., poporul român 
l-au acordat permanent cauzei li
bertății. independentei și progresu
lui social

A fost. 
C.C. al 
M.P.L.A. 
sări.

în cursul vizitei pe care o între
prinde în Angola, delegația P.C.R. a 
participat la diverse manifestări de
dicate aniversării și a avut întîlniri 
cu membri ai guvernului.

CAIRO 6 (Agerpres). — La Cairo 
s-au încheiat lucrările sesiunii extra
ordinare a Consiliului Apărării al Li
gii Arabe, la care au participat mi
niștrii apărării, și ai afacerilor ex
terne din țările membre, convocată 
la cererea Libanului.

Potrivit comunicatului dat publici
tății la încheierea sesiunii. Consiliul 
Apărării a exprimat solidaritatea tu
turor statelor arabe cu Libanul, in 
legătură cu apărarea teritoriului și 
a suveranității sale naționale și cu 
întărirea capacității de apărare in 
fața atacurilor israeliene. Totodată, 
documentul menționează că partici- 
panții la sesiunea extraordinară a 
consiliului au adoptat în unanimi
tate mai multe rezoluții vizind con
tracararea acțiunilor militare israe
liene împotriva securității și suvera
nității Libanului, inclusiv bombarda
rea satelor libaneze și a taberelor de 
refugiati palestineni.

Secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, a afirmat că miniștrii 
prezenți la lucrările consiliului au

căzut de acord în unanimitate să sa
tisfacă cererile Libanului privind 
apărarea sa. Consiliul Apărării al Li
gii Arabe a decis, după cum relatea
ză agenția M.E.N., să acorde Liba
nului 12 milioane lire sterline, sumă 
ce va fi furnizată de Egipt, Arabia 
Saudită, Kuweit, Maroc, Irak, Libia 
și Emiratele Arabe Unite.

■ * \
BONN 6 (Agerpres). — Secretarul 

general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
a arătat — la o conferință de presă 
organizată cu prilejul vizitei sale la 
Bonn — că problema palesțineană 
reprezintă, fără îndoială, cheia ori
cărei soluții în Orientul Apropiat. El 
a amintit că 105 state au sprijinit, în 
cadrul Adunării Generale a O.N.U., 
invitarea Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei la lucrările ultimei 
sesiuni a Adunării Generale. Totoda
tă. el a menționat că numeroase țări 
membre ale O.N.Uf și-au exprimat 
sprijinul pentru existenta Israelului 
ca națiune.

DE

egalitătii in 
si dreptului 
singure în le- 
cooperării în-

PARIS 8 (Agerpres). — Comitetul 
director al Agenției Internationale 
pentru Energie (A.I.E.), reunit la 
Paris,, și-a început lucrările prin exa
minarea așa-numitului „plan Kissin
ger" în domeniul energetic, prezen
tat de Thomas Enders, adjunct al se
cretarului de stat al S.U.A. însărci
nat cu problemele economice. Planul 
prevede, între altele, elaborarea unei 
politici comune in domeniul energe
tic, care are ca principale obiective 
adoptarea unui preț-plafon al petro
lului importat, elaborarea și aplica- 

. da economisire a
și de intensificare a etortu- 
domeniul cercetării și utili- 
noi resurse energetice, 
intervenția sa în cadrul lu- 
Thomas Enders a declarat

rea unor măsuri de 
energiei 
rilor în 
zării de

După 
crărilor. 
ziariștilor că propunerile americane 
„nu vizează o confruntare între ță
rile consumatoare și cele producătoa
re de petrol". în plus, a precizat el, 
planul american are în vedere faptul 
că interesele principalilor consuma
tori nu coincid între ele.

Observatorii prezenți la Paris, ci
tați de agenția France Presse, apre-, 
ciază că ‘partenerii Statelor Unite 
Vor manifesta anumite reticente, 
printre aceștia aflîndu-se Japonia și 
Italia, țări pe care propunerea de 
stabilire a unui pret-plafon la petro- 
'lul importat nu le avantajează, dat 
fiind faptul că resursele energetice 
naționale ale acestora sînt reduse, 
în opinia comentatorului agenției 
Reuter, un alt grup de participant! 
consideră că „planul Kissinger" este 
menit în primul rînd să contribuie la 
rezolvarea problemelor energetice 
proprii Statelor Unite și tine cont 
în prea mică măsură de interesele 
celorlalți mari consumatori occiden
tali. care depind în proporție mult 
mai mare de petrolul importat.

Ordinea, de zi a reuniunii agenției 
mai cuprinde examinarea unor, pro
bleme ce privesc relațiile dintre ță
rile producătoare și cele importatoare 
de petrol șl studierea situației ac
tuale a pieței petrolului în țările 
consumatoare.

al poporului angolez, 
totodată. înmînat mesajul 
P.C.R. adresat C.C. al 

cu prilejul acestei aniver-

Suveranitatea
asupra resurselor naționale 

este condiția propriei 
prosperități

DAKAR 6 (Agerpres). — în capi
tala Senegalului continuă lucrările 
Conferinței țărilor în curs de dez
voltare asupra materiilor prime. în 
mesajul președintelui Algeriei, Houari 
Boumediene, reuniunea este aprecia
tă drept o continuare a intensei ac
tivități desfășurate de țările în curs 
de dezvoltare pentru instaurarea 
unei noi ordini internaționale. Dez
voltarea economică și socială a sta
telor în curs de dezvoltare nu poate 
fi asigurată decit prin preluarea con- . 
trolului. asupra resurselor lor natu
rale.
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La Moscova 3 avut 10c> ln 
zilele de 4 și 5 februarie, o în- 
tîlnire a conducătorilor instituțiilor 
de radioteleviziune din Bulgaria. 
Cehoslovacia. Cuba, R.D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. 
A fost efectuat un schimb de pă
reri în probleme privind activitatea 
și colaborarea în acest domeniu. Din 
țara noastră, la întîlnire a luat parte 
tovarășul Vasile Potop, directorul ge
neral al Radioteleviziunii române. 
Părticipânții la întîlnire au fost pri
miți de K. F. Katușev. secretar al 
C.C. al P.C.U.S.

Convorbiri româno-turce.
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al României, care, 
la invitația Ministerului Afacerilor 
Externe al Turciei, a făcut o vizită 
la Ankara, a fost primit de Melih 
Esenbel, ministrul afacerilor exter
ne al Turciei. în timpul prezentei la 
Ankara, adjunctul ministrului ro
mân a avut convorbiri, de asemenea, 
cu secretarul general al. M.A.E., S. 
Elekdag, și cu- directorul general al 
afacerilor politice, N. Tezei. S-a pro
cedat la un schimb de păreri cu pri
vire la dezvoltare^ relațiilor bilate
rale. precum și in! legătură cu unele 
probleme....................................
reciproc.

internaționale de interes

» Situația din Peru
O Ripostă promptă dată provocărilor elementelor con 
trarevoluționare ® Ampla mișcare de solidaritate cu poli 

tica președintelui Alvarado

LIMA 6 (Agerpres).' — Guvernul 
peruan a decretat starea de urgență 
pe întreg teritoriul național și a sus
pendat garanțiile constituționale in
dividuale, anunță un comunicat ofi
cial reluat de agențiile Prensa La
tina și Inter Press Service.

După cum relevă un comunicat al 
Oficiului central de informații, în 
primele ore ale zilei de 3 februarie, 
o parte din personalul gărzii civile, 
evident incitat de elemente politice 
contrarevoluționare și sub pretextul 
unor revendicări economice, a adop
tat o atitudine deschis subversivă, 
refuzînd să-și îndeplinească obliga
țiile de serviciu și ocupînd un post 
de radio din Lima. în consecință, gu
vernul revoluționar al tortelor ar
mate a dispus ocuparea de către 
efective militare a cazărmii unde se 
aflau polițiștii greviști, unde au fost 
găsite, ulterior, numeroase persoane 
civile. Armata a preluat controlul 
după o scurtă luptă. Cei vinovați de 
insubordonare urmează să fie defe
riți justiției militare. în capitala pe-
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ruană au fost impuse restricții de 
circulație pe timpul nopții, intre 
orele 22.00 și 5,00 dimineața. întrucît, 
profitînd de acțiunea polițiștilor, ele
mente antisociale si grupuri de con
trarevoluționari s-au dedat la provo
cări în diferite puncte ale capitalei. 
Grupuri de dreapta au atacat stabi
limente comerciale, incendiind vehi
cule. precum si diferite edificii pu
blice.

în prezent, guvernul deține con
trolul deplin asupra situației.

Agențiile internaționale de presă 
subliniază că ample sectoare politice 
si sindicale din Peru și-au exprimat 
sprijinul fată de guvern și președin
tele Juan Velasco Alvarado, condam- 
nînd actele teroriste si acțiunea in
stigatoare a polițiștilor greviști. Con
federația Generală a Oamenilor Mun
cii din Peru (C.G.T.P.) și alte orga-' 
nizatii sindicale au chemat proleta
riatul peruan ..să acționeze în unita
te si cu hotărîre împotriva oricărei 
acțiuni contrarevoluționare".

transmit:
0 delegație a Consiliului 

Național African din Rho
desia, in £runte 
organizației, 
sit, joi, la Dar Es Salaam, unde va 
participa la o reuniune cu președin
ții Botswanei, Tanzaniei și Zambiei. 
In aceeași zi, în capitala tanzaniană 
au sosit și președinții Zambiei și 
Botswanei, Kenneth Kaunda și, res- 
peotiv, Seretse Khama. Un alt parti
cipant’ la întîlnirea de la Dar Es Sa
laam va fi Samora Machel, pre
ședintele Frontului de Eliberare din 
Mozambic (F.R.E.L.I.M.O.). Liderii 
Consiliului Național African au avut 
miercuri la Salisbury convorbiri cu 
primul ministru Ian Smith, în legă
tură cu viitorul constitutional al 
Rhodesiei.

președintele Osvaldo Dorticos, alți 
membri ai conducerii partidului și 
statului.

cu președintele
Abel Muzorewa, a so- în portul Casablanca au 

sosit primele loturi de tractoare „U- 
niversal-650 M“ și autoturisme „ARO", 
care au intrat, anul acesta. în no
menclatorul schimburilor comerciale 
româno-marocane. Pînă la sfîrșitul 
anului urmează să sosească în Maroc 
alte 200;de tractoare românești dotate . 
cu echipamente pentru diferite lu
crări.

Î)E LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

Prognoze și măsuri

în sfera vieții economice

1 nui ansamblu de mă
suri vizînd apărarea 
nivelului de trai al 
populației, cum ar fi : 
înghețarea costului ser
viciilor publice, revi
zuirea legislației anti- 
monopol, sporirea efor
turilor pentru asigu
rarea din resurse pro-

prii a necesarului de 
aliment,e, . îmbunătă
țirea condițiilor 
locuit etc.

Referindu-se la 
gența unor acțiuni 
me pentru ameliorarea 
inechităților sociale, 
ziarul „The Japan 
Times" scrie: „Ajuto-

de

ur- 
fer-

rarea victimelor infla
ției și recesiunii, ve
nirea in întîmpinarea 
cererilor oamenilor 
muncii și contracara
rea tensiunii sociale în 
creștere au devenit 
probleme vitale ale în
tregii societăți nipone".
Paul DIACONU

Delegația O.L.U.S.condu- 
să de Petru Despot, prim-vicepre- 
șșdinte al Comisiei pentru probleme 
economice a Consiliului Central al 
U.G.S.R., membru în Consiliul Gene
ral A.R.L.U.S., care a vizitat Uniunea 
Sovietică în perioada 31 ianuarie — 
6 februarie, a fost primită de V. I. 
Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar al Comitetului regio
nal Moscova al P.C.U.S.. președin
tele Conducerii centrale a A.P.S.R. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire caldă, prietenească.

La Havana s*au încheiat lu- 
crările celei de-a 34-a sesiuni a Con
siliului Național al Centralei Oame
nilor Muncii din Cuba (C.T.C.), care 
a analizat activitatea desfășurată de 
organizație pînă în prezent și obiec
tivele pentru anul în curs. La re
uniune au participat Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Comunist din Cuba, prim-ministru,

La Hanoiau £ost date publi* 
citații Directivele Secretariatului 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, prin care oamenii mun
cii sînt chemați 'Să-și mobilizeze for
țele pentru îndeplinirea cu succes a 
planului, de stat pe anul 1975, pen
tru respectarea regimului de econo
mii in construirea socialismului.

Demonsfrație a șomeri
lor Ia Washington. AProxima- 
tiv 8 000 de șomeri, membri ai Uniu
nii sindicale a muncitorilor din in
dustria de autoturisme, reprezentanți 
ai celor 300 000 de șomeri din aceas
tă branșă a economiei, s-au întîlnit 
miercuri la Washington pentru a 
protesta îmnotriva concedierilor ma
sive din industria de autoturisme și 
a lipsei unor persnective de amelio
rare a situației lor dificile.

La Palatul Congreselor 
din Florențas_au ^schis, joi, lu
crările Conferinței naționale organi
zatorice a Partidului Socialist Italian. 
La conferință participă peste 1 500 de 
delegați și invitați, reprezentanți ai 
organizațiilor provinciale și regionale 
ale partidului.

• „SĂNĂTATE PEN
TRU TOȚI I" este denumirea 
noii campanii inițiate de către 
Consiliul executiv al Organiza
ției Mondiale • a Sănătății. în 
cadrul acestei campanii se va 
acorda o atenție deosebită pro
gramelor naționale de sănătate, 
pregătindu-se cadre medicale 
care să profeseze în zonele ru
rale și în țările în curs de dez
voltare unde se resimte o criză 
acută de specialiști. Potrivit sta
tisticilor O.M.S., in America La
tină 37 la sută din populație 
este privată de servicii me
dicale corespunzătoare, în Afri
ca, Mediterana orientală. Asia 
de sud și în zona Pacificului 
proporția fiind de 80 la sută. Cu 
alte cuvinte, 1075 milioane de 
locuitori nu beneficiază de un 
serviciu medical calificat. Scopul 
noii campanii este între altele 
de a asigura accesul la servi
ciile medicale unui număr cit 
mai mare de locuitori ai glo
bului. "

• DIN NOU DESPRE 
COMETA KOHOUTEK. 
încrucișindu-se în drumul său 
cu traiectoria cometei Kohoutek, 
satelitul vest-german de cerce
tări „Helios-2“ a înregistrat 
șapte particule despre care s-a 
stabilit cu certitudine că provin 
din coada cometei care. în urmă 
cu un an, a stîrnit atîta vîlvă. 
Prin calcule extrem de compli
cate a putut fi determinată 
greutatea particulelor : a zecea 
bilionime parte dintr-un gram! 
Compoziția lor chimică încă nu 
a putut fi precizată.

• EFICACITATE. De 18 
instalarea la începutul anului 
1973 a aparatelor de detectare a 
armelor pe aeroporturile din 
Statele Unite, pentru a împie
dica deturnarea avioanelor, po
liția a confiscat de la pasageri 

' 66 000 de arme de foc sau albe, 
iar 3000 de persoane au fost 

•arestate.

• CÎND A ÎNCEPUT 
„EXPANSIUNEA" UNI
VERSULUI? Este vorba, de
sigur, de Universul „nostru" — 
acest ansamblu de lumi cunos
cute și necunoscute, între care 
Terra nu apare decit ca un fir 
de nisip. Pornind de la teorii 
acreditate de decenii, potrivit 
cărora Universul „se dilată", 
galaxiile îndepărtindu-se con-. 
tinuu unele de altele, savanți 
americani au ajuns la concluzia 
că la un anumit stadiu toate ga
laxiile se aflau adunate la un loc, 
iar Universul nu ar fi fost decit 
o masă de materie concentrată 
la maximum, un fel de „bombă" 
care, din motive necunoscute, a 
explodat, dînd naștere forma
țiilor stelare și începîndu-și ex
pansiunea. Cît timp a trecut de 
atunci ? 14 miliarde de ani — 
răspund savanții. Cit timp vor 
mai „fugi" galaxiile unele de 
altele ? Răspunsul astronomilor 
pornește de la considerentul că 
energia degajată de explozia 
inițială nu este infinită. Puțin 
cite puțin, ea se va epuiza, ga
laxiile își vor încetini cursa, apoi 
se vor opri. în acest moment va 
intra în joc o altă forță — cea 
a gravitației universale — sub 
impulsul căreia, în răstimp de 
alte miliarde de ani, galaxiile 
ar urma un drum în sens in
vers, începînd să se reconcen- 
treze.

Evoluția situației e- 
conomice se află în 
continuare în centrul 
preocupărilor cercu
rilor oficiale nipone. O 
primă constatare ce se 
impune din analiza 
rapoartelor date publi
cității in aceste prime 
săptămîni ale anului 
este aceea că economia 
niponă se află în plin 
proces de tranziție 
spre un ritm mai re
dus de dezvoltare. 
Prognozele pentru 1975, 
întocmite de Agenția 
de planificare econo
mică, indică un ritm 
real de creștere eco
nomică de numai 4,3 
la sută. Se poate apre
cia, așadar, că lucru
rile evoluează spre o 
stabilizare la un ritm 
de dezvoltare mai mo
derat, dar ferm — 
după aprecierea facto
rilor de răspundere de 
la Tokio.

Pe baza acestei prog
noze a fost realizat 
proiectul de buget pe 
care guvernul îl va 
prezenta spre apro
bare Dietei. Comen- 
tind cifrele privind e- 
voluția diverselor sec
toare de activitate, 
avansate pentru acest 
an, ministrul de finan
țe, Masayoshi Ohira, 
arăta că guvernul in
tenționează să asigure 
o mai mare flexibili
tate în cadrul politicii 
de menținere a restric
țiilor și controlului fi
nanciar, in scopul com
baterii simultane a 
inflației, cît și a ten
dințelor recesionisțe. 
Deși inflația și-a mai 
încetinit caracterul ga
lopant, indicele prețu-

rilor Ia bunurile de 
consum era la sfîrșitul 
lunii decembrie cu 
peste 22 la sută mai 
mare față de aceeași 
perioadă a anului pre
cedent. în același 
timp, Ministeh.il Mun
cii consideră că în pri
mul trimestru al anu
lui curent numărul șo
merilor ar putea de
păși un milion. De 
asemenea, statisticile 
relevă scăderea veni
turilor reale ale popu
lației, creșterea numă
rului de falimente în 
rindurile firmelor mici 
și mijlocii, accentuarea 
inechităților în 
buirea venitului 
nai.

în concepția 
rilor oficiale, procesul 
de tranziție în care 
este angajată economia 
implică, în prima fază, 
respectiv în următorii 
doi ani financiari, o 
nouă structură a pre
țurilor, în special la 
consumul de energie 
și materii prime. în al 
doilea rînd, se are în 
vedere o amplă res
tructurare a econo
miei, în general, și a 
industriei, în special, 
vizînd creșterea efi
cienței economice pe 
unitatea de produs, 
din punct de vedere al 
consumului de energie, 
materii prime și resur
se umane. O atenție 
cu țotul deosebită este 
acordată, în această 
perspectivă, electroni
cii, automatizării, pre
cum și tehnologiei nu
cleare și a celei de 
protejare a mediului 
înconjurător, dezvoltă
rii transporturilor,

distri- 
națio-
cercu-

aeronauticii. Guvernul 
nipon a trecut deja la 
elaborarea unui nou 
plan economic pen
tru perioada 1976—1980 

, care să concretizeze 
această concepție eco
nomică.

Soluționarea dificul
tăților economice se 
află de asemenea în 
atenția principalelor 
partide din opoziție. în 
luările lor de poziție, 
liderii Partidului Co
munist din Japonia se 
pronunță pentru adop
tarea unor măsuri ur
gente în vederea apă
rării nivelului de trai 
al populației, și îndeo
sebi al maselor mun
citoare, cele mai afec
tate de agravarea si
multană a inflației și 
recesiunii. în acest 
sens, P.C.J. reaminteș
te „Programul de mă
suri" preconizat în 
nota privind politica 
economică și financia
ră prezentată primului 
ministru Takeo Miki, 
de către președintele 
Prezidiului C.C. al 
P.C.J., Kenji Miyamo
to, în cadrul recentei 
întîlniri dintre cei doi 
oameni politici. Ziarul 
„Akahata" sublinia în
tr-un editorial că „si
tuația actuală a econo
miei japoneze poate fi 
depășită ' dacă guver
nul va pune în practic 
că politica de pro
movare a unei dezvol
tări economice echili
brate, acordînd priori
tate îmbunătățirii con
dițiilor de viața ale 
poporului japonez".

La rîndul său, Parti
dul Socialist din Japo
nia cere adoptarea u-

BONN

Partidul social-de
mocrat. forța politică 
cea mai proeminentă 
în peisajul politic vest- 
german. se află la ora 
redefinirii marilor sale 
opțiuni. Astfel carac
terizează observatorii 
politici de la Bonn 
dezbaterea începută în 
rindurile P.S.D. în le
gătură cu directive
le politico-economice 
pentru perioada 
1985. Directivele 
supuse discuției 
brilor partidului 
fi aprobate. în 
eventualelor 
cări. de către viitorul 
congres, ce se va des
fășura în luna noiem
brie.

Elaborarea unui pro
gram de perspectivă 
constituie de mai mul
tă vreme o preocupare 
a conducerii P.S.D. 
încă în 1970 s-a încre
dințat unei comisii de 
partid‘ sarcina de a 
pregăti un proiect, care 
avea să fie supus dez
baterii trei ani mai 
tîrziu. la congresul de 
la Hanovra.
și disputele suscitate 
de textul 
spre aprobare au de
terminat abandonarea 
acestui proiect, urmînd 
ca ‘ o nouă comisie să 
încerce să pregătească 
o platformă de per-

1975- 
vor fi 
mem- 
si vor 
urma 

modifi-

Criticile

prezentat

D. în ajunul unor

clarificări
spectivă a social-de- 
mocratiei vest-germa- 
ne. în prezent, după 
cum a declarat pre
ședintele P.S.D., Willy 
Brandt, există un pro
iect de program care 
răspunde în mai mare 
măsură cerințelor unor 
pături sociale largi și 
care reunește diversele 
orientări din cadrul 
partidului, de la aripa 
sa moderată si pînă la 
cea mai de stingă. A- 
cest fapt prezintă o 
deosebită importantă 
centru poziția P.S.D. 
în ansamblul vieții po
litice vest-germane.

După cum se știe. 
P.S.D. a obținut la ale
gerile parlamentare 
din 1972 un mare nu
măr de voturi, ceea ce 
i-a permis. în coaliție 
cu Partidul liber-de- 
mocrat, să devină 
oartid de guvernămînt. 
El a putut astfel iniția 
o serie de reforme so
ciale menite să asigu
re mai multă ..liberta
te si egalitate socială", 
după cum se sublinia
ză in documentele 
partidului. Evoluția 
nefavorabilă a econo
miei. conjunctura eco
nomică occidentală în 
continuă deteriorare, 
au determinat guver
nul vest-german să a- 
dopte o serie de mă-

suri cu caracter res
trictiv. Unul dintre re
zultate a fost că prin
cipalele forțe din opo
ziție au folosit aceste 
dificultăți pentru a în
cerca să dobîndească 
„capital electoral". Din 
acest punct de vedere, 
publicarea programu
lui Partidului: social
democrat, prin preci
zările 
ză să 
tă o 
litică 
tivă. . .

Important .. . . 
P.S.D., după cum afir
mă o mare parte a 
presei 
este să _______ ...
mod uhit pe baza pro
gramului 
adoptat, 
cum scria 
ția „General 
ger", „in ultimii 'ani, 
cel mai mare adversar 
al P.S.D. a fost dezbi
narea internă". în 
cercurile P.S.D. se a- 
preciază că o serie 
de divergențe inter
ne sînt pe cale de 
a fi depășite, ceea ce 
— afirmă aceleași sur
se — ar fi de natură 
să ducă la o întărire a 
pozițiilor partidului.

pe care urrnea- 
ie aducă, prezin- 
însemnătate po- 
atît de perspec- 
cît si imediată, 

pentru

vest-germane. 
acționeze. în

ce va fi 
Căci, așa 

publica- 
Anzei-

N. S. STĂNESCU

In favoarea unității 
forțelor democratice 

și de stingă din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 6 (Ager

pres). — Unitatea forțelor democra
tice si de stingă din tară o conside
răm drept principala forță în vederea 
inițierii transformărilor de fond in 
viata economică si social-politică a 
Mexicului — a declarat, intr-un in
terviu acordat agenției Prensa La- 

, tina. Arnoldo Martinez Verdugo, se
cretar general al Partidului Comunist 
Mexican.

în perspectiva realizării unei uni
tăți de acțiune — a spus Martinez 
Verdugo — Partidul Comunist Mexi
can (P.C.M.). Partidul Popular Socia
list (P.P.S.). Partidul Mexican al Oa
menilor Muncii (P.M.T.) și Partidul 
Socialist al Oamenilor Muncii (P.S.T.) 
ar putea participa împreună la cam
panii electorale viitoare. Secretarul 
general al Partidului Comunist Mexi
can a relevat că Mișcarea de Acțiune 
și Unitate Socialistă (M.A.U.S.), pre
cum și Mișcarea pentru Organizare 
Socialistă (M.O.S.) din Mexic au a- 
dresat deja partidului propuneri în 
acest sens în vederea realizării aces
tei unități de acțiune, Martinez Ver
dugo a evidențiat necesitatea încorpo
rării în lupta pentru o cale democra
tică de dezvoltare a tării și a forțelor 
înnoitoare universitare și clericale.

în altă ordine de idei, secretarul 
general al Partidului Comunist Mexi
can a arătat că există o serie de co- 

i incidente între programul forțelor de 
'stingă din Mexic și unele aspecte ale 
politicii externe promovate de guver
nul condus de președintele Luis 
Echeverria. El a citat ca exemple 
stabilirea de relații diplomatice cu 
anroaoe toate țările socialiste, efortu
rile ce se fac pentru diversificarea 
comerțului exterior mexican si parti
ciparea la inițiativele promovate de 
statele în curs de dezvoltare, conso
lidarea relațiilor oficiale cu Cuba, 
poziția adoptată fată de Chile.

X) declarație
a P. C. Portughez

LISABONA. — Partidul Comunist 
Portughez a adresat un apel popu
lației din Lisabona, 
evite orice incident 
străini care ar putea 
cu ocazia manevrelor N.A.T.O., ce se 
desfășoară, în prezent, în apropierea 
coastelor Portugaliei. „în conjunc
tura complexă actuală — se arată in 
apel — orice incident ar putea că
păta un caracter de provocare, de pe 
urma căruia reacțiunea ar putea ob
ține foloase".

P.C. Portughez reamintește punctul 
său de vedere potrivit căruia pro
blema participării Portugaliei la 
N.A.T.O. nu trebuie să facă obiectul 
unei politici precipitate, ci trebuie 
studiată în cadrul mai larg al des
tinderii, al securității europene și 
păcii mondiale. în același timp. 
Partidul Comunist dezaprobă faptul 
că manevrele N.A.T.O. au loc în Por
tugalia intr-un moment cînd situația 
internă estet caracterizată printr-o 
anumită tensiune și prin încercări 
de a crea o stare de spirit antico
munistă.

ceriridu-i să 
cu marinarii • 

vizita orașul

menținuți in detențiune
RIO DE JANEIRO 5 (Agerpres). - 

Politia politică braziliană a anunțat că 
menține în detențiune 14 membri ai 
Partidului Comunist Brazilian, aflat 
in ilegalitate, acuzați de a fi lucrat 
la o imprimerie a partidului 
mite agenția 
tii comuniști 
ianuarie a.c.. 
o descindere ... 
neiro și Sao Paulo.

. trans- 
Prensa Latina. Militan- 
au fost arestați la 13 
cînd politia a efectuat 
în orașele Rio de Ja-

• ASTRONAUTICA ÎN 
SPRIJINUL HOCHEIU
LUI. Pînă în prezent, la 
jocurile de hochei pe gheață 
purta mască doar portarul. în 
Massachussettss-au introdus însă 
măști și pentru, ceilalți jucători. 
Ele sînt confecționate din ma
terial plastic transparent, simt , 
Iar cu cel de Ia căștile astro- 
nauților care au debarcat 
Lună. Frecventele 
față sînt, astfel,

pe 
accidentări la 
excluse.

TRANS-• VAPORI 
FORMAȚI ÎN APĂ PO
TABILĂ. Complexa instalație 
de regenerare care transformă 
toți vaporii în apă potabilă de 
pe stația orbitală sovietică „Sa- 
liut-4“ funcționează normal. 
Pînă acum, rezervele de apă 
necesare pentru un zbor cu o 
durată îndelungată se ridicau 
la sute de kilograme. Pentru 
echipajul de pe stația orbitală 
americană „Sky.lab" au fost ne
cesare aproximativ trei tone de 
apă potabil^. Experimentele 
de pe „Saliut-4“ permit ca, în 
viitor, aceste rezerve să fie re
duse cît mai mult posibil. Ex
perimentată de cosmonauții 
Alexei Gubarev și Gheorghl 
Greciko, instalația de pe „Sa- 
liut-4“ a fost capabilă să con
denseze, în întregime, masa de 
vapori emanată de organismele 
celor doi cosmonauți — aproxi
mativ pînă la un litru de om pe 
zi. Echipajul folosește această 
apă pentru spălare și chiar 
pentru consum. Cosmonauții au 
transmis că gustul acestei ape 
nu se deosebește cu nimic de 
cea de la robinet.

•POPULAȚIA ANGLIEI 
Șl A ȚĂRII GALILOR 
este în mod practic stabilă — 
49 150 000 de persoane — relevă 
un raport dat publicității de Bi- 
roul de recensămînt și de studiu 
al populației. Se menționează 
că statisticile privind evoluția 
demografică în Scoția și Irlanda 
de Nord nu au fost încă date 
publicității. Ranortul precizează 
că, in anul 1974, populația An
gliei și a Țării Galilor a crescut 
cu 20 0Q0 de persoane (reprezen- 
tînd o sporire de 0,4 la sută), 
procent de creștere apreciat ca 
cel mpi redus înregistrat în 
vreme de pace.
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