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DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR

MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR,
ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE

problema numărul unu 
a agriculturii noastre

MANIFESTUL

„Trebuie să luăm toate măsurile pentru a asigura 
atît suprafața necesară și semințele corespunză
toare, cît și executarea la timp și în conformitate 
cu normele științei a lucrărilor agricole, ampla
sarea culturilor de cereale pe pămînturi bune“.

NICOLAE CEAUȘESCUînrealele — îndeosebi rumbul — sînt culturile de bază, însemnătatea lor pentru economia națională este foarte mare. Din cereale se realizează produse agro- alimentare de bază pentru aprovizionarea populației ; ele constituie materii prime pentru industria alimentară si surse de furaje pentru creșterea animalelor. Realizarea unei producții de cereale mari și constante este o sarcină de mare răspundere care trebuie să stea in centrul atenției organelor și organizațiilor de partid, direcțiilor agricole, conducerilor de unități agricole, a tuturor celor care muncesc pe ogoare.Așa cum se subliniază în Manifestul Frontului Unității Socialiste — in actualul cincinal obținem cele mai bogate recolte din istoria țârii, producția anuală de cereale ridi- cindu-se, în medie, la peste 15 milioane tone, față de 12,7 milioane tone în anii 1966—1970. Condițiile ' naturale și economico-sociale din țara noastră, dezvoltarea puternică . a bazei tehnico-materiale din -agricultură permit însă să se realizeze o producție de cereale mult mai mare. Acest lucru a reieșit pregnant în. evidență în cadrul lucrărilor recentei consfătuiri a activului de partid și de stat tură.în cuvîntarea rostită lej, tovarășul Nicolae subliniat că este pe deplin posibil să se realizeze, încă din 1975 și în cincinalul viitor, o producție

agricultura tării noastre, ce- griul si po- circa 20 milioane tone de cereale anual, ceea ce va asigura realizarea obiectivului trasat de Congresul al XI-lea al P.C.R. și prevăzut în Programul partidului, de a se ajunge la o producție de o tonă de cereale pe un locuitor. Secretarul general al partidului a demonstrat în mod convingător că pentru a se îndeplini acest obiectiv trebuie să realizăm, în medie, 3 500 kg la hectar, ceea ce nu este peste puterile agriculturii noastre.Sarcina pusă în fața muncii din agricultură.. a specialiștilor — de a spori substantial producția de cereale — are un caracter realist. Ea oglindește posibilitățile mari de' care dispune agricultura noastră, are în vedere rezultatele bune obținute, in ultimii ani. de numeroase întreprinderi agricole de stat și cooperative agricole. Anul trecut, de exemplu, cooperativa agricolă „Someșul" din Satu-Mare a obținut. în medie la hectar. 12 000 kg porumb boabe, cooperativa agricolă Dor Mărunt, județul Ialomița — 8 460 kg. Sint
din agricul-cu acest pri- Ceaușescu a

mari de cereale. Tocmai de aceea, prin grija organelor și organizațiilor de partid, a direcțiilor agricole si specialiștilor, experiența înaintată a unităților fruntașe trebuie acum larg generalizată, pentru ca. încă în acest an. toate întreprinderile agricole de stat si toate cooperativele agricole să se ridice cel puțin la nivelul mediu al unităților care au obținui recolte bune. Creșterea producției de cereale, îndeosebi de. porumb, este hotărită în mare măsură de amplasarea culturilor pe cele mai potrivite terenuri. Conducerea partidului a criticat neajunsurile manifestate în această .privință în unele județ? — reducerea suprafețelor cultivate cu porumb în zona de șes și.extinderea acestei culturi pe terenurile deluroase. cu fertilitate scăzută. Important este acum ca specialiștii să, studieze cu atenție fiecare parcelă de teren în funcție de planta premergătoare. de fertilitatea solului, să procedeze, cu cea mai mare răspundere la amplasarea culturilor., .... ...... astfel incit, de la bun început, săcunoscute, de asemenea, producțiile. . existe, garanția că^se vor^obtine re- mari de circa 5 000 kg griu realizate anul trecut de numeroase cooperative agricole, cum sînt cele din Comloșu-Mic si Lovrin. județul Timiș. Gîrla Mare, județul Mehedinți. Scornicești. județul Olt. Sînt recolte care depășesc nivelurile stabilite pentru ultimul viitorului cincinal, niveluri care trebuie să tindă toate tile agricole.De altfel. în fiecare județ unități care obțin constant recolte

oamenilor

an al spre unită-

’ colte mari. în mod deosebit, trebuie respectată prevederea expresă cuprinsă în planul pe acest an ca porumbul să dețină cel puțin o treime din suprafața irigată.- Trebuie găsite soluții pentru ca ponderea acestei culturi să crească pe terenurile irigate. în această viziune, amplasarea culturilor trebuie se încheie cit mai repede.

SHKEIE
EDITURA POLITICĂ

In acest an pentru,

minerii Văii Jiului

1200 noi
apartamenteDEVA (Corespondentul .,Scinteii", Sabin Ionescu). In localitățile miniere din Valea Jiului, planul cincinal în domeniul . investițiilor social-cul- turale a fost îndeplinit de pe acum. In acest mod, se materializează indicațiile date personal de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitei făcute in a- cest bazin carbonifer în 1972 — de a se realiza aici peste prevederile actualului cincinal 1 000 de noi apartamente. Astfel, din 1971 și pînă în prezent, în municipiul Petroșani au fost construite și date-în folosința minerilor. și familiilor lor peste 4 600 noi apartamente, 1200 locuri în cămine pentru nefa- millști, ei®șe și grădinițe-la Pe-■ trila, Vulcan și Lupeni. în acest an, în Valea Jiului se vor mai realiza peste 1 200 apartamente, noi locuri în cămine pentru ne- fatniliști, în paralel cu desfășurarea lucrărilor de la noul complex spitalicesc cu 700 de locuri din Petroșani. Semnificativ în privința condițiilor de viață ale minerilor din Valea Jiului este că, în 1975, volumul investițiilor social-culturale este mai decît în 1971 cu 70 la sută.

7/ Membrii partidului, membrii Uniunii Tineretului 
Comunist, toți oamenii muncii trebuie să manifeste cea mai 
mare grijă și răspundere pentru dezvoltarea continuă și 
apărarea proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, a 
avuției noastre naționale-baza ridicării bunăstării între
gului popor. Ei trebuie să acționeze pentru gospodărirea cit 
mai eficientă a mijloacelor și resurselor societății, să lupte 
împotriva risipei de orice fel, a neglijenței în păstrarea și 
administrarea bunurilor publice, a tuturor manifestărilor 
de irosire a avutului obștesc.

In pagina a IV-a, comentariul nostru f
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SE DEZVOLTA RODNIC
COLABORAREA ROMÂNO BULGARĂ

spre binele și satisfacția popoarelor noastre vecine și prietene,

„Doresc să exprim satisfacția conducerii noastre de partid și de stat pentru această intilnire". „Au convorbiri prietenești, deschise,

(Continuare in pag. a IlI-a)
există

Noi construcții de locuințe in vechea cetate a Sucevei Foto : S. Cristian
Striitorii despre actualitatea socialistă a țariiAl 200-lea excavator

fost -------------  ,-------- .... tovărășești ; sînt mulțumit de această vizită" — acestea sint, exprimate sintetic, aprecierile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu și, respectiv, de tovarășul Todor Jivkov convorbirilor la cel mai înalt nivel purtate zilele acestea la București.întilnirea prietenească dintre cei doi conducători de partid și de stat se înscrie, astfel, ca un nou și rodnic moment în cronica relațiilor româno- bulgare, ca o nouă contribuție la întărirea prieteniei și colaborării frățești dintre țările și partidele noastre.Este cunoscut că drumul dezvoltării relațiilor dintre România șt. Bulgaria — cu aflinci rădăcini in trecutul istoric al celor două popoare, aflate mereu alături în momente ho- tărîtoare ale luptei ' comune pentru înfăptuirea Idealurilor lor seculare de libertate și independență — este stimulator jălbnat, in Unii’din'urmă, de intîlnirile frecvente la nivelul cel mai înalt. Aceste întîlniri și contacte — devenite o practică cu tradiție, o modalitate de conlucrare fructuoasă între vecini și prieteni — exprimă elocvent, așa cum o confirmă și ultima intilnire, voința comună de a extinde și diversifica colaborarea reciproc avantajoasă în toate domeniile de activitate.Așa cum este știut, partidul și statul nostru situează cu consecvență pe prim plan dezvoltarea legăturilor de strînsă prietenie cu toate țările

socialiste, acționează neabătut pentru adincirea colaborării multilaterale, pentru întărirea unității acestora, pentru afirmarea și consolidarea relațiilor de tip' nou dintre ele. în acest cadru, Partidul Comunist Român, România socialistă acordă o mare însemnătate întăririi relațiilor fructuoase, în toate domeniile, cu Partidul Comunist Bulgar, cu Bulgaria socialistă, cu poporul vecin de la sud de Dunăre, relațiile româno- bulgare cunoscind o amplă și continuă dezvoltare. Manifestările de caldă simpatie, ovațiile și uratele cu care tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor JiVkov au fost salutați de miile de oameni ai muncii din unitățile industriale și comerciale din Capitală, vizitate în cursul zilei de luni. - ca și pe traseele noilor magistrale bucureștene, au dat vibrantă expresie satisfacției șj aprobării depline

față de acest curs al dezvoltării continue a prieteniei româno-bulgare.Desfășurate în această ambianță, convorbirile dintre cei doi conducători de partid și de stat au evidențiat, cu profundă satisfacție, evoluția mereu ascendentă a relațiilor frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bulgar, a colaborării pe multiple planuri dintre România și Bulgarii.'”în această privință, largi perspective au fost deschise prin noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat în 1970. Măsurile stabilite ulterior, cu prilejul întilnirilor dintre cei doi conducători de partid și de stat, acordurile și înțelegerile încheiate au consolidat, an de an, un vast și fertil teren de cooperare. Edificatoare pentru
(Continuare In pag. a V-a)
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Concursul de admitere
în învățâmîntul superior

ZIARUL DE AZI

• Rubricile noastre : SO
CIETATE — STAT — 
POLITICĂ ÎN ROMÂ
NIA SOCIALISTĂ; TE
LEX CETĂȚENESC ; NO
TE ECONOMICE; O- 
MUL —MUNCA —ETI
CA SI ECHITATEA SO
CIALISTĂ ; CRONICA 
FILMULUI ; FAPTUL DI
VERS ; RĂSFOIND PRE
SA STRĂINĂ; DE PRE
TUTINDENI ; SPORT

tn legătură cu organizarea și 
desfășurarea concursului de ad
mitere in invățămintul superior, 
prof. univ. dr. docent RADU C. 
BOGDAN, adjunct ' al minis
trului educației și tnvățămintu- 
lui, ne-a făcut următoarele pre
cizări :

rea care de candidați, în ața fel lncît fie- din aceste secții să școlarizeze cel puțin 25 de studenți.— Ce ne puteți spune cu pri
vire la organizarea și desfășu
rarea concursului de admitere f

BRĂILA (Corespondentul „Scinteii", Mircea Bunea). — Răspunzînd prin frumoase performanțe în muncă vibrantelor chemări ale Manifestului Frontului Unității Socialiste, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii de utilaj greu „Progresul" din Brăila raportează intrarea în faza de finisare a celui de-al 200-lea excavator din producția acestui an. De subliniat că, din 1964 și pînă în prezent, pe porțile binecunoscutei uzine brăilene au fost livrate 7 500 de excavatoare.
Vagonul cu numărul

27000ARAD (Corespondentul „Scin- .teii", Constantin Simion). — în dimineața zilei de 17 februarie a.c., la întreprinderea de vagoane din Arad s-a consemnat un nou și important fapt de muncă. Pe poarta întreprinderii a ieșit — urmînd să diat beneficiarilor — cu numărul 27 000 proiectate, omologate lizate aici actualului in prezent. în acest an, . întreprinderea din Arad vor fi realizate 43 tipuri de vagoane de marfă și călători, din care primele 7 .tipuri noi au și fost introduse in fabricația de serie, fiind livrate atît in țară, cit mai ales la export, în Grecia, Peru, Iran, Republica Populară Polonă ș.a.

de la cincinal
fie 'expe- vagonul din cele și rea- îriceputul și pină * la

De ce, uneori, trebuie, să apelăm la trecutul dinainte de treizeci de ani, ca element de comparație cu prezentul socialist.? însăși memoria bărbaților mai vîrstnici — de ce, pentru a măsura dimensiunile exacte ale timpului nostru, se cutremură și-acum de vestigiile inumane ale unui astfel de trecut ? Să fie a- tit de adincă , prăpastia care desparte o epocă de alta, incit multora dintre cei născuți sau maturizați odată cu orinduirea listă să li se pară de i zut-acest adevăr?Faptele sint insă nimeni nu le poate Unele aparțin istoriei lunci» altele istoriei cum, și stau fată-n- fată pentru oonfrilntare și pentru judecată. Dreptatea le acuză și le respinge pe cele dinții, aceeași dreptate le conferă celor ale noastre emblemă de strălucire perenă. Procesul este egal saltului de la starea cea mai de jos a condiției u- mane, impusă de guvernanții timpului ca pe o fatalitate, la starea de demnitate și progres pe care numai gindirea comunistă o putea determina istoric.' Și puține județe ale țării cunoaștem, ca județul Buzău, în care saltul acesta să se prezinte atit de e- locvent. l ♦Dacă nivelul de viață al

socia- necre-fapte, nega, de-a- de-a-

unei umanități se află implicat in însăși dezvoltarea economică a regiunii pe care o populează, iată în ce
douăzeci și șapte cuptoare „sistematice" de uscat prune. Adăugați la acest tablou de umilire a forței da In „monumentul țăranilor împușeați" din centrul o- rașului Buzău. Să fie, oare, chiar atît de greu de ima-

Extraordinarul de fiecare zi

Reportaj de Laurențiu FULGA

arate ce. semne au mai rămas de pe urma unor asemenea „glorii"-' economice, este pe bună dreptate absurd. S-au spulberat toate în pămint, nici pulberea nu le mai ține minte. Pe locul lor, în schimb, și pe tot întinsul geografiei județului Buzău, ochiului i se oferă azi priveliștea panoramică a unei multitudini de fabrici și uzine dintre cele mai diverse și impresionante pentru ponderea lor în economia națională : metalurgie și construcție de mașini, chimie ^țfi garnituri de frină și e- tanșare, sîrmă și produse din sirmă, geamuri și materiale de construcție, ’ industrializarea laptelui și industrializarea sfeclei de zahăr, mobilă și utilaj te- rasier, tîmplărie metalică și produse din mase plastice pentru construcții, după cum e prevăzut ca pînă ia sfirșitul actualului cincinal să intre în producție o filatură de lină, o întreprindere textilă, .o fabrică de ulei, capacități tente.

— Documentele Congresului al XI-lea. subliniind rolul, scolii ca principal factor de educare si formare a tinerei generații, arată că ..învătămîntul superior va continua să se , dezvolte puternic, asigurind satisfacerea deplină a necesităților de cadre pentru toate sectoarele activității e- conomico-sociale". Potrivit prevederilor Congresului, numărul de studenți va spori, .păstrîndu-se aproximativ aceleași ponderi pe ramuri de învătămînt. conform necesarului de cadre estimat. în acest sens. învătămîntul tehnic împreună cu cel agronomic vor reprezenta circa 50 la sută, învătămîntul economic — circa 13 la sută. învătămîntul medico-farmaceu- tic — circa 9 la sută. învătămîntul universitar, pedagogic si artistic — circa 28 la sută. Pe baza noului nomenclator de profile și specializări, aprobat prin Decret prezidențial în 1974. învătămîntul superior este organizat pe 36 de profile de bază si 89 specializări. Rețeaua instituțiilor de învătămînt superior, a facultăților și secțiilor de specializare la care se organizează concurs de admitere este cea stabilită si publicată în broșura ..Admiterea în învătămîntul superior — 1974“. în cazul secțiilor serale de subingineri. deși rețeaua nu se modifică. secțiile vor fi definitivate după analiza care este în curs, avîndu-se în vedere posibilitatea pe care o au întreprinderile, de a asigura trimite-

— Concursul de admitere pentru anul universitar 1975/1976 va începe, la toate formele de învătămînt (zi, seral si fără frecventă), pe data de 10 iulie a.c. La specializările la care concursul se desfășoară în două etape. etapa întii va începe la 4 iulie, iar etapa a doua la 10 iulie. înscrierea candidatilor la concurs se face între 3 și 8 iulie. La specializările la care concursul se organizează in două etape, perioada de înscriere este 28 iunie — 3 iulie, iar la specializările filozofie, economie politică si 'planificare. relații economice internationals. istorie, drept și drept economic administrativ între 1 și 5 iunie. .Condițiile de înscriere la concurs fi actele necesare rămin cele .stabilite pentru anul trecut. în plus, se introduce obligația ca la specializările agricultură, horticultură si zootehnie candidatii să prezinte permisul legal de conducere a tractorului sau adeverință că au absolvit cursul de conducere a tractorului. Se menține. în continuare, obligația ca absolvenții secțiilor umaniste de la liceele de cultură generală, care doresc să candideze la învătămîntul superior tehnic si agronomic, să efectueze mai întii un stagiu in producție de minimum un. an. ■ în activități specific» specializării la care vor susține concursul de admitere. Pentru candidatii
(Continuare în pag. a V-a)

| CHIVU STOICA
Din partea Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Socialiste România

♦

4? 
z

alte importante la unitățile exis-
„marea" bogăție a de o- de de o • fabrică de piine, trei ateliere de marmeladă și

constajudețului Buzău la ora hotar dintre cele două rîpduiri : o turnătorie tuci și două făbricuțe cherestea, două mori și
muncă posibile văile despicate pină-n creierii munților și denumite „văi ale plingerii", ca și nemiloasa spoliere la care erau supuși țăranii de pe moșiile atitor titulari de tragică a- mintire, evocați deopotrivă

ginat cit de neagră le-a fost oamenilor de-atunci piinea, cu ce zdrențe de suflet amar dreptul și de a viață ?Dar a
considerau ei de a te numi om merita . ceva de lacere cuiva azi să-ți

sînt coordonatele de dezvoltare a unui județ., care ca pe harta țării, și
Acestea principale economiei multă vreme a figurat pustiu ' /datorită cărora muncitori-

(Continuare în pag. a II-a)

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat șl Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste România anunță cu profundă durere încetarea din viață, in noaptea de 17 spre 18 februarie 1975, a tovarășului Chivu Stoica, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al CC al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid, vechi militant al mișcării comuniste și muncitorești din țara noastră.Fiu credincios al partidului și poporului român, Chivu Stoica și-a dedicat întreaga viață idealurilor clasei muncitoare, cauzei socialismului, desfășurînd o îndelungată și rodnică activitate revoluționară pentru eliberarea socială si națională a poporului român, pentru întărirea partidului și a unității sale, pentru făurirea și dezvoltarea statului nostru socialist, pentru înfăptuirea politicii partidului și statului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.
COMITETUL CENTRAL 

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
CONSILIUL DE STAT 

AL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMANIA
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SCINTEIA — miercuri 19 februarie 7975

care votăm
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13. Amndrea prieteniei frățești cu țările socialiste, 
colaborarea multilaterală cu toate statele lumiiDezvoltarea largă a colaborării internaționale reprezintă Una did direcțiile fundamentale ale politicii externe a Româhldi. Ca țâră socialistă, România sîtUeâzâ pe prim plan ftdincirea Continuă a relațiilor de sirînsă prietenie ăti toate (ărîle socialiste. La baza acestei politici se află solidaritatea ihternaționa- listă între țâri' dară cbhStfUiesd noua societate și sint unite prin comunitatea de OrirtdUite și ideologie, de aspirații și țeluri. Această orientare principială statornică se materializează îh pfebCUparea peh* tru întărirea colaborării frățești cu Uniunea Sovietică socialiste vecine — Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria ; cu celelalte țări Socialiste europene .Albania, Cehoslovacia, "R.D. Germană, Polonia ; cu Republica Populară Chineză și celelalte țări socialiste din Asia — R. P. D. Coreeană, R.P. Mongolă și R.D. Vietnam'; cu primul stat socialist din emisfera vestică;— Cuba.Ultimul deceniu ă marcat noi progrese pe a- ceastă linie. în domeniul politic au fost semnate noile tratate de prietenie, colabo- ------------------------rare și asistență mutuală cu un șir de state socialiste, s-au intensificat contactele șt consultările, schimburile de . vizite și de experiență, participarea de delegații la congrese, reuniuni și ălte manifestări. Ud rdl eselițial în dezvoitărea acestor relații aU legăturile de prietenie și Colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist ROHiăn Și partidele comuniste șl muncitorești, forță conducătoare iii țările Socialiste — legături pentru â căror extindere șl adincire partidul nostru militează consecvent. Pe planul colaborării economice cu țările socialiste — care dețin ponderea principală în relațiile economice .externe ale României — concomiteht cu sporirea Continuă a schimburilor comerciale, se dezvoltă forme tot mai înalte de raporturi, de Ia coordonarea planurilor lă cooperarea și specializarea în producție. Politica țării noastre urmărește dezvoltarea relațiilor de întrajutorare tovărășească-, perfecționarea cooperării în cadrul C.A.E.R., precum și cu toate celelalte țări socialist^ menită să ducă la egalizarea nivelurilor de dezvoltare economică a țărilor șpciă- liste : tocmai în acest fel se evidențiază Că. în tiftip ce. în lumea capitalistă decalajele se mențin și chiar se ădmcesc, socialismul deschide perspectiva lichidării acestora — Ceea ce sporește lhflUența ââ internaționalăRomânia manifestă o preocupare constantă pentru dezvoltarea și perfecționarea relațiilor de lip nou dintre țările socialiste, bazate pe . principiile marxism-iehlnisrrtUIUi și

și celelalte tari

internaționalismului, astfel ca a- cestea să ofere. Un exemplu înalt de raporturi frățești între state su- vefdrtd. Corespunzător imperatlve- Tdf îhternhțidrlâiismului, partldl.il și statul .nostru fag totul pentru a contribui la întărirea unității țărilor socialiste, lg depășirea divergențelor existente, apreciind că deosebirile 30 părefi.nu trebuie în nici un caz să afecteze relațiile de stat, că feste nfefeesat să prevaleze intotdeâuha ceea ce este comun, potrivit intereselor coeziunii — factor esfertțial al- Unității tUturot forțelor antiimperialiste.Poporul român, eare a dus o

SOCIALISTĂ
ÎN ROMÂNIA

SOCIETATE
STAT

rlle de grlu foșnind pe 
plai, / Pădurile cu delicate 
frunze / Doinind ușor pe 
gura mea de rai. H Mi-e 
casa toată titiără și plină / 
De fructe și de faguri și. 
de flori, / Un loc de Vis, de

sat, tînăr ori bătrîn, să nu fie vizitat de el. Qchiul lui albastru, scrutător, observă tot ce e perfectibil, prin filtrul principiului său constant de viață : «un metru pătrat de pămînț este - o pîine». Vara pleacă în zori să asculte cum crește, porumbul. Cînd ciocîrlia îșî trimite primul tril spre soarele abia răsărit, el c de mult pe cîmp. E ceasul la care porumbul pocnește, a- lungindu-se din teacă, lup- tînd cu milimetrii". Despre un alt candidat, din satul Bîrzești, comuna Hîrtiești, județul Argeș. Elena Iones- cu ne scrie „este omul căutat, pentru că nu cunoaște ce este aceea haina e- goismului, punînd înaintea tuturor preocupărilor dragostea de a ridica satul său natal".Din această adevărată antologie cetățenească — corespondența venită de la cititori pe tenie electorale — nu lipsesc știrile sobre, succinte. Cele mai mijite vorbesc de succese în muncă, despre acțiunile cultural-educative organizate în această perioadă, desnre înfăptuirile edilitar-gospo- dărești. Preluîndu-le pentru materialele de sinteză ale ziarului, dăm curș plă-" cerii de a cita numele, cî- torva trimițători : Gheorghe Berechet din Cîmnu- lung-^-Argeș. Alexandru Baciu din Reghin — Mureș, Gheorghe Nemeș din București. Traian BarbMâ- tă din Giurgiu—Ilfov. Mircea Pietreanu din Pitești.
S. ANDON

aceea voi vota la rostul 
tării J Oamenii demni de 
timpul comunist".La această temperatură spirituală, unele scrisori se încheie cu chemări directe : „Trăiască victoria în alegeri 1“ exclamă pensionarul Gheorghe Răducă din Rîmnicu-Vîlcea, îh timp ce un cetățean aflat la extremitatea opusă pe

Ne-a fost dat, adeseori, să constatăm că actul de reculegere Intimă și de meditație concisă asupra buletinului electoral — desemnat prin. Verbul ,,a vota" — poate fi feintilnit, in __ proiecții maiestuoase’, pe liniște deplină, I Cu tei.ro-diferite planuri și la diferi- tunzi și cu privighetori. Hte date calendaristice. Conform prâCtifcli democratice și gârânțiilor legale, votul propriu-zis este secret. Dat pe lingă opțiunea exprimată în cadrul discret al cabinei de Votare, la dată stabilită prin înalt' act normativ, sîhtem înconjurați zi de Zi .Și clipă de clipă de felurite alte moduri de repetate a aceieiâ§1 bpțiunt( public, prin fapte sau cu- vinte rostite îh «ura mare.Deschidem astăzi un top impresionant de „voturi" exprimate deschis, Este corespondența sosită la redacție pe tema alegerilor de ’■ deputățl, Hîttiâ freafpă- tă și cerneala rândurilor parcă strălucește de-atita optimism, de expresii simple. dar tonice, d'e modul în care silabele banale, cuvintele aflate la îndemînă mustesc de vigoarea gin» dului curat.9 martie.O Zi din calendar. O dată. Cit fior liric poate acoperi această cifră șl ăcest cUViht așezate cuminte îh chip de titlu deasupra poeziei trimise de Uffstaehe Arnăutu din Crăiovă ! „De-aîcl, din 
pisc, etl mai privesc 6 dătă ! 
Grădinile cil roșii tranda
firi / Și zările cu aripa cu
rată / Și ploile cimpiilor, 
subțiri. II Eu mai prlveâc 
tezatirele-ascunse I In mi-

Votez de-aceea semnul fe- 
ricirii, / AVid de timp de 
dincolo de timp, ! $1 ara

într-0 fericită filiatltă cu celălalt simbol fundamental, al bunăstării spirituale, deci cu lumina, O spune. în versuri, șl Constantin Pctrilă din Roman : „Votul de azi 
e o lumină, / E piinea al
bă de bucurie I / E pentru 
Viafa noastră senină, / E 
pentru buna Românie l“. •Orizonturile politice fiind seliine, cU perspective

VOT DESCHISdeosebirile de orinduire nu trebuie să cdnfetitUie Uh impediment in călea unor raporturi normale, de încredere ■ șl colaborare. Cdncepînd cbeXiStehța îhtr-Ub mod activ, tarh hoastră a acționat cu inițiativă și realism pentru normalizarea șl dezj- voltarea relațiilor interstatale, pentru extindetea- colaborării economice fără restricții și discriminări— aducînd o. contribuție larg recu- ndșcutâ la conturarea Cursultii noii, spre destindere.La. baza relațiilor sale, externe, România Siiueâbă consecvent principiile egalității In drepturi, respectului reciproc al indepen; deiițeî șl suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, herecurgerii Ia forță și la a- menințarea cu . forța — principii a căror aplicare consecventă asigură atit cadrul propice dezvoltării fiecărei națiuni, cît și consolidarea păcii.Ca rezultat al întregii sale politiei externe, România și-â lărgit ca nipțodătă legăturile sale externe, bucUrîndU-se de un înalt prestigiu pS . arena mondială'. Târâ noastră este astăzi 'cUnoscută ’ pretutindeni ca promotoare neobosită a unor raporturi interstatale prietenești, ca un militant dîrz pentru o nouă ordine mondială, bazată pe dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale.Așa cum este cunoscut, în dez-. voltafea legăturilor internaționale ale României, un rol au avut gîndirea. și secretarului general al ședințele României, . Nicolae Ceaușescu. în cestor ani s-au î . .memorabile, de Io amplă semnificație, înlilnirile tovarășului Nicolae Ceaușescu, in cadru bi și multilateral, cu conducătorii de partid și de stat din celelalte țări socialiste; istoricele . itinerare în țările din Asia, Africa, Orientul Mijlociu, A- merica Latină ; vizitele efectUală în țări capitaliste din Europa, și America. Convorbirile cu aceste prilejuri sau cu șefii de state și guverne care ne-au vizitat țara, marele număr de documente. semnate— tratate, declarații solemne, comunicate comune, acorduri economice,,au,deschis noi,,și a.mplg drizonturi,".au așezat ’jje o temei,ie pulernică;.relațiile de. colaborarei prietenească rediproc aVântâjdâSe, Constituind, totodată un ajx>r,t la âfirthareă principiilor noilor., raporturi democratice intre, state.La 9 martie,r cetățehii Rornâhiel îți vor manifesta din noU pfîfi Vo- tUl. lor adeziunea deplină față de această politică, atit de fodhîcă, hotărîrea de a milita pentru promovarea ei și în viitor, spre binele poporului român, al păcii și progresului,

POLITICĂ

Răsfoind scrisorile sosite în aceste zile la redacție
- ,«

mereu In piscul tmplini- 
riii / Lingă Partid, soldat în primul schimb !“.6-îndUri avîntate, 'gînduri sigure, gînduri fără echivoc. Limpezimea lor se filtrează încă o dată prin certitudinile unei politici fermă, alfe unei politici verificate în practică,, ce și-a arătat roadele și ale cărei rezultate stau ca premisă a viitoarelor cutezanțe. „Ce ne-am propus prin Program Și Directive — scrie Iile Pbpovici din Solea, Suceava — e votul de la 9 mârtie, e pîine, pace și prOgreS". Simbolul pîinii, simbolul belșugului acestui păfnînt („Votăm pen- trU belșug, dragi tovarăși", scrie direct Filofteia Gh. Călina din comuna Sălă- trUc. jUdețul Argeș) revine adesea in . corespondentă.

largi, mobilizatoare, reflecțiile și sentimentele corespondenților se îndreaptă și către reprezentanții politici. încrederea în partid înseamnă și încrederea în cel care-1 alcătuiesc. „în frunte-s comuniștii, Să ne dăm deci votul" — conchide Florian Carata din Piatra Neamț, certitudine care răzbate șl din reflecția mai preocupată a profesorului Nicolae Stăiiescu din Peri- șani-Vîlcea : „Noi vom notări, prin votul pe ca- re-I dăm, pe cei mai buni și mai destoinici gospodari", încrederea in candidați!' Frontului Unității Socialiste este exprimată de Ion Durac din Tîrgoviș- te in următoarea strofă : 
„Se luminează azi conturul 
zării I Cu primăvară / Și 
cu cint exist, / DO

arborele generațiilor, elevul Gh. Mihalache din Ploiești, care > va vota pentru întîiâ dată', cheamă : „Ve- niți la vot 1 Cu fapte mari în muncă, tot poporul votează pentru țară".Trăind intens conștiința răspunderii de cetățean, cititorul se simte solicitat și ca... reporter. Creionul uitat intr-un sertar prinde aripi și fila*'de caiet' dictando se transformă în blocnotes. Receptacol sensibil al realităților, omul muncii devlrie autorul unor veritabile reportaje, fie că ’ e vorba de locuri, fie că e vorba de locuitori. Iată portretul făcut de Petre Trușcscu din Dobîrceni- Suceava unui președinte do cooperativă agricolă și deputat din comuna vetină, Ripiceni : .„Nu e om din

» Cauzei

pregâtindu-se pentru alegeri
Ce trebuie sâ știe cetățeanul

■ :

la Oradea a fost

PENTRU AGENDA DV.

ALBA IULIA

lupță necurmată pentru eliberare națională și socială, și-a manifestat in permanență solidaritatea cu lupta popoarelor împotriva colonialismului, a acordat sprijin multilateral riiișeăfilor de eliberare națională, promovează consecvent o politică de- prietenie și colaborare cti noile state independente. Ea însăși țâră în curS de dezvoltare. România sprijină activ eforturile acestor state dfe a-și valorifica resursele naționale în interesul, propriei propășiri, dă a-și afirma din plin rolul, important ce le revine îti Viața internațională. Se poate a- pl-ecia ca una din realitățile definitorii ale acestor arii faptul că, potrivit orientărilor Congreselor al IX-lea și al X-Iea ale P.C.R., relațiile de colaborare ale României cu aceste țări au înregistrat un adevărat salt calitativ — Cel de-al Xl-lea Congres stabilind orientarea fcrnlă Spie intensificarea și diversificarea lor. S-au Stabilit relații, practic cu totul noi, cu numeroase asemenea state din Asia, Africa,. A- merica Latină, s-au adîncit raporturile politice, s-au extins, și...^ver- . slficat legăturile 'ecoiiismice. Relațiile României cu țările lufniî ' â: treia fie Înscriu ■ caso contribuție! de i ■ seamă la luptă împotriva imperialismului,1 colonialismului și neoco- lonialismului,.. în sprijinul eforturilor pfehtru lichidarea subdezvoltării.Acțiohîfld în spiritul Coexistenței ppșbice, România promovează relații economice, politice, tehni- co-științifice, culturale cu toate țările lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate. P.C.R. pornește constant de lă considerentul că

determinant activitateaP.C.R., pre- tovarâșul .. ... cronica a- înscris ca pagini

Secvențe urbanistice dlh Alba lulld s hotelul turistic „Transilvania" (foto 1) șl bulevardul cu același nume (foto 2) — noua șl moderna arteră de circu- 
1 lație, care străbate de ia un capăt la altul Platoul Romanilor

© Adrese noi în rețeatîa farmaceutică. în anul care ă trecut. rețeaua de farmacii a Capitalei s-a îmbogățit cu unități noi, amplasate îndeosebi îrt cartierele Upde lipsă lof Se făcea simțită : fârmâfciile 27 si 60, în Drumul Taberli ; 82 în Ziduri între Vii : 35 pe șos. Pantelitnon ; 86 în Bercetli ; 111 în Colentina, îh acest an. încă 6 localuri nOi de farmacii vor fi date în folosință : în bd. Ion Șuleă, bd. Păcii, șos. Pantelimon, șos. Giurgiului și pe bd. 1 Mai. -
e Mai multi cititori ne-au solicitat să publicăm prefixele pentru toate localitățile Cu telefonie interurbană automată. Iată-le-: București (90). Arad (360), Alexandria (913), Bacău (931), Brăila (938). Brașov (921), Buzău (974), Buhuși (932), Cluj (951), Constanța (916), Craiovâ (941), Cisnădie (925), Eforie (917), Galați (930), IaȘi (980), Mangalia. (917), Mamaia (918), Neptun (917), Oradea (99D, Pitești (976), Ploiești (971), Prede,al (922), Sibiu (924), Suceavâ (9’87), Sinaia (973), Tg. Mureș (950), Timișoara (961). Pină la Sfirșitul acestei luni va mai fi conectată Reșița ; in martie urmează a fi conectate localitățile TîrgoViște și Deva, iar in aprilie Piatra Neamț,

UNITĂTI DE UTILITATE PUBLICĂ
................................................................. ■ , „ .

o La Craiova, în centrul orașului, se află în Construcție, cu termen de dare în folosință in acest an, un sUpermagăzin. Avind o suprafață comercială de 10 751 mp, universalul craloVean va fi al doilea magazin din țafă ca mărime.® Cetățenii pentru cetățeni. în acest an, în județul Clllj, prin contribuția în băni și in muncă a populației (potrivit .Legii 20'1971), se vor realiza 360 de locuri în grădinițe, 36 săli de Clasă, 120 de locuri în atelierele școlare; totodată, se vor pietrui și repara, circa 1 000 Itm drumuri.• In fiecare Comună, în medie, 15 unități prestatoare de servicii. Cooperația de consum a înființat in satele județului Arad circa 1 000 de ateliere ; practic, fiecărei comune îi. revin, in medife, 15 unițăți prestatoare de servicii. Sătenii arădeni dispun deci de servicii ca la oraș, în acest an Vor mai fi înființate Cel puțin 50 de unități, în special in comunele mai puțin dotate (Dorgoș, Sistarovaț, Semsigiu ș.a.)• „Dacia—Service" din Timișoara a dat recent in folosință o instalație automată de vopsit. O alta este in curs de montare și la centrul din Lugoj al aceleiași .filiale. Concomitent, se execută lucrări de dezvoltare a centrului de la Stamofa-Moravița. In acest an sîht prevăzute, de asemenea, lucrări de construcție și de dotare la subfilialele din județele Arad, Bihof și Căraș-Severin — cehă? ce Va duce la creșterea aproape la dublu a activității specifice pentru „Dacia — Service".
DIN SESIZĂRILE CITITORILOR• Ceasul rău al... ceasornicăriilor. „Vreți să Vă schimbați capacul din material plastic de la ceasul de mină ? Trebuie să bateți pe la ușile a zeci de ceasornicării din Capitală pină să găsiți un meseriaș dispus să facă astfel de „reparații mărunte". Noi nu executăm asemenea înlocuiri — ți se spune — mergeți la unitatea de pe strada. 30 Decembrie nr. 30. Nu s-ar putea ca toate ceasornicăriile să bineVoiasbă a face asemenea reparații ?" (T. Proca, cartierul Drumul Taberil, București).• Risipă de spațiu comercial; „în cartierul Uioara de sus din localitatea noastră — ne scrie I. Nicolae din Ocna Mureș, județul Alba — se face o mare risipă de spațiu. în timp ce în localitate nu există un chioșc de ziare sau o librărie, iar o unitate de încălțăminte a cooperației meșteșugărești stă închisă de cițiva ani,,bucătăria bufetului amenajat în complex, care e atît de ma're că poți întoarce aici un tractor cu remorcă cu tot, stă și ea nefolosită, deoarece bufetul nu servește mîncare caldă. Credem că ar fi cazul (și timpul) să se analizeze folosirea mai gospodărească a acestor spații".® Comandă rapidă după... zece zile ! ..Am predat la unitatea „Nufărul". din Piața Palatului, mai multe obiecte de lenjerie și, în baza chitanței nr, 1586. mi s-a perceput tariful dc- urgență, deci trebuiau să fie gata peste 3 zile. De cinci ori a trebuit să mă- deplasez la respectiva unitate și, de fiecare dată, mi s-a spus : Veniți mîine 1 După 10 zile am primit, în sfîrșit, rufele. De ce se mai încasează tarif de urgență, dacă nu se respectă termenul de 3 zile ?" (M. Nicolae, București, sectorul 6).

dată în folosință 
o nouă și modernă 

aerogaraLa Oradea a fost dată în folosință, marți, o nouă și modernă aerogara. Clădirea va asigură condiții bune traficului de pasageri pe cursele internaționale. sâtisfăcînd numărul mare de călători din numeroase țâri care vin la tratament în renumitele Stațiuni balneoclimaterice' Felix, Stina de Vale și Tinea- Bihor.La festivitatea inaugurării noii aerogări au participat reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, precum și ai Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. (Agerpres)

C.onB.emnâm, cu satisfac» țin, cele, aflate zilele, frecuș te la direcția gene’rală a desfacerii dih Ministerul Industriei Ușoare, cu privire la o recentă analiză Întreprinsă împreună eu comerțul pe tema 6- biectelor destinate fiăml- milUi, a modului in care ele' sint oferite publicului. Concluziile la' care s-a ajuns și, mai ales, măsurile care s-aii luat sint, credem, interesante pentru cititorii noștri.O primă măsură, în curs de materializare, se referă la organizarea unei rețele de magazine șl raioane specializate In vînzareâ obiec» telor destinate căminului. (Unele magazine purtînd chiar firma „Căminul" există, dar prea puține și cu Un profil neprecizat). Nomenclatorul de produse eare se vor găsi In aceste magazine este foarte larg, el cuprinde nu numai produsele de bază, el șl accesoriile necesare instalării sau folosirii acestor obiecte. în felul acesta, Vor fi posibile, simultan, două realizări: mărfurile fiind adunate ia un loc, industria și comerțul vor putea aprecia mai exact dacă ceea ce se produce este suficient, ce completări se cer a fi făcute ; pe de altă parte, cumpărătorul Va fi scutit de multe căutări șl alergături (de pildă, covoarele de pislă — un produs nou al uzinei române de pislă din București — pentru a ;fi lipite de dușumea au nevoie ae » soluție ce

se va găsi in același magazin cine -va cumpără perdele va fi scutit să cutreiere alte magazine pentru galerii, inele, șnururi și" altele necesare instalării perdelelor, toate acestea găsindU-se lâ Ufi loc ; sau cihe va Cumpăta mochetă cU metrul va avea poslbi-

substanțială creștete : cu 500 000 mp mai mult decît in 1974.ple : în acest an se vor livră pieței cu 1200000 mp mai multe perdele decit în1974, ceea ce reprezintă-o Ne oprim aici cu șirul ci- 
.... „a .... frelor, pentru a lăsa spațiucîtorva amănunte legate de efortul de adaptare a întreprinderilor producătoare la cerințele pieței. în ce privește vinzarea lenjeriei de

creștere de 20 la sută ; un spor considerabil vor cunoaște covoarele plușate — 25 la sută mai multe, față de anul trecut (tipurilor cunoscute adăugîndu-li-se

Noi mărfuri și noi magazine
lltatea, tot în magazin, sâ și festoneze marginile tăiate cu ajutorul unei mașini).în privința acelor mărfuri mult solicitate, de cumpărători, a căror prezență permanentă este obligatorie tntr-un magazin specializat. Ministerul Industriei Ușoare — reevaluîndu-și posibilitățile — s-a angajat în suplimentarea cantităților, paralel cu un efort mai mare de a veni în întîm- pinarea cererii «publicului cumpărător. Cîteva exem-

unul nou — covorul cu fir lung, asemănător cu o cergă) ; o Întreprindere de industrie locală din Agnita, vălorlficind cupoanele, produce perne-fantezi, cuverturi etc. ; țesăturile decorative din in, cu atit da multiple întrebuințări, se vor găsi în cantități mat mari (numai în acest trimestru plată primește cu 600 000 mp mai mult decît in perioada corespunzătoare a anului trecut): capitolul pături și pleduri înregistrează, de asemenea, o

pat, anul trecut s-a marcat un progres evident : țot mal multe gospodine au renunțat la procedeul clasic (de a cumpăra pînză metraj și a apela apoi la o cooperativă pentru confecționat), fost mal diversă si atrăgătoare ;dustriei confecțiilor a elaborat cîteva modele de garnituri, la prețuri convenabile si. ceea ce este important, confecționate țhn materiale în culori si contexturi ușor lavabile, care'

deoarece oferta a mai centrala in-

nu necesită călcat. Anul a- cesta, producția de garnituri de pat va spori cu 15 la sută. Creșterea va fi însoțită de o nouă diversificară, in sensul adaptării la Unele cerințe' regionale potrivit Unui studiu al pieței aflat in curs de desfășurare. Aceeași centrală a mai avut o inițiativă : se produc huse pentru fotolii, divane, scaune, în trei tipodimensiuni -și intr-o variată gamă de țeSȘturi. Pentru bucătărie, țesatoriile de in au pregătit cîteva lucruri mtere- » sânte: fețe de masă cu șervețele din țesături de in cu poliester (foarte frumos colorate și lesne de întreținut), ștergare, calendare imprimate, diverse și cochete șorțuri de bucătărie. Totodată, magazinele a- mintite vor putea pune la dispoziția publicului produse sau accesorii pe care, în momentul de față, nu prea știi unde să le cauți : saltele și perne, plăpumi, cuverturi și o serie de articole mal mărunte, dar fără de care nu se poate face treabă intr-o gospodărie, înființarea acestor magazine, precum și. preocuparea vădită de a le da un profil cit mai apropiat de cerințele cumpărătorilor constituie o .reușită a colaborării strînse dintre industria ușoară și comerț, colaborare ce ar trebui, poate, îmbunătățită și în alte domenii ale aprovizionării populației, cu aceleași bune rezultate.
Rotlica ȘERBAN

(Urmare din pag. 1)riiea tul rate lată
acestui județ a căpătat drep- de a se constitui in adevă- dinastil specializate pe ramuri, de ce a sublinia că Întreaga producție industrială județeană aanului 1938 a fost realizată anul trecut in numai șapte zile, sau că, produse ale economiei județului se exportă in peste patruzeci de state ale globului, multe dintre ele cu vechi tradiții industriale, este totuna cu a face din extraordinar măsura cea mâi dreaptă pentru realitatea de azi. Dar este un extraordinar comunist, extraordinarul de fiecare zi al unei lumi conștiente de sine și de rostul său pe pămîntul românesd;Un temei însă trebuie să fie, nu-i așa, pe temeiul cărei rațiuni decese naște și se cristalizează acest aparent miracol ? Există in ființa muncitorului sau a inginerului român un geniu nativ al inventivității tehnice, pe care numai o revoluție industrială ca a noastră, dirijată' de principii socialiste, l-a pus în situația să explodeze din magma așteptării de secole și să se afirme cu autoritate nu ■ doar pe plan national, ci și in contextul confruntării cu valorile de e- gaiâ mărime internaționale. Nu-i vorba numai de însușirea secretelor lunor tehnologii oricît de. complicate, sau de aplicarea pe mașini a unor ■știute ecuații matematice, de rapiditatea cu care simplul ucenic se integrează în procesul de producție, sau de puterea de a smulge mașinii o ' productivitate uneori nebănuit de mare, ci de acele virtuți latente de • creație, invenție și descoperire științifică, datorită cărora este sigur că visul nostru de a atinge nivelul unor tari superior dezvoltate din acest punct de vedere e pe cale de a de- . v§ni certitudine. Strălucit exemplu de materializare a geniului inventiv românesc îl. constituie cercetătorii

din laboratoarele întreprinderii de electroni pentru sudură sau făuritori! de cristaluri în â căror structură vibrează culoarea și cintecul. autori ai unor atit de îndrăznețe formule în specialitatea lor și de atit de mare răsunet printre inch nu-i nici o în competiția cu aceștia le este deplin asigurată. specialiștii străini, îndoială că' victoria paExistă, de asemenea, o curățenie sufletească, morală, a cărei prospețime se păstrează mereu neaiterată.

proces de formare a unor conștiința ferme de comuniști.Viitorul se organizează încă de pe-acum, potrivit direcțiilor Programului aprobat de Congresul al XI- lea al Partidului Comunist Român, și foarte aplicat pe realitățile obiective ale județului. Adică, a cere inteligentei tuturora să-i descopere fiecărei așezări umane rezervele de materie primă, ănume ca umanitatea de la fața locului să-și creeze propria legitimare economică. A gîndi amplasarea Capacităților industriale în

cifice. A te împotrivi naturii uneori devastatoare, prin desecarea a zeci de mii de hectare sau prin combaterea eroziunii solului pe alte zeci de mii de, hectare. A prevdni alunecarea terenurilor in zona de deal și de munte și a- reface arboretele slab productive sau degradate, a gîndi chiar și la regenerarea pajiștilor naturale pentru fertilizare sau a revitaliza vocația pămintului pentru ceea ce îi este foarte propriu : vita de vie. A obliga pămîntul Să se respecte pe sine și să dea recoltele mănoase de care
Extraordinarul de fiecare zi

cialism simt nevoia unor așezăminte de cultură cit măi prestigioase. A ști să păstrezi în puritate absolută cintecul, jocul și portul românesc, pentru ca echipele constituite anume să poarte gloria străveche a acestor plaiuri peste cît mai îndepărtate țări și mări. A face din tabăra de sculptură originală de la Măgura amplu • și impresionant muzeu în. aer liber, punct de referință pentru istoria artei moderne românești și centru de interes international. A gindi. a reflecta. a socoti, a proiecta, nenumărate infinitive ale voinței de a înscrie cu tot cinant te sub semnul epocii socialiste ce poate fi mai demn și fas- pentru condiția de om.foarte succint, ce probleme
cu trăsături foarte specifice, definitorii pentru ideea ce se conturează încă, de pe acum despre dezvoltarea plurivalentă a personalității umane in comunism. Chiar dacă se apelează ia unele forțe din afara județului, pentru completarea necesarului de specialiști, aceștia sint obligați să se supună unui fel de examen mutual de rigoare etică și cetățenească, fără de care nu e cu putință cuprinderea lor in colectivele respective de muncă. A deveni astfel cetățean al județului Buzău înseamnă, maipresus de orice, a răspunde unor e- xigente de atitudine și comportament, ale cinstei și dăruirii in pro» cesul de producție, pe care factorii de conducere ai județului le promovează și le impun la toate nivelurile de viată socială. Pe de altă parte, multele șc.oli profesionale care au luat ființă în ultima vreme vin să se adauge acestui efort susținut de a-și pregăti cadre proprii de înaltă calificare, in spiritul și litera aceluiași

funcție de coridorul curentilor de - aer, dintre simple și munte, pentru oa nici o clipă să nu prime.iduleștl cU poluarea suflarea omenească respectivă. A merge pe ape in sus, ca noi Meșteri Manole ai acestui veac, pentru a găsi locul cel mai nimerit de proiectare a barajului de la Si- fiu. cu destinația foarte clară de a alimenta cu apă capitala județului si de a concentra in lacul de acumulare debitul necesar irigării a peste cincizeci de mii de hectare din partea de sud a județului. A depune trudă grea de convingere a oamenilor risipiți pe zeci de kilometri de cociaufi de munte . să renunțe Iasihăstria lor bătută de vînturi și In afara oricărui flux de civilizație modernă, pentru a se aduna in vetre de sat concentrate, cu perspectiva unor certe urbanizări. A constata că există o problemă a femeilor, care vor să-și onoreze dreptul de egalitate cu bărbații muncind, și trebuind să planifici anume pentru ele unități spe-

totdeauna este capabil, dac^-1 tratezi rațional. A analiza de pe-acum proiectele unor noi ramuri industriale, care se denumesc simplu : e- lectrotehnică și fibre sintetice, tricotaje și contactori, organe de a- samblare și turnătorie de piese de mașini-unelte, accesorii de cauciuc și sticlărie de menaj. A spori cu noi elemente legitățile care daU așezării Nehoiu, loc unde funcționează singura fabrică de mobilă din tară, din cauza condițiilor geografice, dicată pe verticală, dreptul să Cheme oraș. A reflecta asupra vremii- cînd.- datorită introducerii tensive a mecanizării, ponderea populației ocupate în agricultură se va micșora cu procente considerabile in favoarea populației care va trebui să facă față impresionantului proces de creștere industrială. A nu pierde din vedere că promoțiile de elevi în creștere numerică au nevoie de noi școli specializate, iar generațiile <le intelectuali formați in so-

Iată.și planuri stau pe masa de lucru a celor care răspund de destinul județului Buzău. Nimic nu este uitat sau lăsat in afara- previziunii, științifice, nici o parte a geografiei județului și nici un potențial uman nu sint ignorate, o nouă civilizație este gindită să ia ființă pe aceste meleaguri, la dimensiuni proporționale’ cu măreția și in parametri la fel de cuprinzători pe cit de necuprinzătoare sint, efervescența creatoare și sufletul omenesc al Buzăului.
riseln-

în februarie 1968 și în octombrie 1973, județul și oamenii săi au fost cinstiți de vizitele de lucru ale secretarului general al Partidului Comunist Român — tovarășul Nicolae Ceaușescu. Indicațiile date cu aceste prilejuri stăruie și-acum în conștiința oamenilor de-aici, un suflu nou de viață, de concepție, de inițiativă, de cutezanța aduce mereu aminte de copleșitoarea sa personalitate. Numai așa se explică de ce prezentul și l-a luat cu. sine. în spirit șl in faptă, pentru toate cite viitorul așteaptă să se împlinească în numele său.

partldl.il
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Adunările generale ale oamenilor muncii constituie forul muncitoresc suprem de conducere a activității e- conomice din unitățile 'socialiste. în fața adunărilor generale, comitetele oamenilor muncii sint chemate să înfățișeze, prin dări de seamă, un bilanț al activității fiecărei unități, sarcinile de viitor și măsurile pentru indeplinirea lor, sînt obligate să informeze despre modul în care au condus treburile întreprinderilor și și-au îndeplinit atribuțiile ce le revin prin lege. în acest cadru democratic, concomitent cu dezbaterea și soluționarea problemelor legate de realizarea' planului, adunările, generale trebuie să-și exercite din plin, nestingherite, dreptul de control asupra activității .desfășurate de organăle de conducere colectivă.La întreprinderea de mecanică fină și fabrica de încălțăminte „Progresul" din București, întreprinderea textilă „Ardeleana" Satu-Mare, treprinderea talurgică din cău, Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava ș.a. adunările au realizat o analiză scrioa- --------------------să, profundă, responsabilă a activității comitetelor oamenilor muncii, au formulat critici îndreptățite și propuneri constructive menite să îmbunătățească stilul și metodele de muncă ale organului de conducere colectivă, să sporească eficacitatea deciziilor sale. .— Din practica de pînă acum, ne-am convins că între adunarea generală și comitetul oamenilor mun- . cii nu pot exista vederi deosebite, moduri diferite de acțiune t dimpotrivă, în conlucrarea fructuoasă dintre ele se cimentează unitatea de voință și acțiune, absolut necesară pentru găsirea celor mai eficiente căi si măsuri de valorificare tot. mai intensă a resurselor interne de sporire a producției si eficientei, pentru realizarea sarcinilor de plan, a angajamentelor asumate în întrecere. Aceasta nu înseamnă nicidecum că dreptul de control al adunării generale asupra activității comitetului s-ar putea realiza într-o manieră concesivă, de tolerantă. Am cerut și vom cere întotdeauna ca analiza stilului și metodelor de muncă ale organului de conducere colectivă să fie obiectivă, să fie străbătută de spirit critic și autocritic, de dorința sinceră de a face ca munca noastră să fie mai bine organizată, mai rodnică.' Aceste qpinii le-am notat într-una din unitățile amintite — Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava — cu o zi înainte de începerea adunării generale a reprezentanților oamenilor muncii și aparțin secretarului comitetului de partid al com-

binatului. ing. Cornel lonescu. Dln- tr-un sondaj la care au ■ participat 8 membri muncii și comitetului argumente . . _.. ______ ______ ______a perfecționa permanent activitatea comitetului oamenilor muncii.«Iată răspunsurile primite înainte de adunarea generală :1. Cum apreciat! activitatea comitetului oamenilor muncii ?
•

ai comitetului oamenilor 12 lucrători „din afara1' aveam să aflăm si - alte în favoarea cerinței de

bună — 18 răspunsuri satisfăcătoare — 4 răspunsuri nesatisfăcătoare — nici un răspuns.
Ce neajunsuri constatat! In acti-2.vitatea acestuia 7

capul locului retine atenția că. practic, marea majoritate a participan- tilor la sondaj apreciază ca bună activitatea comitetului oamenilor muncii. O opinie colectivă, cu un incontestabil corespondent. în realitate: rezultatele obținute de acest colectiv în anul trecut — cînd planul a fost depășit la toți indicatorii — realizările din prima lună a anului, cînd s-a înregistrat o productie-marfă suplimentară de 2.3 milioane lei, ca si faptul că acest harnic colectiv — aflat, în prezent, printre cele fruntașe din industria chimică — va raporta peste cel mult două luni îndeplinirea’ sarcinilor pe Întregul cincinal.Dar maturitatea colectivului eonv
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La Combinatul de articole tehnice din cauciuc Jilava
Ciubeică,repre-

■ TE

• lipsă de operativitate în desfășurarea ședințelor (8, răspunsuri) • repartizarea neechilibrată a sarcinilor pe toți membrii comitetului (4 răspunsuri) • lipsa unui control riguros. la fata-locului. în legătură cu aplicarea si efectul măsurilor stabilite (3 răspunsuri) • reprezentanții oamenilor muncii nu își fac simtită . prezenta în mijlocul colectivului în care lucrează (2 răspunsuri) * 3 participant! nu au semnalat nici un neajuns.3. în ce direcții socotit! că trebuie să acționeze comitetul pentru îmbunătățirea stilului și metodelor sale de muncă ?Cîteva propuneri mai interesante : „să se precizeze mai bine sarcinile comitetului și cele ale colectivului de conducere operativ" ; „ordinea de zi a ședințelor de comitet să fie mai bine conturată tematic, pentru ca problemele să fie mai profund analizate" : „reprezentanții oamenilor muncii, ca si ceilalți membri ai comitetului să informeze operativ — in 1—2 zile — pe toti lucrătorii în legătură cu deciziile care se iau" ; „fiecare membru al comitetului să participe activ la ședințele de 'comitet. să ia cuvîntul. să formuleze observații, propuneri ș.a." ; „se impune revitalizarea comisiilor pe domenii ale comitetului oamenilor muncii, a căror activitate este, la ora actuală, sub posibilități". #Ar fi. desigur, multe de spus In legătură cu aceste răspunsuri. Din

binatului este evidentă nu numai pa planul strict ai producției, ci și pe cel politic, atunci cind este chemat să analizeze principial activitatea propriului organ colectiv de conducere. Analiza este fermă, sinceră, precisă, fără echivoc. Este o analiză muncitorească, responsabilă, comunistă. Neajunsurilor li se spune p« nume, tocmai pentru a putea fi înlăturate operativ. Răspunsurile la sondaj siriț o dovadă concludentă în acest sens. O dovadă ce avea să fie confirmată și în adunarea generală la care am participat.Așadar, cunoșcind plusurile și minusurile activității comitetului oamenilor muncii, să vedem cum s-a prezentat acesta în fața adunării generale. La început, directorul combinatului, dr. ing. Liliana Corîci, a spus : „înainte de a da citire dării de seamă, îmi fac datoria de a informa adunarea generală în legătură cu modul în care comitetul oamenilor muncii a rezolvat propunerile lu- formulate la' precedenta O singură propunere nucrătorllor adunare.s-a putut finaliza din motive independente de noi două, cămine muncitorești — dar precizez că acestea se vor realiza in acest an".Darea de seamă a prezentat . un reușit tablou al activității comitetului oamenilor muncii, fiind pătrunsă de spirit critic și autocritic ; au urmat apoi dezbaterile — vii, interesante, cu un conținut bogat da

construirea a

idei și propuneri. în ce ne privește, ne vom opri numai lâ cîteva intervenții care s-au referit direct la activitatea comitetului oamenilor muncii :Constantin Virgil, muncitor : „A- preciez ca bună .activitatea desfășurată de comitetul oamenilor muncii, precizînd, totodată, că sînt necesare unele măsuri în vederea îmbunătățirii stilului de muncă.'Am î'n vedere, printre altele, întărirea spiritului de răspundere a membrilor comitetului, în scopul aplicării neîntârziate a tuturor măsurilor care se stabilesc și asigurarea unu! control • riguros pentru îndeplinirea lor".Barbu Nițulescu.v- contabil-șef: „Rezultatele financiare ale combinatului puteau fi mult îmbunătăți- [te dacă primeam un sprijin permanent, substantial din partea comisiilor pe domenii. Este, cred, și o lipsă a noastră, a ■ celor din comitet,| faptul că nune-am ocupat te- . meinic de activi- I zarea 1 misii,rea lor".Petre muncitor, zentant al oamenilor muncii in comitet : „Trebuie să ne organizăm mai bine munca în cadrul comitetului. Este drept, centrala și ministerul ne obligă deseori să abordăm. în ședințele de comitet, o seamă de probleme, care ar putea fi rezolvate Intr-un alt cadru, de pildă, de către comitetul de conducere operativ, care se întrunește mai des. în decembrie anul trecut, pe ordinea de zi a ședinței de comitet am avut 8 puncte. Or, nu este greu de presupus că această diversitate de probleme poate duce ușor la superficialitate și formalism".Sondajul nostru ca și intervențiile din adunarea generală relevă că în această întreprindere oamenii nu trec cu vederea unele neajunsuri din activitatea organului de conducere colectivă, chiar dacă în ansamblu își îndeplinește bine atribuțiile ce-i revin. Stă în puterea comitetului oamenilor muncii de aici, care a acumulat o valoroasă experiență' in decursul anilor, ca — sub directa conducere a organizației de partid — să lichideze neîntârziat lipsurile a- 'mintite și să afirme în practică un stil de muncă mai dinamic, mai eficient, pa măsura . capacității cadrelor sale, a sarcinilor ce-i revin în conducerea și organizarea întregii activități pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan.
Horea CEAUȘESCU 
Viorel SAJLAGEAN
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Contravenția este dovedită,
se caută vinovatul

4'

<■Anul trecut, în luna octombrie. Consiliul popular al orașului Șimleu-Silvaniei a ina- intat Ministerului A- griculturii, Industriei Alimentare și Apelor o documentație pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a suprafeței de 16 000 mp, precum și pentru folosirea temporară a 23 000 mp. In documentație se menționa că terenul respectiv este necesar pentru executarea lucrărilor de alimentare- cu apă a, orașului. Pînă aici, toate bune și la locul lor. La verificarea pe teren s-a oonstatat însă că, de fapt, jumătate din suprafață (8 000 mp) era scoasă din producția agricolă, pe aceasta fiind construite 9 puțuri, un bazin de captare a apei' și o magazie de materiale. Cum s-a ajuns la această situație, cînd se știe că Legea fondului funciar prevede

clar că terenurile agricole pot îi scoase din circuit și . ocupate numai după primirea aprobării legale ? Cum in acest caz nerespectarea legii era evidentă, s-a întocmit procesul verbal de contravenție nr. 140 561, din 14 octombrie 1974, pe care tov. Vereș Ștefan Iosif, vicepreședinte al consiliului popular orășenesc, l-a semnat, recunoscind de fapt contravenția să- vîrșitâ. Dar, la 21 octombrie. tov. vicepreședinte al Consiliului popular orășenesc Șimleu-Silvaniei trimite Ministerului Agriculturii o contestație, în care se • arată, printre altele: „Consiliul popular al orașului Șimleu- Silvaniei nu a fost și nici nu este beneficiarul acestei lucrări și nici titular de investiție. Beneficiarul este fosta întreprindere de gospodărire comunală și locativă Șimleu-

Silvaniei, actualmente intreprinderea județeană de gospodărire comunală și locativă, iar titularul de investiție este Comitetul executiv al Consiliului popular al județului Sălaj." Și așa, prin schimbarea denumirii unei întreprinderi, se ajunge la concluzia că vinovăția recunoscută nu-i de fapt vinovăție încălcarea legii ii privește pe alții. Cert este că pămintul a fost irosit. Cooperativa a- gricolă Zalău nu cultivă acest teren și nici nu poate să îl scadă din planul de producție. Și, in sflrșit. cum rămîne cu obligația consiliului popular de a urmări apărarea și conservarea terenurilor agricole, de a nu permite nimănui să sustragă producției agricole nici o palmă de pămint ?
Ion TEODOR
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Tăcerea
\

nu e întotdeauna
de... aurTermenul de punere in funcțiune a primei capacități de producție, din oadrul Fabricii de produse din beton celular autoclavizat din Adjud, județul Vran- cea, a fost stabilit pentru data de 31 decembrie 1974. Dar nici acum prima capacitate nu produce. Cauza principală constă în faptul că unii furnizori nu au livrat încă instalații și utilaje la termenul fixat în contract. întreprinderea mecanică din Timișoara continuă să păstreze „tăcerea", manifestată cu cîteva luni în urmă.Reamintim unității timișorene obligațiile

contractuale neonorate : 3 greifere hidraulice, cu termen de livrare reactualizat pentru data de 30 septembrie 1974, în conformitate cu contractul nr. 269 din 1973. Diverse subansamble de completare au sosit pe șantier de 6 luni și nu pot fi folosite, iar beneficiarul — în așteptarea celor trei greifere — este a- menințat cu plata unor penalizări pentru pășirea timpului staționare. Mai, de- de ___ ,________ ____ t este vorba de un pod rulant de 10 tone și de o macara capsă, de 5 tone, cu termen de expediere reactualizat tot pentru 30 septembrie

anul trecut. Această „tăcere" prelungită a întreprinderii mecanice din Timișoara se. conturează în imaginea unui... munte de 8 000 metri cubi materiale de zidărie din beton celular autoclavizat și plăii termbizolante,. care trebuiau să se afle pe șantierele de construcții. Interveni țiile. telefonice și deplasările beneficiarului la Timișoara n-au reușit pînă acum să spargă „tăcerea", care numai de.» aur nu poate fi.
Dan DRAGULESCU 
corespondentul 
„Scinteli"

Datorită înaltului grad de dezvoltare economică și socială, a puternicului său potential industrial, județul Brașov se numără printre marii consumatori de energie electrică și combustibil ai țării. Iată de ce problema utilizării cît mal raționale ,» energiei electrice și' combustibilului 
se înscrie firesc drept una din preocupările majore Și constante ale consiliului popular județean. încă de la apariția, în 1973, a hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și a Decretului Consiliului de Stat, Consiliul popular județean Brașov a acționat cu toată fermitatea — sub directa și permanenta Îndrumare a comitetului județean de partid — ■ - pentru .inițierea , unor largi acțiuni care să- - ducă • la folosirea cît mai judicioasă a energiei electrice și combustibilului, la reducerea consumurilor exagera-; te, la înlăturarea risipei în toate domeniile de activitate, lâ fiecare loc de mutică, instalație, utilaje.Punctul de plecare l-a constituit întocmirea unor programe concrcto de măsuri la nivelul fiecărei unități economice,secție și chiar atelier, prin care se urmăi'ește' ca pînă la finele acestui an să fie lichidate în mare cauzele ce generează consumuri exagerate de energie electrică și combustibil, indiferent sub forma care se prezintă. Un număr de 126 măsuri mai importante, din care unele ,cu un caracter mai larg, sînt cuprinse ■ în programul Întocmit Ia nivelul județului, sarcina urmăririi lor revenind cadrelor de conducere și specialiștilor din Consiliul județean de control muncitoresc al activității economico și. sociale, din consiliul popular județean și din inspecțiile de resort. Ceea ce aș dori să. subliniez în mod deosebit este faptul că acțiunea de urmărire a programelor de măsuri, a modului în oare sînt respectate prevederile lor nu a avut și nu are un caracter de campanie. Această problemă s-a situat în mod constant pe agenda noastră de lucru, ca una din problemele majore și prioritare. Ea a făcut și face obiectul unor analize și dezbateri periodice, atât la ni-
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vel județean cît și la nivelul: celorlalte organe și organizații de partid și de stat, 'r întreprinderi. Colective formate din activiști, împreună cu specialiști, întreprind periodic controale și analize asupra stadiului în care sînt aplicate măsurile cuprins» In progrămele amintite, iar concluziile reieșite sînt apoi- dezbătute, in cadrul unor ședințe Ia nivel județean, cu cadrele.de conducere din unitățile respective — cărora li, se cere să. intervină operativ pentru eliminarea neajunsurilor constatate.In. paralel cu măsurile . de ordin tehnic și organizatoric întreprinse în unitățile economica, organizațiile de
în lumina hotărîrilor 

Congresului al XI-lea al P.C.R.

■> :

întreprinderea de elemente pneumatice pentru aparate de mâsurd și control, datâ în funcțiune in andl 1974, pe 
platforma industrials a Bîrladului. în fotografie i 6ec{ia montaj al aparatelor do mosurâ șl control

Foto t V. Botoșann

(Urmare din pag. I)Mijlocul principal de sporire a producției de cereale îl constituie creșterea randamentului la hectar. Pentru a se obține producții medii superioare, pentru a se ridica nivelul general al recoltelor, maximă grijă trebuie acordată in fiecare unitate respectării tehnologiilor stabilite, folosirii soiurilor si hibrizilor indicați pentru fiecare zonă. între măsurile agrotehnice, o Însemnătate deosebită are fertilizarea terenurilor cu cantități sporite de îngrășăminte naturale și chimice, pentru a spori rodnicia pămîntului.în toamna trecută și în iarna acestui an au fost transportate la cimp peste 8,3 naturale, suprafață Este insă cantitățile care există in fiecare unitate agricolă și timpul deosebit de favorabil transportului din această iarnă. Această lucrare a întârziat mai ales în cooperativele agricole din județele Teleorman, Olt, Timiș, Arad, Satu-Mare, Covasna, adică tocmai în zonele în care solul are mare nevoie de îngrășăminte.. Iată de ce, în aceste zile, fertilizarea unor suprafețe fit mai mari cu îngrășăminte naturale trebuie să constituie o preocupară de prim ordin.Cu cea mai mare grijă trebuie folosite ingrășămintele chimice, apli- cîndu-le în funcție de teren și cerințele plantelor. La această dată se constată inegalități între o unitate agricolă și alta,' între diferitfe județe, în ce privește suprafețele fertilizate

milioane tone îngrășăminte fiind fertilizată astfel o de circa 300 000 hectare, puțin dacă avem în vedere

cu îngrășăminte chimice. în timp ce în cooperativele agricole din județul Teleorman au fost fertilizate 73 la sută din cele 100 000 hectare cu griu prevăzute în plan. în județul vecin — Ilfov — această lucrare s-a făcut pe numai 41 la sută din suprafața ce urmează a fi fertilizată. In județul Vaslui' au fost fertilizate 81 la sută din suprafețe, iar în județul Iași numai 45 ar putea acțiunea năt urilor rilor ce se vor însămința cu cereale în această primăvară să fie intensificată, să se execute cu cea mal mare răspundere, pentru a se obține sporuri mari de recoltă și cît mal economice.Desigur, volumul cel mal mare de lucrări din tehnologia cerealelor se va executa odată cu pregătirea terenului și trecerea la însămîntările de primăvară. Aceasta presupune o temeinică organizare a muncii — consolidarea echipelor și brigăzilor —- pentru a întrona mai multă ordine și răspundere în executarea lucrărilor pe suprafețele angajate în acord global. De asemenea, trebuie continuată cu mai multă hotărîre acțiunea de constituire a echipelor mixte de mecanizatori și cooperatori, care să răspundă de efectuarea tuturor lucrărilor — de la pregătirea terenului și pînă La recoltat. Buna organizare, ordinea și disciplina sint pîrghii ho- tăritoare pentru executarea tuturor lucrărilor ia timp și în condiții calitativ superioare, de care depinde 'obținerea de recolte mari pe toato suprafețele, în toate unitățile.

la sută. Și exemplele continua. Este, necesar ca de fertilizare atît a semă- de- toamnă, cît și a terenu-

Sporirea producției de cereale impune să fie ridicată pe o treaptă superioară Întreaga activitate a inginerilor agronomi, a celorlalte cadre tehnice din agricultură. Pentru a-și Îndeplini misiunea, pentru a-și exercita profesiunea — așa cum arăta secretarul general al partidului — inginerii, specialiștii trebuie să lucreze concret. Direct răspunzători producțiile ce se realizează, ei bule să-și desfășoare activitatea teren, în cîmp, unde se ară și se ln- sămîntează. în mijlocul cooperatorilor «i mecanizatorilor, pentru ca fiecare hectar ce se cultivă cu cereale șă fie lucrat după toate regulile agrotehnicii moderne, științei agricole.Nu peste multă vreme va începe campania agricolă de primăvară — primul mare 'examen ce va trebui trecut cu succes de către oamenii muncii din agricultură pentru a înfăptui sarcina trasată de conducerea partidului de a se obține in acest an peste 20 milioane tone de cereale, îndeplinirea acestei sarcini importante depinde, înainte de toate, de producțiile care se vor realiza in fiecare cooperativă agricolă și întreprindere agricolă în parte, de modul In care va munci fiecare cooperator, mecanizator și specialist. Pretutindeni. sub directa conducere și îndrumare a organizațiilor de partid, să se acționeze în lumina indicațiilor formulate de secretarul general al partidului, a îndemnurilor cuprinse 
în chemarea consfătuirii, pentru ca— printr-o muncă bine organizată, desfășurată cu hărnicie și pricepere— să se obțină in acest an o recoltă bogată de cereale I

de 
tre-

P«

partid, consiliile populare acționează cu aceeași hotărîre pentru dezvoltarea conștiinței civice a oamenilor, pentru a gospodări mai bine energia e- lectrică și termică, pentru a înlătura risipa. Această problemă a fost larg dezbătută cu asociațiile . de cețăteni, în cadrul adunărilor cetățenești, Ia întâlnirile cu deputății sau cu alte diferite prilejuri. Publicațiile scoașe de consiliul popular județean, presa locală au, de asemenea, un rol important în aplicarea în viață a indicațiilor conducerii de partid și de stat <în această problemă.După cum era și firesc, măsurile și acțiunile intreprin.se la toate nivelurile au prins viață. Astăzi putem afirma cu certitudine că multe din cauzele care au generat un consum exagerai de energie electrică și termică au fost lichidate, iar altele se află în curs de a fi înlăturate. Una din acțiunile de maximă importanță în a- ceastă direcție — subliniată cu pregnanță de conducerea partidului — căreia i s-a acordat întreaga atenție, este întocmirea bilanțurilor energetice, în prezent, această acțiune este-realizată in proporție de circa 80 la sută pe județ, urmind ca intr-o perioadă relativ scurtă să fie practic încheiată.Printre măsurile care au avut și au un efect major, aș aminti -în primul rlnd pe cele luate la nivelul I.R.E. Brașov, unul din coordonatorii d.irectl Și marii consumatori de energie electrică șî termică. Prin acțiunii» întreprinse s-a reușit să se realizeze, la nivelul anului trecut, o economia de circa 12,6 milioane kWh energie și’ 8 391 tone combustibil convențional, la care se adaugă alți aproape 6 milioane kWh — economisiți prin raționalizarea consumului de energia electrică la populație și a iluminatului public. ’La nivelul județului, economiile sa cifrează la aproape 30 milioane kWh (energie electrică) și 34 769 tone (combustibil conventional). Căile : în primul rînd, prin înlocuirea unor instalații și utilaje cu randamente scăzute — cum ar fi, de pildă, înlocuirea unui riiare număr de compresoare cu piston la întreprinderile de tractoare și de autocamioane cu turbo- compresoare, care au randamente superioare și funcționează cu un consum scăzut de energie electrică, a unor cubilouri la turnătoria întreprinderii de tractoare și a unor arzătoare vechi cu altele avind randamente mai bune. Pe aceeași linie se înscrie și o altă măsură care va avea un efect deosebit de important In reducerea consumului de gaze .naturale, și anuma construirea a două cuptoare .de var moderne — lucrare ce'se află In curs ; aceste cuptoare vor înlocui cele 29 de cuptoare de tip vechi, care aparțin unităților economice ale consiliilor populare. O altă măsură importantă a constituit-o înlocuirea și modernizarea unor tehnologii depășite care consumau cantități ridicate de energie electrică sau termică. Un exemplu : prin perfecționarea procesului tehnologic la instalația de

metanol nr. 1 din cadrul Combinatului chimic din orașul Victoria, consumul de energie electrică a scăzut cu circa 200 kWh pe tona de produs. Numai pe această cale se realizează o economie anuală de peste 3 milioane kWh. O altă importantă măsură — aplicată, de astă-dată, în întreprinderile constructoare de mașini — o constituie extinderea procedeului de încălzire a pieselor prin inducție în locul încălzirii cu flacără. Realizări s-au obținut și pe linia recuperării căldurii din gazele arse, ca și a condensului. Unele întreprinderi, ca „Tractorul", „Rulmentul" și altele, și-au realizat cu forte proprii recuperatoare de căldu- - ră. Dar această problemă nu va putea-x fi rezolvată în totalitate decît atunci' cînd asemenea utilaje vor fi asigurate de o întreprindere specializată la nivelul întregii eccnomii natio- demne de reți- înregistrat și în do- recuperării resurselor e- secundare. Din cele
male. Progrese nut . s-au meniul nergetiee331 000 tone combustibil convențional, Ia cit au fost evaluate anul trecut pe județ aceste resurse, s-au recuperat 225 400 tone combustibil convențional. Meritorii sînt în această direcție acțiunile întreprinse de Combinatul chimic din Făgăraș — căruia îi revin aproape jumătate din valorile recuperate. Pe de altă parte, numai prin recuperarea condensului la un număr de. 17 unități industriale — nu din cele mai mari — s-au economisit la nivelul anului trecut circa 3 600 tone combustibil convențional.Deși meritorii, realizările obținute pînă acum în județul Brașov pe linia gospodăririi raționale a energiei e- lectrice și combustibilului nu pot fi considerate pe deplin satisfăcătoare, deoarece posibilitățile existente în acest domeniu sînt mult mai mari. Trebuie să recunoaștem că nu peste tot s-a acționat cu Întreaga fermitate și energie pentru închiderea ro-, binetelor care mai duc la un consum! exagerat de energie electrică și termică. Mai avem unități, și din păcate nu din cele mai neînsemnate,! care, deși au inițiat unele măsuri bune pentru raționalizarea consumului de energie electrică șl termică, au depășit în cursul anului trecut co- tele stabilite. Alte unități n-au acționat așa cum erau indicațiile pentru înlocuirea și modernizarea unor utilaje și în primul rînd a cazanelor „Metalica" și a arzătoarelor din cadrul centralelor termice.Pentru a impulsiona acțiunea de transpunere în viață a recomandărilor făcute nu o dată de conducerea partidului și statului nostru privind raționalizarea consumului de energie electrică și combustibil și a mobiliza colectivele întreprinderilor, întreaga populație a județului la intensificarea eforturilor în această direcție' — ne-am propus ca, încă în cursul lunii februarie, să analizăm din nou, la nivelul unităților economice și al județului, stadiul aplicării măsurilor cuprinse în programele întocmite și să procedăm la completarea acestora' cu alte măsuri reieșite cu ocazia sondajelor și analizelor efectuate recent. Socotim însă necesar ca eforturile noastre să fie mai mult sprijinite de către organele centrale și întreprinderile car.e au sarcini în vederea asigurării unor instalații și u- tilaje cu randamente sporite.Rezultatele obținute pînă acum ne dati garanția că indicațiile conducerii de partid și de .stat tru o gospodărire cit mai judicioasă a energiei electrice și combustibilului vor fi aplicate în viață și că, la. sfirșitul acestui an. comitetul județean de partid, consiliul popular județean vor putea raporta partidului că toate unitățile economice ale județului s-au încadrat in consumurilo stabilite.

Ing. Pavel ARON 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Brașov

i:. ■■ ‘ ----------

LA ÎNTREPRINDEREA „ȚESĂTURA" IAȘIMODELE ȘI PRODUSE NOIîn 1974, colectivul de textiliști 
de la întreprinderea „Țesătura" din Iași a livrat beneficiarilor interni și externi țesături. în modele noi și reproiectate în proporție de 71 la sută din producția totală. Pentru 1975, deși producția crește cu 10 la sută față de planul anului trecut, a- cest harnic colectiv și-a propus să realizeze o producție de țesături în modele noi și reproiectate în proporție de 90 la sută 
din valoarea produselor finite. Inginerul Aurel Zvon ar u, șeful atelierului de creație, ne prezintă noutățile anului. „Pentru realizarea noilor modele. întreprinderea noastră și-a întocmit un program de proiectare și realizare a produselor cu, pondere mare In primul semestru, astfel îneît noile modele să fie

pen-

la dispoziția populației, chiar de la începutul sezonului cald".O inițiativă luată la „Țesătura" Iași : proiectarea și realizarea de noi produse, prin valorificarea materiilor prime- secundare. Astfel,» au început să fie realizate țesături destinate confecțiilor de uz casnic, între care prosoape, huse, draperii. Printre articolele nou create și realizate în producția de serie de la începutul anului și pînă acum a- trag atenția cele din fire sintetice in amestec cu celuloză denumite „Smaranda", apoi „Bu- cegi" (pentru balonzeide și costume de vară), „Levănțică", „Liliac", „Litoral" (țesături pentru cămăși și bluze), „Melamar", „Corina" (pentru rochii) și al- tclfi.
Manole CORCACI

' corespondentul „Scinteli"

îngrâșâmlnte. Fotografia redâ o imagine a marelui combinatin acest an, ia Combinatul de Îngrășăminte azotoase din Tirgu-Mureș urmează 6ă intre in funcțiune complexul de instalații „Azot V", care va contribui la sporirea și diversificarea producției de

cadrele.de
intreprin.se


PAGINA 4 SCINTEIA — miercuri 79 februarie 1975
s

OMUL - MUNCA - ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ A

Grija pentru bunul tuturor 
ca pentru propriul bun

O zi întreagă am străbătut atunci, in tovărășia acelui om, cit s-a pu- tut străbate, intr-o singură’zi. de-a lungul și de-a latul, imensul șantier al complexului hidroenergetic de pe Lotru. Popasuri scurte, investigații rapide, ședințe-fulger pe un itinerar care nu își propunea altceva decît depistarea și combaterea risipei materialelor de construcție. Era un control ad-hoc, făcut de directorul șantierului, fără prevenirea șefilor de ' loturi, cu incursiuni eficiente acolo unde numai ochiul scrutător al omului știa să caute pentru a descoperi „amănunte" aparent nesemnificative, dar care, totalizate, ofereau la capătul drumului un potențial latent, deloc neglijabil. ,Uneori aveam senzația că ne a- flam în căutarea acului în carul cu fin, dar iată că „acul" se mai găsea și operațiunea de „dereticare“ în propria gospodărie dădea rezultate. L-am întrebat atunci pe omul acela care lua hotărîri pe loc dis- cutînd printr-o stație portativă de radio-emisie-recepție cu colaboratorii lui, aflați uneori la mulți kilometri distantă, dacă era mulțumit de roadele investigației. „Mulțumit ? — mi-a răspuns el. Preferam să fi avut «recoltă» mai putină. Dar oamenii trebuie' să înțeleagă și să accepte spiritul de economie nu numai în vorbe, ci să aibă grijă de bunul tuturor ca de propriul lor bun. Oamenii trebuie să învețe să gestioneze nu numai atunci cînd sint gestionari, ci . în orice loc si în orice împrejurare, gospodărind avutul tuturor ■ așa cum știu să-și gospodărească propriul avut".Avem ce gestiona. An de an. a- vutia noastră crește fructificată prin muncă, prin sporirea puterii economice a* patriei, prin rodnicia moștenirii pe care ne-au transmis-o înaintașii, prin tot. ceea ■ ce îi va îndreptăți pe urmașii noștri să spună despre generațiile de azi că au făcut totul pentru a asigura poporului o viată îmbelșugată, demnă si fericită, transmitîndu-le mai departe o tara' liberă, independentă si prosperă.

Din Comunicatul recent dat publicității cu privire la dezvoltarea economico-socială a României in anul 1974 se desprinde un. bogat bilanț al realizărilor noastre si, totodată, un îndemn de a munci si mai bine pentru bunăstarea poporului și prosperitatea tării. A munci și a Veghea asupra roadelor muncii noastre cu ochi de slănini. % A exclude orice urmă de nepăsare fată de risipă si fată de lipsa simțului gospodăresc. A educa continuu pe toti cetățenii in spiritul vigilentei colective și a face din fia-

a României, pentru ca Oamenii Bă înțeleagă că ceea ce aparține tuturor este al fiecăruia în Parte, și a face o sinonimie intre ipostazele comune ale posesivului': al meu — al nostru, al nostru — al meu. AI meu e tară, puterea ei, aVtitia el națională. AI nostru e tot ce-mi aparține, e tot ce nu mă lasă indiferent fată de Cei ce mai încearcă încă frustrarea ■ Statului, a proprietății socialiste pe căi' care nu sint altceva decît expresia îngăduinței noastre. a lipsei noastre de vigilentă, a indiferenței noastre
PRINCIPII DE VIAȚĂ, IZVORÎTE
DIN VIATĂ, CERUTE DE VIATĂ

fiare un apărător al bunurilor obștești.Gestionăm. Din primul moment al „marei preluări" — ceasul cind poporul a devenit deplin stăpîn pe mijloacele ,de producție Si pe forța economică a țării — sîntem gestionarii avuției colective în întreita noastră ipostază de proprietari. producători și beneficiari ai imonsel avuții. în continuă creștere, de care dispunem. Iar a gestiona înseamnă a răspunde. A veghea cu ochi ager la fructificarea avutului tării și a-1 feri_ de proastă gospodărire și de risipă. De neglijentă, de parazitismul ane- mizant al celor ce vor doar să consume, fără să producă, si de irosire, De tot ceea ce ne face in parte, individual sau în Obște — prin colectivele cărora le aparținem —* conștienti de faptul că nimic nu ne-a fost- dat de-a gata, că nimic nu ne-a fost pus pe tavă zlcîndu-nl-se : înfruptați-vă ! Tot ce avem si vrem să sporim nu este altceva decît rodul trudei noastre.Multă și felurită a fost lucrarea noastră asupra nouă înșine în ultimii 30 de ani din viata nouă

fată de cei pe care îi vedem puși pe căpătuială. Avem legi ferme care apără avuția națională ca pe cel mai prețios bun al poporului. Dar litera legilor este consfințită numai prin atitudinea și fapteie oamenilor. Prin cultivarea spiritului de gospodărire ca una dintre cele mai nobile tradiții ale poporului nostru.Dar ajitudinea oamenilor izvorî* tă dintr-o mentalitate nouă, menită să dea consistentă reală literei legilor. înseamnă tocmai grija pentru fiecare bun din avutul obștesc, veghea pentrii1 ca politica e- conomică a statului nostru, așa cum a fost definită de Programul partidului adoptat la cel de-al XI-lea Congres al P.C.R., să fie mereu prosperă în relație directă cu sporirea avuției naționale, iar fructificarea acesteia în relație directă cu creșterea bunăstării tuturor, cu revărsarea roadelor muncii noastre, pe diferite canale, către fiecare,* cetățean al patriei.Nimic din ceea ce poporul român a înfăptuit pînă acum, nimic din ceea cei-a consolidat puterea si i-a dat dreptul să scruteze cu

atîta îndrăzneală și certitudine viitorul nu i-a fost oferit de-a gata. Totul a însemnat continuă perfecționa* re de sine și o neîntreruptă autoexigență. Nici o lume nu se naște perfectă. Cu atît mai mult o orîn- duire care apare în condițiile unei lumi pline de contradicții, ambiționată să depășească stări de lucruri anacronice, să instaureze noi relații între oameni, o lume care â înfăptuit o ordine a dreptății sociale. a șanselor egale pentru toti. a adevăratei condiții umane a tuturor membrilor societății. Pe efortul general al impetuosului proces de înnoire în numele idealurilor celor niai înalte ale omului se mai pot încă grefa tare ale trecutului, năravuri vetuste, apucături anacronice capabile să frîneze mersul înainte al societății. Tocmai de aceea nici un -efort în a-i educa pe oameni în spiritul răspunderii pentru creșterea si apărarea avuției noastre naționale, pentru însușirea celor mai eficiente căi de bună gospodărire a mijloacelor si resur-. selor societății noastre, învătîndu-i să lupte împotriva risipei, a neglijentei, a irosirii avutului obștesc, nu este de precupețit.Cind Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste înscrie în cel de-al șaptelea articol al său necesitatea manifestării celei mai mari griji și răspunderi pentru dezvoltarea continuă și apărarea proprietății socialiste, de stat și cooperatiste -*• aceasta înseamnă a acționa pentru ca fiecare cetățean al patriei socialiște. indiferent dacă poartă un carnet de partid la piept sau nu. să înțeleagă și să aulice în practică supremul deziderat al însuși procesului nostru de devenire : Itfijța pentru un om nou pe bâza exigențelor care reprezintă atitea atestări ale încrederii în capacitățile omului, pentru conturarea profilului sau. ca om al lumii de mîine în lumina idealurilor menite să-1 definească pe cetățean prin si pentru societate.
Ioan GR1GORESCU

♦

DIVERS

Continuînd seria de anchete publicistice dedicate comportamentului în societate, ne vom opri, în rîn- durile ce urmează, asupra celor pe care i-am putea numi „profesioniști ai pierderii timpului pe, stradă". Cum se comportă asemenea juni fără căpătîi — știm. Dar cum gîndesc ei ? Cum își consideră condiția ? Ce cred despre propria stare și devenire ?......A intrat pe ușa aproape strecurîndu-se, cu pasul șovăielnic al celui care n-are de mers nicăieri și a făcut slalom fără rost printre mesele _ din local (un cafe-bar din Constanța, puțin după ora prînzului). Nu părea a 'căuta pe cineva anume, dar nici nu tta semne c-ar vrea să iasă.— Nu yrei să iei loc ?,S-a așezat. Nesigur, vădit stînjenit,. remareînd probabil că nu facem parte din obișnuiții, localului... Zgomot de tonomat la concurență cu vreo trei casetofoane, fum gros de tutun, cafeTe aburinde sau sleite și, bineînțeles, coniac...— îți place aici ?Săli y cum aveam să aflăm că-1 cheamă pe insul de adineauri, domiciliat în Constanța, strada Ion Rațiu nr. 105 — nu pricepe unde vrem să ajungem cu întrebarea și rostește prudent și monosilabic :

— Mda...Tînărul — în ținută cu vădite pretenții de „originalitate" ne privește candid.— Vii de la lucru ?— A,' nu lucrez încă. Nici n-am împlinit... 19 ani. Poate mal încolo.— Și cum îți petreci timpul ? De pildă, ce-ai făcut azi ?— Păi... m-am sculat pe la 10, am mai stat pe acasă, pe urmă am jucat o minge...— Din ce trăiești ?— Stau acasă, îmi dă mama cite 10 lei. Da’ nu știu de ce mă descoaseți atîta. îmi trăiesc Și eu viața. Nu fac rău nimănui.— Nici ție însuți ?— Nu m-am gîndit.Nu s-a gîndit. Am vrea să-i spunem cit de trist este să nu-ți gîndești, la 19 ani, propria existență, ce scump costă gindul „de mai tlrziu", cînd ajungi să constați că, de fapt, n-ai trăit, ci ai irosit ani prețioși, tocmai anii cînd fiecare este dator să-și- jaloneze propriul drum in viață. Mai tîrziu, cînd însăși viața vine să te întrebe: Tu cine ești, omule ? Ce reprezinți tu ? Ce-ai făcut - tu pentru tine și pentru semenii tăi ?... Am vrea să-i spunenț toate acestea, dar cum întrebarea noastră, dacă nu cumva lenevind își face un rău sie însuși, se pare că l-a pus nitelus pe gînduri, ii lăsăm să-și rumege îndoielile — generatoare, poate, ale unei hotă-

riri de a porni pe calea cea bună.
★...Să nu uităm o caracteristică generală : in ultima vreme, ca urmare a atitudinii ferme de dezaprobare de către opinia publică a parazitismului, sint tot mai puțini cei. care se află în afara muncii. Ceea ce nu înseamnă că trebuie să ne lase indiferenți fie și

căutind să cîștige timp, ne întreabă :— Da’ dumneavoastră, din ce punct de vedere mă . întrebați ?Aflind și „punctul nostru de vedere", Steluța ne înșiră o poveste cu o școală postliceală aflată „pe undeva, prin Amzei, parcă in legătură cu proiectarea, dalia care a renunțat"... Intre altele fie Spus; in zoria res-

• ALTE SUBIECTE. Unii cores* pondenti ne întreabă dacă se pot referi în scrisorile lor și la alte subiecte decît cele tratate în coloanele rubricii „Omul — munca — etica si echitatea socialistă". Sigur că pot fi abordate orice eveniment sau întimplare cu semnificații morale. ba chiar , așteptăm luări de cuvint în acest dialog, care a fost și rămine deschis oricui are ceva de spus despre traducerea in Viată a principiilor si normelor Codului etic comunist. Am găzduit si vom găzdui inclusiv relatări despre a- manuntul cotidian, despre reacția oamenilor la faptul oarecare de ps stradă, despre atitudinea Unorș sau altora in diferite îtrîprej urări.Dînd intențiilor un curs concret, rezumăm mai jos un mic. dar emoționant gest pe care ,ni-l aduce la cunoștință cititorul Ioan D. Pop : Duminică. 9 februarie, aproape de ora trei după-masă. In apropierea unei stații de tramvai de pe Calea Griviței, un nevăzător pipăia văzduhul cu antena bastonului său alb, căutind. timorat, certitudinea Unei traversări în condiții de siguranță. La vreo 40 de metri — oameni în stație. Grăbiți? Pur și simplu ne- atenți ? Distrați ? N-avem cum ști care ar fi fost reacția lor finală, deoarece, mai înainte ca vreunul dintre ei să se fi decis a întreprinde ceva, a intervenit, dintr-o direcție cu totul neașteptată, brațul ajutător, .atenția generoasă, u- mană. specifică poporului nostru. A intervenit dintr-Un tramvai nr. 6 care se apropia de stație. Tramvaiul a fost oprit din parcurs și a cobo- rit de la manetele ei... vatmana. A traversat strada, a oferit neVăzătO- rului brațul, i-a spus cîteva cuvinte binevoitoare si l-a condus în vagon. După încă o stație, cînd omul ajunsese la destinație, aceeași muncitoare ce face cinste colectivului în care muncește, l-a încredințat pe neobișnuitul pasager unei călătoare ce a repetat gestul, adică l-a ajutat pe invalid Să coboare și să traverseze. dincolo de primejdiile circulației. Impresionat, corespondentul nostru n-a apucat să noteze decît numărul remorcii : 2034.s OPINII. Mulțumim oricum Adelei Benedek din București Pentru opiniile încurajatoare la» adresa coloanelor noastre, opinii pe care le cităm în extenso nu pentru latura

lor laudativă, ci pentru considerațiile mai largi despre imperativul progresului rapid al conștiinței sociale în funcție de progresul exis1 tentei sociale : „Urmăresc cu viu interes rubrica pe care o rezervați săptămînal comportării etice a oamenilor. As putea spune că o ■ găsesc dintre cele mai interesante. Cazurile relatate sint totdeauna rupte din viată, iar soluțiile sugerate sint dintre cele mai constructive. Mulți care «au ochi să vadă și Urechi să audă» pot învăța din a- ceste rinduri. atît in calitatea lor de oameni obișnuițl, cit și ca Părinți. ca pedagogi, ca psihologi preocupați de educația tineretului. Construim o lume nouă, radical deosebită de toate celelalte dinaintea ei. Avem nevoie de oameni noi. cu mai multe cunoștințe științifice, cu o înaltă structură sufletească. Omul secolelor XX. XXI. omul viitorului, care, cucerește ' aștrii si duce o luptă perpetuă pentru a ajunge tot mai. sus, la înălțimi ne- băndite de mintea omenească, trebuie să aibă «puteri» gigantice, puteri ce rezidă în primul rind în sufletul său. motorul'care îl mină mereu înainte în timpul scurt* ce-i stă la dispoziție. Oare noi. generația noastră, facem suficient în această direcție ? Ne putem declara mulțumiți de rezultatele atinse de noi în planul educării etice a Celor tineri ? Fără îndoială, avem țineri minunați. Tineri plini de elan, de entuziasm și talent care duc înainte societatea în care trăim. Ne bucurăm de acest lucru, ride inima în noi. ne mîn- drim cu ei. Dar să nu ne mulțumim cu atît și să depunem toate eforturile, noi. cei dm generațiile vîrstnice. cu o mai bogată experiență de Viată, care am cunoscut si realitățile amare, pentru ca urmașii noștri să fie demni de viitorul ce li se asigură". •• O SECUNDĂ ! Cristea Preda — Izvorul Rece. Dolj : Furat probabil de stil, ați omis să ne descrieți 6- biectul propriu-zis al celor relatate. Gh. Stănculescu — Tichilești. Tul- cea : Citatul la care vă referiți a- parține. intr-adevăr, lui Voltaire. Ion I. Folică —* Rimiîicu-Vilcea : Am dat curs rugăminții dv.. și am trimis scrisoarea Comitetului pentru problemele consiliilor populare, cu precizările respective.

nu

„Dunărea"
din nou
la Galati»Nava „Dunărea", de 25 000 tdw, a acostat din nou în portul mineralier al Galațiului. Despre prima ei cursă am scris în rubrica noastră din decembrie anul trecut, cind am arătat că stabilise un adevărat tOrită încărcăturii portate în portul siderurgic. Iată că narea" și-a doborît propria performanță, aducînd o cantitate și mai mare de minereu de fier. Și aceasta,* în condițiile unei vremi-vitrege și al unui regim hidrologic scăzut al fluviului, fapt care a impus nu numai o atenție maximă din partea echipajului, ci și întreaga măiestrie ■ a piloțjlor, Câre i-au „netezit" calea de la Sulina la Galați. „Deși acești piloți — ne spunea căpitanul navei «piloții fost la

record da- mari trans- combihatulul acum „Du-

se numescDunării dc Jos», ei au înălțime I".
Se caută 
un păgubașZi obișnuită la magazinul ali
mentar nr. 1 din orașul Brad. 
Lume multă, freamăt. La înche
ierea programului, vînzătoarea 
Voicliița Lăzărut a observat, 
intr-un colț, un pachet. In pa
chet — o mare sumă de bani, 
lntrucit în pachet nu se afla nici 
un act sau adresă, Voichița a 
făcut ceea ce face orice om 
cinstit : a luat pachetul și s-a 
dus cu el la milifia orașului. Lu
crătorii de aici i-au adresat cal
de felicitări. De la păgubaș nu 
a primit deocamdată cuvenitele 
mulțumiri, pentru simplul motiv 
că acesta nu s-a „plîns" încă de 
pierderea banilor. Și-o fi luat

rești și m-am întors tot la țară ?Dpci :• „Ce-o să zică lumea ?“ Da, se găsesc și oameni- — și nu puțini t- care să strecoare pe ici pe colo și cîte-o vorbă de genul celor invocate de S.M. ; dar nu putem crede că aceste voci sint cele care dau nota dominantă în opinia satului. Fiindcă și în Grădiștea, ca și în orice alt
Ocupați cu.,, lipsa de ocupație
un singur caz. Mai ales că, in condițiile de azi ale societății noastre, cind mereu și pretutindeni se deschid noi fronturi de muncă, forța, de lucru este căutată și prețuită, peste tot se oferă condiții avantajoase de calificare și încadrare, iar tinerii sint așteptați cu dragoste și încredere, se contează pe ei. Cum se explică, totuși, că unii nu prețuiesc aceste șanse, a- ceste condiții, această încredere, că nU-și găsesc rostul?Să ne oprim asupra unul alt caz :— Cu ce treburi prin Capitală ?Steluța M. (23 de ani, din Grădiștea-Ilfov) n-are un răspuns la îndemînă. Ne aruncă o privire filtrată și,

pectivă nici urmă de asemenea școală, De altfel, nici Steluța M. nu insistă asupra ei. Recunoaște :— Am renunțat la școală în favoarea Casei de mode. Ml-a spus cineva că se caută manechine și că aș avea șanse. Ca să nu pierd ocazia, am renunțat la școală. Știți, am niște promisiuni, dar trebuie să-mi fac relații, să caut cunoștințe...„ — Și trebuia neapărat să părăsești școala ? Să stai fără nici o ocupație, pe banii părinților, fără să lucrezi nicăieri ?— Păi așa, nici nu trebuia să-mi bat capul. Chiar lingă casă, la filatura din Balotești au nevoie de fete. Dar ce, să zică'lumea că n-am fost bună de Bucu-

loc, ca oriunde în țara noastră, este prețuită și respectată munca și nu căutările sterile după cine știe ce slujbulițe călduțe, cu muncă puțină, dar cu prilej de ifose simandicoase. In- vocînd însă „gura lumii", căutind la nesfîrșit „cunoștințe" și „relații", profitînd de îngăduința — și . cîte- odată de ambițiile’ oarbe ale unor părinți porniți să rostuiască odraslei un viitor cit „mai ceva" — acești tineri ajung încet, încet să convertească pierderea timpului în „filozofie de viață". Căreia, nu peste mult timp, vine să i se adauge sentimentul amar — nemărturisit dar real — al inutilității...
★Aminteam mai sus și

despre îngăduința părintească. Și nu fără temei. Fiindcă iată ce ne relevă un alt caz, cel al lui Ion U. din București, strada Intrarea Navei, un tînăr voinic, în pragul majoratului. Prima oară l-am întîlnit Ia postul de miliție al Gării de Nord. Fugise de acasă și domicilia... în sala de așteptare.— M-am certat și eu cu părinții. Dintr-un fleac, gata morala...Am aflat și în ee consta acest „fleac" : Ion U. părăsise de curind și Cel de al patrulea loc de muncă. De ce ? Nici el nu șlia. Să ’ so mai distreze... Ne mărturisise atunci ■— după trei săptămîni de hoinăreală •— că se va reîncadra imediat în muncă. Dar n-a făcut-o nici după , o jumătate de lună. Interesindu-ne de el, l-am găsit dormind liniștit în casa părintească, obosit probabil după plimbarea de dimineață.— Vai de mine — a sărit mama — o să ajungem și la gazetă !... Cind o auzi taică-3U, foc se face. Că el are prestigiu la fabrică. Ce să facem cu băiatul ? ! Că, decît să facă alte prostii, mai bine-i dăm de toate, numai să stea acasă...Și flăcăul nostru, care-șl ține în șah părinții cu fugitul de-acasă, doarme mal departe la ora prînzului pe cuptorul părintesc. ■
★Desigur, dezorientarea ti- nărului Ion U., ca și a al

tora, se datorează în primul rind fisurilor din edu- cația făcută dc familie. ' Dar, dincolo de slăbiciunile celor care au înțeles greșit dragostea părintească, este necesar să observăm și slăbiciunile altor factori educaționali care i-au scăpat dc sub control și pe Săli, și pe Steluța, și pe alții care, asemenea lor, și-au făcut o îndeletnicire din bătutul străzilor. Pentru că, în mod evident, atitudinea greșită față de muncă a acestor tineri, modul lor de viață, este o carență de ordin educativ. Iar educația tinerilor, îndrumarea lor în viață necesită o acțiune concertată. în care alături dc familie trebuie să intervină obligatoriu școala, organizația de tineret, organele de stal, însăși colectivitatea. Scriem acțiune concertată fiindcă dacă toți acești factori și-ar fi dat mina, asemenea debusolări n-ar fi avut cum să se producă. Demonstrația în sine o face însăși vjața, prin exemplul miilor și miilor de tineri a căror devenire în existență est'e prezidată de principiul muncii harnice și cinstite, al răspunderii față de dragostea și încrederea pe care societatea le învestește în ei.
Emil MAR3NACHE 
Dinu POPESCU
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cinema
o Filip cel bun : SCALA — '9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
0 Scufundarea Japoniei : BUCU
REȘTI — 8,30; 10,45; 13,15; 16; 18,30; 
20,45, SALA PALATULUI — 17,30 
(seria de bilete 5350); 20,15 (Seria 
de bilete 5351).
o Luminile rampei : PATRIA — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30.
a Șapte mirese pentru șapte frați: 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20,30.
a 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, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; '15,45; 18;
20.15.
o Răzbunarea Iui Dani : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45, MOȘILOR — 15,30; 18; 20,15. 
a Moulin Rouge : CAPITOL — 
9,30: 11,45; 14; 16,15; 18,30: 20,45.
o Permisul ele conducere : FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,15; 16;
18,15; 20,15.
a Ilustrate cu flori de clmp : 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30, BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30,,TOMIS — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
e Ancheta : CASA FILMULUI — 
10; 12: 14: 16.
® Flautul fermecat : CASA FIL
MULUI — 19,30.
ffi Zapata : MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16: 18.30: 20,45, EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,lp; 20,30.
o Un zîmbet pentru mai tlrziu : 
DOINA — 12,15; 14,15; 16,15; 18,15;
20.15.
<5> Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45; 11.
o- Actorul și sălbaticii : GRIVIȚA
— 9; 12; 16; 19, VOLGA — 9; 12;
16; 19, MIORIȚA — 9,30; 12,30;
16; 19.
a îndrăgostiți! anului unu :
TIMPURI NOI — 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
o Acțiunea Bororo : BUCEGI — 
18: 20.
m Program de desene animate 
Walt Disney : BUCEGI —. 10; 16.

• Zidul : UNIREA — 15,30; 18;
20,15, PROGRESUL — 16; 18; 20.
a ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
COTROCENI — 15,30; 19, ARTA — 
12,30; 16; 19,15.
a Nemuritorii : PACEA — 15,30;
17,45; 20, FLOREASCA — 15,30: 18; 
20,15, VțITORUL — 15,30; 18; 20,15. 
a Păcală : VITAN — 15; 18.
a Astă-seară dansăm in familie : 
FERENTARI — 18; 20,15. z

teatre
a Teatrul Național București 
(sala mare) : Să nu-ți faci pră
vălie cu scară — 19,30. (sala
mică) : Cui i-e frică de Virginia 
Woolf ? — 19,30.
a Filarmonica. „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert dat de 
ciuintetul „Armonia** — 20.
a Opera Romană : Bal mascat
— 19.
a Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
a Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30. .
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Chițimia — 19,30, (sala 
din str. Alex. Sahla) : Ellsabeta I
— 19,30.
a Teatrul Mie : Viața e ca un va
gon 7 — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Lady x — 19,30, (sala 
Studio) ; Piticul din grădina de 
vară — 19.
a Teatrul Gluleștl : Copacii mor 
în picioare — 19,30.
a Teatrul satiric-muzlcal „C, Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Eu sint tatăl co
piilor — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Moște
nitorii — 16.
a Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Ileana Sinzlana — 17. (sala 
Academiei) : Tlgrișorul Petre
— 17.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Ne-am pus dorurile-n 
cintec — 10,30.
a Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.

„Filip cei bun” este a cincea premieră cinematografică românească din a- cest an. Și al treilea film care-și alege eroul principal din rîndurile tinerei generații. în primul dintre ele — Zidul — e vorba despre eroismul unui tînăr luptător revoluționar din anii ilegalității, evocat e- moționant, înir-o împrejurare extremă, revelatoare ; următorul — Ilustrate cu flori de cîmp — se constituie într-o pledoarie vibrantă pentru responsabilitate în momentele unor hotărîri decisive, invocind ca argument destinul cu epilog tragic al unei fete de azi. Filip cel bun continuă seria și aduce pe ecran căutările unui tînăr din zilele noastre in drumul său spre adevăr, spre împlinire. Foarte diferite între ele ca temă și ca factură artistică, aceste pelicule — producții ale Casei de filme 3 — au, totuși, o trăsătură comună : ele abordează probleme majore ale existenței, invederînd preocuparea autorilor și a producătorului de a evita schemeje, prezentarea simplistă a vieții, a oamenilor, pentru a asigura astfel accesul real al ideilor spre conștiința și sensibilitatea unui public cit mai larg.Realizat de regizorul Dan Pița după un scenariu scris de Constantin Stoiciu, filmul Filip cel bun surprinde, dacă se poate spune astfel,’ întâlnirea eroului titular cu propria sa conștiință, la capătul unui proces de clarificare al cărui rezultat este smulgerea de sub influența unui mediu cu orizont închis, sufocant. Abia Ieșit din vîrsta adolescenței. Filip este un tînăr al socie

tății noastre care, instinctiv, nu se poate adapta mentalităților anacronice, Care nu poate accepta compromisurile, ideea unei e- xistențe clădită pe „aranjamente", pe idealul fals și steril al „locului călduț". El,. Filip, nu este deloc un „tînăr furios". Dimpotrivă, traiectoria pe care o parcurge este aparent lipsită de tensiuni, de revelății dramatice. Combustia personajului este interioară.

implicit, le condamnă fără echivoc. Filmul caracterizează, în primul rind, familia lui Filip, celulă rămasă, vizibil, în afara dezvoltării organismului sănătos al societății : tatăl — un om slab, refugiat într-o ’existență măruntă și ale cărui concepții, îmbrăcate uneori în cuvinte de o aparentă umanitate, sint expresia dezarmării, a ignorării sau neînțelegerii adevăratelor cerințe ale vieții:

umane pe care le repudiază — pentru a afirma astfel. prin negație, vitalitatea, dinamismul. optimismul funciar al lumii spre care aspiră Filip. Regia se bl- zuie aici pe aportul subtil al unui tînăr și talentat o- perator : Florin Mihăllescu. pentru care acest film reprezintă un debut concludent. Comentariul muzical, ca si scenografia subliniază. de asemenea, intențiile regiei.

„FILIP CEL BUN“
Experiențele sale succesive își dezvăluie semnificația prin acumulare și conduc spre opțiunea fundamentală din final, deschizindu-i orizonturile unei vieți adevărate și demne....O casă veche, cu zidurile înnegrite, cu o curte interioară unde soarele nu pătrunde niciqdată; Prin- tr-un gang se zărește doar, ca o optimistă pată de lumină, forfota vie a străzii — imagine abia sugerată, dar pregnantă orin contrast a realității dinamice care înconjoară această casă a adolescenței lui Filip. unde lucrurile, și oamenii, poartă par.că deopotrivă pecetea unei profunde și iremediabile învechiri. Urmărind evoluția e- roului principal, regizorul Dan Pița se oprește stăruitor și intransigent asupra acestui mediu vetust, ale cărui tare le reliefează si.

sora — care trăiește compromisul unei legături cu un om dezagreabil, gol sufletește, obișnuit să-și croiască drum prin „relații" și invîrteli dubioase; mama — femeie lucidă. însă deprinsă și ea să accepte lucrurile așa cum sint. cu prețul unei insatisfacții greu reprimate, care o marchează dureros. Experiențele. personajului orin- cipal aduc în scenă și alte exemolare ale acestei lumi a trecutului — un „descurcăreț" care prosperă, un declasat care aspiră-la o ..pensie de merit" etc. — foști colegi de muncă ai tatălui lui Filip și răm-si. ca și el, în zonele periferice, obscure ale vieții. Canto- nind în acest univers, regizorul recreează cu o mare forță de sugerare atmosfera. pune în valoare detalii relevante, accentuează crin imagine urițenia tipurilor

Realitatea caracteristică epocii noastre este sugerată pe ecran prin cîteva imagini care punctează. în spiritul concepției regizorale, traiectoria personajului principal : o vizită pe un șantier de locuințe, o discuție cu un mecanic de locomotivă sau cu un maistru dintr-o modernă otelărie — momente edificatoare pentru perseverenta tinărului' Filip în încercările sale de a descoperi, singur, drumul cel bun. Dacă descripția de mediu, caracterizarea personajelor. atmosfera filmului stau mărturie personalității și vocației cinematografice certe, proprii regizorului Dan Pita, desfășurarea narațiunii apare pe ecran grevată .pe alocuri de inegalități care nu pot scăpa spectatorilor : există cite un personaj, care se pierde pe drum, se face parcă-sim- țită o anume neclaritate in

□ @ @ S 0 definirea antecedentelor tatălui. invocate frecvent ; iar un plus de relief în re- ; prezentarea, pe parcurs, â \ vieții de azi (observația nu este de ordin cantitativ, cl vizează o anume răminere la suprafață în unele dintre secvențele amintite) ar fi corespuns.(credem, preocupărilor regiei pentru unitatea si echilibrul de ansamblu al acestui film.Ne vom referi, pe scurt, la calitățile interpretării actoricești, notind că de la alegerea distribuției pînă la compoziția personajelor, filmul îndreptățește, cu puține excepții, cele mai bune aprecieri. Vom menționa în mod deosebit jocul interiorizat. bogat in nuanțe, al tînărului actor Mircea Dia- conu (pe care l-am mal a- plaudat. recent. în filmul „Actorul și sălbaticii"), interpretul rolului dificil al lui Filip. Ni s-au părut notabile si creațiile actorilor lea Matache (in rolul pili) ■de adevăr omenesc al mamei) si Vasile Nițulescu (tatăl). Draga Olteanu-Ma- tei; Gheorghe Dinică, Florina Luican. George Mihăi- ță, Boris Ciornei. Ileana Popovici. George Calborea- nu junior, precum și regretatul actor Lazăr Vrabie completează, dind măsura talentului lor. galeria de personaje ale filmului „Filip cel bun". Citind distribuția. am păstrat pentru încheiere personajul conturat de actorul George Constantin, a cărui apariție în ' final pune pregnant în lumină sensurile acestui film, subliniind termenii dezbaterii etice pe care „Filip ce) bun" o propune marelui ■ public cu remarcabile mijloace artistice.
D. COSTIN

pierderea banilor. Și-o fi 
oare „adio" de la ei ?

Friptură 
la țepușă" mult ii place lui , Con-Cucu din Secuieni (Ba-99TareStântin :_T____ ________cău) friptura „la țepușă", cu atit mal ademenitoare, cu cit pădurea e la doi pași, iar acolo hălă- duiesc mistreții. Luîndu-și pușca din Cui și însoțit de prietenul său Gheorghe Prutică.’ a plecat în pădure și primul mistreț a- părut în bătaia puștii a fost doborît. Cum era unul cam mare și singuri nu-1 pute.RU duce acasă, și-au chemat și feciorii din sat să-i ajute. Pînă Să vină ei, au făcut focul și au pus cite o friptură „la țepușă". Mirosul de frigare a ajuns pină Ia paznicul de vînătoare. Și... A fost confiscată arma, a fost anulat permisul de vinătoare și s-a dat o a- mendă cu care ar fi putut cumpăra trei porci... « 

Revizorul...
revizuit

„Acolo, lingă autocamionul 
avariat, l-a găsit miliția, care a 
început revizuirea... revizorului"'. 
Așa se încheia faptul divers din 
28 ianuarie, în care relatam că 
revizorul tehnic C. Acaliit de la 
S.T.A. Aiud, după ce folosise 
abuziv, în scop personal, auto
camionul 21—AB—2110. l-a izbit 
de un stilp de pe marginea șo
selei, avariindu-l. In adresa 
semnată de _ șeful autobazei, 
Bltai Iosif, sîntem informați că 
revizorul a fost prompt... revi
zuit : i s-a desfăcut contractul 
de muncă și i s-a imputat în
treaga pagubă (și nu e mică de
loc). „Totodată — se scrie în 
adresă — căzut său a fost prelu
crat cu toți lucrătorii noștri și 
am luat măsuri concrete pentru 
a preveni pe viitor asemenea 
abateri. Vă mulțumim frumos 
pentru sprijinul acordat".

De' la un
„chiștoc" zDupă ce s-a asigurat că oile și mieii sint Jn bună pace, îngrijitorul Vasile Pavel, de la cooperativa agricolă din Căli- nești — Teleorman, a pornit spre casă. Nici n-a apucat bine să a- jungă la marginea satului, că în urma lui saivanul era în flăcări. Au sărit îndată oamenii, cu mic cu mare, au stins incendiul, dar 35 de oi și cam tot. atitea mieluțe n-au mai putut fi salvate. Din primele cercetări rezultă că focul a izbucnit de la un „chiștoc" de țigară pe care îngrijitorul îl aruncase la întîmplare.
Lână. care
nu tine

9

de cald
— Vrită lină, nene, urltă foc ! 

Ia uite cite impurități...
— Unde le tiezi, taică ? Am 

spălat-o, am uscat-o...
— Nu-mi place, și gata ! Se 

vede de la o poștă că-i de cali
tatea a treia.

Dar tot de la „o poștă" se ve
dea că e de primă calitate. Nu
mai în scriptele achizitorului 
Haralambie Tarău din Fetești 
era „a treia". Și tot așa, trecînd 
la categorii inferioare lină de 
bună calitate, H.T. și-a creat 
„plusuri" în valoare de peste 
40 000 de lei. Nu putem an
ticipa cit de mare va fi răs
plata pe care o va achiziționa... 
achizitorul în urma cercetărilor 
efectuate în prezent de organe
le de miliție. Sîntem însă siguri 
ci, deși e vorba de lină, n-o să-l 
tină deloc de cald.

Rubricâ redactată ds
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"

5*.
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O delegație a Mișcării de EliberareTovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânDomnule președinte și dragă tovarășe,Am primit cu multă bucurie mesajul de felicitări pe care mi l-ați adresat cu ocazia instalării "guvernului de tranziție din Angola. Mișcarea mea și eu însumi vă mulțumim sincer pentru acesta.Permiteți-mi să vă spun că legăturile de cooperare stabilite între cele două partide ale poaștre și ajutorul pe care'ni l-ați adus, intr-un spirit de solidaritate, au contribuit Ia acest Succes. Toți militanții Frontului National pentru Eliberarea Angolei sint cbnvinși că pot conta pe sprijinul hotărit al secretarului general al Partidului Comunist Român, al partidului său și al poporului român pentru a rezolva problemele cărora vor trebui să le facă față în lunile viitoare, pentru ca la 11 noiembrie 1975 Angola să devină independentă în condiții de pace, armonie și pe baze care să garanteze lichidarea completă a structurilor coloniale în țara noaștră. Șint convins că avind colaborarea unor partide și, popoare ca ale dumneavoastră vom triumfa definitiv asupra forțelor reacționare, care vor să-și mențină hegemonia și sistemul social nedrept în țara noastră.Vă rog să credeți, domnule președinte și dragă tovârășe, în asigurarea sentimentelor mele de prietenie și a înaltei mele conslderațiuni.

HOLDEN ROBERTO
. Președintele F.N.L.A.

din Sao Tome și Principe a sosit in CapitalăMarți după-amiază a sosit în Capitală, la invitația C.C. al P.C.R.. delegația Mișcării de ■ Eliberare din Sao Tome și Principe, formată din Manuel Pinto da Costa, general al mișcării, Santo, membră a' ministrul educației tranziție, Mario do. Dominga Silvas meliă Pinto da Costa, Manuel Franca Almeida, militanți, care va

secretarul Alda Espirito Biroului Politic, în guvernul de Rosario Barros. Santos, Maria A- Costa,

efectua o vizită de prietenie în țara noastră.La sosire, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C, Lina Ciobanu, membru al lui Politic Executiv, Consiliului Național al Ghizela Vass, membru P.C.R.. Constantin Vasiliu, e_K_.. de șef de secție Ia C.C. al P.C.R., de activiști de partid.
al P.C.R., Comitetu- președintaFemeilor, al C.C. al adjunct

a

CĂTRE COMITETUL CENTRAL 
rAL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Primire la C. C. a! P. C. R.

în noaptea de 17 spre 18 februarie a încetat din viață tovarășul Chivu Stoica, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. președintele Colegiului Central de Partid.Activist de frunte al Partidului Comunist Român și al statului nostru, tovarășul Chivu Stoica și-a întreaga viață idealurilor muncitoare, luptei pentru

ganizator al ceferiștilor. Arestat și judecat, alături de alți conducători ai partidului, el se transformă din acuzat în acuzator al regimului, capitalist și plătește cu ani grei de temniță intransigenta sa revoluționară.în anii ilegalității, in închisori și lagăre, tovarășul Chivu Stoica acționează pentru infăptuirea liniei parti-

Comitetul Central al M.P.L.A. ține să vă exprime profundele sale mulțumiri pentru mesajul frățesc și călduros pe care partidul dumneavoastră, secretarul general ai partidului dumneavoastră, președintele Republicii Socialiste România, ni l-au adresat cu prilejul sărbătoririi celei de-a 14-a aniversări a declanșării luptei armate în Angola.Reafirmăm sentimentele de profundă prietenie și solidaritate militantă ale poporului angolez‘față de poporul român. Considerăm ca fundamentală unirea forțelor progresiste intr-un larg front antiimperialist pentru a asigura libertatea, democrația; inaependența, pacea, progresul și înțelegerea intre toate popoarele. Ținem să exprimăm hotărîrea noastră de a întări tradiționaleje relații de prietenie, solidaritate și cooperare intre P.C.R. și M.P.L.A.Vă mulțumim călduros pentru dorința dumneavoastră de a lărgi și diversifica sprijinul dumneavoastră militant fată de M.P.L.A. și ponorul angolez.
COMITETUL CENTRAL AL M.P.L.A.

Ieri, delegația Federației Uniunilor Socialiste ale Tineretului din' R. P. Polonă (F.U.S.T.P.). condusă de Stanislaw Ciosek. președintele Consiliului Superior al F.U.S.T.P.. a fost primită de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv. secretar al C.C. al P.C.R.La primire au luat parts Stefănescu, prim-secretar U.T.C.. Radu Enache Nicolcioiu. secretari aiU.T.C.. Constantin Boștină. Ședințe al Consiliului U.A.S.C.R.. Nicu Ceaușescu. vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R.

A fost de fată Wladyslaw Wojta- sik. ambasador extraordinar si plenipotențiar al R. P„ Polone la București.
★

Cronica zilei
Nicolae GiOsan, președintele Marii Adunări Naționale, a transmis o telegramă de felicitare lui Khaled Saleh Alghunaim cu prilejul în funcția de președinte al Naționale din Kuweit. realegerii Adunării

★Marti dimineața a sosit ... ______resti Ildephonse Munyeshyaka, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Ruandeze în Republica Socialistă România.
la Bucu-

*Marti după-amiază, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, ă primit pe Antonio Luis de Magal- haes de Abreu Novais Machado, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Portugalia în Republica Socialistă România, in legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare.
*O delegație de oameni de afaceri din. Marea Britanie, condusă de ,J. N. Cooper, vicepreședinte al Camerei de Comerț din Londra.- director la firma Schell, a sosit, marți după-amia- ză. în Capitală.
★La Panciu au început, marți, lucrările Consfătuirii republicana a lucrătorilor din sectorul creșterii și în- grăsării porcinelor, la care participă cadrele de conducere a complexelor intercooperatiste din întreaga tară,' specialiști în zootehnie, cercetători, medici Veterinari, crescători. Sint dezbătute probleme privind intensificarea producției în unitățile industrializate de creștere și îngrășare a porcinelor, mecanizarea lucrărilor din complexe, testarea, performantele si selecția reproducătorilor.

Ion Traian . al C.C. al și VasileC.C. alpre1
Delegația tineretului polonez, care se află in tara noastră, la invitația C.C. al U.T.C.. a vizitat diverse o- biective economice si social-culturale din municipiul București si iudetul Argeș. Pe parcursul vizitei, reprezentanții tineretului din R P. Polonă s-au intîlnit. într-o atmosferă, prietenească. cu colective de tineri si cadre ale U.T.C. si ale U.A.S.C.R. .

CONCURSUL DE ADMITERE IU IMVATAMINTUL SUPcolă, unde se prevede o probă eliminatorie de aptitudini, legate de rezistența fizică la activitatea de pescuit. La invățămintul superior tehnic, universitar și pedagogic, probele și disciplinele de concurs sint aceleași c’tt cele din anul precedent, cu unele excepții, care insă nu implică o pregătite suplimentață a candidaților , față de anul precedent. Astfel, în învățămîntul superior tehnic s-a introdus un număr mai mare de discipline opțiohale, din programele liceelor de specialitate, dată fiind creșterea numărului de specializări care dau promoții in anul 1975. întrucît la secțiile de limbi străine din cadrul. facultăților de învățămint pedagogic, limba șl literatura română nu funcționează ca specializare, această disciplină nu va mai putea fi aleasă ca probă de Concurs, în locul celei de a doua limbi străine. La specializarea geografie, disciplina geografia economică și politică a lumii se înlocuiește cu geografia economică generală, corespunzător planurilor de in- vățămînt în vigoare pentru licee. La invățămintul superior agronomic, concursul va consta, ca și în anul trecut, din probe scrise și probe orale. Pentru a stimula participarea absolvenților liceeloL de specialitate la acest profil, disciplinele de specialitate (agrofitotehnie, horticultura, zootehnie, patologie veterinară — în funcție de specializare) devin obligatorii, renunțîndu-se la disciplina chimie anorganică și organică.La invățămintul superior economic și mcdlco-farmaceutic, concursul de • admitere va consta, ca și la învăță- mintul superioi- tehnic, numai din probe scrise. La toate specializările de profil economic, cu excepția specializării cibernetică economică și statistică, disciplina economie politică devine obligatorie pentru toți candidații, iar la alegere cu discipli-

(Urmare din pag. I)la specializările filozofie, economie politică și planificare, relații economice internaționale, istorie, drept, drept economic administrativ se menține, de asemenea, obligația de a prezenta la înscriere, pe lingă celelalte acte, recomandarea organizației de partid sau de U.T.C. din care fac . parte. Facultățile, pe baza recoman- dărllol', vor comunica lista candidaturilor aprobate pină la data de 15 iunie. Examinarea medicală este obligatorie. în aceăt sens au fost întoc- mite haremuri medicale, prin care se definește mai bine necesitatea îndeplinirii unor condiții de sănătate pentru diversele specializări.Admiterea candidaților se face în ordinea descrescindă a mediilor obținute, în limita numărului de locuri planificate, pentru fiecare secție de specializare în parte și în funcție de situația militară a fiecărui candidat. Candidații neincorporabili concurează pentru ânul universitar 1975/1976, iar cei incorporabili pentru anul universitar următor. Pentru specializările la care, după încheierea concursului din iulie, nu se completează toate locurile planificate în acest an, locurile rămase libere pot fi ocupate cu candidați neincorporabili. Acești candidați neincorporabili vor fi dintre cei care, deși au îndeplinit toate condițiile concursului, nu au fost declarați admiși din cauza numărului limitat de locuri la secțiile unde ău candidat.
— Care esle conținutul 

cursului de admitere in 
an ?

con- 
acest

— Se mențin etapele eliminatorii, la toate specializările prevăzute în anii precedenți, și se adaugă la acestea specializarea tehnica pisci-
^$PORȚ>»SPORT« SPORT» SPORT» SPQMOOIO

tenis : „Circuitul României46
. ® în ziua a doua a turneului piteșteanPITEȘTI (Corespondentul „Scin- tcii", Gheorghe Cirstea). — „Circuitul României" la tenis a continuat ieri în sala sporturilor de la Pitești cu întrecerile din turul II al probei de simplu, precum și cu primele partide de dublu. Iată rezultatele : Hărădău — Cherecheș .6—1,6— 0 ; Ovici — Mureșan 6—1, 6—3 ; Petrov (Bulgaria) — Tăbăraș 2—6,7— 6, 7—5 ; Tr. Marcu — Sotiriu 6—3, 6—2. La dublu : Hărădău, Ovici — Iepure, Enache 6—1, 6—1 ; Petrov,fj Velev (Bulgaria). — Cherecheș, Al- mășan 6—4, 7—5 ; Tr. Marcu, Tăbă-" raș — Boaghe, Anghelache 6—0,. 6—3 ; Sotiriu, Mureșan — Nemeș, Popovici 6—2, 7—6.

★în primul tur al turneului international de tenis de la Boca Raton

(Florîda), jucătorul român Viorel Marcu l-a învips cu 7—5, 6—3 pe iugoslavul Milas Dimitrievici. Alte rezultate : Mach.au (Ungaria) — Fea- ver (Anglia) 5—7, 6—1, 6—4 ; Austin (S.U.A.) — Dowdeswell (Rhodesia) 6—2, 6—3 ; Kuki (Japonia) — Granat (Cehoslovacia) 6—0, 6—3 ; Savici (Iugoslavia) — KatchelT (Austria) 6—3, 6—3. *La ediția din acest ției de tenis pentru Galea" vor participa ___ „ ___de țări, Fazelți eliminatorii vor începe în luna iunie, iaiț finala va avea loc la Vichy (Franța) intre 31 iulie și 5 august. Echipa României va în- . tilni pe învingătoarea zonei sud-ame- ricane (Chile. Venezuela. Bolivia, Uruguay. Brazilia, Argentina).

an a competi- tineret „Cupa echipe din 37

ÎN CÎTEVAto RÎNDURI
HANDBAL ATLETISMSala sporturilor din Iași găzduiește, începînd de astăzi, ultimul turneu de sală al Campionatului masculin de handbal. în programul primei zile sint înscrise, în ordine, următoarele partide : Universitatea Craiova — U- niversitatea București ; C.S.U. Galați — Carom : Minaur Baia Mare — Independența Sibiu ; Steaua — Știința Bacău ; Dinamo București — Politehnica Timișoara ; Dinamo Brașov — Universitatea Cluj-Napoca.

„in- atle- ciști-La concursul international door“, desfășurat la Cleveland, tul american Roland Carter a gat proba de săritură cu prăjina cu rezultatul de 5.33 m. Sprintera Alice Annum (Ghana) a terminat învingătoare în cursa de 60 yarzi plat, cu timpul de 6”6/10. întreeînd-o pe Rose Alwood*— 6”8/10.
BOBLa Cervinia (Italia) au continuat Ieri coboririle de antrenament în vederea campionatelor mondiale de bob 

4 persoane. Primul echipaj al Italiei, condus de Giorgio Alvera, a realizat cel mai bun timp al zilei (l’09”75/ 100), la numai 36 de sutimi de secundă de recordul acestei pîrtii care măsoară 1 540 m. Al doilea timp (1TO”04/100) ț-a ,înregistrat echipajul Elveției.

PROGRAMUL I
Curs de limba engleză. 
TeleȘcoală.
Curs de limba- rusă. 
Algoritm TV.

Ieri în tară : Vremea a fost frumoasă. cu cerul mai mult senin. Vin- tul a ratura ________ ________minus 13 grade la Joseni si plus 3 grade la Gurahonț, -HolOd. " Chișineu-Criș și în mai multe localități din Banat. Moldova si Dobro- gea. In București : Vremea a fost frumoasă, cu cerul senin. Vintul a suflat în general slab. Temperatura maximă a fost de plus 2 grade. -

suflat în general slab. Tempe- aerului la ora 14 oscila intreBorod,

8.30
9,00

10.00
10.30 „ .
11,00 Film serial : „Misiune impo

sibilă".
11,50 Gala maeștrilor. ,
12.26 Telex.
16.00 Curs de limba germană, 
16,30-17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex.

Din lumea plantelor șl ani
malelor.
Forum.
în sprijinul activității cul
tural artistice de amatori 
pentru campania electorală. 
Familia.
1001 de seri : Bugs Bunny. 
Telejurnal.
Cadran economic mondial.

20.15 Telecinemateca. „Urmărirea". 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Portativ ’75.
20,35 Tribuna TV.
20,55 Seară de teatru : „Adio ma

iestate" de Al. Voltin.

nele de specialitate va fi numai tri- gonometria. La învățămîntul superior artistic s-au făcut numai unele modificări în ordinea probelor de concurs, prectim și unele reformulări âle citorva probe de aptitudini. Progra- ,mele analitice ale disciplinelor de concurs au fost revizuite în concordanță cu programele și manualele școlare in vigoare pentru promoția 1975 de absolvenți ai liceelor.Cursurile de pregătire pentru admitere se organizează cu precădere în licee cu cadre didactice proprii, precum- și in instituțiile de învăță- mint superior. Aceste cursuri au' început și vor dura pină in luna iunie, înscrierea la cursurile de pregătire organizate de învățămîntul superior se face pe baza recomandării de la locul de muncă — pentru candidații angajați în producție, sau de la liceu — pentru elevii din ultimul; an. Pregătirea candidațilbr se va realiza în strictă conformitate cu materia studiată în liceu și la gradul corespunzător de exigență ; acest principiu va fi respectat cu rigurozitate și in timpul desfășurării concursului.— Este programată si pentru 
acest an editarea broșurii 
miterea în invățămintul 
Tior“ ? In caz afirmativ, 
apreciați că va putea fi 
zată ?— Da, toate datele privindcursul de admitere, rețeaua institutelor de învățămint superior, modul de organizare și desfășurare a concursului, probele și programele disci- ■ plinelor de concurs vor fi publicate în broșura „Admiterea în învățămîn- tut superior — 1975", care va fi introdusă în rețeaua de difuzare în primele zile ale lunii aprilie.

„Ad- 
supe- 

cind 
difu-

. con-

Mihai IORDĂNESCU

dedicat clasei ______________ _______ „„_____ cauza partidului și a libertății poporului român, pentru socialism, âducînd, în. funcțiile de înaltă răspundere ce i-au fost încredințate, o contribuție însemnată Ia întărirea partidului, a unității sale și a rolului său de conducător în construcția societății noi. la dezvoltarea și consolidarea statului nostru socialist.'Născut la 8 august 1908, în comuna Smeeni, județul Buzău, Chivu Stoica a cunoscut din fragedă tinerețe asprimea vieții hărăzită oamenilor muncii de regimul burghezo-moșie- resc. La 12 ani intră ucenic la.C.F.R. Buzău și concomitent învață, absolvind ulterior o școală de conductori tehnici. Din 1924 muncește in București la fabricile „Vulcan", „Le- maître". „Malaxa" ca lucrător cazangiu. în 1931 se transferă, ca muncitor. la Atelierele C.F.R. „Grivița".Exploatarea nemiloasă a muncitorilor, prigoana și asuprirea la L— erau supuși hotărîrea de se alăture consecvenți ________ ......transformări revoluționare. în
care stîrnesc la Chivu Stoica luptă. îl determină să comuniștilor, luptători și neînfricat! pentru *1 1929device membru activ și element conducător al Uniunii Tineretului Comunist.Intrînd in rîndurile partidului. în 1931. într-o perioadă de adinei fră- mintări Sociale, care a culminat cu mările bătălii de clasă ale ceferiștilor și petroliștilor din ianuarie—februarie 1933. înfruntind cu curaj greutățile muncii ilegale și regimul închisorilor. tovarășul Chivu Stoica luat parte activă la lupta dusă de partidul nostru împotriva exploatării burghezo-moșietești. pentru elibera- • rea socială și națională a poporului.în acei ani. cind Partidul Comunist- Român pregătea organizarea unor niari bătălii de clasă împotriva intensificării exploatării capitaliste, a politicii de fascizare a tării dusă de clasele guvernante. Chivu Stoica îndeplinește cu abnegație și devotament sarcinile încredințate, secretar al comitetului de ceferiștilor de la Grivița.în timpul eroicelor lupte bruarie 1933, Chivu Stoica mat ca un luptător dirz, un bun or-

a

fiind ales grevă âldin fes-a afir-

KW

dului, întărirea unității sale, a rîndu- rilor clasei muncitoare.. După' victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialis- ’ te. în anii construcției socialiste partidul i-a încredințat sarcini de înaltă răspundere, pe care le-a cu devotament și pasiune nară.Conferința Națională aComunist Român din octombrie 1945 l-a ales membru al Comitetului trai, iar un an mai tirziu a fost membru al Biroului Politic’ al al P.C.R.La Congresul al VT-lea dina fost ales membru supleant al Biroului Politic, iar in 1952 membru al Biroului Politic al C.C. • al P.C.R. La congresele următoare a fost reales în conducerea partidului, intre anii 1961—1965 și 1967—1969 fiind secretar al C.C al P.C.R. între 1969—1974 a fost președintele Comisiei Centrale de Revizie, iar la Congresul al XI-lea

îndeplinit revoluțio-PartiduluiCen- ales C.C.1948

AL

. al

a fost ales membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinte al Colegiului Central de Partid.Ales deputat încă în primul parlament de după eliberarea tării, în 1946, Chivu Stoica a fost reales în toate legislaturile.Chivu Stoica aduce. în ncrioada imediată de după război, o contribuție de seamă la refacerea tării, la consolidarea regimului democrat- popular. prin activitatea desfășurată ca vicepreședinte al Confederației generale a muncii, ca director general al C.F.R. intre anii 1945—1948. iar între anii 1948—1952 ca ministru al economiei naționale.Intre anii 1952—1955. Chivu Stoica a fost prini-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, iar intre anii 1955— 1961 președinte al Consiliului de niștri. între anii 1965—^967 a președintele Consiliului de Stat Reoublicii Socialiste România.în funcțiile de mare răspundere încredințate' de partid, tovarășul Chivu Stoica a muncit cu pasiune comunistă și înalt simț al datoriei, avind o contribuție de seamă, alături de ceilalți conducători ai partidului și statului, la elaborarea politicii de construire a socialismului, la dezvoltarea economiei naționale și a culturii, a întregii noastre societăți, la întărirea partidului și rolului său conducător, la dezvoltarea relațiilor cu țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești frățești, la promovarea colaborării și înțelegerii între popoare.Pentru îndelungata și. rodnica activitate desfășurată în mișcarea revoluționară, pentru contribuția de- •Qsebită adusă la întărirea partidului și a unității sale, la făurirea și dezvoltarea statului nostru socialist, precum și la înfăptuirea politicii partidului și statului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră. Chivu Stoica a fost distins cu titlul de „Erou al Republicii Socialiste România", cu înalte ordine și medalii<Partidul Comunist Român. clasa muncitoare din țara rioastră pierd in persoana tovarășului Chivu Stoica un fiu credincios, un patriot și revoluționar înflăcărat, luptător neobosit și devotat pentru înfăptuirea, înaltelor idealuri de libertate socială și națională ale poporului român, pentru triumful ideilor socialismului și comunismului pe pămîntul României.în inimile comuniștilor, ale tuturor oamenilor . muncii, amintirea sa va rămîne mereu .vie.
COMITETUL CENTRAL

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

CONSILIUL DE STAT
ROMÂNIAAL REPUBLICII SOCIALISTE

CONSILIUL DE MINIȘTRI
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Xîn legătură cu încetarea din Viață a tovarășului Chivu Stoica, Comite-1 • ’. ■....... ;.............. ..tui Central al Partidului Comunist Român, Consiliul de Stat ’si Consiliul
Cu privire la funeraliide.Miniștri ale Republicii Socialiste România au hotărit constituirea unei comisii de partid și de stat pentru organizarea funeraliilor.

Comisia este alcătuită din tovarășii : Gheorghe Radulescu, președintele comisiei, Ilie Verdeț, Gheorghe Cioară, Leonte. Răut’u, Gheorghe Stoica, Constantin Pirvulescu.
Din partea Comisiei de organizareComisia de partid și de stat' pentru organizarea funeraliilor tovarășului Chivu Stoica comunică :Sicriul cu corpul neînsuflețit ai tovarășului Chivu Stoica va fi depus

Marii' Adunări Na a funeraliilor

Actualitatea la baschet

(Urmare din pag. I)

La baschet și-hochei pe gheață, e- chipele noastre (reprezentative sau de club) au prevăzute zilele acestea toiteva importante meciuri cu caracter international. Pentru astă-seară. spre exemplu, baschetbalistele de la I.E.F.S., actualmente lidere ale campionatului, susțin la Leningrad partida retur din sferturile de finală ale „Cupei Liliana Ronchetti" cu campioana U.R.S.S.. Spartak (in tur. la București, 79—55 pentru Spartak). Miine. la Milano, echipa feminină Politehnica București joacă returul (pentru sferturile de finală ale C.C.E.) cu GEAS Sesto San Giovanni! Selecționata masculină. — care are in vedere participarea la campionatele europene (în luna mai, ‘ joacă astăzi la Berlin tativa R. D. Germane.Hocheiștii — după ce au reușit două aplaudate victorii în Ungaria, cu reprezentativa țării gazdăvor fi gazde și participant la „Cupa Federației române de ționala comoetițțe; va avea, loc sfirșitul săptămînii viitoare pe patinoarul acoperit „23 August" din Capitală. Și-au anunțat participarea reprezentativele Poloniei (componentă a grunei A a campionatului mondial) și Elveției (din gruoa B. ca și noi, a „mondialelor"), selecționata o- limnică a Cehoslovaciei și echipa sovietică Avtomobilist Sverdlovsk. Tur- ■ neul începe marți. 25 februarie, și se încheie duminică. 2 martie.

în R.F.G.) - cu reprezen-
hochei". Tradi- la

De la C. E. C.Unitățile C.E.C. din întreaga țară s-au pregătit șă efectueze cu promptitudine operațiunea de înscriere în libretele de economii a dobînzilor cuvenite depunătorilor peiîtru ecohomiile păstrate Ia C.E.C. în anul 1971, Dobinzile acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni contribuie la sporirea economiilor păstrate de populație pe libretele de economii cu sute de milioane de lei.înscrierea dobînzilor se efectuează de toate sucursalele și filialele, precum și de agențiile C.E.C. autorizate,'' pentru libretele emise de ele. Unitatea emitentă a unui libret este menționată pe prima pagină a acestuia.Pentru informarea depunătorilor, în incinta tuturor sucursalelor, filialelor și agențiilor C.E.C. autorizate sint afișate numerele libretelor de economii pentru care unitățile respective efectuează operațiunea de înscriere a dobînzilor.Sucursalele, filialele, și agențiile C.E.C. inscriu dobinzile in anului cu prilejul efectuării ori- ' căror operațiuni de deounere sau restituire a economiilor.
precum autorizate tot cursul

In holul Palatului tionale.Pentru a-și lua nii muncii' vor avea acces in zilele de miercuri, 19 februarie, intre ore-răm as bun, oame- le 16,00 și 18,00, și joi, 20 februarie, intre orele 9,00 și 11,00.Mitingul de doliu va avea loc in ziua de 20 februarie, ora 12,00, la Palatul Marii Adunări Naționale.

JEUNE AFRIQUE“

Mauritania. împlinirea unei voințe... de fier
i

dinamica relațiilor româno-bulgare este si evoluția schimburilor comerciale. al căror volum la sfirsitul a- cestui ah urmează să depășească cu’ 20 la sută nivelul stabilit initial, prin acordul de lungă durată pe perioada 1971—1975. începerea construcției in comun a hidrocentralei de pe Dunăre, de la Turnu-Măgu- rele — Nicopol, vaarca, fără .în- --------- x. , ------ lmpor- colabo-doială, un moment’ de mare tanță în dezvoltarea acestei rări.Așa cum s-a evidențiat si oul recentelor convorbiri București, progresele rapide înregistrate atit de România, cit și de Bulgaria în dezvoltarea unei economii moderne, a stiintei Si tehnicii creează condiții din cele mai favorabile pentru intensificarea. în continuare. a- colaborării în multiple domenii, inclusiv cooperareh în producție. Astfel, pentru a ne referi la un singur exemplu, tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov au'subliniat. cu ocazia vizitei la întreprinderile constructoare de mașini din Bilcurești, necesitatea de a se valorifica posibilitățile "de adin- cire a cooperării în acest domeniu prioritar al industriei din cele două țări.în acest sens, tovarășul Nicolae Ceausescu sublinia : „Noi dorim ca realmente relațiile economice si de cooperare , in producție dintre România si Bulgaria să cunoască o dezvoltare mult mai puternică. în ce ne privește, considerăm că sint toate condițiile pentru aceasta, în acest sens nledînd inclusiv relațiile străvechi de colaborare dintre popoarele noastre. Dar mai cu seamă pledează în această direcție fantul că, astăzi, in condițiile victoriei socialismului în țările noastre, sint necesare realizarea unei strînse colaborări în dezvoltarea viitoare a socialismului, atit în România, cît’și în Bulgaria, intensificarea colaborării cu celelalte țări socialiste".La rindul său. tovarășul Todor Jivkov. apreciind însemnătatea con-, vorbirilor de la București pentru continua dezvoltare a colaborării româno-bulgare. sublinia : „Sint de acord întru totul cu ceea ce a spus tovarășul Ceaușescu: că după aceste convorbiri, după cele convenite intre noi se creează posibilitatea, pornind de la nivelul de dezvoltare al economiilor noastre, să intensificăm si mai mult colaborarea economică dintre Bulgaria si România- Se poate spune că discuțiile și convorbirile ne care le-am avut cu tovarășul Ceaușescu constituie o contribuție reală la dezvoltarea pe mai departe a prieteniei si colaborării noastre".

în tirade la
conlucra mai strîns in pentru a se asigura trainică. statornicirea de destindere si 'coope-

In cadrul convorbirilor, un loc important au ocupat un șir de probleme ale actualității internaționale. Schimbul de vederi a evidențiat aprecierile comune ale României si Bulgariei asupra semnificațiilor ma- iore'ale mutațiilor pozitive intervenite pe arena internațională. Ținind seama de faptul că atit România cit si Bulgaria se numără printre inițiatorii Conferinței pentru securitate si cooperare in Europa, ambele tari acordă o mare însemnătate încheierii, cu succes a negocierilor de la Geneva, pentru a se putea trece la organizarea fazei a treia a conferinței, care urmează să’ aibă loc la nivelul cel mai înalt. în cursul convorbirilor a fost subliniată dorința celor două partide si state de a acest scop, securitate unui climatrare între toate națiunile continentului. In acest cadru, pornind de la realitatea că la edificarea securității europene o contribuție însemnată poate aduce instaurarea unei atmosfere de destindere .si înțelegere în diferitele zone ale continentului. cei doi conducători de partid si de stat au acordat o deosebită atenție problemelor ' din precum si ultimelor evoluții Cipru. Ca țări situate în această regiune. România si Bulgaria urmăresc cu deosebită atenție evoluțiile din zona noastră geografică, manifestindu-și voința de a acționa pentru îmbunătățirea relațiilor ne baza principiilor independentei, suveranității si integrității tuturor statelor, pentru transformarea ei într-o zonă a păcii și conlucrării pașnice. _în aprecierile similare ale tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov asupra importantei înțelegerilor la care recentei întîlniri tărîrea de a se nirile bianuale ’ înalt descifrăm pregnante

Revista „JEUNB 
terniinat guvernul 
care exploatează de 
nereul de fier.„Societatea minelor de .fier din Mauritania (Miferma) — menționează revista — reprezenta’ pentru Mauritania ceea ce „Aramco" este pentru Arabia Saudită. Naționalizarea decisă de guvernul mauritan răspunde unui obiectiv stringent : stă- pinirea completă a principalei bogății naționale. •Cind. cu 14 ani in urmă. Mauritania și-a dobîndit ’independența politică, țara .era departe de a dispune de suveranitatea totală. Dominației , coloniale franceze i se substltuise puterea financiară și tehnică a Mi- fermei. societate cu capitaluri in exclusivitate străine.Activitatea societății era dirijată din exterior, minereul fiind exportat aproape în totalitate in stare brută. în 1973, la o producție de 10.4 milioane tone, 10,3 milioane au fost exportate. în serviciile societății lucrează 4 000 de persoane, adică o pătrime din populația salariată. Dacă mauritanizarea personalului este a- proape totală la nivelul execuției (96 la sută din muncitori), ea rămîne

AFRIQUE" analizează considerentele care au de- 
Mauritaniei să naționalizeze societatea Miferma, 
mulți ani una. din marile bogății ale țării — mifoarte slabă perioare de __40 la sută din șefii de echipă erau localnici.Cifra de afaceri a societății Miferma depășea pe departe bugetul . tinărului stat mauritan (15.5 miliarde de franci C.F.A. in 1973). Exporturile Mifermei reprezintă 80 la sută din încasările de devize ale statului. Miferma a absorbit însă o mare parte din împrumuturile " ......................străinătate și anume : rile acogdate de Banca nală pentru reconstrucție și voltare (16,3 miliarde de C.F.A.), de „Caisse franțaise cooperation" (7.75 miliarde) și de diverse alte bănci franceze (3,5 miliarde)..Apărea clar că bilanțul global al operațiunilor Mifermei nu era favorabil Mauritaniei, că orice politică de independentă economică neoesită revizuirea statutului societății ferma. Astăzi, acest lucru s-a plinit".

la nivelul treptelor su- incadrare : in 1974 abia

Mauritaniei făcute in imprumutu- internațio- dez- fr-anci de

Balcani, din

s-a aiuns în cursul . prietenești, în ho- permanentiza întil- la nivelul cel mai _____ _____ ,_____  nu, numai expresii pregnante ale trăiniciei relațiilor româno-bulgare. ci și ale voinței ambelor țări și ponoare de a da■ noi dimensiuni colaborării lor frățești. în această perspectivă, opinia publică din tara noastră va saluta cu adîncă satisfacție noi întîlniri intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov. pe pămîntul României sau Bulgariei, intensificarea contactelor bilaterale la toate nivelurile. cu convingerea că relațiile dintre România și Bulgaria vor cu-■ noaste o continuă înflorire, in folosul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii in lume.
Dumitru ȚINU

,REVUE DES DEUX MONDES

Economiști și oameni'politici de diferite nuanțe din Occident combat 
tot mai insistent, ca neștiințifică și retrogradă, „teoria", cu largă cir
culație in Occident, potrivit căreia problemele mari ale lumii de azi 
— populația, alimentația, penuria unor materii prime — ar putea sau 
chiar ar trebui să-și găsească soluționarea nu in dezvoltarea economi
că, ci in limitarea sau chiar stoparea ei. (Teoria „creșterii zero" sau 
zegișin). O ripostă energică a fost dată acestei psehdoteorii de primul 
ministru al Franței, Jacques Chirac, intr-un articol apărut in cunoscuta 
publicație „Revue des Deux Mondes".era cu atit mai apreciată cu cit adeseori erau imposibil de dobindit, toți acei care muncesc din greu pentru ca traiul copiilor lor să fie mai puțin' anevoios decit a fost al lor — toți aceștia știu că, azi ca și ieri, avintul economic este un obiectiv major al societății omenești.în orice caz, nu se poate spune că supremă ambiție a francezilor secolului XX este întoarcerea la anul 1000“ — încheie autorul articolului» 

Incontestabil, reflecții judicioase, 
care — in fond — confirmă justețea 
orientărilor acelui tip nou de socie
tate care face din creșterea econo
mică cheia de boltă a progresului 
material și spiritual al tuturor mem
brilor ei și. care subliniază impera
tivul lichidării subdezvoltării pe 
planeta noastră — ca o componentă 
fundamentală a soluționării proble
melor lumii de azi, in concordanță 
cu interesele atit ale țărilor .în curs 
de dezvoltare, cit și ale celor dezvol
tate.

„Este de.neconceput Și de-a dreptul indecent — scrie premierul francez — de a pune in cauză noțiunea însăși de avint economic, atita timp cit in lume și chiar in Europa mai sint atiția oarheni — bărbați și femei — care resimt nevoia acută ea un astfel de avint să continue și să se accentueze, pentru a putea, in sfirșit, să se împărtășească și ei din progresele materiale, sociale și culturale care decurg de aici. A refuza creșterea înseamnă a perpetua lipsurile pentru milioane de ființe omenești de pe planeta noastră.Există intelectuali, proveniți în cea mai mare parte din burghezia europeană, care imping diletantismul i- deologic și iresponsabilitatea pină la a face din evul preindustrial simbolul a Ceea ce ei numesc, pompos și mincinos, ...eliberarea oamenifor — ară- tînd, de fapt, că au .in vedere numai pe cei care n-au dus niciodată lipsă de nimic. Dar toți cei care au crescut In familii unde valoarea bunurilor
/
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Conferința pentru securitate
I și cooperare în Europa
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Acord privitor la schimburile de experiență în domeniul cultural, 
pe baza unei propuneri româneștiGENEVA 18 (Agerpres). —. în subcomisia pentru cultură a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, pe baza unor propuneri prezentate de delegația română, precum 

ți de alte delegații, s-a realizat un acord general asupra unui text prin care, se recomandă statelor participante să‘ încurajeze schimburile de experiență în domeniul formării, pregătirii și perfecționării personalului care se ocupă de organizarea activităților culturale. Cooperarea in acest sector vine să se adauge schimburilor de creatori astfel îneît, prin cuprinderea întregii problematici culturale în circuitul schimburilor de‘ experiență, să se obțină o mai bună cunoaștere reciprocă în folosul tu-

au
turor. De asemenea, textul convenit prevede organizarea unor schimburi de experiență între cadrele didactice și specialiștii ‘care lucrează în domeniile teatrului, baletului, muzicii și artelor plastice. .Discuțiile care au avut loc cu ocazia elaborării acestor prevederirelevat că progresele obținute în dezvoltarea tehnicilor și metodelor pedagogice în aceste domenii ale culturii se pot generaliza prin cunoașterea lor de către toți cei interesați, iar aceasta se poate obține cel mai bine prin schimburi de experiență, prin comunicarea terea reciprocă a zultate dobîndite directă și trănsmi- celor mai bune rede fiecare.

în legătură cu situația din Cipru
0 O declarație a președintelui Makarios • Reprezentantul Ci
prului la O.N.U. a cerut convocarea Consiliului de SecuritateNICOSIA 18 (Agerpres). — „Hotărîrea conducătorilor ciprioților turci de a crea o entitate statală separată constituie o nouă -încercare de scindare a Ciprului și de impunere a unei decizii în problema cipriotă ce corespunde unor interese străine" — a declarat luni președintele Republicii Cipru, arhiepiscopul Makarios, într-un interviu acordat agenției T.A.S.S. „Guvernul cipriot — a continuat arhiepiscopul Makarios — nu va recunoaște niciodată asemenea acte, / realizate cu forța armelor. în acest' .sens, guvernul cipriot s-a a- dresat deja Consiliului de Securitate al O.N.U., cerînd condamnarea încălcării de către Turcia a rezoluțiilor O.N.U. în problema cipriotă".

★NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). — Reprezentantul permanent 
al Ciprului la O.N.U., Zenon Rossi-

des, a adresat președintelui în funcțiune al Consiliului de Securitate al O.N.U., Huang Hua (R. P. Chineză), o scrisoare în care se cere convocarea Consiliului de Securitate, în vederea examinării situației din Cipru în contextul . hotăririi liderilor ci- prioți turci de a proclama in insulă un „stat federat separat".Scrisoarea cipriotă pledează, totodată, pentru aplicarea „strictă ,-și ■ efectivă" a rezoluțiilor Consiliului de Securitate și ale Adunării Generale a O.N.U., prin care se cere respectarea integrității teritoriale și a suveranității naționale a Republicii Cipru. De asemenea, scrisoarea preconizează ca âceas,tă aplicare «să fie rezultatul unei „noi proceduri negociere", capabilă să ducă la lizarea de progrese pe calea soluții echitabile și pașnice a blemei cipriote.
de rea- unei pro-

TRIPOLI

Convorbiri româno-libieneTRIPOLI 18 (Agerpres). - La Tripoli au început convorbirile oficiale dintre delegația guvernamentală română, condusă de Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului și ministru al comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și delegația țării-gazdă, condusă de ministrul libian al economiei, Abu Bakr Aly El Shefif.în continuarea vizitei pe care o întreprinde în capitala Libiei, șeful delegației române s-a Intîlnit cu miniștrii petrolului și dezvoltării agriculturii ai acestei țări. în cadrul convorbirilor au fost examinate măsurile necesare privind aplicarea acor

durilor semnate de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Consiliului Comandamentului Revoluției din Libia, Moamer El Geddafi.Cu acest prilej, miniștrii libienl au subliniat rolul istoric al vizitei făcute la Tripoli de șeful statului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în dezvoltarea legăturilor de prietenie dintre cele două țări și popoare, pentru mersul ascendent al schimburilor comerciale româno-libiene. La convorbiri — desfășurate intr-o atmosferă cordială — a participat ambasadorul țării noastre la Tripoli, Nicolae Ve- reș.
Mesaj al președintelui Alvarado

LIMA 18. — Corespondentul nostril transmite : In cadrul unui mesaj radiotelevizat, președintele Juan Velasco Alvarado s-a referit la evenimentele care au avut loc, săptă-
întreprinderea mixtă 

româno-peruană 

„Antamina" își realizează 

obiectivele fixate

mlna trecută, la Lima, cauzate de „iresponsabilitatea politică.și antipa- triotismul acelora care nu se dau Înapoi de la nimic pentru a împiedica mersul victorios al revoluției
Vcu aceasta, șeful statu- că vinovați se fac, în membrii și conducăto- A.P.R.A. „Pentru pri- Alvarado,

ORIENTUL APROPIA T
® Declarațiile președintelui R. A. Egipt, Anwar Sadat • Vizita 

parlamentarilor iugoslavi la DamascWASHINGTON 18 (Agerpres). — Președintele R. A. Egipt, Anwar Sadat, a declarat, într-un interviu publicat la 17 februarie de cotidianul „Washington Post", că Egiptul nu va ataca Israelul atit timp cît continuă negocierile aflate în curs.Calificînd Conferința de la Geneva ca .Jocul cel mai potrivit pentru realizarea unei păci permanente", președintele a adăugat totuși : „Dacă mergem acum la Geneva, în situația periculoasă în care Pe aflăm, mă tem să nu ne trezim în fața unei situații de stagnare. De aceea, eu spun : să dezamorsăm mai intîi a- ceastă situație înainte de a merge la Geneva".Președintele Sadat a reafirmat, pe de altă parte, că acceptarea de către Egipt a Rezoluției 242 a Consiliului de Securitate constituie, după părerea sa, o recunoaștere de către țara sa a dreptului Israelului la existență. El s-a declarat dispus să accepte internaționalizarea ansamblului orașului Ierusalim, _ j-schimb în locul restabilirii unei suveranități arabe asupra fostului sector iordanian1 al orașului.Șeful statului egiptean a declarat că el va redeschide Canalul de Suez, dar că Israelul va trebui în prealabil să procedeze la noi retrageri în Sinai.In sfîrșit, șeful statului egiptean a subliniat necesitatea de a se pune capăt „stării de beligerantă" cu Israelul. Acest lucru însă, a subliniat el, trebuie să se întîmple la Geneva, în prezența tuturor părților interesate și cu garanții internaționale. Dar Israelul — a insistat președintele Sadat — nu trebuie să ne ceara nonbeligeranța atit timp cît ocupă teritoriul nostru.

DAMASC — La Damasc a fost cțat publicității comunicatul privind vizita delegației parlamentare iugoslave în Siria. în cursul convorbirilor, părțile au trecut în revistă situația din Orientul Mijlociu și au relevat că, în vederea unei reglementări juste a conflictului din zonă, este necesară o întrunire cît mai grabni- ' că a Conferinței de pace de la Geneva, la care să participe toate țările interesate. Părțile au discutat, de asemenea, probleme ale relațiilor bilaterale, evidențiind îndeosebi posibilitățile dezvoltării legăturilor comerciale și economice dintre cele două țări.

LIMA 18 — Corespondentul nostru transmite : Materializînd preocuparea comună pentru diversificarea bunelor relații de colaborare și cooperare e- conomică și tehnică între România și Peru, colectivul întreprinderii miniere mixte „Antamina" — a cărei constituire a fost hotărîtă în timpul vizitei întreprinse la Lima de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii. Socialiste România — a trecut la realizarea practică a obiectivelor ce i-au fost fixate — explo- 'rarea și exploatarea minereurilor de cupru și zinc din provincia Hriari.Potrivit contractului de asociere, semnat 1a 19 septembrie 1973, primii doi ani de la înființarea întreprinderii româno-peruane sînt consacrați explorării complete a zăcămintelor și întocmirii studiilor de punere în. exploatare, prevăzîndu-se identificarea unor importante cantități de rezerve minerale. In vederea realizării acestei prime etape de lucru, colectivul întreprinderii „Antamina" a depus e- forturi serioase pentru a depăși dificultățile provocate de condițiile dure de lucru din zona înălțimilor An- zilor Cordilieri. Astfel, specialiștii și tehnicienii români și peruani care lucrează pe șantierele „Antamina" au reușit să ducă lucrările și studiile de prospectare într-o fază avansată, pregătindu-se pentru următoarea etapă a lucrărilor din cadrul întreprinderii mixte. Partenerii asociat! Ia „Antamina" sînt întreprinderile „Mi- nero-Peru", din partea peruană, Și „Geomin", din partea română.

peruane".în legătură lui a arătat primul rînd, rii partidului ma oară, a spus Velasco mă refer direct la conducătorii unei grupări politice și la liderul său principal. La aceasta mă obligă amploarea faptelor petrecute, care au umbrit pacea și imaginea Perului". „In spatele celor care au săvîrșit furturile și incendiile stau, fără îndoială, vechile grupări de privilegiați, pe care revoluția i-a alungat de la conducere" — a spus Alvarado.Președintele a relevat că In țară situația a revenit la normal, eviden- țiindu-se, o dată mai mult, unitatea indestructibilă dintre forțele armate și popor.In continuarea mesajului pronunțat de șeful statului peruan sînt relevate obiectivele promovate de guvern în direcția apărării demnității și suveranității Perului și hotărîrea de a se acționa pe toate căile pentru soluționarea marilor probleme ale țării. „Reafirmăm poziția noastră fermă — a arătat șeful statului — de a conduce această revoluție in pace și de a respinge violenta".Mesajul președintelui peruan exprimă, pe de altă parte, încrederea în mersul victorios înainte al procesului de transformări inițiat de guvern, remareînd necesitatea de a se continua acțiunea de organizare politică a procesului revoluționar, ca element fundamental în asigurarea victoriei acestuia.
K

ca o soluție de

RABAT:

Plenara C. C. al Partidului
Muncii din CoreeaPHENIAN 18 (Agerpres). — între 11 și 17 februarie, la Phenian a avut- loc plenara C.C. al Partidului Muncii din Coreea. Plenara a discutat desfășurarea revoluției ideologice, tehnice și culturale din țară și chemările C.C., al Partidului Muncii din Coreea cu prilejul celei de-a XXX-a aniversări a creării partidului, care se va sărbători în acest an.Luînd cuvîntul la plenară, Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, s-a refe- ■ rit la sarcinile construcției socialiste și ale întăririi1 forței defensive a Republicii Populare Democrate Coreene.Plenara a adoptat hotărîri corespunzătoare în problemele. discutate.

BRUXELLES (Agerpres). —Premierul neo-zeelandez, Wallace Rowling, a efectuat, luni, o vizită de lucru la sediul Pieței Comune, în cadrul căreia a examinat, cu oficialități ale C.E.E., relațiile dintre Noua Zeelandă și Piața comună.In cadrul unei conferințe de presă, organizată înaintea plecării sale in R.F.G.. premierul neo-zeelandez și-a exprimat încrederea că Piața comună va continua să acorde Noii Zeelande facilități la export, in special în privința produselor agricole. Afirmînd că „actuala structură a schimburilor, bazată pe prețurile din 1969—1972 este perimată", premierul a menționat că țara sa dorește o schimbare a sistemului de calculare a prețurilor mărfurilor neo-zeelandeze exportate în țările membre ale C.E.E.

Protocol româno - ungar
privind schimburile de mărfuri și de plăți pe 1975BUDAPESTA 18 (Corespondentul nostru transmite). — La 18 februarie 
a fost semnat, la Budapesta, Protocolul privind schimburile de mărfuri și de plăți între Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, pe anul 1975. Documentul prevede o creștere a volumului schimburilor de mărfuri dintre cele două țări cu 26 la sută față de 1974.România va livra mașini-unelte, autovehicule, utilaj petrolier, locomotive Diesel-hidraulice și piese de schimb, tractoare și mașini agricole, mașini electronice de calcul, vagoane de marfă, laminate din aluminiu, produse sodice și alte produse chimice, cherestea, mobilă, materiale de construcții, aparate de radio, medicamente, diferite bunuri de larg consum.La rîndul său,.Ungaria va livra mașini-unelte pentru prelucrarea metalelor, utilaj pentru industria siderurgică, chimică și alimentară, aparate de măsură și control, instalații acustice de studio și pentru televiziunea industrială, motoare Diesel pentru autocamioane, aluminiu, blocuri și semifabricate din aluminiu, laminate din oțel, diferite produse chimice, abrazive, medicamente, hîrtie și filme foto și diferite bunuri de larg consum. ,Protocolul a fost semnat din partea română de Marin Trăistaru, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea ungară de Jeno Tordai, adjunct al ministrului comerțului exterior.

La semnare au fost de față Constantin Cimbru, însărcinat cu afaceri 
a.l. al României la Budapesta, xandru Matcau, șeful Agenției economice române, membrii celor două delegații, alte persoane oficiale.

Oi

Vizita în Iordania

9

Ale-

AMMAN 18. — Corespondentul A- gerpres " transmite : La invitația ministrului educației al Regatului Ha- șemit al Iordaniei, Zukane Al Hin- daui, la Amman a sosit o delegație a Ministerului Educației și Invăță- mîntului, condusă de Paul Niculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămîntului.Marți, tovarășul Paul Niculescu s-a întîlnit cu ministrul iordanian al educației, Zukane Al Hindaui, cu care a avut o convorbire prietenească privind bunele relații existente între cele două țărf în domeniul învăță- mîntului și culturii și în celelalte sfere de activitate. Cu acest prilej, s-a efectuat un rodnic schimb de experiență, subliniindu-se interesul și dorința ambelor părți pentru dezvoltarea, în continuare, a acestor relații.
R. F. G.

CONFERINȚA PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRATBONN. După ce recent a fost dat publicității proiectul de program al Partidului Social-Democrat pe anii 1975—1985, conferința federală a P.S.D., desfășurată zlunl în orașul vest-german Recklinghausen, a stabilit liniile generale ale activității partidului pentru anii 1975— 1976. _ /defalcat un durată din constă în faptul că în cursul anilor 1975 și 1976 au loc alegeri în unele landuri ale R.F.G. și apoi alegeri parlamentare federale. Apreciind că dificultățile economice ivite în ultimul timp în R.F.G. — și în primul rînd șomajul crescînd — ar putea influența negativ șansele partidului în aceste alegeri, conferința de ieri a pus accentul pe măsuri de îmbunătățire a conjuncturii. „Asigurarea locurilor de muncă, ca și modernizarea economiei capătă o absolută prioritate" — se arată în documentul adoptat de conferință.

Rațiunea pentru program cel de care s-a de scurtă perspectivă

Abordînd probleme ale politicii externe' rezoluția precizează că Partidul Social-Democrat își va continua politica de destindere. „La a- ceastă politică nu există nici o alternativă". Mențio.nind că. datorită politicii de destindere, „au fost de- ‘ pășite tranșeele războiullui rece" și au. devenit posibile relații normale între Est și Vest, documentul a- , firmă că aceasta ușurează și comerțul R.F.G. cu țările socialiste. „Și, pe această cale, putem asigura locuri de muncă și să îmbunătățim aprovizionarea noastră cu energie și materii prime" — relevă rezoluția. Subliniind însemnătatea unității rîndurilor partidului, președintele Willy Brandt a cerut în mod insistent membrilor P.S.D. să sprijine politica guvernului în frunte cu cancelarul Helmut Schmidt (absent de la conferință din motive de boală), împotriva atacurilor sistematice ale opoziției (de la- corespondentul nostru. N. S. Stănescu).
B B B B B B B

DE PRE1IJTIND1NI
• „ISTORIA OMENI

RII". La Paris a văzut lumina tiparului lucrarea monumentală „Istoria omenirii" (20 volume), publicată sub egida UNESCO, începutul elaborării lucrării datează din 1950, cînd, la sesiunea ordinară a organizației, a fost creată o comisie internațională, însărcinată cu redactarea și tipărirea acestei opere. Lucrarea este structurată în șase părți : „Preistoria și începuturile civilizației" ; „Lumea antică". „Civilizația Evului Mediu" ; „Bazele Lumii Noi" ; „Secolul al XlX-lea" ; „Secolul al XX-lea“. Textele tuturor volumelor au fost prezentate spre verificare Comisiilor naționale pentru UNESCO ale țărilor membre ale organizației.
• CIT DE GROASĂ 

ESTE SCOARJA TERE
STRĂ? Ipoteza savanților sovietici că în dreptul masivului muntos Pamir (U.R.S.S.) scoarța terestră are o grosime de 65 km, a fost confirmată de o ex-' periență efectuată, în comun, cu oameni de știință indieni și italieni. Experții sovietici au provocat mai multe explozii pe fundul lacurilor Karakul și Sor- kul din Pamir. Undele .de șoc reflectate de păturile din adîn- cul scoarței pămîntești au fost captate și înregistrate de sa- vanții indieni și italieni, staționați într-un punct din nordul Indiei. Calculele făcute pe baza înregistrărilor au dat valori a- propiate de cea enunțată de sa- vanții sovietici. în toamna anului acesta, experiența va fi repetată. Seismologi și geofizicieni sovietici vor înregistra undele produse de explozii e- fectuate de experți indieni și italieni la Srinagar (India) și apoi la Giloit (Pakistan).

• ÎN AJUTORUL CE
LOR DISTRAȚI. Autoritățile din capitala niponă au hotărît să vină în ajutorul persoanelor distrate, care uită obiecte de valoare in taxiuri. Deoarece pe străzile orașului Tokio circulă aproximativ 40 000 de taxiuri, pasagerilor le este greu să recunoască mașinile în care au uitat obiecte de preț sau diferite acte. De aceea, pe caroserii se vor înscrie cu litere mari, albe, indicative formate dintr-un prefix, urmat de un număr , cu două sau trei cifre. Psihologii au ajuns la concluzia că astfel de indicative sînt mult mai ușor de memorat decît numerele de înmatriculare obișnuite.

agențiile de presă
Convorbiri iraniano-ame- 

riCCinO» Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a avut, marți, la Zurich, o întrevedere cu secretarul de stat al S.U.A., Henry Kissinger. Convorbirea s-a referit îndeosebi la evoluția crizei energetice mondiale. Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a declarat ziariștilor că Iranul își va baza politica sa petrolieră pe principii strict comerciale și nu va participa la un eventual em- bargou al țărilor producătoare împotriva celor consumatoare.

a situației din Orientul Apropiat, la evenimentele din Cipru, precum și la alte probleme internaționale actuale. Secretarul de stat al S.U.A. a avut o întrevedere cu d-na Margaret Thatcher, noul lider al Partidului conservator britanic.

transmit
Fidel Castro, PHm-secretar al

C,C. al Partidului Comunist din Cuba, l-a primit pe Volodia Teitelboim, membru al Comisiei Politice a Partidului Comunist din Chile, conducătorul unei delegații a P.C. din Chile, care Întreprinde o vizită în Cuba.

Secretarul de stat al
S.U.fl. la Londra, convorbirile avute, luni și marți dimineața, la' , Londra de secretarul de stat alS.U.A., Henry ‘Kissinger, cu primul ministru Harold Wilson și cu ministrul de externe James Callaghan, s-au referit la evoluția lucrărilor celei de-a doua etape a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, la modalitățile de reglementare

Sesiunea Parlamentului 
vest-european <organ consultativ al Pieței comune) a început la Strasbourg. In prima ședință, parlamentul a adoptat o rezoluție care condamnă orice măsură de amnistie generală în favoarea criminalilor de război. în rezoluție se exprimă regretul că numeroși criminali de război continuă să rămînă nejtfdecați și se cere depistarea și pedepsirea imediată a acestora.

Cuba și Malayezia au h°- tărît să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:
LONDRA

Ample proiecte de dezvoltare

a invățămintului marocan
Colaborare fructuoasă cu specialiștii româniGuvernul marocan a trecut la o restructurare generală a sistemului de învățămînt, la toate nivelurile, în scopul adaptării lui la nevoile țării și cuprinderii unui număr cîț mai mare de copii și tineri în școli și facultăți. 'în învățămîntul pri- rrtar, care este pe cale de a se generaliza, au fost cuprinși în noul an școlar cu 262 000 de copii mai mult decît anul trecut. Totodată, școlile au fost comple- ----- --  ! săli2 744 con-tate cu 1 342 noi de clasă, alte aflîndu-se în strucție. învățămîntul secundar și-a sporit numărul elevilor la aproape 400 000, față de 340 000 anul trecut. Și-au început activita- numeroase școli care circa pen-tea profesionale, în se pregătesc 300 000 de cadre .tru nevoile economiei naționale și îndeosebi pentru industria minieră. Sînt în curs de organizare zece centre școlare pentru pregătirea ‘ de cadre calificate in construcții civile și industriale. în-

vățămîntul tehnic mediu urmează a fi completat chiar din anul a- cesta cu licee industriale profilate pe principalele ramuri ale economiei. O dezvoltare însemnată cunoaște și învățămîntul superior, numărul studenților a- jungînd la 17 000, față de 13 000 în 1971. Universitatea din Rabat este în curs de dotare cu noi facultăți, iar la Casablanca urmează să ia ființă o a doua facultate de medicină, în învățămîntul superior se extind disci-, plinele . tehnice, îndeosebi cele legate de valorificarea bogățiilor naturale și de dezvoltarea sectorului agricol.Eforturile statului marocan pentru formarea de cadre naționale proprii sînt sprijinite larg de țara noastră. Peste 150 de profesori români predau acum în școlile marocane de toate gradele. Aproape tot atîția medici împărtășesc din experiența lor tinerelor cadre sanitare din spitale și policlinici. în același timp, studenți
L.

marocani învață în- țara noastră. Pe de altă parte, specialiștii români care lucrează în prezent în Maroc, în diferite sectoare de producție, potrivit a- cordurilor de cooperare între cele două țări, sprijină direct la locul de muncă, pe șantiere, pe tinerii marocani în însușirea unor meserii. La exploatările miniere de la Ouansimi și Talaat-Iminirfi, din sudul Marocului, mulți tineri marocani, care au lucrat alături de specialiștii români la deschiderea acestor mine și la punerea în valoare a unor importante zăcăminte de cupru, conduc acum sectoare importante de producție. Intre țara noastră și Maroc există și un acord privind schimbul de cărți și publicații tehnice de specialitate, a cărui a- plicare are un rol însemnat în îmbogățirea cunoștințelor viitoarelor cadre ale economiei naționale marocane.
Mircea
S. IONESCU

Spre o soluționare pașnică

in Irlanda de Nord?

Achiziționarea de către 
Iran 8 unor actiuni ale companiei americane de aviație „Pan American World Airways" (Pan-Am) a fost aprobată de guvernul S.U.A. — a anunțat, la Washington, un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat. Compania „Pan Am" a fost nevoită să pună în vînzare o parte din acțiunile sale din cauza unor serioase dificultăți. financiare, care durează de mai multi ani.

Anularea tuturor restric
țiilor privind circulația navelor între Pakistan și India a fost'anunțată oficial la Karachi. De asemenea, s-a anunțat că navele celor două țări se vor bucura de regimul prevăzut prin clauza națiunii celei mai favorizate.

- Doamna Gihahe Sadat, soția președintelui Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, a sosit marți la Bonn, într-o vizită oficială. în timpul celor cinci zile cît va rămîne în R.F. Germania, doamna Gihane Sadat se va informa asupra programelor vest-germane- de ajutorare a persoanelor handicapate și asupra activității instituțiilor sociale de binefacere,
tn localitatea Morteau se des

fășoară manifestările prilejuite 
de „Luna României", organiza
tă de municipalitate in colabo
rare cu Asociația de prietenie 
Franța-România și ambasada 
țării noastre la Paris.

La palatul „Guillichini" din 
Arezzo — capitala provinciei cu 
același nume — a avut loc ver
nisajul mai multor expoziții con
sacrate țării noastre, organizate 
din inițiativa catedrei de limbă 
și literatură română a Univer
sității din Torino, a Asociației 

. Italia-România, precum și a pri
măriei orașului Arezzo.

• CAPACITATEA DE 
ABSTRACȚIE A OMULUI 
DIN EPOCA DE PIATRĂ. Cercetările efectuate in decursul unui șir de ani asupra gravurilor și desenelor pe oase, descoperite la La Marche (Franța), au condus la o nouă teză asupra felului de a raționa al omului de tipul Cro-Magnon din epoca de piatră (aproximativ 35 000—10 000 î.e.n.). Savantul american A. Marshak a identi-, ficat aproximativ zece categorii de simboluri — puncte dispuse într-un anumit fel, animale, insecte, plante, siluete de femei etc — care, după părerea sa, nu au numai un caracter pur ornamental. El a constatat, de pildă, că numărul punctelor din diferite desene corespund cu fazele Lunii. De aceea se poate presupune că suita de gravuri respective constituie un calendar ce consemnează anumite fenomene ca : topirea zăpezii, inundații, înmugurirea și înflorirea pomilor, perioada de rut la animale etc. Această „bibliotecă" din epoca de piatră ridică, potrivit unor cercetători, problema dacă concepțiile de pînă acum privind capacitatea de a gîndi abstract a acestor strămoși ai omului modern n-ar trebui reconsiderate.

Intrarea în vigoare a „armistițiului" proclamat de gruparea Sinn Fein (aripa politică a organizației ilegale I.R.A. — armata republicană irlandeză) pa o perioadă nedefinită a făcut să renască speranțele în posibilitatea unei soluționări pașnice a crizei nord-ir- landeze. După părerea ziarului „Guardian", în prezent ar exista mai multe ‘șanse ca „armistițiul să dureze". Ca unul din argumentele in sprijinul acestei afirmații este menționată instalarea în Irlanda de Nord a u- nor „centre de supraveghere a armistițiului", care vor funcționa permanent, zi și noapte, în anumite localități. Rolul lor este de a stabili, prin legături telefonice directe cu secretarul de stat pentru Irlanda de Nord, Merlyn Rees, „puncte de contact' între guvern și reprezentanții grupării Sinn Fein“, ori de cite ori situația riscă să se agraveze.Gruparea Sinn Fein, care reprezintă pe catolici. a trecut la organizarea propriilor sale centre, care nu vor

funcționa împreună cu „centrele de supraveghere" ale autorităților britanice, dar 1« vor putea contacta telefonic, la nevoie. La rîndul ei, organizația paramilitară protestantă a anunțat că își va stabili propriile sale „centre de supraveghere".După cum subliniază presa britanică, noua evoluție a situației corespunde dezideratului exprimat de mulți ani de opinia publică din Irlanda de Nord și din Marea Britanie — de a se pune capăt definitiv violențelor și de a se • instaura o atmosferă calmă, bazată pe reconciliere și conlucrare, in concordanță cu cerințele soluționării problemelor în suspensie prin mijloace politice.In sprijinul unui a- semenea curs al vieții sociale și politice s-au pronunțat, în repetate rînduri, un șir de organizații politice și sindicale. După cum este cunoscut, la Belfast și în alte orașe hord-irlandeze au avut loc demonstrații la care au participat, alături. zeci și zeci de mii de protestanți și

catolici. Totodată, s-au făcut unii pași în direcția înlăturării discriminărilor politice, economice șl sociale practicate față . de populația catolică. Autoritățile de la Londra au anunțat, de asemenea, intenția de a pune In aplicare proiecte economice destinate să contribuie la reducerea decalajului dintre această provincie, rămasă in urmă în ce privește dezvoltarea, și regiunile avansate ale Marii Britanii.Desigur, drumul spre restabilirea liniștii în Irlanda de Nord nu este neted. Principalele amenințări, după părerea comentatorilor, par a veni din partea anumitor cercuri extremiste, interesate în menținerea • tensiunii și ciocnirilor. Pe de altă parte, pentru marea majoritate a nord-irlandezilor a devenit limpede că instaurarea unei atmosfere de calm va constitui o bază sigură pentru crearea, în Irlanda de Nord, a unui viitor constructiv și pașnic.
N. PLOPEANU

Convorbirile S.fî.L.T. La reprezentanța Statelor Unite din Geneva a avut loc, marți, o nouă întîlnire între delegațiile sovietică și a- mericană în cadrul tratativelor privind limitarea înarmărilor strategica (S.A.L.T.).
Din Montevideo se anunță că fostul colonel Carlos Sufriategui, unul dintre conducătorii partidului Uruguayan de opoziție Frente Am- plio, arestat la 9 iulie 1973. a fost e- liberat din închisoare.

„FRANCE PRESSE"

Întîlnire inedită la Monrovia„Zilele acestea, transmite agenția •France Presse», la Monrovia, capitala Liberiei, a avut loc un eveniment inedit — respectiv, o întîlnire între președintele William Tolbert și primul ministru sud-african John Vorster. Observatorii notează că este pentru prima dată că se confirmă oficial o întîlnire a' premierului sud- african cu un conducător dintr-o țară africană. Această vizită, estimează aceiași observatori, tinde să acrediteze opiniile potrivit cărora Vorster ar mai fi efectuat, începînd din luna octombrie, călătorii în Coasta de Fildeș, unde s-ar fi întilnit cu președintele Houphouet Boigny ; in Senegal, unde ar fi avut convorbiri cu președintele- Senghor, și in Malawi, unde ar fi discutat cu președintele Banda. Totodată. Africa de Sud ar fi trimis emisari în Zambia și Gabon.Cercurile din jurul primului ministru sud-african lasă să se înțeleagă că o reglementare a problemei nămibiene ar fi fost principalul subiect abordat în cadrul discuțiilor de la Monrovia. După cum se știe. Liberia și Etiopia au fost țările care

au sesizat în 1960 Curtea internațională de justiție de la Haga privind «prezența ilegală a R.S.A. în Namibia».In afară de călătoria și discuțiile primului ministru Vorster, în ultimele 10 zile ministrul de externe sud-african a avut întrevederi la Lusaka cu miniștrii de externe din Zambia, Tanzania și Botswana, precum și cu unii lideri ai mișcării de eliberare din Rhodesia ; în același timp, o delegație ministerială cen- trafricană a fost ^primită, vineri, de către primul ministru sud-african.Toate aceste activități diplomatice reflectă același țel — respectiv, preocuparea crescîndă a Africii de Sud de a pune capăt izolării politice cres- cinde în care se găsește. Or, țările africane nu resping, după cum se vede, dialogul. Acțiunile diplomatice ale R.S.A. atitudini Pretoriei, cest sens pendenței gerea trupelor sudafricane din Rhodesia" — încheie agenția.
apar ca expresii ale unei mai rezonabile din partea O dovadă concretă în a- ar fi recunoașterea • inde- Namibiei, precum și retra-

• ALERTĂ LA GALE
RIILE DE TABLOURI. Un număr de 28 de tablouri, de o valoare inestimabilă, semnate de pictori celebri, între care Cezanne, Renoir și Van Gogh, au fost sustrase în cursul nopții de duminică spre luni din Galeria de artă modernă din Milano. Acest furt urmează celui care a avut loc cu cîteva zile în urmă în incinta muzeului Palatului ducal din Urbino, soldat cu sustragerea unui tablou de Rafael și a două pînze semnate de Piero della Francesca.

• ASALTUL CĂUTĂ
TORILOR DE COMORI. O expediție arheologică mexicană a descoperit, în apropierea orașului Ocambo, o comoară e- valuaîă la 320 000 de dolari, con- firmînd astfel legendele privind existența unor misterioase comori în această zonă. Obiectele descoperite sînt din prima perioadă a colonizării Mexicului de către spanioli și prezintă o importanță științifică deosebit de mare. Știrea despre această descoperire a determinat o mare afluență de ' aventurieri. Pentru a proteja această zonă, autoritățile au trimis detașamente ale armatei și poliției.

• PROTEJAREA NE
FUMĂTORILOR. Guvernul landului Baden-Wiirttemberg, R.F.G., a declanșat o vastă campanie în vederea protejării nefumătorilor. Printr-o hotărîre a. Consiliului de Miniștri local se interzice fumatul în tpate localurile publice, în birouri, ca și în cursul adunărilor în săli și a întâlnirilor de lucru.
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