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DEZVOLTAREA COLABORĂRII
ECONOMICE CU TOATE STATELE
o necesitate primordială pentru progresul

țării și creșterea bunăstării poporului
Timp de cîteva zile, în Capitală 

s-au desfășurat lucrările Consfătui
rii cu activul de partid și de stat din 
domeniul comerțului exterior și 
cooperării economice Internationale. 
Consfătuirea a fost încununată în 
mod strălucit prin cuvintarea rosti
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— amplu și mobilizator program de 
acțiune, de o deosebită valoare 
principială și practică pentru ex
tinderea și diversificarea relațiilor 
de colaborare economică ale Româ
niei cu toate statele, pentru spori
rea contribuției tării noastre la edi
ficarea unei noi ordini economice 
și politice mondiale.

Organizată din inițiativa secreta
rului general al partidului, consfă
tuirea a analizat temeinic modul în 
care au fost realizate sarcinile pri
vind dezvoltarea comerțului exte
rior și a colaborării economice a 
României cu celelalte state, stabi
lind. totodată, măsurile pentru sti
mularea acestora, ceea ce trebuie 
făcut în vederea înfăptuirii hotări- 
rilor Congresului al Xl-lea 
partidului în acest domeniu.

După cum se știe. Congresul
Xl-lea al partidului a stabilit _
vast program de dezvoltare ‘ econo
mi că și socială a tării, de făurire 
a unei economii puternice, mo
derne. bazată pe cele mai noi cuce
riri ale științei și , tehnicii, in vede
rea apropierii României de țările 
avansate din. punct de vedere eco
nomic. înfăptuirea obiectivelor a- 
cesiui program, a înaltelor ritmuri 
preconizate pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale — și deci și creș
terea bunăstării materiale și spiri

tuale a națiunii noastre socialiste . Producție cu țările socialiste, cu
-- impun eforturi susținute din " ” ' ’ ’
partea întregului nostru popor și, 
totodată, ca o necesitate obiectivă, 
extinderea și diversificarea schim
burilor economice externe, a coo
perării în producție cu toate statele.

Preocuparea stăruitoare pentru a- 
«igurarea tuturor măsurilor necesa
re înfăptuirii acestor sarcini a con
stituit substanța, consfătuirii. Pro
funzimea analizei, caracterul cu
prinzător al . măsurilor, căilor si

modalităților 
amplificarea 
a cooperării 
nale conferă
Nicolae Ceaușescu 
unui îndreptar prețios si foarte 
concret pentru activitatea din acest 
domeniu deosebit de important ; 
punct cu punct sînt jalonate direc
țiile de acțiune pentru dezvoltarea 
relațiilor economice si cooperării -in

preconizate pentru 
comerțului exterior si 
economice internatio- 
cuvintării tovarășului 

semnificația

competitivității mărfurilor româ
nești. nivelul lor tehnic si calitativ^ 
eficienta și promptitudinea livrări
lor la export sînt legate nemijlocit 
de insăsi 
totii. atit 
se ocupă 
selor pe 
tratele si ministerele 
manifeste o înaltă responsabilitate 
pentru încheierea si onorarea exclu

activitatea productivă. Cu 
producătorii, cit si cei care 
de comercializarea nrodu- 
piata externă, toate cen- 

trebuie să

al

al 
un

Realizarea cu succes a prevederilor Programului și 
Directivelor adoptate de Congresul al Xl-lea este ne
mijlocit legată de extinderea continuă a relațiilor eco
nomice ale țării noastre cu alte state.

Se impune să acționăm cu toate forțele în vederea 
participării active a României la schimbul mondial de 
valori materiale și spirituale, la diviziunea internațio
nală a muncii, la soluționarea complexelor probleme 
economice și politice ale omenirii de azi, la dezvolta
rea colaborării internaționale, la realizarea unei noi 
ordini economice și politice, a unei păci trainice in 
lume.

NICOLAE CEAUȘESCU

A APĂRUT IN BROȘURA:

Cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la încheierea Consfătuirii
activului de partid și de stat din agricultură, din cercetarea științifică 
agricolă, din domeniul îmbunătățirilor funciare și din piscicultură
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Chemarea Consfătuirii activului de partid și de stat din agricultură, din cercetarea 
științifică agricolă, din domeniul îmbunătățirilor funciare și din piscicultură
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țările în curs de dezvoltare, cu ță
rile capitaliste ; totodată, sînt pre- 

. cizate cu claritate principalele sar
cini ce revin tuturor cadrelor cu 
răspunderi în domeniul activității 
economice internaționale — de la 
șefii misiunilor diplomatice si a- 
gentiilor economice pînă1 la repre
zentanții în străinătate ai întreprin
derilor de comerț exterior. Dar 
problemele schimburilor economice 
externe nu se pot limita și nu con
stituie o preocupare doar pentru cei 
ce lucrează în străinătate.. Succesul

piară a contractelor la export, pen
tru creșterea continuă a rentabilită
ții exporturilor. Tocmai de aceea, 
cuvintarea secretarului general a! 
partidului trebuie temeinic studiată 
— de la ministru, conducător de în
treprindere si centrală pînă la in
giner, maistru, muncitor, trăgîn- 
du-se maximum de învățăminte șl 
concluzii pentru activitatea practică 
de zi cu zi.

Aceeași înaltă responsabilitate 
se impune si în ddmeniul impor
turilor. Pornindu-se de la cerința 
dimensionării importurilor la stric-

S-a încheiat o etapă importantă
a campaniei electorale

/

MANIFEST
Versuri de spus în campania de alegeri

Deci, MANIFESTUL...
El înscrie,

Lîngă-al Bilanțului temei,
Un Plan de Muncă-al României 
Și-al fiecărui fiu al ei.

Avînturi ce ardeau în tine, 
Nădejdi și dor de-ncumetări 
Acum le deslușești, depline, 
Tn scrisul marilor Chemări 
Și înțelegi că-nfăptuirea 
A cîte-n Manifest se țes
E primul pas către-mplinirea 
Programului de la Congres.

Toți l-am votat, cu înțeleaptă 
Credință-n comunistul for ;
Acuma, sarcina de faptă 
Se-mparte, dreaptă, tuturor.

A holdei chibzuit extinse ;
A sporului în Cincinal ;
A celor zece miliarde
Spre care năzuiesc județe ;
A Școlii vii, în care arde 
Concreta muncii frumusețe ;
A prinderii voinice-n hora
Care îți cere să te dărui
Spre bunăstarea tuturora
Ca rod al muncii fiecărui ;
A îndrăzneței cercetări
Cu unic țel : eficiența ;
A pasului întregii țări
Dîrz potrivit după cadența 
Accelerărilor din lume, 
Care nicicînd n-or să aștepte, 
Stagnînd de dragul nostru-anume...

i

...Ideea clarelor inscripții 
în toată țara larg rodește 
Și-n mii și mii de circumscripții

i . O cîntărim gospodărește, 
Prefigurînd uzine, lanuri, 
Școli, drumuri, case drepte-n rînd... 
Alăturea lui CE, în planuri 
înscriem CÎT, și CUM, și CÎND.

Idei. Impulsuri. Cote. Trepte
Ce dau a vremilor măsură
Și spun cum poate să se-nscrie 
Răstimpul de-o legislatură-n 
Superba țării veșnicie.

Dar, mai cu seamă, spre depline 
încredințări că-așa va fi,
Lung chibzuim la punctul : CINE 
Este chemat a-nfăptui.
Aici sîntem cuprinși noi toți, 
Cu-ntreaga vrere și putere. 
Chemarea e : Să faci cit poți ! 
Să poți atît cit Țara cere I

Cuvinte mari ? Nu. Vremea-i mare
Și nu vrea vorbe cu polei,
Ci marea, unica rigoare :
A faptei împlinind idei.

...Idei în Manifest cuprinse : 
A ritmului industrial,

Căci spre aceasta năzuim
Cu toți —aleși, alegători :
O punte trainică să fim 
între prezent și viitor,
Purtînd în noi, ca-ntr-o baladă,
Pe toți străbunii legendari
(Ce n-au fost doar bărbați de spadă,
Ci și zidari, și gospodari)
Și cîntărindu-ne toți pașii
Spre înălțimile Comunii,
Răspunzători pentru urmașii
Care ne vor numi : Străbunii.

Cuvinte mari ? Dacă socoți, 
Nu sînt decît firești repere 
Din Manifest :

Petre DRAGU
y

tul necesar, a folosirii raționale a 
fondurilor valutare. ministerele, 
centralele, organele de comerț ex
terior trebuie Să manifeste mai 
multă zgîrcenie in stabilirea no
menclatorului de import, o mai 
mare exigență în ceea ce privește 
calitatea și nivelul tehnic al mărfu
rilor cumpărate din străinătate, mai 
multă încredere în posibilitățile in
terne de satisfacere a necesităților 
proprii ale economici. în capacita
tea creatoare a gindirii tehnice a 
inginerilor si specialiștilor noștri.

în cadrul consfătuirii s-au exa
minat sarcinile și răspunderile con
crete ce revin misiunilor diploma
tice și agențiilor economice în ex
tinderea schimburilor .comerciale și, 
în același timp, li s-a recomandat 
să promoveze formele moderne, e- 
ficiente de colaborare economică și. 
Îndeosebi, să urmărească lărgirea și 
adîncirea cooperării' în producție cu 
toate tarile — ca formă superioară 
a raporturilor economice.

Cu toată claritatea trebuie să se 
înțeleagă că schimburile și coope
rarea economică Internațională nu 
Constituie 
mercială, 
portanță 
sociale, o
tală a întregii politici externe a Ro
mâniei. Tocmai de aceea, ținind 
seama că In această activitate rolul 
hotărîtor ii au oamenii, este nece
sar ca ministerele și organizațiile ' 
dă partid să ia măsuri hotărit» , 
pentru ridicarea nivelului de pre- . 
gătire profesională și politică a ca
drelor din acest domeniu, acordîn- 
du-se o deosebită atenție însușirii 
normelor dreptului comercial inter
național, cunoașterii problemele: 
financiara și economice internațio
nale, a problemelor eficientei co
merțului exterior.

Consfătuirea deschide o perspec
tivă largă dezvoltării multilaterale 
b relațiilor externe ale țării noastre,

CLUJ (Corespondentul „Scîn- 
teii", Alexandru Mureșan). — 
Colectivele, de * oameni ai mun
cii din județul. Cluj au raportat, 
la 14 februarie, realizarea pla
nului la export pe întregul cin
cinal. Au fost create astfel pre
mise ca pînă la finele anului să 
se realizeze peste prevederile 
cincinalului mărfuri pentru ex
port în valoare de peste 750 mi
lioane lei valută. O contribuție 
de seamă la acest .succes și-au 
adus întreprinderile „Industria 
Sîrmei" din Cîmpia Turzii, Com
binatul de pielărie și încălță
minte „Clujeana", Combinatul 
de. lianți și materiale . refrac
tare Turda, întreprinderea con
structoare de mașini „Unirea". 
I.F.E.T.', întreprinderea de pre
lucrare a lemnului, Combinatul 
de celuloză și hîrtie din Dej, în
treprinderea . de sticlărie Turda, 
„Someșul" Gherla și U.J.C.C.

IN ZIARUL DE AZI

Rubricile noastre: © So
cietate - stat - politică 
în România socialistă 
© Faptul divers ® Din 
instanță în fața opiniei 
publice ® Răsfoind pre
sa occidentală © De 

pretutindeni

o simplă activitate co
ci o latură de mare im- 
politică a vieții noastre 
componentă - fundamen-

(Continuare în pag. a II-a)

Imagine din cartierul sucevean 
Arini
Foto : 8. Cristian

DESEMNAREA CRNUIHfiTILUR
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIMTE
pentru alegerile

S-a încheiat, in toate circumscrip
țiile electorale, depunerea candidatu
rilor pentru alegerile de deputati de 
la 9 martie.

Momentul initial al acestor ma
nifestări a fost marcat de adunarea 
cetățenilor din circumscripția elec
torală nr. 1 „23 August" din Bucu
rești. care, intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm, a propus Candi
datura tovarășului Nicolae Ceaușescu, . 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, președin
tele. Frontului Unității Socialiste. Cu 
acest prilej, și-a găsit încă o expri
mare elocventă coeziunea de ne
zdruncinat a întregului nostru popor 
în jurul partidului, al Comitetu
lui. său Central, înalta stimă
și prețuire a tufuror cetățenilor tării 
pentru personalitatea politică de di
mensiuni istorice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în adunările alegătorilor din alte 
circumscripții electorale din. Capitală 
și din țară au fost desemnați drept 
candidați în alegeri membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Centra! 
al partidului, ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al' P.C.R.

Au fost 
mai buni 
citorilor, 
bărbați și 
români, maghiari, germani, sîrbi și 
de alte naționalități, oameni ai 
muncii -care dovedesc pricepere, 
competență și inițiativă, energie și 
combativitate, capacitate .organizato
rică în îndeplinirea politicii parti
dului și statului, oameni care prin 
întreaga lor activitate profesională, 
politică și obștească dau garanția că 
se vor afla în permanentă în pri
mele rînduri ale luptei pentru trans
punerea în viată a Programului

de la 9 martie

propuși, de asemenea, cei 
cetățeni din' rîndul mun- 
țăranilor și intelectualilor, 
femei, tineri și vîrstnici.

Ora 6 și 53 minute. Se 
anunță plecarea trenului 
rapid nr. 25 «Decebal». 
După grafic, ora de ple
care era 6 și 48 de minu
te. O întîrziere deci ? O .. ,_____ ...... ._ . ■
defecțiune Nu. „De mai (, noșțțu pentru acest sec- .. .ferată românească est,e îp. 
bine de. o lună — avea 
să confirme mecanicul, de. 
locomotivă Constantin 
Dumitru — mai multe . 
trenuri circulă cu viteză 
sporită, deocamdată pe 
porțiunea . București — 
Ploiești. Deci pe un par
curs de 60 de km se re
cuperează 10 minute, sau 
— mai bine-zis — se ciș- 
tigă 10 minute".

împreună cu mecanicul 
am urcat la bordul loco
motivei electrice. 060-EA- 
063, fabricată la Craiova, 
pornind la drum pe 
din magistralele de 
electrificate ale tării.

...în februarie 1969 
Inaugura prima linie 
cale ferată electrificată 
pe distanta București — 
Brașov, pe care circulă, 
astăzi, zeci de trenuri re
morcate de locomotive

electrice. Acum, din tota
lul rețelei de căi ferate 
ale țării, 11 la sută este 
electrificată. Este încă o 
dovadă a grijii permanen
te a partidului și statului

de fier, a fost extins pe 
încă aproape 400 km de 
linie, iar numărul maca
zurilor cehtralizate elec- 
trodinamic a sporit cu 
peste 2 800 bucăți. Calea

r-..

Ziua ceferiștilor
In rapidul „Decebal", la bordul unei puternice 

locomotive electrice românești

una 
fier

se 
de

tor vital al economiei na
ționale, ’ aflat intr-un'sus
ținut proces de dezvolta
re și modernizare. In anii 
actualului cincinal s-au 
execțttat dublări de cale 
în lungime de peste 700 
km. Blocul de linie auto
mat, modernă instalație 
din dotarea drumurilor

v
era electrificării, automa
tizării și a electronicii. In 
anul trecut, potrivit da
telor din . comunicatul . cu 
privire Ia dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării, 
rețeaua de cale ferată a 
fost dotată cu 222 .loco
motive Diesel și electrice, 
2 75» vagoane de marfă si

partidului, a 
ai Xl-lea al

In întreaga . țară ,au avut loc 
36 900 de adunări ale alegători
lor. Acest uriaș forum electoral, care 

- a întrunit aproape șase milioane de 
.participanți, în care au luat cuvîntul 
peste 180 000 cetățeni, a discutat 
peste 91 000 de candidaturi pentru 
cele '51 790 de circumscripții electo- 

—rale stabilite.
Propunerile de candidați făcute de 

consiliile Frontului Unității Socialis
te au întrunit aprobarea maselor de 
alegători, obținînd în totalitatea cir
cumscripțiilor electorale pentru Ma- 

' rea Adunare Națională și în covîrși- 
toarea majoritate a celorlalte circum
scripții electorale girul alegători
lor.

Este știut că art. 44 al Legii electo
rale prevede posibilitatea depunerii 
■mai multor candidaturi în aceeași cir
cumscripție electorală. în mai mult 
de 76% din circumscripții au fost 
propuse mai multe candidaturi. Spre 
exemplu, în cele 349 de circumscripții 
pentru Marea Adunare Națională au 
fost desemnați 488 de candidați, in 
cele -3 809 circumscripții electorale 
orășenești — 6 505 candidați, în cele 
40 510 circumscripții comunale — 
72 838,de candidați ș.a.m.d. Alegătorii 
vor avea astfel și. mai bine posibi
litatea de .a alege pe cei mai bunilre- 
prezentanți ai lor. Candidații se pre
zintă în campania electorală reuniți 
de platforma politică a întregului po
por. exprimată prin Manifestul Fron
tului Unității Socialiste.

în zilele imediat următoare vor fi 
definitivate celelalte operațiuni Ile
gale prevăzute de procedura electo
rală. după care va începe o nouă si 
importantă etapă a campaniei : întîl- 
nirile dintre candidați si alegători.

'|

290 vagoane de călători. 
S-au dat în exploatare li
niile electrificate Ghimeș 
— Ciceu — Deda, Caran
sebeș — Lugoj ș.a.

Rapidul „Decebal" stră
bate Valea Prahovei cu 
viteșe.de pînă-la 120 km 
pe orăi Constantin Dumi- 

■yrrtru'.iwspuhdă' că are la 
o • activ:, peste 800 000 de ki

lometri. parcurși, cșea ce 
echivalează cu înconjurul 
lumii pe la .Ecuador de 20 j 
de ori. Am notat un gînd 
al său : „Locomotiva este 
pentru noi o a doua fa
milie. De felul cum te 
porti cu ea, de grija pe 
care i-o dovedești depind 
toate bucuriile muncii, 
toate satisfacțiile. Rela
ția aceasta, om-mașină, 
hotărăște, de fapt, sigu
ranța, precizia transpor
tului feroviar. Noi 
tăm răspunderea 
vieți omenești, unor

hotârîrilor Congresului 
P.C.R.

(Continuare 
în pag. a III-a)

pur- 
unor 

în-

Iatâ-mj mtr-o situație cu 
totul inedită.; candidez pen
tru un loc în Marea Adu
nare Națională in alegerile 
din 9 martie ce va veni., 
Pînă acum, spectacoliil par
lamentar fusese ocazional 
pentru mine : luam loc în- 
tr-una din lojile vechii clă
diri. din dealul Mitropoliei 
de care sînt legate atitea 
evenimente istorice și pri
veam parterul dispus in 
semicerc și balcoanele unde 
se instalează ziariștii, re
porterii de la Televiziune și 
Radio, reprezentanții presei 
străine și invitații de sea
mă la aceste dezbateri în 
care sînt puse in discuție 
legile țării. Pină ce depu
tății iși .ocupă locurile, pe 
îngustele culoare și la bu
fet, o lume agitată circulă 
de colo, colo și deoda
tă se produce Îmbul
zeala spre locurile așezate 
in trepte înalte și apar car
nete cu toi albe, „girafele" 
microfoanelor se întind 
spre pupitrul vorbitorilor, 
flashuri violente explodea
ză, reflectoarele aruncă fîșii 
argintii spre tribuna unde 
iau loc cei mai de seamă 
bărbați și femei ai acestei 
țări, O privire de sus, de la 
„cucurigu", cum mai spu
nem în jargonul tinereții 
noastre, arată că deputății

Scriitorii despre actualitatea socialista a țarii
---------- ------- - II ........ • ... ---------------..... _________ . . . -....................... - . .

au diferite profesiuni. Cos
tumul rural, tot frumos, 
alb-negru, nu mai predomi- 
năj cei mai mulți dintre re
prezentanții țărănimii s-au 
îmbrăcat nemțește și arată 
a universitari. Dacă nu ar 
avea acel aer sănătos de

României socialiste. Din 
cînd în cînd, ropote de a- 
plauze subliniază adeziuni
le, îneît atmosfera de lucru 
ia. aspecte sărbătorești. Me
moria .mea hrănită cu pe
liculă cinematografică,- cu 
volume de „Memorii" și cu

jurnalele de actualități pe 
G. Călinescu, cu figura lui 
leonină, gesticulind în sti
lul actorilor greci ai anti
chității. în această sală si la 
acel pupitru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a depus 
jurămîntul primului nostru

JURNALUL UNUI CANDIDAT

SPRE LIVEZI
însemnări de Eugen BARBU

oameni crescuți în aer li
ber i-ai crede doctori sau 
profesori de logică, sînt 
bine bărbieriți, au o gesti
culație sigură, cămășile 
albe, cu giilere poate, mai 
puțin scrobite, si fetele ex
trem atente arătă mîndria 
de care sint. cuprinși all ați 
in acest loc unde se iau ho- 
tărîrile cele mai Importante 
In ce privește legislația

„cronici parlamentare" îmi 
readuce pe un ecran nevă
zut al minții figurile me
morabile ale celor ce au tre
cut pe aici. îi știu pe I. G 
Duca, pe Titulescu, pe Ni
colae Iorga, pe Sadoveanu 
ureîndu-se la tribuna de 
lemn lustruit ; de acolo a 
vorbit în anii de mai în
coace marele patriot Petru 
Groza, cum l-am văzut In

președihte
proape un 

La toate
gîndesc în
gonește spre un loc geogra
fic ce va intra de-acum înainte in atenția și, poate — 
de ce să nu sper — și în bio
grafia mea. Locurile nu-mi 
sînt cu totul, străine, în 

' copilărie veneam la Roman.
la' niște rude care locuiau

republican cu a- 
an în urmă... 
aceste lucruri mg 
timp ce mașina

intr-o mahala sordidă, dar 
feerică pentru puștiul care 
eram și fiind vară Și cald 
și existînd o apă cam gal- 

dar 
loc de zbenguială, aveam 
totul. Cîțiva ani la rînd a- 
cest oraș pașnic moldove
nesc a însemnat Eldorado- 
ul meu, loc de explorare, de 
aventură copilărească pe 
niște plăji sălbatice, de ni-, 
sip, păzite de sălcii, printre 
care mișunau căldărari și 
țînci negricioși la care tre
buia să fii atent pentru a 
nu rămîne fără haine. Mai 
aud și-acum acele clopote 
suave de la Episcopia ce 
domina o mică piață încăr
cată de tarabe de unde 
cumpăram ziare și jucam 
fotbal, dar, vai, ciți ani au 
trecut de-atunci !

_Ne îndreptăm spre Ba
cău, oraș pe care l-am vă
zut de două ori pînă acum 
în viața mea : o dată după 

■ război, intr-un întuneric 
ce-1 făcea și mai sumbru, 
cu casele lui apăsate în no
roaiele din care îmi ziceam 
că nu va mai răsări nicio- 

' dată, cbrespunzînd imaginii 
din poezia lui Bacovia. un 
oraș părăsit, uitat, cum erau 
uitate, atîtea tîrguri din tara 
asta de burghezia noastră, și

benă, cam murdară, 
loc de zbenguială,

(Continuare în pag. a Tîl-a)
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Politica pentru care votă
A

11. încredere fermă în perspectivele 
optimiste ale României socialiste
Pentru oricare cetățean al țării 

studierea documentelor Congresu
lui al XI-lea, citirea Manifestului 
Frontului Unității Socialiste con
stituie un izvor de optimism toni
fiant, de încredere și certitudine 
în perspectiva viitorului luminos 
al României socialiste, 
niciodată în decursul 
sale istorii nu a fost 
poporul nostru 
biective atît de 
cini cantitative 
ploare și țeluri 
mărețe cum sînt cele stabilite de 
Programul partidului, reflectate în 
Manifestul Frontului Unității So
cialiste.

Pentru cetățenii României socia
liste viitorul nu apare încețoșat de 
incertitudini 
supra evoluției 
imprevizibile a 
conjuncturii eco
nomice și politi
ce sau împovărat 
de temeri. Deți
nerea de către 
popor a întregii 
puteri politice'și 
economice, gene
ralizarea relații
lor socialiste în 
întreaga econo
mie națională, 
rolul partidului 
de forță condu
cătoare a societă
ții îi dau posi
bilitatea ca. pe 
baza cunoașterii 
și folosirii legilor 
economice și so
ciale. proprii so
cialismului, să a- 
sigure conduce
rea științifică a 
societății, dezvol
tarea planificată 
a vieții economico-sociale pe baza 
unei concepții unitare, 
narea din timp a 
lor ivite. Imaginea 
a patriei ne apare 
însuflețitoare în fața 
alizind o previziune 
voluției societății in 
partidul este în măsură să mobi
lizeze resursele materiale și umane 
ale societății în direcțiile hotărî- 
toare pentru materializarea a- 
cesteia.

încrederea neabătută în planu
rile elaborate de partid are o veri
ficare istorică de necontestat. în
treaga evoluție socială a tării în ul
timele decenii a confirmat deplina 
concordantă dintre . vorbă si faptă 
proprie partidului, adevărul că tot 
ce proiectează marele arhitect al 
României socialiste — partidul co
muniștilor — și-a găsit întotdeauna 
materializare în înfăptuiri care au 
schimbat mereu în mai bine înfă
țișarea țării, viața oamenilor, 
locul patriei noastre în lume. Iată 
de ce poporul nostru are deplin 
temei să fie convins că toate' 'h'd-

7 tărîrile adoptate de Congresul al ■ 
XI-lea, toate obiectivele-1 prevăzute ' 
în Manifestul Frontului Unității 
Socialiste vor fi integral reali
zate.

Optimismul nostru este lucid ; el 
se bazează pe faptul că documen
tele Congresului al XI-lea — si ca 
urmare. Manifestul Frontului Uni
tății Socialiste care reflectă aceste 

consemnează 
l visuri ro- 

clar 
ani.

Intr-adevăr, 
Îndelungatei 
în măsură 
propună, o- 

sar-
să-și 
grandioase, 

de asemenea am- 
calitative atît de

a-

lltățile țării, pe investigarea și 
prognoza științifică, ilustrînd capa
citatea partidului nu riumai de a 
descifra, dar și de a „construi" 
viitorul prin armonizarea spiritului 
riguros științific cu cutezanța gîn- 
dirii novatoare. în autentic spirit 
revoluționar.

Cunoaștem viitorul spre care ne 
îndreptăm. România anilor 1980 va 
fi o tară în care dimensiunile dez
voltării industriei vor accentua po
ziția acesteia de ramură conducă
toare în economie. Ca ' urmare a 

' dezvoltării ramurilor și subra- 
murilor de înaltă tehnicitate, aproa
pe jumătate din producția indus
trială a tării va fi realizată de 
construcțiile de mașini și chimie. 
Cu trei decenii în urmă, țară a

SOCIETATE
STAT

martie

'FAPTUL 
1 DIVERS 
I Meteorolo-

I gul ...Măgura

IDin moșl-strămoși, oamenii din 
Tara Bîrsei au observat că de 
fiecare dată cînd vîrful masivu-

Ilui Măgura, din apropierea Cod- 
lei, se acoperă cu nori, în zona 
respectivă timpul se schimbă :

Ivara cad ploi, iarna zăpadă. Ex
plicația : curenții de aer care se 
învălătucesc pe Măgura Codlei 
aduc cu ei ploaie sau ninsoare.

ICum niciodată Măgura nu i-a 
dezamăgit, oamenii își rînduiesc 
treburile cîmpului după seninul

Isau înnoratul creștet al Măgurii. 
Sîntem informați că fenomenul 
este studiat de către meteoro
logi de profesie. Ne permitem

I* o sugestie : asemenea „măguri" 
mai sînt și în alte părți ale 
tării...

| De ce era , 
I împotriva 
controlului ?

| în timp ce organele de miliție 
(efectuau. un control asupra stă

rii tehnice a unui autocamion 
oprit in imediata apropiere a 
autobazei I.T.A. Lipova, județul 

IArad, C. Nicolae, de la sus-nu- 
mita autobază, s-a apropiat de 
locul cu .pricina, dar nu oricum, 

Ici cu o falcă-n cer și cu una în 
pămînt. ,\Ce aveți cu cdmionul ? 
E in perfectă stare de funcțio
nare. Eu sînt de meserie, și așa Ie cum spun eu. De ce vreți să 
găsiți nod. în papură ?". Lucră
torii de miliție au încercat să-i 

(explice că e vorba de un control 
obișnuit, dar C.N. a început să 
profereze injurii, imposibil de 

(reprodus pe hirtie. Potrivit De
cretului 153/1970, C.N. a fost a- 
mendat pe loc cu 1 500 lei. Com
portarea lui apare însă cu to- 

I tul de neînțeles, dacă se are în 
vedere că .{meseria" de care a 
făcut uz este aceea de tehnician I principal și răspunde la autoba
ză chiar de... siguranța circu
lației.

| Pe trei cărări, 
I la ...munte
I Dacă unul întrece măsura și I începe a merge pe... trei cărări,

. se întîmplă să ajungă teafăr aca[- 
să, cînd drumul e neted ca-n pal- 

Imă. Pe o cărare de munte e mai 
greu însă să poți face trei din 
una, și un pahar în plus poate 
fi fatal. Așa cum s-a întîmplat I deunăzi în Bucegi. Doi cetățeni
din Azuga (cumhați) au mers la 
schi în zona cabanei Gîrboyă- I Predeal. Spre seară, după ce s-au
„încălzit" prea tare cu băutura, 
au pornit spre casă, dar nu pe 
drumul obișnuit, ci pe scurtătu- 

Iră. La un moment dat au rătăcit 
poteca și s-au „pierdut" unul de 
celălalt. Unul din ei a alunecat I într-o prăpastie. A fost găsit
a doua zi, dar prea tîrziu să 
mai poată fi salvat.

patrici noastre cu cel al țărilor so
cialiste avansate economic, de a- 
propiere a României de țările in
dustriale dezvoltate ale lumii. Vom 
ajunge astfel la un grad de dez
voltare a bazei tehnico-materiale a 
societății care să permită crearea 
premiselor materiale pentru trece
rea la edificarea comunismului.

Pe baza dezvoltării în ritm in
tens a economiei, vor fi reali
zate progrese calitative în în
făptuirea telului suprem al po
liticii partidului — ridicarea nive
lului de trai al întregului popor. 
Ca urmare a realizării unei abun
dente de bunuri materiale, majo
rării veniturilor tuturor categorii
lor de oameni ai muncii, sporirii 
considerabile a cheltuielilor social- 

culturale ale sta- 
. tului, împletirii 

principiului re
partiției socia- 
liste după muncă 
cu principiul re
partiției comu
niste de satisfa
cere deplină a 
necesităților ra
ționale de viață 
ale oamenilor, se 
va asigura creș
terea gradului de 
civilizație a în
tregii societăți.

în perspectiva 
deschisă de Pro
gramul partidu
lui — prin ac
centuarea proce
sului de dispari- 

> ție a deosebi
rilor ' esențiale 
dintre munca fi
zică și munca 
intelectuală, din- • 
tre munca în a- 
gricultură și cea 

din industrie, prin generalizarea
normelor eticii și echității so
cialiste ca veritabil cod de com
portare cotidiană,

a democrației : 
lărgirea cadrului 

ganizatoric de participare acti
vă a oamenilor muncii la con
ducerea' treburilor obștești —* so
cietatea socialistă multilateral dez
voltată va deschide cîmp larg 
afirmării plenare a personalității 
umane.

România anilor 1980—1990 va fi 
o tară in care larga dezvoltare, 
modernizarea și perfecționarea în- 
vătămîntului de toate gradele, ge
neralizarea școlii de 12 ani vor 
situa poporul nostru la unul din
tre cele mai înalte niveluri de in
strucțiune din lume, ceea ce. con
comitent cu înflorirea culturii, li
teraturii și artei, va exercita o 
profundă influență asupra înnobi
lării spirituale a omului.

Cunoaștem deci perspectivele 
spre care conduce politica partidu
lui. Avem un program știin
țific, un conducător încercat — 
partidul comuniștilbr, am ajuns la 
un stadiu de dezvoltare a țării care' 
ne permite să accelerăm și mai 
mult înaintarea pe calea progre
sului. Depinde de noi, de elanul, 
energia și 
munci ca 
de azi să 
litățile de 
dintre noi 
odată cu aprobarea acestei politici, 
angajamentul de a ne consacra 
toate forțele făuririi viitorului fe
ricit al patriei. ' y

POLITICĂ
In românia
SOCIALISTĂ

Ce trebuie să știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

soluțio- 
contradicții- 

de mîine 
limpede și 
ochilor. Re
dării a e- 
perspectivă,

1

documente — nu i 
idealuri utopice sau 
mantice. ci obiective 
finite ale următorilor __

^căror realism se sprijină pe rea-
de

al

ARNA ÎN GRĂDINA DE

plugului de lemn, cu o industrie 
primitivă — și aceasta în mare 
parte distrusă de război — Româ
nia va ajunge să fabrice în mod 
curent produse de vîrf ale indus
triei electronice și de mecanică 
fină, linii agregat, echipamente ale 
tehnicii de calciul, va construi nave 
mineraliere și petroliere de mare 
capacitate, aeronave, centrale nu- 
clearo-electrice. întrepătrunderea tot 
mai accentuată a producției cu 
știința va accelera considerabil rit
mul progresului întregii societăți.

Vedem de pe 
minții imaginea

acum cu ochii
_________ =___ României anilor
1980, ca o țară înfiorătoare, în care 
fiecare județ vaj__ r realiza o pro
ducție industrială de cel puțin 
10 miliarde lei. Prin vastele sale 
implicații social-economice pe pla
nul construcțiilor de locuințe, așe
zămintelor social-culturale, crește
rii gradului de urbanizare, aceasta 
va marca o cotitură calitativă în 
viața socială a fiecărei localități, 
în făurirea civilizației socialiste.

România anilor 1980 va fi o țară 
în care progresele pe calea dezvol
tării industriale a țării'vor fi Înso
țite de o puternică înflorire a agri
culturii socialiste ; prin dezvoltarea 
bazei tehnico-materlale a acesteia, 
generalizarea mecanizării și extin
derea chimizării se va intensifica 
procesul de transformare a pro
ducției agricole într-o varietate a 
muncii industriale.

Știm de pe acum că, prin creș-. 
terea în ritm înalt a producției in
dustriale și a venitului național pe 
locuitor, pînă în 1990 va fi in linii 
generale realizat procesul de egali
zare a nivelului de dezvoltare a

Se extinde rețeaua comercială 
în satele prahovene

Preocupîndu-se per
manent de extinderea 
și modernizarea re
țelei de unități de des
facere în toate satele 
prahovene, de sporirea 
și diversificarea sorti
mentelor de produse 
pentru satisfacerea în 
mai bună măsură a ce
rințelor mereu crescîn- 
de ale populației, pe 
măsura creșterii ve
niturilor acesteia, U- 
niunea județeană a 
cooperativelor de con
sum și IJECOOP- 
Prahova și-au înscris 
în planul pentru anul 
1975 sarcini superioare 
față de realizările re
marcabile obținute în 
anul trecut. Astfel, în 
1975 cooperația de con
sum prahoveana va 
spori numărul maga
zinelor și raioanelor 
sale specializate cu în
că 47 unități și va or

ganiza numeroase ma
gazine „etalon" pen
tru desfacerea mărfu
rilor nealimentare. 
Totodată, în cursul a- 
cestui an, vor fi mo
dernizate, pe princi
piul formelor avansate 
de comerț, încă 45 de 
magazine și unități de 
alimentație publică și 
vor fi înființate 70 noi 
unități cu autoservire. 
Aceasta va contribui 
•la o mai bună apro
vizionare a populației 
si la reducerea timpu
lui afectat pentru cum
părături. De aseme
nea, pentru intensi
ficarea desfacerilor de 
mărfuri nealimentare, 
cooperația prahoveana 
va fi prezentă la tîr- 
gurile locale tradițio
nale, unde se înregis
trează cifre record de 
cumpărători.

O contribuție sporită 
la mai buna aprovizio
nare a populației sa
telor va fi adusă și de 
alimentația publică. In 
acest scop, cooperația 
de consum prahovea
na și-a propus o ex
tindere a activității u- 
nităților existente, pre
cum și înființarea a 
5 noi raioane de tip 
„Gospodina", 3 mi- 
crocantine și 5 bufete. 
O grijă deosebită se 
va acorda îmbunătăți
rii, activității cantine- 
lor-restaurant, a pen
siunilor, birturilor și 
bsoătăriilor, prin di
versificarea și calita
tea meniurilor, ca și a 
unor servicii prompte, 
civilizate.

în fotografie : Ma
gazinul „Supercoop" 
din Văleni, județul 
Prahova.

adîncire 
liste și

prin continua 
socia- 

or-.

dăruirea cu care vom 
proiectele însuflețitoare 
se transforme în rea- 
mîine. Votul fiecăruia 
la 9 martie va exprima,

în multe 'magazine din 
București și din alte orașe 
ale țării, in unități de ali
mentație publică am găsit, 
acum, Iarna, frumos orîn- 
duite în vitrine, o mulțime 
de crudități : ceapă verde, 
salată proaspătă, ardei, 
grași, roșii, castraveți, an
dive... Parcă am fi în vară! 
Comercianții ne-au infor
mat că în curînd vor apărea 
cantități mai mari de roșii, 
iar cu o lună mai devreme 
ca de obicei vom găsi var
ză timpurie, mazăre ș.a.m.d. 
Pentru a putea oferi citito
rilor informații mai ample 
despre noutățile din acest 
sector comercial, la care a- 
pelăm zilnic, am făcut o 
deplasare la Centrala pen
tru producția și valorifica
rea legumelor și fructelor. 

. Și iată ce am aflat...
Cu intenția de a satisfa

ce cerințele pieței cu legu
me proaspete — în tot 
timpul anului — fermele, 
întreprinderile și centrele 
profilate pentru producția 
legumelor au mărit consi
derabil suprafețele și pro
ducția serelor, ajungîndu-se 
acum la 1120 ha cu o pro
ducție anuală de 125 000 to
ne. Sortimentul „clasic" de 
legume cultivate in sere 
(tomate, castraveți și ar
dei) a fost și el mult di
versificat, anul trecut apâ- 

, rîrid'din sere, în chip de 
trufandale, cel puțin 14 fe
luri de legume proaspete. 

! Specialiștii centralei au 
certitudinea că în viitorul 
foarte apropiat producția în 
sere va crește, iar sorti
mentul va fi diversificat, 
corespunzător cererilor.

Dar știrile cele mai im
portante pe care le-am a- 
flat de la centrală sînt le
gate direct de marea pro
ducție de legume și fructe, 
de păstrarea, prelucrarea și 
comercializarea lor. Carto
fii, fasolea, rădăcinoasele, 
ceapa, fructele, legumele

semiindustrializate și con
servele ce le găsim acum 
pe piață se datoresc spo
rurilor pe care le-a înregis
trat constant întreaga acti
vitate a unităților de pro
ducție și comercializare a 
legumelor și fructelor.

Paralel cu creșterea pro
ducției, direcțiile și servi
ciile de specialitate din 
Centrala pentru legume și 
fructe acordă o mare aten

mațiile primite sînt deose
bit de interesante. O mare 
parte din nemulțumirile 
cumpărătorului care intra 
cu ani în urmă într-un 
magazin de legume era 
strîns legată de aspectul 
mărfii puse în vînzare : 
cartofi amestecați cu pă- 
mînt, loviți, tăiați, crudi
tăți îngălbenite, fructe veș
tede. Fără îndoială, o parte 
din vină o aveau și cei care

Sere mai multe și producție mai mare, depo
zite multifuncționale, magazine specializate 
= legume și fructe proaspete pe piață, în 

toate sezoanele

ție modernizării unităților 
de desfacere. în toată țara 
se deschid noi magazine 
specializate, atît în piețele 
alimentare, cît și la parte
rul blocurilor aflate în con
strucție. Numai în anul a- 
cesta, de pildă, vor fi con
struite 40 de magazine cu 
o suprafață comercială de 
7 700 mp ; se va mări sub
stanțial cantitatea produse
lor care se vînd preamba- 
late (peste 100 000 de tone) 
și vor fi deschise încă 15 
mari magazine care vor 
funcționa pe principiul au
toservirii.

Desigur, e cu atît mai bi
ne dacă actul' comercial de 
vînzare-cumpărare se des
fășoară într-un magazin 
nou, dacă se oferă marfă 
la alegere, preambalată. 
Dar pe cetățean îl intere
sează, în primul rînd, cali
tatea mărfurilor, prospeți
mea, aspectul lor. Ce s-a 
făcut în această direcție ? 
Și în această privință infor

manipulau legumele și 
fructele, dar cauza princi
pală a degradării lor era 
alta : depozitarea în spații 
improvizate, în magazii im
proprii, în șanțuri de pă- 
mînt. Iată de ce, nu cu pu
ține eforturi financiare, a 
început construirea unei 
vaste rețele de depozite 
moderne. Am spus moderne 
pentru că depozitele respec
tive nu sînt simple adăpos
turi pentru legume și fruc
te, ci qlădifi multifuncțio
nale. Aici se păstrează pro
dusele la terriperatu'ri con
venabile, se sortează, se 
calibrează, se spală, se am
balează ș.a.m.d. Pînă anul 
trecut, Centrala de legume 
și fructe dăduse în folosin
ță 27 de asemenea depozite 
cu o capacitate, pentru de
pozitare și prelucrare, de 
aproape 270 000 tone, am
plasate în București și în 
județele Bistrița-Năsăud, 
Cluj, Iași, Bacău, Teleor
man, Dolj, Sălaj, Suceava,

Vaslui, Brăila, Botoșani, 
Brașov etc. Rețeaua depo
zitelor e încă in .plină ex
tindere. Anul acesta vor fi 
terminate încă 6 construc
ții de mare capacitate 
(38 500 tone) în Mehedinți, 
Botoșani, Ialomița, Suceava, 
Tulcea și Sălaj. Construcția 
de depozite multifuncțio
nale se va încheia în cin
cinalul viitor, cînd absolut 
toate județele vor dispune 
de asemenea clădiri, pro
ducția de legume și fructe 
fiind pusă, oricînd la adă
post, prelucrată și trimisă 
în condiții optime la piață.

O ultimă informație pri
mită de'la specialiștii C.L.F. 
aduce în prim plan grija 
producătorilor și comerci- 
anților din respectivul sec
tor alimentar pentru a pune 
capăt oricărui fenomen de 
risipă. Despre ce este vor
ba ? Din milioanele de tone 
de recoltă anuală, o parte 
destul de însemnată e greu 
vandabilă sau nevandabilă 
pe piață : legume lovite, 
pătate, insuficient dezvol
tate. Cu ani în urmă, mar
fa respectivă era fie a- 
runcată, fie folosită ca 
furaje. Treptat, în ate
liere simple, amplasate 
în toate județele, această 
producție de „mina a doua" 
a reușit să fie înnobilată. 
Așa au apărut pe piață și 
Se vînd — în țară și peste 

’gfa'riiț'ă — varză, efeipă, ' 
rădăcinoase deshidratate, ;

.. ,sucuri,sfeucte semiindustria- | 
lizate, magiunuri, marmela
dă. Din recoltă greu vanda
bilă, care de obicei se pier
dea, se scot acum milioane !

...Mai mult ca sigur că 
toate, aceste informații — 
dar rnai cu seamă ceea ce 
vedem zilnic pe piață, cu 
ochii noștri — satisfac ce
tățeanul dornic să consume 
legume și fructe bune în 
toate sezoanele.

Gh. GRAURE

®.h

La 11 iulie 1959, în urma cererii adresate 
conducerii întreprinderii. C. E. — comuna 
Fundulea, județul Ilfov — a fost angajată 
în cadrul întreprinderii Industria cărnii-Il- 
fov, în funcția de contabil principal. Func
ție pentru care i s-a cerut, firește, să in-. 
deplinească toate condițiile legale de stu
dii și stagiu. Funcție pentru care, firește, 
C. E. a prezentat acte. doveditoare...

24 decembrie 1974, Tribunalul județean 
Ilfov. Pe, rol — dosarul 2 421. Părți : C. E. 
și întreprinderea Industria cărnii-Ilfov. 
Datorită faptului că, la angajare, solicitan
ta a prezentat acte false, acum este che
mată să răspundă : penal — pentru actul 
falsificat : civil — pentru -sumele primite 
în plus, necuvenite.

Foarte bine : nimeni nu are dreptul să-și 
Întocmească, peste noapte, „certificate" de 
absolvire — cu atît mai mult să beneficieze 
de niște drepturi bănești de pe urma aces
tor documente. Un lucru ne reține insă cu 
deosebire atenția : între data descoperirii 
falsului de către organele de resort

Dezvoltarea colaborării
economice cu
(Urmare din pag. I)
reflectă preocuparea stăruitoare a 
conducerii partidului și statu
lui de a contribui la adîncirea 
colaborării economice pe plan mon
dial, ca factor de pace și încredere 
între popoare.

întreaga desfășurare a consfă
tuirii, măsurile preconizate, direc
țiile de acțiune stabilite se înca
drează în spiritul hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidului de 
a intensifica eforturile în vederea 
depășirii dificultăților ce confruntă 
astăzi omenirea. în vederea făuririi 
unei noi ordini economice interna
ționale, bazate pe principii de ega
litate și echitate care să asigure 
dezvoltarea armonioasă a tuturor 
națiunilor.

Organele și organizațiile de par
tid au un rol deosebit în traduce
rea in viață a indicațiilor și sarci
nilor formulate la consfătuire de 
secretarul general al partidului, 
acționînd cu fermitate pentru intă-

toate statele
’rirea exigenței în muncă, a spiri
tului de răspundere al cadrelor din 
toate sectoarele activității de co
merț exterior. Printr-o susținută și 
convingătoare muncă politică și 
educativă, ele trebuie să explice 
oamenilor muncii importanța co- 
virșitoare pe care o au extinderea 

• comerțului exterior și a colaborării 
economice internaționale pentru 
dezvoltarea generală a țării, pen
tru ridicarea nivelului de trai al 
poporului. Organele și organizațiile 
de partid sînt chemate să mobili
zeze colectivele din întreprinderile 
și centralele producătoare pentru 
export, din unitățile de comerț ex
terior, cadrele din ministere și or
ganele economice centrale, pe toți 
cei care lucrează în domeniul co
laborării economice externe în ve
derea aplicării de măsuri concrete, 
imediate, menite să ridice pe o 
treaptă calitativ superioară întrea
ga activitate de comerț exterior și 
coonerare economică internațio
nală. -

— 1974 — și data angajării — 1959 — au 
trecut... 15 ani. Recent, C. E. a ieșit la 
pensie !

Oare la întreprinderea Industria cărnii- 
Ufov verificarea legalității actelor de anga
jare .urmează alte reguli decît cele în vi
goare — infinit mai „zgîrcite" 7 !

Așteptăm cuvenitul răspuns.

Autobuzul nu 
de vina...

■1

str. Pic- 
’ ■ mult 

casier “la Studioul cinematografic Buftea. 
Funcție în care, printre altele, potrivit le
gii, trebuia să rețină din salariile gestiona
rilor sumele pentru constituirea de garan
ții. Să le rețină și să le depună la cea mai 
apropiată unitate C.E.C. Lucru pe care, du
pă cum s-a constatat ulterior, C. T. il fă
cea adesea cu o intîrziere între două și... 
400 de zile. Prejudiciu: 30 204 lei.

— Știți, eu, de regulă, depuneam banii 
la Filiala din Răcari. Iar cum autobuzul de 
Răcari întîrzia...

Hotărîrea instanței : 4 ani închisoare. 
Prompt, fără nici un fel de intîrziere !

Constantin Tomescu — București, 
tor Negulici nr. 1 — a fost pînă nu de

'Ultima oară cu

Nedumerirea
— Este adevărat că, împreună cu pîrîtul, 

dv. v-ați angajat să executați lucrările de 
zidărie la imobilul lui A. D. 7

— Da.
— Este adevărat că și dv. și pîrîtul ați 

încasat pentru aceasta, drept avans, cite 
3 000 Iei fiecare 7

— Da.
— Este adevărat că, în fapt, lucrările Ie-a 

executat numai pîrîtul singur, pentru că în 
întreaga această perioadă dv. v-ați ocupat 
de cu totul altceva ?

— Da.
— Atunci pentru ce l-ați chemat în ju

decată 7
Tribunalul județean Ilfov. Reclamant : 

Nicolae Ioniță din satul Stejaru ; pîrit : 
Șt. C. — din aceeași localitate.

— Cum pentru ce, onorată instanță 7 răs
punde „nedumerit" Nicolae Ioniță ; nu v-am 
spus : după ce a terminat lucrarea, pîrîtul 
a mai încasat de la A. D. încă 6 000 lei 
Bani din care pîrîtul nil mi-a mai dat insă 
nici un leu ! Se poate ?!

Fără comentarii !

Nota zero la pur
tare, domnule 

profesor!

de două ori, de trei ori,,, 
elevul Al. E.

Prins asupra faptului și
Nicolae Radulescu a fost condamnat la 
patru ani închisoare. Pedeapsă la care se 
adaugă și interzicerea exercitării profesiei.

Pentru asemenea corigență, societatea nu 
acordă reexaminări !

deferit justiției,

— Ei, cum a mers 7 !
Elevul lasă privirile în pămînt. N-a prea 

știut. Foaia ^extemporalului este aproape 
goală...

Profesorul
— Ai știut
--Nu — mărturisește sincer Al. E.
Firește, asemenea discuții au loc frec

vent intre profesori și elevi, intre educatori 
și cei încredințați lor spre educare. Discu
ția de mai sus pdartă însă germenii u.nei 
întimplări stranii, străine învățămintului 
nostru. Profitînd de funcția încredințată, 
Nicolae Rădulescu — fost profesor de chi
mie la Liceul nr. 1 din Urziceni — iși fă
cuse de la o vreme un obicei aparte. Mai 
întii iși nota pe un carnețel numele și 
prenumele elevilor. Apoi, lingă acestea, 
funcția și situația materială a părinților. 
„Amănunte" în funăție de care iși recruta 
victimele... viitoarelor corigente. Apoi, pen
tru ca elevul sau eleva să nu rămînă co
rigent perpetuu și, evident, repetent, soli
cita elevului sau părinților acestuia suma 
de... 500 lei 1 Lucru pe care l-a făcut o dată.

insistă :
sau n-ai știut 7

Din caietul 
grefierului

„Cînd a plecat de Ia mine, inculpatul a 
luat 70 litri vin și două găini... Găinile și 
vinul le-a pus într-o damigeana de 50 litri 
și le-a băgat în portbagajul mașinii".

(Fragment dintr-o declarație de mar
tor, dosar penal nr. 2 231, Tribunalul 

, județean Ilfov.)
„Onorată instanță,' eu unul sînt de acord 

să plătesc oile — toate- 243. cite au fost 
Mai înainte de a mă obliga la plata oilor 
furate, vă rog să se verifice însă dacă oile 
au existat sau nu în realitate".

(Fragment din declarația inculpatu
lui Ștefan B. — care a „reușit" să fure 
o întreagă turmă de oi — dosar 1 474/ 
1974, Judecătoria Timișoara).

Tiîus ANDREI

| Un tătic uituc 
ICind a aflat că va trebui să 

plătească 350 de lei pe lună (ho- 
tărirea judecătorească 4 392 idin 
12 octombrie 1972), a răsuflat I ușurat :

— Bine că am scăpat numai 
cu atît. 350 e o sumă rezonabilă. 

IS-apoi, n-o arunc în vînt. E doar 
pentru fetița mea, nu ?

Fetița „lui", Roxana-Cristina, 
are acum 5 ani. Dar de atunci, 

Idin 1972, tăticul ei, Grigore Vic
tor Pop, n-a mai dat nici un 
semn de viață. Mama fetiței roa- 

Igă pe cei care-l intilnesc sau 
știu unde se află să-i aminteas- 

. că de „suma rezonabilă" și de I obligațiile de părinte. Iar dacă 
nu-i chip să-l aducă pe calea cea 
bună — adăugăm noi — să a- 
nunțe miliția. Ultimul domiciliu I l-a avut in București, Aleea Ti
tus, 7—9.. O vreme a lucrat pe la I Mogoșoaia, apoi la o întreprin- I dere de construcții, reparații și b prestări servicii idin Domnești, I apoi a dispărut...

| „Fierbinte, 
| vă rog!“

O inscripție la vedere : „Bine 
Iați venit !“. Te lași'sedus și in

tri Ia popasul turistic „Dropia", 
din județul Brăila. ■

I— Un ceai, vă rog !
— N-avem, vă rog.

— Atunci o ciorbă, vă rog. I Orice, numai fierbinte să fie.
Răspunsul cade invariabil : 

„Nu avem, vă rog". La între- 
« barea „De ce, vă rog, doar scrie 
Ică sînteți unitate de categoria 

I ?“, replica este la fel de... în
ghețată ca și cel care stă în spa- 

Itele barului : „N-avem nimic, vă 
rog. pentru că hu avem sobă. La 
noi. după cum vedeți, numai 

• frigul este de categoria I“...

I Trei
| și toți trei!

I La miez de noapte, trei indi
vizi au pătruns in magazinul din 
satul Netuș, județul Sibiu. Aflat 
la post, paznicul-obștesc a. dat

Isă-i prindă, dar o lovițură 
puternică, din întuneric, l-a 
doborît la pămînt! Cei trei s-au 
Isuit intr-un autoturism și nu 
s-au mai oprit decît la Sighișoa
ra, unde au abandonat mașina 

Ițși ea furată), dispgrind apoi, ca 
puii de potirniche, în trei direc
ții diferite, spre a li se pierde 
urma. In aceeași zi insă li s-a 

Idat de urmă și toți trei — Matei 
Vigu. Erich-Alfred tlann și Mir
cea Balaban — au fost aduși in

I același loc. -la miliție. Nici 
n-apucaseră să-și împartă pra
da. Or să-și împartă „răsplata".

I Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 

| „Scinteli"
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ri pentru desemnarea

în adunările electorale care au avut 
loc simbătă, pentru alegerile de de- 
putați în MAREA ADUNARE NA
ȚIONALA au fost propuși :

în județul BRĂILA — George Ma
covescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, în Cir
cumscripția electorală nr. 1 Brăila- 
Sud ;

în județul DOLJ — Teoctist Ară- 
paș, arhiepiscop al Craiovei șl mi
tropolit al Olteniei, în Circumscrip
ția electorală nr. 9 Goicea.

Pînă în preziua termenului prevă
zut de Legea electorală pentru pro
punerea candidaților în adunări ale 
alegătorilor, depunerea candidaturi
lor Frontului Unității Socialiste avu
sese loc în 99,7 la sută din totalul 
circumscripțiilor electorale județene, 
municipale, orășenești și comunale, 
în cursul zilei de ieri s-au *ținut ul
timele adunări cetățenești cu acest 
scop în municipiul București, in ju
dețele Ilfov, Mureș, Vîlcea, Dolj ș.a.

Primire la C. C. al P. C. R
Sîmbătă dimineața, tovarășul Ște

fan Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit, la Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român, pe tovarășul G. A. Kiseliov, 
adjunct al șefului Secției relații ex
terne a C.C. al P.C.U.S. La întîlnire, 
desfășurată într-o atmosferă priete-

nească, la care a participat și tova
rășul Vasile Șandru, adjunct al șefu
lui Secției relații externe a C.C. al 
P.C.R., au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre P.C.R. și P.C.U.S.

La intrevedere a luat parte amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, V. I. Drozdenko.

Plecarea delegației TUBURI EXTERNE
Partidului Social-Democrat din Finlanda ORIENTUL

O delegație economică română, con
dusă de tovarășul Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a plecat, 
simbătă dimineața, într-o vizită in 
Republica Arabă Libiană.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Neculai 
Agachi, ministrul industriei meta
lurgice, membri ai conducerii Minis
terului Afacerilor Externe și ăi unor 
ministere economice, alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

Delegația Partidului Social-Demo
crat din Finlanda, condusă de Mar- 
git Eskman. vicepreședinte al parti
dului. câre. Ia invitația C.C. al P.C.R. 
a făcut o vizită de prietenie în tara 
noastră, a părăsit, simbătă diminea
ța. Capitala.

Din delegație au făcut parte Pentti 
Șahi, membru al Comitetului Politic 
Director al P.S.D.F., Ralervo Haapa- 
salo. deputat social-democrat în 
Parlamentul finlandez, si Rauno Vie-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 17, 

18 și 19 februarie. în țară î Vremea va 
continua să se răcească ușor, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil, mai mult noros în primele zile.

externemero, șeful Secției relații 
a P.S.D.F.

La plecare, ne aeroportul 
oaspeții au fost salutați de 
Cornel Burtică._membru al 
tului Politic 
C.C. al P.C.R.. 
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. Corneliu Mănescu 
și Ghizela Vass. membri ai C.C. al 
P.C.R.

Otopeni, 
tovarășii 
Comite- 

Executiv. secretar al 
.. Lina Ciobanu. mem-

(Agerpres)

cînd pe alocuri se vor semnata precipi
tații slabe. Iar vîntul va prezenta in
tensificări de scurtă durată. Tempera
turile minime vor fi cuprinse intre mi
nus 8 și plus 2 grade, mai coborîte In 
depresiuni, iar maximele intre minus 2 
șl plus 6 grade. In București : Cerul va 
fi variabil, mai mult noros la Începutul 
intervalului, unde se vor semnala pre
cipitații slabe. Vint potrivit, cu unele 
Intensificări in primele zile. Tempera
tura va scădea la începutul intervalului.

APROPIAT
O Convorbirile de la Amman 

și Riad
AMMAN 15 (Agerpres). — Sosit 

tn stațiunea balneară Aqaba, din 
sudul Iordaniei, penultima etapă a 
turneului pe care îl întreprinde în 
Orientul Apropiat, secretarul 
al S.U.A.. Henry Kissinger, 
vineri seara, convorbiri cu 
Hussein.

întrevederea a prilejuit o 
în revistă a situației din zona Ori
entului Apropiat și a căilor de re
glementare pe cale politică a con
flictului.

de stat 
a avut, 

regele

trecere

Delegația condusă de Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București ai P.C.R., primarul general 
al Capitalei, care, la invitația Comi
tetului orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U. și a Sfatului popular al ca
pitalei R. P. Ungare, a participat la 
manifestările închinate celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării Buda
pestei, s-a înapoiat simbătă după- 
amiază în țară. .

La sosire, delegația a fost întîmpi- 
nată de membri ai Comitetului mu
nicipal de partid și ai Comitetului 
executiv al consiliului popular al 
(nunicipiului. A fost prezent Gyorgy 
Biczo, ambasadorul R.P. Ungare in 
România.

smise cu ocazia Zilei naționale a Noii 
Zeelande. • SPORT*SPORT • SPORT «SPORT • SPORT • SPORT * SPORT«SPORT

RIAD — Pe agenda convorbirilor 
regelui Feisal cu Henry Kissinger-au 
figurat situația din Orientul Apro
piat, precum și poziția S.U.A. în le
gătură cu prețul petrolului. Arabia 
Saudită a reprezentat ultima etapă 
a misiunii exploratorii întreprinse 
de Kissinger.

La aeroportul Ferihegy din Buda
pesta, delegația Comitetului munici
pal București al P.C.R. și a Consiliu
lui popular al Capitalei, a fost con
dusă de Somogyi Sandor, secretar al 
Comitetului orășenesc Budapesta al 
P.M.S/U., Szepvolgyi Zoltan, pre
ședintele Sfatului popular al capitalei 
R. P. Ungare, și de alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat. Au fost de față Constantin Cim
bru, însărcinat cu afaceri a.i. al 
României la Budapesta, membri ai 
ambasadei.

★
Simbătă dimineața a sosit în Capi

tală o delegație a Federației Uniuni
lor Socialiste ale 'Tineretului- din 
R. P. Polonă (F.U.S.T.P.), condusă de 
Stanislav Ciosek, președintele Consi
liului Superior al F.U.S.T.P., care 
face o vizită în țara noastră la invi
tația Comitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist. Delegația a 
fost salutată de Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretu
lui, de secretari ai C.C. al U.T.C. A 
fost de față Wladyslaw Wojtasik, am
basadorul R. p. Polone la București.

în cursul aceleiași zile, delegația 
F.U.S.T.P. a avut convorbiri la C.C. 
al U.T.C. într-o atmosferă caldă, pri
etenească, s-a efectuat un schimb de 
păreri cu privire la preocupările ac
tuale ale celor două organizații.

★
Feroviarii din orașul Drobeta 

Turnu-Severin au cinstit ieri împli
nirea a 100 de ani de la construirea 
liniei ferate Vîrclorova — Turnu-Se- 
verin și a stației C.F.R. din munici
piu. Participanții la adunarea festivă 
au adresat o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, personal 
Ceaușescu.

TENIS DE MASĂ tenis „CIRCUITUL ROMÂNIEI" ADDIS ABEBA

tovarășului Nicolae

Maria Alexandru (România) și Takahashi (Japonia) 
au cucerit titlul mondial!

CALCUTTA 15 (Agerpres), — 
Sportiva româncă Maria Alexandru 
a obținut un strălucit succes in ca
drul celei de-a 33-a ediții a campio
natelor mondiale de tenis de masă, 
care se desfășoară la Calcutta. Cuplul 
format din Maria Alexandru și jucă-

Campionatele mondiale 
de bob

Dumitru Hărădău, dublu cîștigâtor în turneul de la Hunedoara

ir
Wallace Edward Rowling, prim- 

ministru și ministru al afacerilor ex
terne al Noii Zeelande, a trimis o 
telegramă de mulțumiri tovarășului 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, pentru felicitările tran-

*

deschis la Sibiu, în 
cultură a sindicatelor. 

„Fotografia în S.U.A."

Simbătă s-a 
sălile Casei de 
expoziția ___  ... _____
manifestare integrată acordului de 
colaborare culturală dintre România 
și Statele Unită ale Americii.

(Agerpres)

ROMA 15 (Agerpres). — După dis
putarea primelor două manșe, în 
campionatul mondial de bob (2 per
soane), care se desfășoară la Cervi- 
nia, conduce primul echipaj al Ita
liei (Giorgio Alvera — Franco Perru- 
quet) cu timpul total de 2’23”16/100 
(1’11”21/100 plus l’H”95100). îi ur
mează echipajele R.F. Germaniei — 
2’23”68/100 și R.D. Germane — 2’24” 
50/100.

Cele două echipaje românești pre
zente la startul competiției ocupă 
următoarele locuri : D. Panaitescu 
D. Pascu, locul 17, cu timpul de
2’26”65/100 (1T3”17/1OO plus 1’13”
48/100) și C, Vulpe — I. Popa, locul 
18, cu timpul de 2’26”69/100 (1’13’ț
47/100 plus l’13”22/100).

toarea japoneză Shoko Takahashi, a 
ciștigat titlul de campion mondial 
în proba de dublu femei, în finala 
căreia au învins cu 3—1 (21—18,
9—21, 21—9, 21—14) pprechea Ciu 
Sia-iun, Lin Mei-cin (R. P. Chineză). 
Campioana româncă și partenera sa 
japoneză au practicat un joc de un 
excelent nivel tehnic, care a stîrnit 
admirația și aplauzele miilor de spec
tatori prezenți în sala „Netaji", reu
șind să obțină o victorie netă in 
fața unui cuplu de mare valoare.

Este pentru a treia oară cînd Ma
ria Alexandru cîștigă medalia de aur 
la această probă. Ea a mai fost cam
pioană a lumii în anul 1961, împreu
nă cu Geta Pitică, la Pekin, și în 
anul 1973, împreună cu japoneza 
Miho Hamada, la Sarajevo. ■

HUNEDOARA (Corespondentul 
„Scinteii", Sabin Ionescu). — Ieri s-a 
încheiat la Hunedoara cel de-al șase
lea turneu din „Circuitul României" 
pe terenuri acoperite, care, spre de
plina satisfacție a hunedorenilor, a 
consemnat un dublu succes al con
cetățeanului lor Dumitru Hărădău : 
ciștigarea locului I atît la simplu cit 
și la proba de dublu (în compania 
coechipierului său Toma Ovici).

în finala de simplu, Dumitru Hă
rădău l-a întîlnit pe Viorel' Sotiriu. 
Resimțindu-se vădit în urma efortu
rilor depuse în meciul greu susținut

cu o zi înainte in semifinală (în 
compania lui Sever Mureșan), Sotiriu 
nu a mai putut face față jocului clar, 
cu servicii puternice, prestat de Hă
rădău și astfel a fost întrecut de ’ 
campionul național în două seturi 
cu 6—3, 6—2.

Finala la proba de dublu s-a dis
putat între cuplurile Dumitru Hără
dău — Toma Ovici și Viorel Soti
riu — Sever Mureșan. Demonstrind o 
mai bună omogenitate și o mai mare 
vigoare în joc, Hărădău și Ovici au 
cîștigat finala în trei seturi cu 6—3, 
6—7, 6—0.

Connors ?

JL
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8,30
8,40
9,35

PROGRAMUL I
Deschiderea programului. 
Cravatele roșii.
Film serial pentru copii : 
Daktari.

410,00 Viața satului. ,.
11,15 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei.

'T3;00 Album duminical.
15.30

th 1

Istorie. Acel fe-

15,45

16,00

Dfumuri în 
bruarle ’33. 
în sprijinul 
ral-artistice 
tru campania electorală.
Cel mal bun continuă — con
curs de cultură generală șl 
pregătire multilaterală. Trans
misiune de la Oltenița.
Surprize la circ.

activității cultu- 
de amatori pen-

16,50
17,00 tllm serial : „Ruinele 

că" — episodul III.
18,00 Handbal feminin : 

nia — R.F. Germania 
de calificare pentru ______
final al Campionatului mon
dial). Transmisiune directă

împuș-

Româ- 
(meci 

turneu!

(Urmare din pag. I)

semnate valori mate
riale"...

După ce ne-am incruci- 
»at cu nenumărate tre
nuri . de călători si de 
marfă — lată, după două 
ore de la 
București, 
noua gară 
deocamdată.
drumul locomotivei elec
trice 060-EA-063. Cei doi, 
mecanicul si aiutorul său, 
oameni destoinici, si-au 
îndeplinit încă o dată mi
siunea în mod exemplar. 
Ne retragem la depou și 
asa ajungem......acasă" Ia
cci care i-au chemat la în
trecere. pe feroviarii tării.

Depoul C.F.R. Brașov 
are la activul său realizări 
care îi dau un îndreptățit 
prestigiu. în anii din urmă 
el a devenit o adevărată 
scoală pentru dieselistii

plecarea din 
se profilează 
Brașov. Aici, 

se încheie

19,00
19,20
19,30
20,00

da la Sala sporturilor de la 
Pitești. "
Reporter ’75. '
1001 de seri : Bugs Bunny.
Telejurnal
Film artistic : „Parafrază la 
Ruy Bias” — coproducție 
franco-italo,-hispano-vest-ger- 
mană. Premieră TV.
Zi-le d-alea d-ale noastre...21,45

22,10 Telejurnal • Sport.

PROGRAMUL II
10,00—11,15 Matineu simfonic. 
20;00;;Tezaur de cintec românesc. 
20,*30 Contemporanele.' noastre.
20,55

21,25
21,55

Teierama. Micul ecran ; mit 
și realitate (II).
Farmecul muzicii...
Film documentar : „Poporul 
muncitor acuză". Procesul 
ceferiștilor și petroliștilor — 
Craiova 1934. Film realizat de . 
Televiziunea română in 
laborare cu Studioul „Al. 
hla". Scenariul și regia : 
Moscu.

LUNI 17 FEBRUARIE

16,30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 ~ " — - . .

19.20
19.30
20.00
20.20

20,45

Tribuna TV. Instruirea pro
pagandiștilor.
1001 de seri : Bugs Bunny. 
Telejurnal.
Reflector.
Istoria operetei... In 
je. „Gondilieril" dă 
Sullivan.
Roman foileton : 
Turnului". Episodul 
Vinovat trebuie să 
Regia : Jean Kemp 
Revista literar-artistică TV.

persona- 
Arthur

„Umbra 
„Un ne- 
moarâ". 
Welch.

16,05
16,20

co- 
sa- 
Ion

PROGRAMUL I
„Argeșule, plai de dor". 
Schiul ? Nimic mai simplu I 
(VII) Ciclu de inițiere.

pe locomotivele 
Și Constantin 

venea, acum 10

întregii țări, pentru meca
nicii de 
electrice.
Dumitru
ani. de pe meleagurile Ol
teniei pentru a învăța la 
școala mecanicilor de la 
Brașov. în prezent este 
considerat fruntaș între 
fruntași. Redăm , citeva 
realizări definitorii pen
tru „pulsul" muncii cefe
riștilor din Regionala Bra
șov : in lung ianuarie, 
planul la tone nete kilo
metri a fost depășit cu 6 
la sută, iar la tone con
ventionale cu 4,53 la sută, 
in timp ce economiile de 
energie electrică se ridică 
la aproape 70 000 kWh. 
Aceste realizări demon
strează angajarea fermă, 
cu toate forțele, a ceferis- 

. tilor brașoveni în marea 
întrecere socialistă pen
tru înfăptuirea angaja
mentelor asumate in ulti
mul an al cincinalului.

(Urmare din pag. I) 
a doua oară acum vreo 6—7 
ani, cind se afla in plină re
construcție. *

Plecasem din București 
pe un fel de viscol nesincer 
și bănuiam că ne vom în
zăpezi pe undeva, dar, iată, 
soarele iese de undeva ydin 
masa de nori grăbiți șî a- 
vem norocul unei zile stră
lucite de primăvară nespe
rată. Ies rar pe un astfel 
de anotimp din București, 
călătoriile devenind un fel 
de aventuri. E duminică, la 
radio se anunță că cetățenii 
Buzăului au ieșit, cu mic cu 
mare, la muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea ora
șului lor: s-au. plantat 
pomi, au fost curățite locu
rile de agrement și așa mai 
departe. Șoseaua ocolește 
periferiile orașelor ce se 
profilează pe un cer ultra- 
marin. Semețe lănci de be
ton sfîșie decorul, lingă 
tradiționalele clădiri admi
nistrative, li se adaugă ho
teluri ultramoderne, croite 
cu imaginație, poșta, consi
liile populare și, în cele 
mai multe dintre ele, noua 
gară. Este o măsură gene

SCRIMĂ : 
Victorie a floretistelor 

românce
Sala Floreasca II din Capitală a 

găzduit ieri întîlnirea internațională 
de floretă dintre selecționatele Româ
niei și R. F. Germania.

Scrimerele românce au cîștigat cu 
scorul de 10—6. prin victoriile reali
zate de Magdalena Bartos (4). Viorica 
Draga (3). Elena Pricop (2) si Suzana 
Ardeleanu (1). Din formația vest-ger- 
mană s-a evidențiat Utte Kiroheis, 
care a obtinut 3 victorii.

Astăzi dimineață la ora 9 și după- 
amiază la ora 17'00 se vor desfășura 
întrecerile probei individuale.

Salisbury : spre o finala Năstase
nat cu 6—3, 7—6 pe Roger Taylor 
(Anglia). în cea de-a doua semifi
nală, Jimmy Connors (S.U.A.) ii va 
intilni pe compatriotul său Sandy 
Mayer. în „sferturile" probei de du
blu Năstase și Connors au eliminat 
cu 6—2, 6—3 perechea Ivan Molina 
(Columbia) — Thomas Koch (Brazi
lia).

în sferturile de finală ale campio
natelor de tenis pe teren acoperit ale 
Ș.U.A. care au loc la Salisbury (Mary
land), Ilie Năstase l-a învins cu 1—6, 
7—5, 6—1, pe americanul Billy Mar
tin. Năstase s-a calificat în semifina
le. urmînd să-1 întilnească pe ameri
canul Vitas Gerulaitis, care l-a elimi-

ATLETISM

21.35
22.10,24 de ore.

PROGRAMUL II
17,30 Telex.
17.35 Film serial : „Mandrin". Epi

sodul IV.
Muzică populară ,
Bucureștlul. azi.'
Transmite Studio ,’75. 
Telejurnal.
Tineri interprețl români tn 
concursurile muzicale Inter
naționale.
Universitatea TV.
Pagini de umor .
Telex.
Opera „Nunta iul Figaro” de 
Mozart (selecțiuni). Interpre
tează ansamblul Operei ro
mâne din Ciuj-Napoca.

18,25
18,45
19,00
19,30
20,00

20.25
20,55
21,20
21.25

Concomitent cu dezvol
tarea si modernizarea căi
lor ferate, partidul si sta
tul nostru se îngrijesc de 
îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de muncă si- de 
viată ale feroviarilor. Au 
fost construite și se con
struiesc numeroase lo
cuințe de serviciu, cămine 
pentru nefamilisti. au fost 
sporite 
de care 
riștii.

Calea
•nizează ____
1980 — potrivit hotărîrilor 
Congresului al XI-lea — 
traficul dc mărfuri va fi 
cu 30—32 la sută mai 
mare fată de 1975. iar cel 
de călători cu 19—22 la
sută. Sporlirile prevăzute 
a se realiza vor necesi
ta in continuare ridica
rea nivelului tehnic al re
țelei de cale ferată, ast
fel că. la finele anului 
1980. liniile duble si c-

rală luată de organele 
noastre de’stat: aceea de 
a îmbina cartierele tradi
ționale cu cele moderne. 
Sigur că nu în tot locul, 
lucrindu-se în etape, armo
nia cea mai desăvîrșită a 
fost realizată, dar la o es
timare sumară, rezultatele 
sînt remarcabile. Trecem 
mai apoi prin Focșani, oraș 
ce ar trebui conservat în 
partea lui veche, cu case 
frumoase, croițe fără zgir- 
cenie, ce n-ar trebui pier
dute, pentru că acolo unde 
o mină de gosppdar a în
noit acoperișul și a dat cu 
var și cu vopsea, totul a- 
rată strălucit. Marile gră
dini din jurul clădirilor îmi 
vorbesc despre cerealierii 
care au locuit aici pe vre
muri, despre marii viticul
tori ce aveau dealuri întregi 
în jur, e o întreagă istorie 
pe care nu aici e cazul a o 
aminti. Deci conservarea 
părții istorice a Focșanilor 
s-ar imbina foarte bine cu 
construcțiile zce!e noi ale 
proaspătului centru admi
nistrativ. fără împestrițări 
și demolări inutile. Trecu
sem înainte de asta pe lin
gă mausoleul de la Mără- 
șești, conceput armonios in

fondurile sociale 
beneficiază cefe-
ferată se moder- 
continuu. în anul

reprezenta 
Ia sută din total, peste 
la sută din trafic se 
remorca cu loeomoti- 
electrice. iar restul 

locomotive Diesel.

lectrice vor
27 
41 
va 
ve 
cu
Schimbările care intervin 
neîntrerupt în tehnica 
transporturilor feroviare, 
realizarea sarcinilor spo
rite de transport, exploa
tarea si întreținerea cu
rentă a noilor mijloace 
cu care se înzestrează ca
lea ferată determină si o 
deosebită pregătire, per
fecționare profesională 
temeinică a ceferiștilor.

. Săpate cu litere de aur 
tn istoria partidului si a 
tării, tradițiile de luptă si 
faptele de muncă ale ce
feriștilor sînt cinstite 
continuate 
le de azi 
deplină in 
toare.

pioșenia scopului său, nu 
grandios, notîndu-mi că nu 
știu cine a plantat, chiar la 
picioarele scărilor ce duc 
spre turnul de piatră, mes
chine barăci de ma
terial plastic și chioșcuri 
cu „amintiri". Găsesc că 
neîntîrziat locul de reme
morări patriotice trebuie cu
rățat de aceste necuvioase 
alcătuiri și dacă e să se 
facă turism și comerț, să 
se facă mai la vale, că loc 
este destul...

Cum arată cimpul in 
acest anotimp lipsit de ză
padă ? Ogoarele sînt ara
te, gunoite, cu toatele, pă- 
mintul e gras ca icra, cum 
se spune, un pămînt negru, 
promițător, de culoarea cer
noziomului. Ici și colo, 
cumpene romantice de fin- 
tînă. ca in tablourile lui 
Grigorescu, amintind de ar
șița verilor, de turmele pe 
care le zăresc și-acum. în 
jur, venite la adăpat; cioba
nii stînd înfundați în bunde 
grele lingă focuri pitice, ce 
ridică deasupra un fum 
drept și verde... Pe urmă au 
sosit spre noi prin parbriz 
sulițele viilor pe jumătate 
îngropate, apărate de gar

si 
prin izbînzi- 
cu încredere 
biruințele vii-

Ion LAZÂR

„Carnavalul zăpezii"
BRAȘOV (Corespondentul „Scîri- 

teii", Nicolae Mocanu). La Predea!s-a 
desfășurat ieri seară „Carnavalul ză
pezii", organizat de Oficiul jude
țean de turism Brașov. Manifes
tarea devenită tradițională a atras 
mii de iubitori ai sporturilor de 
iarnă'și turiști din întreaga țară. Pri
ma parte a programului s-a desfă
șurat pe pirtia Clăbucetului, cuprin- 
zînd demonstrații artistice cu torțe, 
o paradă a măștilor și un spectacol 
de artificii. a

Ca o completare a „Carnavalului 
zăpezii", azi, 16 februarie, pe pirtia 
de la Clăbucet se va desfășura închi
derea festivă a Spartachiadei de iar
nă a armatei.

Rezultate din prima zi
în sala de sport „23 August" din 

Capitală au început ieri după-amia- 
ză întrecerile campionatelor republi
cane de atletism pe teren acoperit.

în cursa masculină de 60 m plat, 
victoria a revenit lui Toma Petrescu 
(Steaua), cu timpul de 6”6/10, iar în 
proba similară feminină pe primul 
loc s-a situat Maria Ionescu (C.A.U.), 
cronometrată în 7”4/10. 
triplusalt a fost cîștigată 
Corbu (Steaua) 
16.01 m. ,

Celelalte probe disputate s-au în-

a întrecerilor naționale

Un comunicat al Consiliului 
militar administrativ 

provizoriu din Etiopia
ADDIS ABEBA 15 (Agerpres). — 

„Eritreea a fost, este și va rămîne 
pentru totdeauna o parte componen
tă a Etiopiei", se spune într-un co
municat al Consiliului militar admi
nistrativ provizoriu din Etiopia, di
fuzat de postul de radio din Addis 
Abeba. „Din momentul întemeierii 
statului etiopian, se spune în docu
ment, Eritreea a fost parte insepara
bilă a țării. Mai tîrziu, ea a fost ocu
pată de colonizatori și ruptă artifi
cial de Etiopia. în anii dominației 
coloniale, numeroși eritreeni refu- 
giați în sudul Etiopiei au dus, îm
preună cu frații lor etiopieni, lupta 
pentru eliberarea Eritreei".

„Profitînd de o serie de acțiuni 
negative ale fostului regim, mențio
nează Comandamentul militar admi
nistrativ provizoriu, rebelii au des
fășurat o campanie pentru divizarea 
Etiopiei. Cu toate acestea, autorită
țile centrale au dat dovadă de reți
nere și răbdare, considerînd că re
belii vor înțelege și vor înceta acțiu
nile lor teroriste. Dar aceștia au luat 
răbdarea drept slăbiciune și au des
chis focul la Asmara. Forțele de secu
ritate au fost nevoite să ia contra- 
măsuri".

Proba de 
de Carol 

cu rezultatul de

cheiat cu următoarele rezultate : 
masculin : săritura cu prăjina : Dinu 
Piștalu (Dinamo) — 5,00 m ; săritura 
în înălțime : Constantin Cîrstea 
(Steaua) — 2,09 m ; feminin : săritura 
în lungime : Doina Spinu (Șc. Spor
tivă Pitești) — 6,28 m (nou record 
national de junioare) ; aruncarea 
■greutății : Valentina Cioltan (C.S.O. 
Pitești) — 16,51 m.

Competiția continuă astăzi, cu în
cepere de la ora 9.30.

i*
'f.-/yr,fiv')

--- -----—--- --------------

GENEVA

(Agerpres)

FOTBAL transferări
■iii

duri de sîrmă, pe lungi 
kilometri, promitînd recol
te uriașe. Undeva. în acest 
pămînt ce se rotește nevă
zut, se află crame vestite, 
budane în care odihnesc 
vinuri grele și vechi. To
tul vorbește despre un bel
șug binecuvintat. Nu sint

După cum s-a mai anuntat. de 
mîine. 17 februarie, si oină vineri. 
21 februarie inclusiv federația de 
fotbal a fixat o scurtă perioadă spe
cială de transferări. Programată îna
intea intrării în vigoare a noului re
gulament. această perioadă de trans
ferări are drept'scop să soluționeze 
cazurile rămase în suspensie ca ur
mare a unor neajunsuri ale prece
dentei reglementări. Vor fi luate în

consideratie si vor fi rezolvate cu 
drept de joc imediat numai cererile 
de transferare însoțite de acordul 
scris al cluburilor (asociațiilor pentru 
care fuseseră legitimați pînă in pre
zent respectivii jucători.

Prin prevederile sus-menționate 
se vor rezolva cazurile rămase în 
suspensie din categoriile competitio
nale republicane A. B. C.

Spirit constructiv, 
decizii prin consens

GENEVA 15 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările cele} 
de-a treia sesiuni a comitetului pre- 

• gătitor al Conferinței pentru exami- 
..țțarea^țpojiplțij, ;d.e.-, aplicare a Trata-; 
țuicii cu .privire lai.-nenroliferareaar-; 

ajpelflr, nucleare.- . Această sesiune a 
comitetului, care- s-a desfășurat în 
perioada 3—14 februarie a.c.. consti
tuie ultima reuniune pregătitoare a 
Conferinței pentru examinarea mo
dului de aplicare a tratatului de 
neproliferare, care îsi va deschide 
lucrările la Geneva la 5 mai 1975.

Dezbaterile care au avut loc au 
pus în evidentă interesul pe care 
toate statele-nărti îl acordă viitoa
rei conferințe si 
printr-un spirit.
permis adoptarea 
orin consens.

s-au caracterizat 
constructiv, care a 

tuturor deciziilor

• Șapte mirese pentru șapte frați: 
PATRIA — 9.30; 11,45; 16,15; 18,30; 
20,45.
• Ancheta : SCALA — 9.30; 11,30: 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ulzana — căpetenia apașilor :
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30, 20,45, FESTIVAL - 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
e Moulin Rouge : CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,43, 
FAVORIT - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Răzbunarea iul Dani : VICTO
RIA - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30.
• Ilustrate cu Hori de ciinp :
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 
9: 11,15; 13,30; ............................
a Actorul ' 
SIOR — 9;
RA — 9,15;
9; 12,30: 16;
a Permisul
REȘTI — 9: 11,15: 13,15; 16.15; 18,30: 
20,30.
• Wozzeck : CASA FILMULUI — 
10; 12,30.
• Maeștrii ctntărețl din Ntiren-
berg : CASA FILMULUI — 15;
19,15.a Copiii — cetățenii de miine ai 
patriei (program de filme docu
mentare),: DOINA — 9,30.

. . 15,45; 18; 20,15.
și sălbaticii : EXCEL- 
12,30; 16; 10.30, AURO- 
12,15; 16; 19. TOMIS — 
19.
de conducere ; BUCU-

simpaticul meu însoțitor, 
tovarășul Merfea. cunoscă
tor profund al județului că
tre care mă îndrept : an
tene de televiziune, sirme 
ce trag lumina electrică în
tre ziduri, la întoarcerea 
din Livezi, pe lingă un lac 
sinuos de acumulare avind

a Program de desene animate : 
DOINA — 12,30; 14.
• Conrack : DOINA — 15,45; 18; 
20,15.
• Dansez pentru tine — 10: 12,15, 
Mondo Cane (ambele serii) —
14.30, Tu imi vorbești — 18.30, Le
genda indrăgostiților — 20,30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Jerry traficantul : FEROVIAR
— 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30, 
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30
a Zapata : GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16;....................
a ștefan cci Marc 
BUCEGI — 10; 16; 
SĂRII — 15,30; 19.
16; 19.
• Dragoste la 16
— 9; i:,;:, : . ...
• îndrăgostiți! anului 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
• Școala tinerilor căsătoriți :
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
a Nemuritorii : TIMPURI NOI — 
.9: 11,15; 13,30; 15,45.; 18: 20.15,
MUNCA — 10; 16: 18. "
a Acțiunea Bororo : DACIA — 9 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Iluminare : UNIREA — 
18; 20.a Cavalerii teutoni : LIRA 
15,30; 19.
• Visuri împlinite : FERENTARI
— 15,30; 18; £0,15.-
• Comisarul Cardone In acțiune : 
COTROCENI — 14; 16; 18: 20.
a Un gentleman tn Vestul sălba
tic : FLOREASCA — 10; 15.30; 18;
20.30.

• Călătorie întreruptă : PACEA 
— 16: 18; 20.
• Păcală : CRlNGAȘI
18.30.

15.30;

18,15; 20,30.
— Vaslui 1475 :
19, DRUMUL 
GIULEȘTI —

___  -3 ani î LUMINA
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

unu :

mea satelor din jur — vor
bim de bărbați, in special — 
este absorbită ca mină de 
lucru de aceste uzine com
plexe. Pe aici, nu mai de
parte de un sfert de veac, 
roiau numai albinele și co
piii păzeau vaci costelive.

Șoseaua face cotituri

SPRE LIVEZI
sociolog, dar- ochiul repor
tericesc înregistrează în 
ogrăzile devoalate de iar
nă, case vopsite într-un al
bastru patetic, o sineală a- 
proape violetă, care răneș
te culoarea mornâ a pei
sajului hibernal. Acoperi
șuri repezi, ne apropiem 
de zona de munte, tablă 
zincată. lucind mort în 
soarele și el luptînd cu o 
ceață secretă, ferestre mari, 
cu privirea spre șosea, nu 
intorcind spatele lumii ca 
să supravegheze curtea cu 
orătănii, cum mi s-a atras 
mai tîrziu atenția de către

surpriza de a descoperi nu 
numai orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, care este un fel 
de Boston, răsărit in anii 
noștri, panorama uriașă a 
Oneștilor din anii noștri : 
pe nu știu citi kilometri, 
uriașe fabrici fumegînd 
vorbesc privirilor mele ui
mite despre o regiune 
pașnică pe care o bănuiam 
pastorală, și iat-o în seco
lul al XXI-lea. cu o pre
zență vitală. încărcată de 
semnificații. Cum aveam 
să aflu în ședința care a 
avut loc la căminul cultu
ral din comuna Livezi, lu-

dulci printre dealuri mă
runte, pe care zăpada a de
senat pielea unor leoparzi 
așezați la soare. Cite o bi
sericuță albă, cocoțată sus. 
hăt departe, anunță cătune 
misterioase pentru mine. 
La Răcăciuni, unde pădu
rile coboară năvalnice spre 
casele, și ele înecate de 
sineală, aud că sint cres
cute vulpi albastre si vulpi 
polare, ceea ce, deodată, 
imi aprinde imaginația 
Cind se ivesc siluetele de
părtate ale munților Ber- 
zunți — și asta se va petre
ce abia a doua zi — mi se

20.

161.

• Teatrul Național București 
(sala mare) ; Oameni și șoareci —
10.30, Danton — 19, (sala mică) : 
Prizonierul din Manhattan — 10,30, 
Travesti — 15,30, Camera de alături
— 19,30. -
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert pen
tru elevii școlilor de cultură ge
nerală. Intilnlre cu instrumentele 
muzicale — 11, Ciclul : După-a- 
miezile muzicale ale tineretului
— 18.
• Opera Română : Seară vleneză
— 11, Tosca — 19.
• Teatrul de operetă : Răspintia
— 10,30, Singe vienez — 19,30.
o Teatrul de comedie : Preșul — 
10, Molifere la teatrul de comedie
— 15 (spectacol arnînat din 19 I), 
Tovarășul feudal și fratele său —
19.30,
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) j Cliițimla — 10, Joc de 
pisici — 15. Intr-o singură seară —
19.30, (sala din str. Alex. Sahia) : 
A 12-a noapte — 10. Elisabeta I — 
15, Tranzit — 19,30.
a Teatrul Mic : Răspintia cea 
mare — 10,30, Viața e ca un va-

gon ? — 15, Philadelphia, ești a 
mea ! — 19.30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste —
10.30, Lady X — 15, Ultima cursă
— 19,30, (sala studio) : Șoc la me
zanin — 10, Piticul din grădina de 
vară — 15,30, Corrida — 20.
a Teatrul GiuleȘti : Scufița roșie
— 10, Spoon River-Studio 74 — 16, 
Copacii mor în picioare — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Cintec 
pentru sora soarelui — 16. Nunta 
de argint — 19,30.
a Teatrul satiric-muzieal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 11; 19,30, (sala
Victoriei) : Un băiat de zahăr... 
ars — 19,30
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Eu sînt tatăl co
piilor —■ 10. Școala bîrfelilor —
19.30, (Sala Palatului) : Cadouri 
muzicale — 16; 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă** : Păpu
șa cu piciorul rupt și Pufușor și 
Mustăcioara — 10. Nota zero Ia 
purtare — 16.
a Teatrul „Țăndărică** (sala Vic
toria) : O poveste cu cîntec — 10; 
12, (sala Academiei) : De ce a 
furat zmeul mingea ? — 11.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română** : Țară bogâtă-n frumu
seți — 19.30.
a Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale“ : Opera de trei parale — 20 
a Ansamblul artistic „Doina** al 
armatei (sala Casei centrale a ar
matei) : Trecea revista militară — 
16; 19,30.
a Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 10; 16; 19,30.

vorbește despre turmele 
de mistreți ce străbat pă
durile din împrejurimi. 
Totul este fabulos, ca in 
poveștile de vinătoare ale 
lui Sadoveanu, ce hălăduia 
prin aceste ținuturi cu puș
ca la subsuoară. Deocam
dată Bacăul se anunță vi
foros cu cartierele lui lu
cind in soare, cu pachetele 
albe de clădiri aliniate, cu 
un arc îndrăzneț al noii 
săli de sport și cu paste
lul multicolor al centrului. 
Fabrica „Letea", loc de 
care orice scriitor este le
gat afectiv, ca și de amin
tirea autorului „Plumbu
lui", fumegă din toate atri
butele sale industriale. Un
deva. pe dreapta noastră. 
Bistrița — pe care altăda
tă pluteau buștenii ca niș
te imense cigarilo’s de 
lemn — zăgăzuită. îmblîn- 
zită. supusă, trădează si
lueta unor lacuri de acu
mulare și cea de-a 13-a hi
drocentrală. dacă cifra nu 
este greșită, acum în con
strucție. Diguri de piatră, 
resturi ale viiturilor din 
anii inundațiilor, peste tot. 
mina omului care supune 
neînduplecat natura cu i- 
maginatia și cu capacitatea

sa tehnică, vorbind despre 
civilizația anilor noștri...

După mai puțin de’ 12 
ore de la sosirea noastră 
în aceste locuri privesc în
tr-o dimineață rece sta
tuia lui Bacovia. încă o- 
biect de ironii ale unor lo
calnici. deși este foarte 
frumos concepută. Sculp
torul Popovici a renunțat 
la imaginea tradițională a 
reprezentării poetului, care 
este închipuit sub forma 
mai tinără a unui bărbat 
încărcat de melancolie, a- 
flat pe un promontoriu 
larg de marmură albă, su- 
gerînd singurătatea. Silue
ta este imagiriată simplu 
și dinamic din bronz. Din 
păcate, o clădire aflată in 
spatele ei anulează efec
tul la care creatorul aces
tei bijuterii moderne a spe
rat și sugrumă impresia 
de solitudine. Mi se spune 
ceva și mai mult, că pa
nouri publicitare plantate 
in apropiere contribuie și 
mai mult decît clădirea 
joasă și inutilă despre care 
vorbeam la banalizarea sta
tuii. Dacă conservatori în 
gust nu agreează această 
minune artistică, ca scrii
tor nu pot decît să-i sfă

tuiesc pe aceștia s-o pună 
în relație cu clădirea hote
lului din apropiere și cu 
aceea în construcție, a ma
gazinului universal ce se 
conturează de pe acum, și 
vor avea surprize dintre 
cele mai plăcute. Orașele, 
la drept vorbind, trebuie 
ferite de amputări nepo
trivite, o respectare stric
tă a stilului local este de a- 
semenea binevenită, dar 
nici refuzul la modernita
te' nu este cel mai bun 
sfătuitor...

Către 10 dimineața, cum 
spuneam, pe un vechi 
drum, al lui Ștefan cei 
Mare, dacă am înțeles bine, 
ne îndreptăm spre comuna 
Livezi, cătărîndu-ne pe 
serpentinele ce oferă sur
prize la fiecare cotitură : 
locuri de pășunat. sate răz
lețe, totul Inedit pentru 
mine, un peisaj dulce vor
bind despre o Moldovă li
terară prin ea însăși, prin 
aceste locuri ce inspiră nu 
știu ce liniște în pacea di
mineții de februarie. Dar 
despre toate cele ce am vă
zut ia Livezi, pe data vii
toare...



PAGINA 4 SCINTEIA — duminică 16 februarie J975

Expresie a deosebitului interes față în legătură cu situația
de politica externă a României socialiste,

ii

“A

la Beirut a apărut volumul

ii

din Cipru
@ 0 declarație a Biroului Politic al C.C. al A.K.E.L 

® Reacții la Sofia, Belgrad, Paris
Aspru rechizitoriu în Congresul american împotriva ajuto

rului acordat regimurilor saigonez și lonnolist

Sub acest titlu, la 
Beirut a fost editat re
cent — pentru prima 
dată în limba arabă — 
un volum de texte a- 
lese din lucrările tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu. Lucra
rea a fost elaborată 
sub îngrijirea unei cu
noscute personalități 
din lumea politică și 
ziaristică a Beirutului, 
dr. Dikran Tosbath. în 
mai multe rînduri de
putat. director al coti- 
dianelor libaneze „Le 
Soir" și „Avk". mem
bru în Consiliul supe
rior al sindicatului 
presei libaneze.

Prezentînd cititoru
lui arab personalitatea 
președintelui Republi
cii Socialiste România, 
Dikran Tosbath rele
vă in prefața cărții ac
tivitatea intensă, mul
tilaterală. plină de pa
siune pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o 
desfășoară în slujba 
progresului și prospe
rității țării sale, pen
tru cauza generală a 
păcii și colaborării in
ternaționale. „Pe plan 
extern — scrie autorul 
prefeței — Nicolae 
Ceaușescu, care 
crede în deschidere și 
dialog, este un parti
zan convins al coope
rării internaționale — 
singura care poate asi
gura pacea și consfinți 
înțelegerea în lume — 
nu a încetat o clipă să 
militeze cu fermitate si 
să ia măsurile cele 
mai îndrăznețe în fo
losul înțelegerii dintre 
popoare ; în acest sens, 
el acționează cu efica
citate, contribuie la a- 
firmarea țărilor lu
mii a treia, a țărilor în 
curs de dezvoltare, 
pentru ca ele să-și u- 
nească eforturile si 
să-și facă cunoscută 
prezența la scară mon
dială".

„Tocmai această fi
lozofie — se remarcă 
în continuare — l-a 
condus la'o apropiere 
sinceră, curajoasă și 
reală de lumea arabă, 
de. la Ma.șhțck, la 
Maghreb1*, și ia o p- 
preciere a acestei lumi 
potrivi't’""VâIdrii‘'și' di-'•’ 
mensiunii ei. plodind 
în toate împrejurările 
în sprijinul lumii a- 
rabe. în sprijinul în
scrierii acesteia într-o 
«nouă ordine econo
mică și politică in
ternațională», ordine

lumii a- 
popoarelor

oferă citl-

care să situeze în frun
tea programului său li
chidarea marelui deca
laj dintre națiunile fa
vorizate și cele defa
vorizate, «pe baza res
pectului și avantajului 
reciproc»". '

Relevînd strînsa uni
tate dintre consideren
tele principiale și ac
tivitatea practică ce 
caracterizează în cel 
mai înalt grad perso
nalitatea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, au
torul prefeței relevă 
că publicarea volumu
lui cbnstituie „un o- 
magiu pentru opera 
înfăptuită, cu perseve
rentă de un om care 
reprezintă' și concre
tizează asoirațiile țării 
ce ii împărtășește fără 
rezerve gîndurile. de 
omul care militează 
cu credință și entu
ziasm în sprijinul cau
zei arabe, inseparabile 
de cauza palestineană. 
în sprijinul 
rabe și al 
arabe".

Lucrarea
torului arab o selecție 
de texte — grupate 
tematic — din cuvîn- 
tările, rapoartele, de
clarațiile și interviuri
le tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Un loc im
portant in cadrul cu
legerii a fost rezervat 
reflectării relațiilor 
multilaterale dintre 
Romania și țările ara
be. Textele înmănun
cheate în volum evocă 
preocuparea pentru 
extinderea colaborării 
politice, economice, 
țehnico-științifice și 
culturale iu țările a- 
rabe, scot în relief în
semnătatea de prim 
ordin pe care au a- 
viit-o întîlnirile și con
vorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu 
conducătorii acestor 
țări pentru reafirma
rea și ridicarea pe o 
treaptă mai înaltă a 
vechilor relații 
prietenie dintre „ 
poarele hoașțre ; ele 
dau expresie voinței de 
a strînge cooperarea în 
toate» domeniile dez
voltării economico-so- 
ciale, ca și in lupta 
generală a popoarelor 
pentru instaurarea u- 
nei noi ordini econo
mice și politice mon
diale, pentru făurirea

de 
po-

unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Printr-o suită 
nificativă de 
este scoasă in 
consecvența cu 
tovarășul 
Ceaușescu 
nunțat, i 
moment 
lui din . .
tru soluționarea poli
tică, pe cale pașnică, 
a conflictului din O- 
rientul Mijlociu, pen
tru retragerea trupe
lor israeliene din te
ritoriile arabe ocupa
te, pentru a se ajunge 
la reglementări care 
să asigure integritatea 
și suveranitatea fiecă
rui stat din această 
zonă și să deschidă 
calea unei conviețuiri 
și colaborări pașnice.

Textele selectate în 
volum redau luă
rile de poziție ale 
președintelui Româ
niei socialiste pentru 
recunoașterea 
tului poporului 
tinean de a-și 
niza viața de 
stătător, corespunză
tor intereselor națio
nale. inclusiv de a-și 
constitui un sta.t inde
pendent. relevă spriji
nul activ pe care po
porul nostru il acordă 
poporului palestinean 
în lupta sa dreaptă 
pentru făurirea unei 
vieți noi. libere și in- 
denendente.

Volumul apărut la 
Beirut reprezintă o 
contribuție importan
tă Ia cunoașterea în 
lumea arabă a coordo
natelor și principiilor 
de bază ale politi
cii externe românești, 
așa cum sînt ele defi- 
nite de secretarul ge
neral al partidului, 
președintele republi
cii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un aport 
valoros la întărirea 
prieteniei dintre po
porul român și popoa
rele arabe,, la,..cauza 
cooperării rodnice. în 
continuă dezvoltare, 
dintre statul nostru și 
statele arabe.

«em- 
citate 
relief 
care 

Nicolae 
i s-a pro- 
din ■ primul 
al războiu- 
1967, pen-

drep- 
pales- 
orga- 

sine

* „...de la Mașhrek la 
Maghreb"... .înseamnă 
in traducere ' din lim
ba arabă — „de la Ră
sărit la Apus".

r

NICOSIA 15 (Agerpres). —' Parti
dul progresist al oamenilor muncii 
din Cipru (A.K.E.L.) a condamnat 
proclamarea de către conducerea co
munității- turce din insulă a statului 
federat turco-cipriot. într-o declara
ție a Biroului Politic al C.C. al 
A.K.E.L. se subliniază că acest act 
reprezintă o lovitură serioasă dată 
tratativelor intercipriote și interese
lor întregului popor cipriot — atît al 
grecilor cit și al turcilor. A.K.E.L., se 
spune în declarație, sprijină hotărî- 
rea guvernului cipriot de a se adre
sa Consiliului de Securitate al O.N.U. 
și adresează un apel întregului popor 
de a întări unitatea în lupta pentru 
salvarea țării.

pelor străine din Cipru, pentru acor
darea dreptului ciprioților greci și 
ciprioților turci de a-și reglementa 
singuri, pe calea tratativelor, forma 
de stat din Cipru. Bulgaria recu
noaște numai guvernul legitim al Re
publicii Cipru — guvernul președin
telui Makarios".

Un comunicat publicat vineri noap
tea la Atena, asupra discuțiilor des
fășurate la Ministerul grec al Aface
rilor Externe, intre delegația ciprio
tă, condusă 
cea greacă, 
Caramanlis. 
două părți 
recente ale . 
deosebi, recurgerea guvernului cipriot 
Ia Consiliul de Securitate".

de Glafkos Clerides. șl 
condusă de Constantin 
menționează că cele 

„au examinat evoluțiile 
problemei cipriote și. în-

Precizînd poziția Iugoslaviei în 
problema cipriotă în lumina recente
lor evenimente petrecute în insulă, 
Secretariatul Federal pentru Aface
rile Externe al R.S.F. Iugoslavia a 
arătat că situația din Cipru nu poate 
fi reglementată prin măsuri unilate
rale, ci doar prin, negocieri purtate 
pe bază de egalitate între reprezen
tanții comunităților cipriote, greacă 
și turcă. Totodată, a fost relevată fie- 
cesitatea asigurării deplinei suvera
nități, independenței, integrității teri
toriale și nealinierii Republicii Cipru

,',Republica Populară Bulgaria — 
se spune într-o declarație publicată 
de Agenția B.T.A. — a sprijinit, în
totdeauna, eforturile îndreptate spre 
reglementarea pașnică și dreaptă 5 
problemei cipriote, pronunțîndu-se 
pentru menținerea Republicii Cipru 
ca stat suveran și independent, pen
tru menținerea integrității sale teri
toriale, pentru retragerea tuturor tru-

„Franța nu recunoaște șxistența în 
Cipru a nici unui alt guvern decit 
cel al Republicii Cipru", a declarat, 
vineri seara, purtătorul de cuvint al 
Ministerului de Externe francez. 
„Franța, a adăugat purtătorul de cu
vint, apreciază că, potrivit prevederi
lor rezoluțiilor Națiunilor Unite, pro
blema Ciprului trebuie reglementată 
pe calea negocierilor între cele două 
comunități din insulă, pentru a se 
ajunge la o reglementare politică re
ciproc acceptabilă. Franța consideră 
că. acțiunile unilaterale care, se în
depărtează de la această cale sînt de 
natură să agraveze situația și să în- 
tîrzie soluționarea problemei".

WASHINGTON 15 — Corespon
dentul nostru transmite : „A-1 ajuta 
pe generalul Thieu înseamnă a sa
bota Acordurile de pace de la Paris 
și nicidecum a le aplica. Fondurile 
militare pe care ni le cere Pentago
nul, pentru a suplimenta ajutorul 
către Saigon, nu pot duce la obține
rea păcii și nici la transferarea lup
tei de pe cîmpul de luptă pe arena 
politică, ci, dimpotrivă, Ia eludarea 
acestui curs" — a declarat senatorul 
George McGovern în Camera Supe
rioară a Congresului. „Acordul de la 
Paris conține garanții împotriva unui 
nou amestec american în afacerile 
Vietnamului, recunoaște legitimitatea 
Guvernului Revoluționar Provizoriu, 
prevăzînd o participare egală la cre
area instituțiilor pentru alegeri și la 
reglementarea politică a conflictului. 
Acordul de Ia Paris se bucură de 
sprijinul R. D. Vietnam și al Guver
nului Revoluționar Provizoriu, in 
timp ce generalul Thieu a încercat 
încă de la început să submineze a- 
cest acord. Iar dacă va. putea, îl va 
distruge".

George McGovern a supus apoi 
Senatului un proiect de lege vizînd 
interzicerea trimiterii in Vietnamul 
de sud a unor consilieri militari, pa
ramilitari, forțe polițienești sau alte 
forțe de securitate și spionaj. Accep
tarea acestei interdicții, cuprinsă în 
Acordurile de la Paris, va constitui o 
dovadă a hotărîrii Congresului S.U.A. 
de a sprijini aceste acorduri și nu 
perpetuarea la putere a generalului 
Thieu, a declarat vorbitorul.

Dezbateri similare au loc în Ca
mera Reprezentanților, unde congres
manul Anthony T. Moffet ă declarat 
că „ajutoarele în arme și alimente 
acordate dictaturilor corupte ale lui 
Thieu și Lon Noi sint considerate de 
cetățenii din circumscripția electo
rală pe care o reprezint drept o ri
sipă". De asemenea, „orice afirmație 
potrivit căreia ajutorul economio 
american ar fi folosit pentru dezvol
tarea acestor țări este un fals, intru- 
cît acest ajutor este, în fapt, folosit 
de Thieu și Lon Noi pentru cumpă
rarea de arme și construirea de în
chisori".

• DESPRE LONGEVI
TATE p‘,trivlt anuarulul de_ 
mografic al O.N.U. pe 
Suedia este țara cu cea mai ri
dicată durată medie a vieții. în .' 
adeastă țară, femeile trăiesc, în : 
medie 77 de ani, iar bărbații — 
72 de ani. Numai în șapte țări 
ale globului — Liberia, Nigeria, 
Volta-Superioară, India, Cam- 
bodgia, Iordania și Pakistan — 
longevitatea la bărbați este su
perioară celei feminine. în cea 
mai mare parte a țărilor afri
cane, durata medie a vieții se 
situează sub 50 de ani, iar în 
majoritatea țărilor asiatice — 
intre 50 și 59 de ani.

G.R.P. condamnă intensificarea

Lucrările Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa

Sprijin pentru formele moderne de cooperare industrială 
propuse de delegația română

GENEVÂ 15 (Agerpres). — Discu
țiile fructuoase care au avut loc în 
ultima vreme în subcomisia privind 
cooperarea industrială a Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu- • 
ropa au permis înregistrarea de noi 
prevederi menite să contribuie la 
lărgirea și intensificarea cooperării 
în domeniul industrial, sector deter
minant al activității economice. A- 
ceasta a permis, totodată, ca lucră
rile în această subcomisie' să ajungă, 
practic. în faza de încheiere.

în ultimele ședințe. documentul 
privind cooperarea industrială a fost 
completat cu noi recomandări care 
privesc în special formele de coope
rare. nivelurile de dezvoltare ale tă- 

, rilor participante si structurile eco
nomice ale acestora.

Astfel, pe baza propunerii prezen
tate de delegația română și sugestii
lor făcute de delegațiile Uniunii So
vietice. Iugoslaviei, Belgiei, Franței 
și R.F.G.. ș-a ajuns la un text care 
evidențiază o serie de forme de coo
perare industrială considerate ca 
deosebit de utile in raporturile de. 
cooperare dintre țările europhne. In 
această serie sînt incluse : producția; 
și vînzarea în ’ comun, specializarea; 
în oroducție, crearea, amenajarea și 
modernizarea întreprinderilor indus
triale. livrarea de instalații industria
le a căror valoare va fi rambursată 
în produse, societăți mixte, schirăbul 
know-how. informații tehnice, bre
vete și licențe, cercetarea industria
lă etc.

în discuții s-a apreciat faptul că 
textul înregistrat conține forme mo

derne de cooperare care asigură o 
eficiență sporită și continuate în ra
porturile dintre parteneri, cum sînt 
societățile mixte.5

acțiunilor militare ale regimului saigonez
I

R.V.S. a arătat, totodată, că, în ulti
ma vreme, a devenit tot mai evident 
amestecul în Vietnamul de sud al 
forțelor aeriene ale S.U.A., ale căror 
avioane efectuează în sprijinul părții 
saigoneze zboruri de recunoaștere și 
contribuie la coordonarea acțiunilor 
agresive ale aviației saigoneze. El a 
amintit, de apemenea. trimiterea de 
piloți și tehnicieni americani din do
meniul aviației în Vietnamul de sud 
pentru a acorda asistență forțelor ae
riene ale administrației de la Saigon. 
Reprezentantul delegației G.R.P. a 
subliniat că asemenea acțiuni repre
zintă o încălcare a Acordului de la 
Paris asupra Vietnamului și a cerut 
încetarea amestecului de orice natură 
1,’ treburile interne ale Vietnamului 
de sud.

PARIS 15 (Agerpres). — într-o de
clarație făcută la Paris, reprezentan
tul delegației Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud la convorbirile consul
tative de la La-Celle-Saint-Cloud, 
dintre cele două părți sud-vietname- 
ze-a condamnat intensificarea de că
tre regimul saigonez a Acțiunilor mi
litare contra zonelor eliberate din 
Vietnamul de sud și a represiunilor 
împotriva populației sud-vietnameze, 
care se opune dictaturii. EI a arătat 
că aviația saigoneză efectuează nu
meroase raiduri contra teritoriului 
aflat sub controlul G.R.P. al R.V.S. și 
acționează uneori chiar și împotriva 
unităților saigoneze care refuză să, 
atace zonele eliberate.

Reprezentantul delegației G.R.P. al

• REABILITAREA UNEI
PROFESII Guvernul francez 
a decis să reînvie o profesie a- 
proape dată uitării, aceea de 
„recupăratcur", adică de colec
tor de deșeuri menajere. Se 
speră să se recupereze, în acest 
fel, o ,parte a cuprului, alumi
niului, sticlei, fierului, hirtiei 
și materialelor de ambalaj ne
cesare economiei. Calculele ex- 

. perților deschid perspective mai 
mult decît încurajatoare : pînă 
în 1977, 43 la sută din necesarul 
de hîrtie va fi acoperit din așa- 
numita „reciclare" a maculatu
rii ; cantitatea de 100 000 T tone 
sticlă recuperată în prezent se 
va mări pînă in 1977 de șase 
ori, iar aluminiul, cuprul și fie
rul vechi (în special sub forma 
autoturismelor uzate) vor re
intra în cantități mult mai mari 
în circuitul industrial. Măsuri 
organizatorice și financiare vor 
veni în sprijinul acestei „in
dustrii de colectare a deșeuri-, 
lor", care, pînă nu de 
pe cale de dispariție.

mult, era

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
Problema securității eU- 

rOpeiie, destinderea Est-Vest-, pre
cum și cooperarea vest-europeană 
s-au aflat în centrul discuțiilor purta
te de ministrul afacerilor externe al 
R. F. Germania, Hans-Dietrich Gen
scher, cu primul ministru suedez, 
Olof Palme, și cu omologul său Sven 
Andersson, în timpul vizitei efectuate 
la Stockholm. Cele două părți și-au 
subliniat interesul în încheierea cu 
succes a Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa.

Tribunalul Suprem din 
Mîîdrid/ care 8 reexamulat pro
cesul intentat lui Marcelino Cama
cho, conducătorul comisiilor munci
torești, și altor nouă lideri sindicali 
sub acuzația de organizare de greve 
și apartenență la sindicatele neauto
rizate de guvern — a redus sentin
țele pronunțate anterior (ce preve

deau condamnări de la 12 la 20 de 
ani), hotărînd perioade de detenție

de la doi ani și jumătate pînă la 
sase ani. Procesul a, provocat vii 
proteste ‘în rîndul cercurilor progre
siste din Spania, ca și în întreaga 

. lume, iar personalități din diverse 
țări și-au exprimat sprijinul față de 
liderii sindicali spanioli.

pe termen de 5 ani de la un consor
țiu din Occident, format din 25 de 
bănci. împrumutul a fost mijlocit 
de către banca londoneză „City 
Corp. International Banc Limited".

în prezența președintelui 
Houari Boumediene,la A,ger 
s-a deschis reuniunea ministeria
lă a grupului „celor 77“ de state, 
însărcinate să pregătească-desfășu
rarea celei de-a doua Conferințe- a 
Organizației Națiunilor .'.Urițteu peptru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.DJ.), 
care va avea loc intre 12 și 26 
tie. la Lima.

Protocolul de colaborare 
pe anul 1975 dintre Uniunea ziariști
lor din România și Uniunea ziariștilor 
din R. P. Bulgaria a fost semnat la 
Sofia. Documentul a fost semnat de 
președinții celor două uniuni, Nestor 
Ignat, și, respectiv, Gheorghi Bokov.

• SURPRIZĂ
CALĂ. O locuitoare
șui Razgrad (Bulgaria) care a 
acuzat dureri de plămini, a fost 
spitalizată și supusă unui exa
men minuțios. Radiologul a 
depistat o pată suspectă la plă- 
mînul drept și a cerut ca pa
cienta să fie operată. Cu acest 
prilej, spre marea surpriză a 
medicilor, s-a descoperit că nu 
era vorba de o maladie pulmo
nară. ci de un embrion atro
fiat. Potrivit specialiștilor, este 
vorba de embrionul — nedez
voltat — al unui gemen, ră
mas în corpul pacientei încă 
din momentul nașterii acesteia. 
Ivirea durerilor a fost provoca
tă de faptul că acest embrion a 
început, parțial, să se dezvolte.

MEDI-
din ora-

mar-

împrumut pentru R.P.
Budapesta s-a

nat acordul, pe baza căruia Banca 
Națională a R. P. Ungare primește 
un împrumut de 100 milioane dolari

sem-

Lucrările sesiunii 
constituire a Comitetului tn,er- 
național de pregătire b/ celui de-al 
XI-lea Festival mondial .ak, tineretuț- 
lui și studenților, au avut loc la 
Berlin ‘ A'ii'“ participat repre^bîftanț) 
din partea a peste 70 de organizații 
internaționale și 'naționale de tineret 
din aproximativ 50 de țări, printre 
care și din România. Delegații primei 
sesiuni a Comitetului internațional 
de pregătire au aprobat propunerea 
ca cel de-al XI-lea Festival mondial 
al tineretului și studenților să se 
desfășoare la Havana în anul 1978.

de

• TELEVIZIUNE... CU 
MIROS. Inventatorul ham- .

a 
nunțat că intenționează să pre
zinte un nou model de televi
zor la Salonul de radio și tele
viziune care va fi deschis, în ț 
luna august, In R. F. Germania, i 
Aparatul, numit „Saso“, I dis
pune de un dispozitiv capabil j 
să emită în mod automat miro
surile corespunzind celor pre
zentate pe ecranul televizoru
lui. De asemenea, telerecepto- 
rul are și un aparat de raze 
ultraviolete care va reproduce 
ambianța peisajelor Însorite.

burghez Adalbert Baltes a-

Mărturii despre condiția omului muncii povara crizei economice
Manifestul Frontului Unității Socialiste,, publicat în aceste zile în paginile presei noastre, oglindește, în mod elocvent, 

situația oamenilor muncii din țara noastră, condițiile lor tot mai bune de muncă și de viață, creșterea veniturilor și secu
ritatea socială de care se bucură, perspectivele unui viitor de luminoase certitudini. în contrast cu aceste realități se relie
fează și mai pregnant Situația maselor de oameni ai muncii din țările occidentale, loviți tot mai puternic de fenomenele 
de criză: inflația amputează continuu puterea de cumpărare a salariilor; șomajul atinge niveluri record în perioada post
belică; își închid porțile numeroase întreprinderi, au loc concedieri masive sau reduceri forțate ale săptămînii de lucru cu 
scăderea respectivă a salariilor; devine și mai chinuitoare drama imigranților străini. Iar ca o caracteristică generală, crește 
nesiguranța față de ziua de mîine. în acest sens sînt grăitoare înseși recunoașterile din paginile presei occidentale.

declară Antonio Fratello. El face par
te din categoria celor care și-au pier- 
dut locurile de muncă si care oleacă 
acasă. în situația în care se află nu-si 
mai coate ajuta familia. Iar între 
time. în Italia, preturile — inclusiv

cele pentru case au crescut de 
circa 10 ori. Antonio adaugă, zîmbind 
cu amărăciune : „Și totuși plec. Dacă 
e să trag mîta de coadă, atunci mai 
bine o fac în tara mea". Cei din ju
rul lui zîmbesc amar.

Statistici revelatoare

„BUSINESS WEEK“

RRODLEMA ACUTA A ȘOMAJULUI

„DER SPÎEGEL“

• în STATELE UNITE numă
rul șomerilor s-a ridicat în pri
ma lună a anului la 7,5 milioane, 
ceea ce reprezintă 8,2 la sută din' 
totalul salariaților, cel mai ridi
cat nivel din ultimii 30

Pe măsură ce scăderea producției 
cuprinde mereu noi ramuri indus
triale, șomajul lovește in toate pă
turile populației americane : aproape 
zilnic devin cunoscute noi concedieri. 
Dacă la începutul anului 1974 șomajul 
cuprindea îndeosebi industria de au
tomobile, de construcții și ramurile 
legate de energetică, acum muncitorii 
sînt concediați cu miile din întreprin
derile industriei radiotehnice și a a- 
paratelor de uz casnic, din fabricile 
de mobilă și din cele textile și de 
îmbrăcăminte.

în cursul anului 1974, numărul șo
merilor 
(adică 
crescut 
iului la 
pășind .. .
Ca urmare a scăderii bruște a con
strucției de locuințe au fost conce
diați 150 mii de muncitori, nive
lul șomajului în rîndul constructo
rilor ajungînd la 12,2

N-o duc mai bine 
albe" (funcționarii — 
an, armata șomerilor

in rîndul „gulerelor albastre" 
al muncitorilor — n.n.) a 
cu 700 000. nivelul șoma- 
această categorie socială de- 
în prezent media pe tară.

la sută.
nici „gulerele 
n.n.)., într-un 
s-a îngroșat cu

340 mii de administratori, liber pro
fesioniști sau lucrători din birouri.

Numărul adolescenților capabili de 
muncă a sporit în cifre absolute de 
la 5,9 milioane în 19Q5 la 9 milioane 
in prezent , șomajul în rîndul aces
tora atingind 16,9 la sută. Dar în rîn
dul adolescenților negri procentul 
este de 34,5 la stită. Toate aceste date 
statistice stirnesc amărăciune. Eco
nomistul George Perry întreabă : 
„Ce-i oferă adolescentului sistemul 
capitalist, dacă el constată că nimeni 
nu dorește să-l angajeze ?“ Perry 
consideră că dificultățile tinerilor de 
a-și găsi un plasament, ca și șomajul 
cronic în rîndul celor maturi, au con
secințe mai generale : .. deprimare 
socială, formarea unor categorii de 
muncitori cu o productivitate scă
zută, cu un psihic dezechilibrat.

Problema șomajului devine tot mai 
acută pe plan social — constată re
vista în încheiere. Din păcate, pro
gramele de reforme inițiate pentru 
soluționarea acestei probleme au în 
vedere termene prea îndepărtate,. în 
timp ce realitatea social-politică pre
sează.

recurge nu la simple paleative, ci la 
reforme radicale.

în ceea ce . privește problema dis
criminărilor pe criteriu de sex. po
trivit datelor Ministerului Muncii si 
'Prevederilor Sociale, salariul mediu 
al femeilor in Belgia reprezenta, in 
1973. 83 la sută din salariul bărbați
lor. Cum se ajunge la această medie9

Dacă in serviciile publice, salariile 
femeilor și bărbaților au fost în ge
nere egalizate. în industrie și în co
merț se menține o discrepantă de 
35—41 la sută în defavoarea femeilor. 
Așa se și explică de ce unul dintre 
cele mai active organisme feminine 
este Comitetul de acțiune pentru 
..Salariu egal la muncă egală".

„UNSERE ZE1T“: DRAMA EMIGRANȚILOR
„Aici nu mai am ce căuta — spune 

Pedro Perez, originar din Sevilla 
(Spania). Plec acasă Înainte de a 
fi dat afară. Dar ce mă așteaptă a- 
casă ?“ Mii și mii de muncitori 
străini care lucrează în R.F. Germa
nia gindesc și procedează la fel.

Pentru a-1 transporta in Italia, 
Spania, Grecia, Portugalia sau Tur
cia, căile ferate federale au ajuns să 
pună la dispoziție trenuri speciale. 
Pe peroanele gărilor se Înghesuie 
bărbați de diferite naționalități. Cară 
cu ei tot felul de bagaje : geaman-

tane, genți, pachete. Pentru mulți, 
foarte, mulți va fi un drum fără în
toarcere. „Țara făgăduinței", în care 
au venit in speranța de a scăpa de 
sărăcie și șomaj, nu mai are nevoie 
de ei. Criza, care a cuprins economia 
vest-germariă lovește, înainte de toa
te, în muncitorii străini. Concedieri, 

. săptămină redusă de muncă, coadă 
în fața oficiilor brațelor de muncă — 
iată carezgste astăzi soarta lor.

..Am ihtentionat să stau șapte ani 
aici și speram ca în acest timp să-mi 
pun la o parte banii necesari oentru 
cumpărarea unei căsuțe în Italia" —

DOCTOR W
Patru ani a studiat Gabriele 

Rossetti, din Roma, dreptul. Astăzi, 
tinărul de 24 de ani. doctor în științe 
juridice, lucrează ca hamal la gara 
Termini din Roma. Napoletana Lau
ra Santangelo a studiat literatura și 
filozofia pentru a deveni profesoară. 
In loc de catedră, a găsit, cu chiu, 
cu vai, o jumătate de normă in spa
tele unei tejghele, ca vânzătoare.

Juriști cărind geamantane, arhitecți 
împărțind poșta, profesoare ca vin- 
zătoare — toate acestea sint exem
plificări grăitoare ale situației absur
de în care se află astăzi tinerii inte
lectuali ai Italiei. De pe acum, fie
care al patrulea absolvent de facul
tate găsește doar un loc provizoriu 
de muncă — în cazul cind găsește ! 
In 1974, pentru cei 87 500 de licențiați 
au existat doar ceva mâi mult de 
63 200 de posturi, majoritatea infe
rioare calificării absolvenților respec
tivi. Previziunile pentru viitor apre
ciază numărul absolvenților intre 
1974—1978 la 545 000 și doar la 345 000 
numărul locurilor de muncă oferite 
acestora. Nici chiar calificativele ma
xime la examene nu mai constituie

OM DE SERVICIU
o garanție : unii spun, cu amară iro
nie, că nu le rămîne decit să treacă 
pe cărțile de vizită indicația «șomer 
„magna cum laude"».

Nu este, de aăeea, de mirare că in 
incinta universităților se simte, din 
ce in ce mai accentuat, o atmosferă 
de protest, acumularea unui „poten
țial exploziv" — cunUremarca publi
cația „L’Espresso". In orice caz, tema 
„intelectuali șomeri" este una din 
problemele arzătoare ale anilor ur
mători. Astăzi, sub semnul crizei eco
nomice, industria absoarbe doar 12 
din 100 de absolvenți. Coordonarea 
intre universitate și piața brațelor de 
muncă lasă din ce in ce mai mult de 
dorit. Universitatea italiană a deve
nit un fel de „loc de parcare", de 
unde adesea te trezești in posturi cu 
totul neacademice. întreprinderea 
napoletană de transporturi, de pildă, 
a căutat, la un moment dat. anul tre
cut 186 de oameni de serviciu. Dintre 
cei 13 000 candidați, aproximativ 1 000 
aveau diploma de absolvire a liceu
lui, iar 30 erau in posesia titlului 
doctor...

• Numărul șomerilor 
cat in luna ianuarie 
DA la cifra record 
respectiv 8,4 la sută 
latia activă a tării.

în 
de 
din

de ani.
I

s-a ridi-
CANA-
817 000, 
popu-

• 1 154 300 șomeri au fost Înre
gistrați Ia sfirșitul lunii ianuârie 
în R.F.G., reprezentînd 5,1 Ia 
sută din totalul forței de muncă 
— cifră record pentru ultimii 16 
ani. Pronosticurile pentru fe
bruarie : 1,5 milioane șomeri.

® La sfirșitul anului 1974, în 
cele nouă țări membre ale PIE
ȚEI COMUNE, numărul șome
rilor crescuse cu 35 la sută față 
de sfirșitul anului precedent. Re
cordul îl deține Danemarca, 
unde 9,2 la sută din populația 
activă nu are de lucru. Urmează 
Irlanda cu 8 la sută, Belgia cu 
5,4- la sută, Italia cu 5,3. în 
comparație cu 1973, numărul șo
merilor a crescut anul trecut în 
Danemarca cu 32,5 Ia sută, iar în 
Franța cu 52 la sută. Experții 
C.E.E. apreciază că numărul șo
merilor în țările membre se va 
ridica în primele luni ale aces
tui an la 4,1 milioane persoane. '

„LE MONDE": FEMEILE-PRIMELE VICTIME
Femeile belgiene sint îngrijorate : 

totul arată că ele vor fi în mai mare 
măsură decit bărbații victime ale 
înrăutățirii situației economice. Șo
majul lovește. în primul rînd. mina 
de lucru feminină. Un recensămînt 
datînd din vara trecută a arătat că 
pentru prima dată de la sfirșitul răz
boiului existau mai multi șomeri 
printre femei decît printre bărbați, 
în timn ce în rîndul bărbaților șoma
jul a crescut cu 5 Ia sută într-un an. 
în rîndul femeilor a sporit cu 20,9 la 
sută.

O analiză a Oficiului național a! 
muncii constată că femeile belgiene, 
reprezentînd 29 Ia sută din populația 
activă a țării, sînt încadrate în cea 
mai mare parte în sectorul serviciilor 
și în cel al forței de muncă nespe,- 
cializate — două categorii expuse cu 
precădere licențierilor. Handicapul 
profesional al femeilor-șomere constă 
adesea în simplul fapt de a fi femei 
într-o societate în care munca femeii 
este desconsiderată. De aci. revendi
carea organizațiilor feminine de a se
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Imagine din S.U.A : in fața birourilor de plasare.
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