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Anchetă 
economică
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J METALUL
• Este satisfăcătoare evoluția indicelui de valorificare?
• Ce au realizat și ce nu au 

întreprinderile, centralele
realizat, în această direcție,

1și ministerele

NICOLAE CEAUȘESCU
Delegația Consiliului Militar Administrativ Provizoriu al Etiopiei

Dezvoltarea în ritm susținut a industriei socialiste și, îndeosebi, a ramu
rilor constructoare de mașini, a impus și impune, în continuare, sporirea 
substanțială și diversificarea producției de metal a țării. Politica fermă, 
consecventă a partidului în acest domeniu iși găsește expresia nu numai in 
faptul că anul acesta, prin plan, s-a stabilit o producție de oțel de 10,1 mi
lioane tone, dar și în diversificarea largă a acesteia ; astăzi, industria noastră 
siderurgică produce peste 450 mărci de oțel, care se prelucrează într-o gamă 
amplă de tipodimensiuni de profile, table, țevi, sîrme ș.a. ce acoperă peste 
90 la sută din necesitățile economiei. Cerința de prim ordin care se ridică 
în acest sens — așa cum s-a subliniat și în ședința Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. din 6 februarie a.c. — privește folosirea rațională a 
metalului, problemă care trebuie să preocupe în cel mai înalt grad întreprin
derile, centralele, ministerele. Cum se înfăptuiește o asemenea sarcină ma
joră și ce probleme ridică mai buna valorificare a metalului ? Este tema con
vorbirii pe care am avut-o cu tovarășul inginer ION CHEȘA, adjunct al mi
nistrului aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondu
rilor fixe.

în prezent de unele unități metalur
gice pentru respectarea fermă a dis
ciplinei tehnologice.

— Ce ar trebui întreprins, 
după părerea dv., pentru recu
perarea grabnică a decalajului 
in privința procentului de „scoa
tere a metalului" 7

— Concret, Intre măsurile care ar 
trebui aplicate cu mai multă consec
vență în unitățile metalurgice se nu
mără : reducerea șutajului la lami
noare prin folosirea unei game mai 
largi de materiale termogene și ter- 
moizolante ; creșterea ponderii oțe
lului semicalmat pe seama celui cal-

— în condițiile în care țara noas
tră dispune de resurse limitate de 
materii prime metalurgice (mine
reuri, cărbuni cocsificabili), ne-a 
spus tovarășul adjunct de ministru, 
gospodărirea rațională a metalului 
trebuie să înceapă cu utilizarea ju
dicioasă, economicoasă a acestuia 
chiar in unitățile producătoare. Din 
acest punct de vedere, deosebit de 
semnificativă este evoluția propor
ției „scoaterii metalului", adică a 
cantității de laminate finite obținute 
dintr-o tonă de oțel lingou, care la 
noi creste de la 74 la sută în 1970. la 
76.6 la sută în acest an. Acest spor 
relevă pregnant un progres, dar tre
buie să precizăm totuși că în alte 
țări indicele este net superior : 81.3 
la sută în Franța. 82,2 la sută în 
R. F. Germania si 84 la sută în Ja
ponia. Acest decalaj se explică, 
înainte de toate, prin faptul că 
în industria noastră metalurgică s-a

ASTĂZI, UN PUNCT DE VEDERE AI MINISTERULUI
APROVIZIONĂRII DESPRE RĂSPUNDERILE

BENEFICIARILOR ȘI DESPRE PROPRIILE RĂSPUNDERI

cu întîrziere la aplicarea 
procedee tehnologice avan- 
cum sînt turnarea 
a oțelului, folosirea

trecut
unor 
sate, 
tinuă . ____ ___
lațiilor de retopire în vid sau sub pat 
de zgură, utilizarea, pe scară mai 
mare, a prafurilor și materialelor 
termoizolant.e. La aceasta se adaugă 
fi lipsa de preocupare manifestată șl

con- 
insta-

mat, pentru producerea laminatelor 
de masă : 
laminate, 
a arderii 
încălzire ;
prevăzute 
laminarea . . ____  ___ _
rii unor laminate fără defecte inte
rioare sau de suprafață ; depozitarea

diminuarea rebuturilor de 
a oxidării suplimentare și 
metalului în cuptoarele de 
respectarea tehnologiilor 
la elaborarea, turnarea și 
oțelului, în'scopul obține-

cu grijă și refolosirea șutajelor, a 
cuptoarelor, a deșeurilor de metal. 
Nu este vorba de noi acțiuni, meta- 
lurgiștii le cunosc foarte bine. După 
opinia noastră însă este necesar ca 
specialiștii din întreprinderi si cen
trale, factorii de resort din Ministe
rul Industriei Metalurgice să urmă
rească cu mai multă stăruință cum 
sint aduse la îndeplinire programele 
de măsuri în acest domeniu.

— Cele mai importante rezer
ve de economisire a metalului 
constau in valorificarea sa su
perioară. tn metalurgie, aceasta 
înseamnă o mai bună structură 
a produselor realizate, care să 
fie exprimată printr-o valoare 
medie mai ridicată a tonei de 
metal.

— în această privință, tendința 
este ca industria metalurgică să pro
ducă, iar industria construcțiilor de 
mașini să consume, într-o proporție 
sporită, oțeluri superioare, carbon 
de calitate și aliate, laminate într-o 
gamă variată de dimensiuni și 
prelucrare avansată, tratate 
cu proprietăți diferențiate, 
să corespundă unor cerințe din ce 
în ce mai înalte. E drept. In acest 
domeniu s-au obținut unele realizări, 
între care trebuie relevată fabricația 
de țevi laminate cu diametre mici, 
de țevi trase la rece, de bare trase 
și sîrme trefilate, de bandă îngustă 
laminată la rece. Cu toate acestea, 
cerințele economiei nu sînt satisfă-

cu 
termic, 

capabile

(Continuare in pag. a IlI-a)

Ca să culegem la vară numai... trifoi cu patru foi
------ .„.J..-----------4—,—j—».

DISPECERATUL 
PUBLIC AL 

INVESTIȚIILOR

Ritm accelerat insămintării (în pagina a 111-a)

plantelor furajere!
Ce indică ministerul

de resort...
Semănatul plantelor furajere este 

o lucrare prioritară, la ordinea zi
lei, in toate județele tării. Mai mult 
de trei sferturi din suprafețele ce 
se însămintează in această perioa
dă sînt destinate plantelor furajere: 
lucernă, trifoi, borceag, ovăz, sfeclă 
furajeră ș. a. Ținind seama de creș
terea temperaturii si de zvîntarea 
solului, in cadrul recentei teleconfe- 
rinte de Ia Ministerul Agriculturii 
s-a subliniat necesitatea grăbirii în- 
sămintărilor si a lucrărilor pentru 
menținerea umidității în sol. în ve
derea 
cîteva 
mine 
hectar 
și noapte, tractoarele și utilajele pen
tru grăparea întregii suprafețe de o- 
goare — condiție esențială pentru 
obținerea de recolte superioare în 
acest an.

urgentării semănatului, in 
zile trebuie să se ter- 

arăturile pînă la ultimul 
si să se folosească Intens, zi

Ce recomandă
specialiștii...

Referindu-se Ia aplicarea tehnolo
giilor specifice fiecărei culturi, in 
scopul creșterii recoltelor de furaje, 
dr. docent Paul Varga, de la Institu
tul de cercetări pentru cereale și 
plante tehnice Fundulea, reco
mandă: „Suprafețele destinate plan
telor de nutreț trebuie fertili-

367000 de

autocamioane

specialitate din 
zilele acestea, 
cu numărul 

puțin de 200 000

De pe banda de montaj a în
treprinderii de 
Brașov a ieșit, 
autocamionul 
367 000. Nu mai
autocamioane au fost realizate 
în ultimii cinci ani. Rezul
tate remarcabile au obținut și 
celelalte colective ale Cen
tralei industriale pentru au
tocamioane si turisme. în răs
timpul legislaturii recent înche
iate. întreprinderile centralei au 
realizat peste 180 000 autoturis
me de oraș. 18 200 autospeciale. 
15 500 autobuze și altele.

zate și pregătite In raport cu 
starea fiecărei parcele de teren. 
Nivelul viitoarei producții de fu
raje depinde de executarea corec
tă a tuturor operațiunilor indicate 
pentru pregătirea patului germinativ. 
O atenție aparte se cuvine să fie 
acordată organizării lucrărilor in flux 
continuu. în așa fel incit însămința- 
rca plantelor furajere să se efectueze 
în aceeași zi in care se pregătește 
patul germinativ, evitîndu-se pierde
rea umidității, „răscolirea" repetată 
si inutilă a solului. Important este 
ca specialiștii din unități să asigure 
folosirea intensă a unor utilaje, cum 
sînt combinatoarele. pentru a putea

r

L-am cunoscut pe ingi
nerul Lukacs Janos la 
Suceava, acum vreo șase 
ani. Secui din Gheor- 
ghieni, alesese cu multe 
ezitări locul ce i se ofe
rise pe platforma indus
trială din umbra crenela
tă a cetății lui Ștefan, 
începuturile sale în Mol
dova ii lăsaseră amintiri 
mai curind pedagogice 
decit inginerești. îl urmă
reau, mai ales, diminețile 
lui de tînăr director al 
primei uzine metalurgice 
sucevene : ședea în poar
ta întreprinderii și se uita 
cum trec țăranii către ha
lele cu cele mai moderne 
mașini și agregate euro
pene din domeniul fabri
cării utilajelor forestiere, 
flăcăi așezați din jurul 
Dragomirnei, alții, colțoși, 
privind pieziș de sub că
ciulile brumării obligato
rii la Bosanci, zdrahoni 
coboriți din pădurile Mă
linilor și eleganții Suce
vei, arborînd cravate 
plastic cu nodul gata 
cut din fabricație, 
încurcau la ceasul 
pontaj. întirziau cu certi
tudinea absolută că nu 
dau turcii, asudau In i- 
țari și erau foarte min- 
dri de chestia asta... iar 
Lukacs trebuia să produ
că ritmic utilaje sofistica
te, la care cea mai ordi
nară șaibă se măsoară in 
microni.

Lukacs și nucleul mun- 
citoresc-ingineresc al me
talurgiei sucevene i-au 

"trecut din ițari în salope
te. i-au învățat nu atît

lucra solul numai pînă Ia adîncîmea 
de îngropare a semințelor. în uni
tățile agricole care nu dispun de su
ficiente combinatoare. pregătirea pa
tului germinativ se poate face, in 
bune condiții, prin folosirea grapei 
cu colți reglabili, cuplată cu grapa 
de mărăcini Cît privește perioada 
optimă de semănat, precizez că pe 
terenurile I.C.C.P.T.-Fundulea însă- 
mințarea plantelor furajere — lucer
nă, trifoi, diferite amestecuri de ier
buri graminee și leguminoase ș.a. — 
este pe terminate. Pentru aceste 
culturi, aoum este timpul cînd tre-
(Continuare in pag. a Il-a)
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit. în ziua 
de 13 martie, delegația Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu al 
Etiopiei, condusă de căpitan Sissay 
Habte. membru al consiliului, care 
întreprinde o vizită oficială în tara 
noastră, la invitația guvernului ro
mân. Din delegație fac parte Bewketu 
Kassa, membru al consiliului. Teka- 
lign Gedamw, ministrul poștelor și 
telecomunicațiilor. Mebrate Mengistu. 
ministrul • resurselor naționale, As- 
hagre Yigletu, ministru de stat la 
Ministerul Comerțului. Industriei și 
Turismului, Shiferaw Jammo, direc
tor general in Ministerul Planului șl 
Dezvoltării.

La primire au luat parte tovarășii 
Emil Drăgănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. viceprim-ministru al guver
nului. Nicolae Mănescu. 
nergiei electrice, Mircea 
nistru secretar de stat 
de Stat, Nicolae Ionescu,
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Constantin Vasiliu. adjunct de 
sef de secție la C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației etiopiene 
a transmis oresedintelul Nicolae

ministrul e- 
Malita, mi
la Consiliul 
ministru se-

Ceausescu și poporului român un 
salut si cele mai bune urări din 
partea președintelui Consiliului Mi
litar Administrativ Provizoriu 
tiopiei. general de brigadă 
Banti, și a poporului etiopian.

Exprimind șefului statului 
întreaga lor gratitudine pentru între
vederea acordată, oaspeții au împăr
tășit președintelui Nicolae Ceausescu 
impresiile deosebite prilejuite de vi
zita întreprinsă în tara noastră, vi
zită ce le-a permis să cunoască. în 
mod direct, aspecte semnificative ale 
dezvoltării economice si sociale 
României, să aibă utile schimburi de 
vederi în probleme de interes co
mun. Ei au subliniat că realizările 
remarcabile obținute de poporul ro
mân în opera de edificare a unei so
cietăți noi demonstrează calea ce per
mite unei națiuni o propășire rapidă 
si multilaterală.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a 
mulțumit cordial pentru salutul 
transmis, pentru cuvintele de apre
ciere formulate la adresa României 
si a poporului român.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspeți să adreseze salutul 
său prietenesc generalului de briga
dă Teferi Banti și guvernului etio
pian. iar poporului etiopian cele mai 
bune urări de succes din partea po
porului român.

al E- 
Teferi

român

a

Totodată, tovarășul Nicolae Ceausescu 
și-a manifestat satisfacția fată de vi
zita delegației, apreciind-o ca o ex
presie a dorinței reciproce de a ex
tinde relațiile dintre țările si po
poarele noastre.

în cursul convorbirii s-a subliniat 
dorința reciprocă de a promova și 
intensifica pe multiple planuri rapor
turile dintre cele două țări si po
poare. în 
cooperării 
nale.

Au fost
nele aspecte ale actualității politice 
internaționale. S-a reliefat. în con
text. însemnătatea solidarității țărilor 
mici si mijlocii, țărilor în curs de 
dezvoltare, care se pronunță în spri
jinul afirmării unei noi ordini po
litice 
centru 
bazate 
cipării 
rale in vederea adincirii si consoli
dării cursului pozitiv spre destinde
re. securitate si cooperare, edificării 
unei lumi mai bune, care să asi
gure pacea si dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni, dreptul de a fi de
plin stăpină pe bogățiile naționale, 
pe destinele sale de a-si organiza 
viața potrivit voinței si aspirațiilor 
proprii.

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

folosul ambelor națiuni, al 
si înțelegerii internațio-

abordate, de asemenea, u-

si economice internaționale, 
statornicirea unor relații noi. 
pe echitate si justiție, a pârti
lor active la eforturile gene-

Președintele firmei japoneze Ishikawajima Harima Heavy industries
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi 
neața, pe dr. Hisashi Shinto, 
ședințele firmei Ishikawajima 
ma Heavy Industries, care face 
zită in țara noastră.

dimi- 
pre- 

Hari- 
o vi-

La primire a luat 
Pungan, consilier al 
republicii.

în timpul convorbirii
au fost abordate probleme privind 
extinderea »i diversificarea colabo-

parte Vasile 
președintelui

ce a avut loc

răril și cooperării în producție, în 
domeniul construcțiilor de nave și 
industriei metalurgice. între 
prinderi românești și grupul 
trial japonez Ishikawajima.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă cordială.

intre- 
indus-
într-o

mangalia in trimestrul viitor
începe asamblarea mineralierului de 55 000 tdw

Conștiința civică
CONSTANȚA (Coresponden

tul „Scînteii". George Mi- 
hăescu). — începînd cu această 
săptămină. colectivul întreprin
derii de construcții hidrotehni
ce Constanta a trecut la o nouă 
etapă în execuția Șantierului na
val de la Mangalia : turnarea 
primelor bene de beton la radie
rul docului de construcție a na
velor. în total vor fi încorpo
rate în această lucrare 40 000 

beton. Colectivul 
condus de ingi-

tone de 
șantierului.
nerul Mihai Dulică. s-a anga
jat să termine primul doc cu 90 
de zile mai devreme fată de

plan, aplicînd. în acest scop, ex
periența ciștigată la execuția 
docurilor Șantierului naval de 
la Constanța. Totodată, hidro
tehnicienii au raportat că plat
formele de premontai ale bloc- 
sectiilor viitoarelor nave se află 
în stadiul de finisai, astfel că în 
trimestrul II al acestui an con
structorii navali vor putea să 
înceapă asamblarea primului 
mineralier de 55 000 tdw care se 
va construi aici. Concomitent, 
cele două diguri ale avanpostu
lui au înaintat în mare pe o dis
tanță de I 600 metri, înglobînd o 
jumătate de milion de tone de 
piatră.

a conferit
dintotdeauna valoare

9 99

picturii românești

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țării
operațiile industriale, flă
căii erau deștepți și prin
deau repede, cît disciplina 
industrială, ceea ce a 
fost Infinit mai greu. U-

!n care, la început, nu-i 
ajungeau ziua și noaptea, 
să patroneze cercuri de 
artă plastică și să ridice, 
din „rezerve interne" un

Iși descoperise un început 
de liniște și un început 
de păr alb... cind i-au 
fost trimiși spre califica
re peste două sute de

Precum urmele
dălții in piatră

Reportaj de Eugen MANDRiC

rina de pe valea Sucevei 
a ajuns fruntașă. Lukacs 
a început să aibă timp și 
pentru viata lui persona
lă, să se integreze orașu
lui, să-și educe copilul, 
să petreacă, iar. tn uzina

monument metalic, proba
bil primul monument de 
artă abstractă din nordul 
Moldovei.

Secuiul din Harghita 
vorbea cu accentul lui 
conu Mihail Sadoveanu,

consăteni, mai mult cio
bani și tăietori de lemne, 
necesari unei întreprin
deri metalurgice similare 
celei de pe valea Sucevei, 
care urma să se deschidă 
la Miercurea Ciuc.

de 
întîia 
meta- 
Har- 

la ex-

Iar acum mai bine 
un an, I.U.P.S., 
mare întreprindere 
lurgică din județul 
ghita, a făcut apel
periența suceveanului Lu
kacs Janos. Rugăminți a- 
păsate din partea minis
trului (știți și dumnea
voastră cum „roagă" un 
ministru), insistențe din 
partea directorului gene
rai, evidența faptului că 
este necesar (..dar de ce 
tocmai eu ?“) și familia 
Lukacs și-a împachetat 14 
ani de viață, mobilele, li 
niștea, a luat cu ea 14 ani 
de experiență, primele 
fire de păr alb. amintiri
le, rămas’ bunurile... 
s-a stabilit 
Ciuc.

Probleme 
calificarea 
banilor, 
lemne in vreo 12 meserii 
metalurgice, asimilarea 
ritmică a unor profile de 
utilaje, agregate și piese 
de schimb, 
interne ale 
restiere și 
in circa 40

Așa cum 
fiat eu viața și probleme
le tovarășului Lukacs. ele 
ar putea părea lineare, 
ceea ce nu este adevărat. 
Inginerul Lukacs venise, 
in tinerețe, la Suceava, 
pentru că nu avea de a- 
les. între timp, s-a fixat. 
Azi. la anii săi maturi, la 
soliditatea poziției sale

Și 
la Miercurea

cunoscute : 
țăranilor, cio- 

tăietorilor de

pentru nevoile 
industriei fo- 
pentru export 
de țări.
am telegra-

(Continuare 
în pag. a V-a)

Larga audiență la 
public — certă moda
litate de verificare 
valorii lucrărilor 
artă — a 
întotdeauna un 
ment in plus 
pută dintre 
cieni și critici, 
cest punct de 
istoria artelor 
monstrat convingător 
că numai o expresie 
artistică personală, 
transfigurarea in cu
loare sau formă a i- 
deii sau a sentimentu
lui pot conferi circu
lație, dar mai ales pe
renitate, în planul va
lorilor artistice. Este o 
idee asupra căreia a 
insistat cu deosebire 
maestrul Alexandru 
Ciucurencu în cursul 
acestei convorbiri.

— Aici, in România, 
ne-a spus interlocuto
rul, .........
nor 
tați 
ți ei 
pus 
specifică asupra dez
voltării culturii noas
tre. Și cînd spun acest 
lucru, mă gindesc la 
nume de prestigiu, de 
la Grigorescu, Andre- 
escu, Luchian. la Pal- 
lady. Petrașcu. Tonitza 
și generația atit de ri
guros afirmată în pe
rioada dintre cele 
două războaie pînă la 
cea din zilele noastre.

Pictura românească, 
în general vorbind, a 
fost mereu și este și 
astăzi o pictură de ca
litate. Marii maeștri 
pe care i-am avut i-au 
conferit un inalt pres
tigiu. datorită căruia 
ea a început să fie din 
ce în ce mai cunoscută 
și apreciată ; iar gene
rația tînără de artiști 
se bucură de privile
giul deosebit de a se 
adăpa de la aceste iz
voare.

a 
de 

constituit 
i argu- 
în dis- 
teoreti- 
Din a- 
vedere, 
a de-

avem tradiția u- 
ilustre personali- 
in domeniul crea- 
plastice. care și-au 
amprenta atit de

- In 
cum a 
cui nostru, de-a lun
gul timpului, valorile 
de artă românească și, 
in general, care cre
deți că este rolul lui 
in afirmarea adevăra
telor valori 7

aceste condiții, 
receptat publi-

— Avem un public 
de calitate, care, oe 
lingă faptul că este 
iubitor de frumos, a 
știut să selecționeze, 
cu gust sigur, adevă
ratele valori. Aș spu-

Convorbire cu 
artistul poporului 

Alexandru
CIUCURENCU

ne că avem un public 
pe care multe țări nu 
il au.

A existat un timp 
— foarte scurt, e ade
vărat — cînd o parte 
din pictura noastră 
s-a lăsat influențată 
de mișcări^ pe atunci 
moderniste (cubism, 
futurism etc.). Publi
cul a fost nereceptiv, 
ti plăcea, atunci ca și 
acum, să poată pricepe 
și analiza lucrarea ca- 
re-i era prezentată, 
să-i găsească o ase
mănare cu mediul pe 
care-1 cunoaște, să știe 
împrejurările în care a 
fost creată. Tot acest 
proces selectiv a con
tribuit enorm la dez
voltarea picturii noas
tre. mai ales dat fiind 
faptul că pe atunci nu 
existau subvenții pen
tru artă din partea 
statului. Cei mai multi 
dintre pictorii noștri 
valoroși au trăit de pe 
urma muncii lor, da
torită publicului care 
i-a înțeles, i-a apre-

ciat și le-a cumpărat 
creațiile. îmi amin
tesc, de exemplu, că 
Pallady a trăit toată 
viața numai din pic
tură. Foarte multe din 
colecțiile de artă cu 
care ne mindrim azi 
(Dona, Zambaccian. 
Avakian. Slătineanu. 
Oprescu etc.) se dato- 
resc tocmai acestei 
acțiuni de ordin cul
tural care venea in 
primul rind din partea 
publicului iubitor de 
artă.

Țin să amintesc, de a- 
semenea, faptul că în 
epoca lui Grigorescu, 
Andreescu. Luchian și 
mai tirziu a lui Palla
dy, Petrașcu. Tonitza, 
în afara acestor ine
galabili artiști erau și 
alți creatori, care lu
crau mult. Un bun 
gust înnăscut, format 
apoi prin cultură a 
îndrumat însă publi
cul nostru spre ade
văratele lucrări de ca
litate.

Valorile de nepre
țuit ale minunatei 
noastre arte populare 
sint desigur mărturia 
acestui gust înnăscut 
Marile muzee care 
s-au înființat mai ales 
în ultimii ani în ma
joritatea orașelor țării 
au atras un număr tot 
mai însemnat de oa
meni. le-au oferit pri
lejul să descopere și 
să i 
tele 
spre 
cut. 
este 
ce mai mult încurajat 
să-și impună artiștii în 
care crede, este la fel 
de adevărat că răspun
deri noi. sporite, ne re
vin nouă, creatorilor.

compare adevăra- 
valori. Iar dacă 

! deosebire de tre- 
publicul nostru 

astăzi din ce în

Marina PREUTU
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Produse noi în industria locală arădeanăInsAmIntarea furajelor
(Urmare din pag. 1)

condiții superioare cerințele populației din acest

să răs- 
crescin- 
fabrica 

în pro-

Săvi- 
aceste 
major 
reali-

Ion MANEA
corespondentul „Scinteii"

ordine 
de 40 
vizitat 
reali- 

Fabrica

VIATADEPARTD

Manifestul Fron- 
Socialiste, referi-

atingerea țelului de bază 
activității economice pe 

realizarea mai devreme

FAPTUL

„Bunica 
moților" 
la... 119 ani!

In satul Mătisești, comuna 
Horea, județul Alba, trăiește 
bătrîna Maria Costea, în vîrstă 
de 119 ani ! Văzind-o incă în 
putere, trebăluind cîtu-i ziulica 
prin curte, nici n-ai crede că 
„bunica moților" — cum î se 
spune în sat și prin împrejurimi 
— a avut o viată zbuciumată și 
plină de griji. Nu-i ușor lucru 
să aduci pe lume și să crești 12 
copii. Acum, numărul nepoților, 
strănepoților și stră-strănepoti- 
lor a ajuns aproape egal cu nu
mărul anilor ei. „Care-i secretul 
longevității ?“ — a întrebat-o
cineva. „Munca și cumpătarea, 
maică". Se pare că Maria Costea 
e cea mai vîrstnică locuitoare 
din țară. Dacă e o alta care o 
întrece, bucuroși vom scrie și 
despre ea, urindu-le Ia amân
două multi ani, cu sănătate 1

Cîntec 
si culoare »

La Satu-Mare a fost organi
zată o expoziție de păsări cintă- 
toare și decorative, in cadrul 
căreia și-au etalat frumusețea 
penajelor viu colorate și triluri
le de o rară muzicalitate peste 
500 din cele mai „dotate" exem
plare de canari, cinteze-zebre șl 
cinteze-fluturi, papagali, orezari 
chinezi, fazani aurii, scatii... In 
urma vizitării expoziției, s-a în
registrat „un record" : numărul 
membrilor filialei Asociației 
crescătorilor de păsări si anima
le mici s-a triplat. Dar și aso
ciația s-a dovedit la înălțime : 
dintr-o „pepinieră" proprie, spe
cial amenajată, i-a aprovizionat 
pe amatori cu numeroase păsări 
decorative, ducind in casele 
bucurii de cintec si culoare.

Cuvinte 
de mamă

Ne scrie Aurelia Saftenco din 
Dormărunt, județul Ialomița : 
„Cind am născut prematur două 
fetițe gemene, putini, foarte pu
tini erau cei care mai credeau 
că vor putea fi salvate. Nici eu 
Însămi nu puteam să prevăd a- 
tunci că pot fi și eforturi aproa
pe supraomenești (și nu spun 
vorbă mare), din partea între
gului colectiv de la secția pedia
trie și, îndeosebi, ale medicului 
Victor Filip, de Ia Spitalul Leh- 
liu-Gară. Timp de peste 8 luni 
de zile a trebuit să stau cu fe
tițele in spital. După ce au ajuns 
„la normal", au început alte 
necazuri : cind se îmbolnăvea 
una, cind cealaltă, cind amîn- 
două odată. Acum, cind vă scriu 
aceste rinduri, fetitele sint sănă
toase și vesele, de-mi pare că 
visez, nu alta. Și totul se dato- 
rește acestui minunat colectiv 
de medici de la un spital mo
dest. dintr-o localitate modestă. 
Dar poate cu atit mai îndreptă
țit să primească toată recunoș
tința unei mame fericite".

Tenis 
în subteran! |

Intr-una din minele salinei din 
Tg. Ocna funcționează un sana
toriu subteran. Pină acum si~au 
îngrijit sănătatea 5 000 de pa- 
cienți. Pentru cei care vin aici 
la cura de aer ionizat, dătătoare 
de sănătate, dar și pentru alți 
amatori ai „sportului alb". a 
fost amenajat un foarte frumos 
teren de tenis. Primul pe o pistă 
de ...sare din țară. Autorii lui 
spun că e unic in lume. Nu știm 
dacă e sau nu. dar știm că e un 
teren ideal de joc : lipsa cu- 
renților de aer și liniștea fac 
din terenul de tenis din salină, 
deși subteran, un teren la înăl
țime !

Putea să fie 
mai rău

Petrecere „in familie", cu 
prieteni și rude, într-o casă din 
Arad. Luîndu-se cu vorba și cu 
gluma, gazda a uitat de oala cu 
mîncare de pe aragazul lăsat a- 
prins. La un moment dat, flacă
ra s-a stins, dar butelia a conti
nuat să emaneze gazul, care a 
năpădit toată bucătăria. Sesi- 
zînd pericolul, unul dintre oas
peți, mai curajos, s-a dus repede 
la bucătărie, dar a făcut un gest 
imprudent : a aprins lumina. Si 
a fost suficientă o plăpindă 
scinteie a întrerupătorului ca 
să se producă o puternică ex
plozie și șase persoane să fie 
grav rănite. Din fericire, trans
portați de urgentă la spital, toți 
au fost salvați.

Un cadou 
surpriză

Bună ideea comerțului craio- 
vean de a oferi cumpărătorilor 
cadouri gata ambalate. Adică 
vine omul, iși alege pachețelul 
preferat, economisește timp și 
pleacă mulțumind. In pachete — 
lucruri trebuitoare, alese și 
„combinate" cu gust si fante
zie. Un asemenea pachet.-cadou, 
foarte atractiv in foita lui de 
celofan și cu fundită. a cumpă
rat și L.T. de la magazinul nr. 
29 de pe Calea Unirii din Cra
iova. In pachețel se afla, intre 
altele, și o foarte tentantă sti
cluță de parfum. Cind a ajuns 
acasă, bucuria sofiei. A luat sti
cluța, dar... surpriză : nici urmă 
de parfum. Sticluța era goală. 
„Măcar dacă se intîmpla asta 
peste citeva zile — ne scrie L.T. 
— mai treacă-meargă. că 
1 aprilie".

era...

Rubricd redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

AGITA TORUL
dinamizator al întrecerii socialiste

Marea platformă a Combinatului 
de fire și fibre chimice din 
nești trăiește și muncește in 
zile sub semnul obiectivului 
asumat de colectivul de aici : 
zarea mai devreme a planului pe 
1975, în condițiile unui spor de 21,6 
la sută a producției marfă față de 
realizările din 1974, și, implicit, înde
plinirea inainte de termen a sarci
nilor actualului cincinal.

Organizațiile de partid își consacră 
întreaga activitate îndeplinirii a- 
cestui angajament. îndeosebi în ul
timul timp, ele desfășoară o muncă 
politică-educativă tot mai concretă, 
în diferite forme si Prin felurite mij
loace, în sprijinul bunului mers al 
producției. Notăm în acest context 
faptul că în fiecare secție s-a orga
nizat cite o „vitrină a calității" — o 
mică expoziție care evidențiază pro
dusele cele mai reușite. în contrast 
cu unele rebuturi. A fost editată o 
foaie volantă intitulată „în sprijinul 
producției și al muncii politico-edu
cative" și au fost scoase un sir de 
afișe — „Repere ale muncii si vieții 
noastre în 1975", care urmăresc 
popularizarea experienței înaintate a 
fruntașilor în muncă. La secțiile me
lana II și III, textile IV și lactama 
III sînt afișate numeroase chemări 
adresate muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor în vederea desfășurării 
largi a întrecerii socialiste pentru 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan, pentru realizarea cincinalu
lui înainte de termen. S-a realizat 
un „Cadran economic", amplasat la 
intrarea în uzină, care înfățișează 
zilnic evoluția realizărilor si even
tualele rămîneri în urmă din secții.

Ținind însă seama de specificul ac
tivității intr-un combinat întins pe 
citeva hectare, organizațiile de par
tid de pe platforma chimică săvineș- 
teană acordă o atenție deosebită 
muncii de Ia om la om desfășurate 
de agitatori. Incredințînd o zonă de 
activitate bine delimitată fiecărui agi
tator, organizațiile de partid s-au o- 
cupat îndeaproape și de temeinica lor 
pregătire. în afara instruirilor obiș-

nuite — care se tin la intervale regu
late, punindu-i in temă pe agitatori 
asupra celor mai actuale sarcini ce 
stau în fata colectivului — s-a reali
zat. în sprijinul muncii lor. un film 
intitulat „Ordine, responsabilitate, 
disciplină", iar la statia de radioam
plificare s-a inițiat o tribună a agi
tatorilor, menită să slujească schim
bului de experiență.

Merită amintite în acest cadru 
convorbirile purtate de agitatorii 
de la secțiile lactama III și de la

a cincinalului. Agitatorii Alexan
dru Andrei, Dumitru Iacob și Va- 
sile Ciobanu — de la „Melană IV". 
de pildă, aduc frecvent în discuțiile 
lor cu chimiștii argumente convingă
toare din viața secțiilor și formații
lor de lucru pentru a demonstra că 
rezultatele bune de pină acum pot fi 
amplificate. Astfel, atunci cind 
s-au constatat multe stagnări ale 
producției prin opriri accidentale ale 
instalațiilor și s-au înregistrat minu
suri la calitate, timp de aproape două

melana II despre insuflețitoarele 
prevederi din 
tului Unității 
tor la dezvoltarea industriei in anii 
ce vin și, cu deosebire, a industriei 
chimice ; în aceste convorbiri agita
torii au subliniat că, în vre
me ce ritmul general de creștere a 
producției industriale va fi de 9—10 
la sută, chimia își va majora pro
ducția în cincinalul următor de 
1,6—1,8 ori, industria constructoare 
de mașini și cea chimică ajungînd 
să dea aproape jumătate din pro
ducția industrială a tării — relevînd 
ce sarcini calitativ superioare decurg 
din aceasta pentru tot» lucrătorii 
platformei săvineștene.

„Ora de dirigenție muncitorească", 
programată săptămînal timp de 10— 
15 minute în fiecare formație de lu
cru, se dovedește de o mare impor
tanță, prilejuind chimiștilor dezbateri 
pe teme de etică a muncii, utile pen
tru 
al 
cest an :

săptămîni discuțiile organizate de 
agitatori au evidențiat citeva calcule 
expresive, subliniind că „dacă o linie 
de filare staționează zilnic timp de 
numai 10 minute, pierderea de pro
ducție pe un an reprezintă 1,348 
milioane lei" sau că „creșterea cali
tății melanei cu 1 la sută reprezintă 
o sporire a valorii producției cu 14 
milioane lei". Faptul că discuțiile 
purtate de către agitatori au dat roa
de în conștiința oamenilor, se vede 
elocvent din bunele rezultate obținu
te în producție. In secția melană II, 
de pildă, numai într-o singură lună 
s-a obținut peste plan o importantă 
cantitate de producție.

Activitatea agitatorilor relevă for
ța de convingere pe care o are con
tactul viu, direct, cu realitățile. Ni se 
pare semnificativă în această 
de idei inițiativa unui grup 
de agitatori care, recent, au 
pe unii beneficiari ai firelor 
zate la Săvinești, cum sînt 
de tricotaje Pașcani, țesătoria „Vic
toria" — Iași, fabricile „Panduri" și

„Tricotajul roșu" din Capitală și al
tele. Constatările făcute in legătură 
cu calitatea firelor constituie acum 
teme ale unor discuții concrete, de 
la om la om, în secții. Agitatori ca 
Roman Pirvu. Ilie Paveliuc. Con
stantin Vartic și alții nu s-au mul
țumit însă numai să explice dau
nele ce se produc altor colective, e- 
conomiei naționale, prin produsele de 
slabă calitate realizate uneori la Să
vinești, dar au și demonstrat practic, 
prin succesele obținute de ei înșiși 
în perioada următoare, cum pot fi 
înlăturate unele neajunsuri.

Desigur, s-ar mai putea cita și alte 
aspecte semnificative din activitatea 
agitatorilor. Menționăm, bunăoară, 
preocuparea pentru popularizarea i- 
nițiativelor înaintate. „Să lucrăm 
două ore pe zi cu materii prime eco
nomisite", „Folosirea cu eficiență a 
fiecărui minut — sarcină de onoare 
a colectivului", „Cadrele tinere — pe 
mîini sigure", „Fiecare prelucrător — 
un bun sortator" — sint numai citeva 
din inițiativele de a căror largă ex
tindere se ocupă cu bune rezultate 
și agitatorii. Dar după cum aprecia 
tovarășul Ion Leț, secretar al comi
tetului de partid pe combinat, „agi
tatorii noștri nu izbutesc încă. în su
ficientă măsură, să explice operativ 
și sensul politic al diferitelor sarcini 
pînă la cea din urmă verigă a acti
vității noastre economice".

într-adevăr. organizațiile de partid 
din combinat mai au încă multe de 
făcut pentru a ridica nivelul activită
ții agitatorilor, pentru a-i ajuta să 
acționeze cît mai convingător în spri
jinul producției prin dezvoltarea răs
punderii comuniste fată de muncă, 
prin întărirea ordinii și disciplinei. In 
unele locuri, ei se pierd în explicații 
tehniciste, duc discuții în general și 
nu aduc în sprijinul argumentării e- 
xemple concrete din secțiile respec
tive sau nu critică suficient de com
bativ neajunsurile care se mai ma
nifestă.

Urbanistică lalomițeariă : magazine și blocuri noi la Slobozia

VASLUI: un oraș distins in întrecerea patriotică pentru înfrumusețarea șl buna gospodărire a localităților Foto; E. Dichiscanu

• Un nou orar la centrele l.C.R.A.L. Pentru a veni in sprijinul lo
catarilor care au servici dimineața, centrele l.C.R.A.L. din Capitală 
și-au schimbat programul: in afara orarului obișnuit, de dimineață, ele 
vor funcționa de 3 ori pe săptămînă și după-amiaza. între orele 16.30— 
20.00. în plus, dispeceratul central pe municipiu (tel. 15 04 00) va răs
punde zilnic solicitărilor publicului, între orele 16—22,30. iar duminica 
intre orele 7,30—22,30.

• Noi telefoane ale A.C.R. Odată cu primăvara își face debutul se
zonul excursiilor automobilistice. Nu este de dorit, dar la drum lung 
poate interveni și cite o pană. în această eventualitate, membrii A.C.R. 
îsi pot nota următoarele numere de telefon : filialele A.C.R. din ora
șele reședință de județ răspund toate la același număr : 12 345 (cu ex
cepția celei din Tg. Mureș — tel. 11 345 si a Capitalei — tel. 12 34 56).

• O informație... în completare. întrucit panoul din Gara de Nord 
continuă să indice numai numele vechilor hoteluri si numerele lor de 
telefon, informăm pe cei interesați că în București mai funcționează 
și alte hoteluri, ca. de pildă. Modern (16 43 20), Universal (14 60 38), 
Rahova (13 65 89). Banat (13 10 57). Opera (14 10 75), Marna (50 27 20). 
Dorobanți (11 08 60).

o Noi policlinici. în acest an se vor construi si da în folosință mal 
multe policlinici la Comănești, Tg. Neamț, Motru si în zona industrială 
Tirgoviște. Tot in acest an va continua construcția spitalului clinic cu
I 540 locuri din București, precum și a altor obiective sanitare.

• Modernizarea unor șosele ale litoralului pentru sezonul estival. 
Pe litoral se află în construcție o serie de lucrări de modernizare a 
șoselelor. De pildă, spre a înlesni accesul spre stațiunile din Nord, se 
execută în prezent o nouă variantă pentru ocolirea orașului Mangalia. 
Drumul de centură va avea 14 km. De asemenea, se află în execuție 
lărgirea arterei rutiere Ovidiu—M. Kogălniceanu. pe o lungime de
II km, pe care se va circula pe patru benzi. Aceste lucrări vor fi în
cheiate pină la deschiderea sezonului estival.

• Pentru melomani. Unitatea cooperației meșteșugărești din Capi
tală. Calea Plevnei nr. 13. oferă, de citeva zile, amatorilor de muzica, 
casete înregistrate și role de 540 m — ambele cu bandă ASS. fabricată 
în atelierele cooperativei „Radio-Progres".

• Dialog... în gol. Cind ne-am mutat în noul bloc — ne scriu 
membrii asociației de locatari din Arad, str. A. Vlaicu, Bl. 1 B 2 — 
am văzut că avem prize de telefon în apartamente si am crezut că 
totul e în ordine. Numai că. atunci cind a trebuit să ne instalăm si 
telefoanele, am constatat că respectivele prize erau „false" — nu aveau 
nici măcar fire, nefiind racordate Ia rețea. De citeva luni sesizăm acest 
lucru, dar dialogul telefoane-constructor continuă fără nici un re
zultat.

• Măcar un refugiu I.T.A. acoperit 1 Un grup de navetiști care lu
crează in întreprinderile din Copșa Mică, județul Sibiu, ne sesizează : 
„Fie pe ploaie, fie pe vint, sintem nevoiti să așteptăm autobuzele 
I.T.A. în aer liber. în oraș neexistînd o autogară amenajată sau mă
car un refugiu acoperit". Ce are de spus primăria locală.

ECOURILE RUBRICII

buie încheiat semănatul și nu nu
mai în zona în care se află institu
tul nostru, ci în toate județele tării". 

Ce s-a realizat, practic, 
pe teren...

Una dintre măsurile stabilite de 
organele de partid, de stat si agri
cole din județele Bacău, Timiș, Pra- 

altele, pentru 
producției de lapte,

asigurarea furajelor de 
producția proprie, 

agricolă și 
in parte. Cum

hova și
in 
din 
unitate 

zootehnică

constă 
volum 
fiecare 
mă 
aplică practic această măsură ?

creșterea 
carne și lină,

in 
fer- 

se

în« JUDEȚUL PRAHOVA. Aici, 
unitățile agricole, insămihtarea lu- 
cernei. borceagului și altor culturi 
furajere se apropie de sfirșit. „Acor
dăm maximă atentie echilibrării ba
lanței furajere acum, cind se poate 
acționa eficient — ne spunea ing. 
Aurel Furfurică. directorul direcției 
agricole. Iată citeva măsuri concre
te aplicate in cooperativele agricole : 
s-a îmbunătățit structura culturilor, 
în sensul creșterii ponderii lucernei, 
ceea ce contribuie, la asigurarea pro
teinei — problema numărul unu pen
tru dezvoltarea zootehniei. Cea mai 
mare grijă se acordă calității lucră
rilor. Specialiștii supraveghează per
manent, pe teren, executarea fiecă
rei operațiuni, in scopul păstrării re
zervei de apă din sol. în același 
scop, urmărim să se înfăptuiască cu 
rigurozitate alte două măsuri impor
tante : pregătirea terenului, concomi
tent cu semănatul si lucrarea solu
lui numai pină la adincimea de în
gropare a semințelor. Ambele măsuri 
sint determinate de umiditatea re
dusă care, atîta cită este, trebuie să 
asigure buna răsărire a plantelor". 
Așa se procedează, de pildă. în coo
perativele agricole din Colceag, Al
bești, Fulga de Sus, Șirna ș. a., 
unde calitatea semănatului se află 
stăruitor în atenția cadrelor de con
ducere. a specialiștilor.

Cantităti importante de furaje se 
vor obține si prin cultivarea unor 
suprafețe mai mici, din incinta fer
melor zootehnice, fertilizate cu gunoi 
de grajd. în cooperativele agricole 
Cioranii de Jos. Baba Ana si Con- 
duratu, pe astfel de terenuri se in- 
sămințează sfecla furajeră. în zona 
colinară s-a trecut la ameliorarea ti
netelor naturale. Pentru a completa 
rația animalelor cu nutrețuri sucu
lente. cooperativele agricole _situate 
în această zonă 
Olteni. Gura 
însămîntează 
prafete mici.

Posești. Bătrini. 
Vitioarei si altele — 

sfeclă furajeră ne su- 
dar puternic fertilizate.

...dar, mai cu seamă, 
ce trebuie realizat!

Pentru acest an, cooperativele a- 
gricole din JUDEȚUL TIMIȘ au pre
văzut să insămințeze 4 922 hectare cu 
plante furajere in ogor propriu și 
7 408 hectare în cultură ascunsă. Care 
este stadiul însămintării acestor cul
turi 1 Borceagul a fost semănat pe 
întreaga suprafață planificată. în 
ultimele zile s-a intensificat ritmul 
semănatului la lucerna, trifoi, ghiz- 
dei și sfeclă furajeră. Astfel, la lu-

cernă in ogor propriu, din 1 734 hec
tare s-au semănat peste 600 hectare, 
iar in cultură ascunsă — 400 hec
tare. La sfecla furajeră, din 2 231 
hectare prevăzute s-au insămințat 
numai 350 hectare. în unitățile din 
raza consiliului intercooperatist Căr- 
piniș, deși condițiile au fost priel
nice, semănatul lucernei și trifoiului 
abia a inceput.

Nu peste tot au fost asigurate 
din timp semințele de plante de nu
treț. Zeci de unități din județ nu 
preluaseră, pină la sfirșitul săptă- 
minii trecute, sămința de trifoi și de 
ghizdei de la „Agrosem". în ce pri
vește sămința de lucernă care se 
procură din alte județe, aceasta a 
ajuns cu 7—8 zile mai tirziu față de 
data cind putea fi insămințată. Fapt 
este că, in unele cooperative agri
cole din Timiș, semănatul plantelor 
de nutreț se află la inceput, deși 
condițiile climatice sint propice 
efectuării acestei lucrări. Biroul Co
mitetului județean de partid Timiș 
a analizat situația lucrărilor agri
cole și a stabilit o serie de măsuri 
pentru a impulsiona grăparea ogoa
relor și însămințarea culturilor din 
prima epocă. în urma măsurilor în
treprinse pe teren, însămîntările la 
plantele furajere și la celelalte cul
turi s-a intensificat în toate cele 29 
de consilii intercooperatiste.

în cooperativele agricole din Pa- 
rincea. Tătărăști. Urechiești. Valea 
Seacă, ca si in fermele de stat Sas- 
cut. Măldărăsti si Oituz din JUDE
ȚUL BACĂU, se lucrează cu toate 
forțele la pregătirea terenului și la 
însămintatul culturilor din prima ur
gentă. Prioritate se acordă însămin
tării celor aproape 6 000 hectare cu 
plante furajere. La I.A.S. Sascut. bu
năoară, lucrau în cimn cite 15 trac
toare : 10 pregăteau patul germina
tiv. iar 5 semănau borceagul. în două 
zile de lucru — spunea ing. Florin 
Gruia, directorul unității — au fost 
semănate peste 50 
ceag, iar pe 
cutat nivelatul
derea 
ca 
încit 
tată 
tare

O ______
si pe ogoarele cooperativelor agrico
le din Corbasca, Brătila. Letea Veche. 
Tamaș ș.a. De la direcția agricolă 
județeană am aflat că. în două zile 
bune de lucru, mecanizatorii si ță
ranii cooperatori au semănat aproa
pe 1 000 hectare cu plante furajere, 
mazăre, orz : totodată, ei au pregă
tit pentru însăniințărî alte 2 000 hec
tare. Dar în vreme ce unii lucrează 
de zor. alții mai așteaptă... Așa stau 
lucrurile la cooperativele agricole din 
Vultureni, Podu-Turcului, Frumu- 
șelu, Secuieni, unde nu s-a fă
cut mai nimic pînă acum. In timp 
ce la I.A.S. Sascut și la C.A.P. din 
Valea Seacă, de pildă, se lucrează 
fără preget, alături, la cooperativa 
din Sascut-Sat — unitate caro are de 
semănat, în prima epocă. 200 hec
tare. tractoarele stăteau aliniate in 
secția de mecanizare. Conducerea 
unității pierde timpul 
N-a avut oare vreme 
timpul iernii ?

Anchetă realizată
Constantin BORDEIANU 
Cezar IOANA
Gheorcjhe BA1TA

hectare cu bor- 
100 hectare s-au exe- 

și discuitul în ve- 
însămîntării lucernei. Mun- 

este organizată în așa fel 
în 4—5 zile să fie însămîn-

întreaga suprafață de 350 hec- 
cu borceag și lucernă. 
activitate intensă se desfășoară

în ședințe, 
să le țină în

de

Intre principalele preocupări 
ale colectivelor de muncă din 
cadrul unităților întreprinderii 
județene de industrie locală 
Arad, un loc însemnat îl ocupă 
cele privind continua imbunătă- 
tire a gamei sortimentale și îm
bunătățirii indicilor calitativi ai 
produselor realizate. Subliniem 
acest fapt, intrucît și în acest 
an strădaniile depuse s-au con
cretizat in rezultate demne de 
reținut. Așa. spre exemplu, pe 
lingă noile tipuri de ochelari de 
soare, diverse poșete și sacoșe 
produse la fabrica „Progresul", 
îiicepind din luna februarie, la 
fabrica .,Electrometal" Arad a 
fost asimilat un nou produs — 
umbrela pliantă. Ca rezultat al 
preocupărilor specialiștilor din 
întreprindere în vederea asimi-

larii unor produse care 
pundă cerințelor mereu 
de ale pieței, 
„Electrometal" 
ducție diferite 
electroizolante, 
tablă expandată, diverse 
structii metalice, piese de schimb 
auto, transformatoare de sudură 
etc. După cum ne spunea tova
rășul Silviu Oprin, directorul 
I.J.I.L. Arad, in atenția colecti
velor de muncă din toate uni
tățile rămine și in continuare 
problema realizării de noi și va
riate produse necesare atit pie
ței interne, cît și exportului în 
cantităti tot mai mari.

tot la 
se află 
tipuri de tuburi 
doze ramificate, 

con-

Constantln SIMION 
corespondentul „Scinteii"

• Măsuri concrete. Semnalam la această rubrică a noastră că în 
microraionul 19 din Galati aprovizionarea cu anumite mărfuri este 
necorespunzătoare. în răspunsul consiliului popular județean ni se 
comunică : „Am dispus măsuri operative pentru majorarea comenzi
lor la produsele alimentare (lapte și produse de panificație) reparti
zate in microraionul 19. De asemenea, pentru sectorul nealimentar 
urmează ca în decurs de cîteva săptămini să ia ființă in cadrul uni
tății nr. 114 (cu profil general textil) un nou raion de încălțăminte, 
satisfăcind astfel in 
cartier".

• Nu se 
răspunsurile 
— secția de 
pentru remedierea deficientelor semnalate : repararea unui pod de 
intensă circulație din oraș si. respectiv, eliberarea unor adeverințe de 
vechime în muncă celor care Ie solicitaseră. întrebăm insă : lucrurile 
nu puteau fi rezolvate si fără ca oamenii în cauză să fie nevoiti să 
scrie „Scinteii" ?

• In nota „Birouri în loc de spatii de servire" semnalam că în 
cartierul bucureștean Berceni funcționează mai multe birouri intr-un 
spațiu propice activității comerciale. în răspunsul Direcției comerciale 
a Capitalei se spune : „S-a luat măsura si în prezent se si lucrează 
la amenajarea unui alt local în care să se mute birourile respective. 
Ca atare, spațiul din cartierul Berceni va fi redat circuitului comer
cial".

puteau
primite
exploatare Topleț, sintem informați că s-au luat măsuri

rezolva lucrurile și fără sesizarea ziarului ? Tn 
de la primăria din Anina și de la I.F.E.T. Orșova

(W PREGĂTIȚI ACTUL DE NAȘTERE AL CELOR 100 DE ORAȘE NOI?
In Raportul prezentat la Congresul al XI-lea al partidului se 

arată că în cincinalul următor „vor trebui luate măsuri ca cel pujin 
100 de comune să treacă pe calea modernizării, transformindu-se în 
orășele agricole sau agroindustriale". Transformarea unui număr atit 
de mare de comune în centre urbane într-o perioadă relativ scurtă 
reprezintă, fără îndoială, un proces complex, care angajează la reali
zarea lui forțe multiple și necesită — încă de pe acum — măsuri ju
dicioase și temeinice, bine corelate și eșalonate pînă la sfîrșitul anului 
1980.

în ideea de a stimula, ca și în alte domenii de activitate, schim
bul de opinii între cel chemați să înfăptuiască o operă de o asemenea 
complexitate, ne-am propus ca, intr-o suită de convorbiri cu factorii 
de răspundere de la consiliile populare județene, să înfățișăm orien
tările și preocupările existente în acest domeniu.

Azi avem ca interlocutor pe tovarășul ION MEDREA, prim-vice- 
președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului 
Ilfov.

— Aș vrea să precizez mai întîi că 
teritoriul județului nostru cuprinde 
în prezent un număr mare de așezări 
rurale — respectiv 125 de comune, cu 
418 sate. în urma unor studii și ana
lize efectuate sub îndrumarea co
mitetului județean de partid, asu
pra dezvoltării actuale și de perspec
tivă a rețelei de localități, ne-am pro
pus să dezvoltăm un număr de co
mune care, după opinia noastră, dis
pun de condiții favorabile pentru a 
deveni centre urbane. Aceste comu
ne sînt : Bolintin Vale. Budești, Fun- 
dulea, Mînăstirea, Snagov, Brănești, 
Comana, Călugăreni, Ghimpați. Fier
binți, Izvoarele, Periș si Vedea. Pen
tru viitorul cincinal, avem în vede
re transformarea în centre urbane a 
primelor cinci comune, intrucît în
trunesc in cea mai mare parte prin
cipalele condiții stabilite pentru a fi 
declarate orășele agricole sau agro
industriale.

In această acțiune am luat în con
siderare existența următoarelor ele
mente de ordin economic și social : 
1) Potențialul ridicat al agriculturii 
din cele 5 comune (in ultimii 2—3 
ani valoarea producției agricole glo
bale realizate in unitățile de pe raza 
acestor comune s-a situat intre 30— 
100 milioane lei) ; 2) Dezvoltarea in
tr-un ritm mai rapid decît în alte 
localități a industriei locale (aici 
funcționează de pe acum între 2—4 
asemenea unități care, valorificînd 
resursele materiale și forța de mun
că, realizează anual o producție glo
bală de peste 100 milioane lei) ; 3) 
Existența, în cazul comunei Bolintin 
Vale, a unei unități a industriei re-

publicane și posibilitatea amplasării 
și în celelalte — datorită apropierii 
lor de Capitală — a unor obiective

centre urbane (media populației în 
cele 5 comune se situează între 8 000— 
11 000 și va crește, pină in anul 1980, 
cu circa 25 la sută în fiecare).

— Care dintre cele 5 comune în
trunește cele mai multe elemente 
indispensabile pentru începuturile 
unui centru urban ?

— Preconizăm, de pildă, ea locali
tatea 
orășel agroindustrial. Cele 4 coope
rative agricole 
metrul comunei — cu sectoare zoo
tehnice dezvoltate, care în 1980 vor 
realiza peste 40 la sută din valoarea 
întregii producții agricole, cu un 
complex avicol, care la ora actuală 
are peste 20 000 păsări ouătoare și va 
ajunge în 1980 la peste 30 000, cu 
puternice bazine legumicole — vor 
constitui o bună bază de aprovlzio-

Bolintin Vale să devină
existente în peri-

Azi, despre preocupării
edililor din Ilfov

economice de interes național ; 4)
Existența unei baze de pornire pen
tru dezvoltarea și extinderea dotă
rilor tehnico-edilitare strict necesare 
primei etape a urbanizării (toate 
cele 5 așezări sînt fie foste centre 
raionale, fie centre avansate din 
punct de vedere edilitar-urbanistic) ; 
5) O bază materială care satisface 
in linii generale, încă din etapa 
actuală, nevoile social-culturale ale 
populației (in fiecare din cele 5 co
mune există : 1—2 licee, o rețea co
respunzătoare de școli generale, gră
dinițe și creșe, cinematografe și că
mine culturale, spitale zonale proprii 
— cazul comunelor Bolintin Vale, 
Budești și Fundulea) ; 6) Densitatea 
populației, care permite încadra
rea acestor localități în limitele 
stabilite pentru a putea fi declarate

nare agroalimentară a populației. 
Caracterul industrial al viitorului 
centru urban va fi dat de citeva 
unități reprezentative. De pildă, pe 
teritoriul comunei se află trustul in
dustriei petroliere din zonă și ci
teva unități de producție ale sale, 
unități ale industriei locale, o fabri
că de pîine etc. De asemenea, in 
ultimii ani cooperativa locală de 
consum și-a organizat secții proprii 
de producție industrială pentru pre
lucrarea cauciucului, imprimat ecu- 
soane-confecții, de mobilă și timplă- 
rie, destinată atit fondului pieței, cît 
și industriei construcțiilor. Actuala 
comună Bolintin Vale are de pe 
acum și unități de servire indispen
sabile unui viitor oraș ; ateliere de 
reparații auto, radio, televizoare, in-

stalații electrice, depanare și repa
rații pentru aparate de uz casnic, 
zidărie și alte elemente de construc
ții, tăbăcărie etc. Cu mici excepții, 
și celelalte 4 localități dispun de ase
menea servicii pentru populație. Da
torită însă unor particularități, vi
itoarele orașe vor avea profiluri di
ferite. Dacă Bolintin Vale va fi un 
oraș agroindustrial, comunele Mînăs
tirea, Budești și Fundulea — în 
ultima va fi integrat și centrul de 
cercetări agricole — se vor constitui 
ca centre urbane agroalimentare, iar 
Snagovul ca un centru preponderent 
turistic.

Toate cele 5 comune dispun în 
prezent de numeroase construcții cu 
etaje bine conservate, iar incepind 
cu anul 1974, s-a trecut la construi
rea de blocuri, proprietate de stat și 
personală, cu mai multe niveluri. 
Pină in 1980, în fiecare din cele 5 
comune s-a prevăzut construcția a 
cite 400 de apartamente din fondurile 
statului și ale cetățenilor. Construi
rea locuințelor de tip urban va 
însoțită și de dezvoltarea 
comerciale necesare. în ce 
celelalte utilități urbane de 
necesitate (unități P.T.T.R., 
ale cooperației meșteșugărești) 
materială actuală 
acum cerințele, 
mentare eu apă și canalizare însă 
beneficiază deocamdată doar cetățe
nii din centrele civice. Extinderea și 
generalizarea acestor rețele se vor 
face concomitent cu dezvoltarea con
strucției

Aceste 
ceptibile 
nări, pe 
vom aduce. Ceea 
zent, în cel mai 
mitetul județean 
consiliul popular 
voltarea inițiativei și simțului gospo
dăresc ale organelor locale de partid 
și de stat, ale maselor de cetățeni. 
Pentru că, in ultimă instanță, urba
nizarea trebuie să fie o operă colec
tivă, care să valorifice la maximum 
resursele umane și materiale ale fie
cărei localități.

fi 
spațiilor 
privește 

strictă 
C.E.C., 

baza 
satisface de pe 

De rețele de ali-

de locuințe.
proiecte sint, desigur, sus- 
în continuare de perfecțio- 
care la timpul cuvenit le 

ce preocupă în pre- 
înalt grad, atit co
de partid, cît și 
județean este dez-

C. PRIESCU 
Alexandru BRAD
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DISPECERATUL PUBLIC AL INVESTIȚIILOR

Ce solicită șantierele industriei alimentare
în 1975, ultimul an din actualul cincinal, industria alimen

tară beneficiază de un volum de investiții de circa 3,5 mi
liarde lei, destinate dezvoltării și modernizării potențialului 
productiv al acestei ramuri cu rol important în aprovizio
narea populației. Cum se înfăptuiește planul în acest 
domeniu ?

— E drept, în două luni și o decadă din acest an s-au 
obținut unele rezultate — aprecia directorul adjunct pen
tru probleme de investiții din Departamentul Industriei 
Alimentare, tovarășul Nicolae Mituiescu. Dar în activitatea 
de investiții din acest sector continuă să se manifeste o 
serie de neajunsuri care pun sub semnul întrebării res
pectarea termenelor de dare în exploatare a unor obiective. 
Și, cînd afirm aceasta, am în vedere numărul mare de 
obiective restante din anul trecut, pe ale căror șantiere 
se resimte lipsa utilajelor tehnologice. La acestea se adaugă 
și multe capacități programate a fi puse în funcțiune în 
1975 care, la ora actuală, se află într-o situație com
plicată. Pentru această situație, o parte din răspundere ne 
revine nouă. Dar, în principal, restanțele se datorează unor 
colaboratori de-ai noștri și, în mod deosebit, furnizorilor 
de utilaje tehnologice, care au rămas datori, din anul 
trecut, cu 3 000 tone. în ce ne privește, sîntem hotărîți să 
facem tot ce ne stă în putință pentru înlăturarea neajun
surilor de pînă acum din activitatea noastră — ca titular 
al investițiilor respective — astfel încît să încheiem anul 
1975 fără nici o restanță la capacitățile prevăzute a intra 
în circuitul productiv. Dar pentru ca eforturile beneficia
rilor și departamentului, ale constructorilor și montorilor 
de pe șantiere să fie încununate de succes, solicităm urmă
toarele principalilor noștri furnizori :

1 ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ ALIMENTAR DIN SLATINA 
să livreze de urgentă toate utilajele — unele restante din anul 
trecut — destinate abatoarelor din Craiova, Focșani, Rîmnicu- 

Vîlcea si Piatra Neamț, care au avut termene de punere în funcțiune 
in 1974, precum și întregul utilaj necesar viitoarelor fabrici de zahăr 
din Urziceni, Tăndărei și Giurgiu.

răspund raliere

2 ÎNTREPRINDEREA „INDEPENDENȚA" DIN SIBIU să expe
dieze, pînă Ia sfirșitul lunii martie, cele 1 300 tone de utilaje 
restante din anul trecut pentru fabricile de zahăr din Urziceni 

și Tăndărei ; să treacă la introducerea în fabricație a răcitoarelor de 
șrot pentru fabricile de ulei din Constanta si București și să accepta 
contractarea răcitoarelor pentru Fabrica de ulei din Buzău.

3
cane,

ÎNTREPRINDEREA „TEHNOFRIG" DIN CLUJ-NAPOCA să re
cupereze grabnic restantele din 1974 ; este vorba de separatoare 
și instalații de pasteurizat lapte, linii de îmbuteliat sticle si bor- 
mașini de tocat carne ș.a.

4 ÎNTREPRINDEREA „1 MAI" DIN PLOIEȘTI — cu o restanță 
de 486 tone utilaje, respectiv 80 la sută din totalul utilajelor 
contractate în anul trecut — să introducă in fabricație și să li

vreze cu maximă operativitate cele două instalații de uscare a zahă
rului și 6 tambur! pentru uscarea borhotului.

HUNEDOARA

Substanțiale economii 
la consumurile de 

combustibil și energie
DEVA (Corespondentul „Scin- 

teii“. Sabin Ionescu). — Efortu
rile siderurgiștilor hunedoreni 
pentru a valorifica în acest an 
la un nivel superior potențialul 
productiv și a asigura de pe 
acum o bază trainică debutului 
In viitorul cincinal s-au mate
rializat, in primele două luni, 
In realizarea unei producții in
dustriale suplimentare in valoa
re de peste 28 milioane lei. Dar 
in paralel cu sporirea producției, 
în combinatul hunedorean se 
desfășoară și o vastă acțiune de 
utilizare mai eficientă a com
bustibililor și energiei, îndeosebi 
prin reducerea consumurilor 
specifice pe tona de metal sau 
laminate produse. Pe această 
cale, siderurgiștii au reușit să 
economisească în perioada amin
tită 4 400 tone combustibil 
convențional, 890 000 kWh ener
gie electrică și peste 440 tone 
cocs metalurgic. în acest dome
niu se remarcă îndeosebi spiri
tul gospodăresc al oțelarilor de 
la cuptoarele Martin, care au 
realizat peste 90 la sută din to
talul economiei de combustibil 
convențional. De asemenea, la- 
minatorii de la liniile finisoare 
ți-au adus cea mai însemnată 
contribuție la economisirea ener
giei electrice.

1. ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJ

ALIMENTAR DIN SLATINA:

„Primim subansamblele — 
ne încadrăm în grafice44

Cristu Iacob, inginerul șef al întreprinderii : „în- 
tr-adevăr, unitatea noastră a început noul an cu res
tanțe, îndeosebi la livrarea unor utilaje pentru unități 
ale industriei cărnii. Faptul că în 1974 ne-am onorat 
doar o mică parte din contractele încheiate cu aceste 
unități a mobilizat puternic pe toți comuniștii între
prinderii și factorii de răspundere. Odată cu numirea 
noii conduceri, s-a trecut la întocmirea unui program 
special de lichidare a restantelor. De pildă, pentru În
treprinderea de industrializare a cărnii din Craiova, 
din utilajele prevăzute la 8 poziții s-au expediat, pînă 
la această dată, aproape toate utilajele. Am început li
vrarea utilajelor și pentru abatorul din Alexandria 
și sperăm ca, pînă la finele lunii martie, să lichi
dăm toate restantele. De asemenea, pentru „Industria 
cărnii" din Bacău s-au expediat utilajele de Ia două 
poziții, iar alte două evaporatoare se află in execuție. 
Multe dintre greutățile întimpinate în finalizarea aces
tor comenzi s-au datorat lipsei unor subansamble ce 
se realizează in colaborare. Dar, odată cu primirea lor. 
vom face totul ca, încă în cursul acestui trimestru, să 
recuperăm marea majoritate a ^restanțelor fată de în
treprinderile de industrializare a cărnii din Piatra 
Neamț, Drobeta Turnu-Severin, Bistrița și Brașov.

2. Întreprinderea

„INDEPENDENȚA** DIN SIBIU:

pentru execuție, la întreprinderea de pompe din Bucu
rești, care Ie va livra din trimestrul II a.c. Practic, nici 
nu dispunem de capacitate de producție pentru a le rea
liza."

3. ÎNTREPRINDEREA 

„TEHNOFRIG» DIN CLUJ-NAPOCA: 

„Rămînerea în urmă 
va fi lichidată în primul 

trimestru44
Atanasie Nistor, director adjunct al întreprinderii : 

„întreprinderea noastră este principalul furnizor de 
mașini și utilaje pentru industria alimentară și frigori
fică. Cu atit mai regretabile sint neajunsurile pe care 
le pricinuim Departamentului Industriei Alimentare. 
Nu ne justificăm. Separatoarele de 3 000 și 5 000 hl 
lapte pe oră n-au fost livrate la termen intrucit nu au 
putut fi executați tamburii. Inelele acestora se fabrică 
dint.r-un oțel special, încredințat spre asimilare I.C.M 
Reșița. După multe încercări și strădanii, reșițenii au 
reușit să-l producă. Otelul va putea fi livrat insă nu
mai după omologare de către institutul de specialitate 
— și din acel moment vom trece la construirea tambu- 
rilor. Instalațiile de pasteurizat lapte sint realizate in 
cea mai mare parte, dar ne lipsește aparatura de mă
sură și înregistrare. Mai avem o restantă de circa 100 
tone utilaje, între care linii de îmbuteliat sticle și bor
cane, mașini de spălat bidoane, mașini de tocat carne 
și de umplut ș.a. Această restantă a fost determinată, 
în principal, de greutăți interne ; noua turnătorie, in
trată recent în funcțiune, nu a dat de la început re
zultatele scontate : au existat gituiri și în alte sec
toare, mai ales în cele de prelucrare. Utilajele respec
tive se află acum pe benzile de fabricație și vor fi li
vrate, în cea mai mare parte, in acest trimestru".

Combinatul de îngrășăminte complexe Arad — unul din obiectivele noi ale 
chimiei românești — prinde contur, pe zi ce trece, pe platforma industrială 

arădeană
Foto : Marcel Canciu (Arad)

N O T E E CO NO MICE.
Nimic nu se pierde...

Prea mulți „dacă...“ 4. ÎNTREPRINDEREA „1 MAI“

Andrei Mesea, director adjunct al întreprinderii : 
„Recuperarea restantelor la utilaje pentru industria 
alimentară constituie pentru noi una dintre problemele 
prioritare în această perioadă. Utilajele destinate fa
bricilor de ulei din Constanța si București au fost ex
pediate de citeva zile. în ce privește cele 701 lone 
utilaje pentru Fabrica de zahăr din Țăndărei, co
manda in mare parte a fosi livrată ; camerele de eva- 
poratie I. II și III ș.a. au fost expediate, iar in stoc 
există 341 tone utilaje, care așteaptă să fie ridicate de 
beneficiar. Este adevărat, mai avem de executat 299 
tone utilaje. Pe acestea le vom putea livra începînd 
cu trimestrul II. pe măsură ce vom primi țeava con
tractată cu întreprinderea „Republica" din București 
(74 tone) și cu „Metalimporlexport" (230 tone). în ca
zul fabricii din Urziceni, restantele din anul trecut in- 
sumenz'ă 626 tone. Au fost livrate 31 tone, mai aVem in 
stoc 21 tone, iar 643 tone, cuprinzînd și utilaje prevă
zute pentru acest an, nu sint încă executate. Cauza : 
tot lipsa de teavă — circa 230 tone — care trebuie să 
sosească din import. O problemă dificilă a constituit-o 
contractarea răcitoarelor pentru Fabrica de ulei din 
Buzău. Aceasta s-a rezolvat prin transferarea acestora,

DIN PLOIEȘTI:

„Producătorul este acum 
ia... Buzău44

Ion Negulescu. director adjunct al întreprinderii : 
„Cele mai mari restante în livrările de utilaje provin 
din anul trecut. Cu toate eforturile depuse pentru a 
introduce în procesul de fabricație instalațiile destinate 
fabricilor de zahăr, nu am reușit acest lucru din lipsă 
de capacitate. La începutul acestui an, centrala noastră 
a hotărit transferarea labridației utilajelor amintite la 
Întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic din Bu
zău, care s-a angajat să Ie realizeze în cursul acestui 
trimestru. Am asigurat unității baza materială și asis
tența tehnică necesară. Unele repere și operații, pen
tru care întreprinderea din Buzău nu este dotată, le 
vom executa noi. Acestea sînt în fabricație, urmînd ca 
în citeva zile să le livrăm unității buzoiene".

JISPECn PUBLIC" ADAUGI.
Dună cum se vede, nu cauze greu de înlăturat 

au determinat neonorarea celor mai multe dintre 
obligațiile contractuale fată de șantierele industriei 
alimentare. Totuși, din răspunsurile unităților vi
zate rezultă că ele însele au probleme care tre
buie urmărite și soluționate fără intîrziere : ne re
ferim la primirea unor subansamble sau cantități 
de teavă de către întreprinderile din Slatina și Si
biu. sau la otelul special care trebuie omologat și 
livrat de I.C.M. Reșița unității din Cluj-Napoca. 
Concomitent cu rezolvarea cit mai grabnică a aces

tor probleme, este de datoria Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini Grele, centralelor de 
specialitate să urmărească cu fermitate și exigentă, 
la fata locului, modul in care unitățile la care ne-am 
referit vor respecta graficele de fabricație stabilite 
și vor asigura livrarea cu operativitate către șan
tiere a utilajelor tehnologice, astfel încît noile ca
pacități să intre cit mai repede în funcțiune.

Iosif POP
și corespondenții „Scînteii"

Colectivul întreprinderii „Electromagnetica" din București, în care muncesc un mare număr de femei, înscrie în fiecare zi noi succese 
în cronica întrecerii socialiste. Cuvîntul de ordine Ia toate locurile de muncă este îndeplinirea exemplară a angajamentelor asumate : 
realizarea unei producții globale și marfă suplimentare în valoare de 32 milioane lei și, respectiv, 15 milioane lei, depășirea planului la 
export cu 5 la sută. In imaginile de mai jos prezentăm patru din muncitoarele fruntașe : Nicoleta Andraș, reglor montor, Maria Șerban, 

reglor electrician, Ileana Trancă, sudorită formare cabluri, Valeria Rădulescu, reglor
Foto : S. Cristian

(Urmare din pag. I)

cute in întregime de metalurgie ; ea 
are datoria să pună un accent deo
sebit, in perioada imediat următoa
re, pe fabricația acelor produse ab
solut necesare pe care, în mare par
te, le importăm. în ultimii doi ani, 
raportul dintre valoarea tonei de 
metal importată și aceea a tonei de 
metal exportată a fost de circa 2.25. 
îmbunătățirea substanțială a acestui 
raport, transformarea lui din supra
unitar in subunitar, prin fabricarea 
și livrarea la export a unor produse 
metalurgice cu valoare tot mai ridi
cată — iată un obiectiv esențial al 
metalurgiei. După cum este cunos
cut, cu prilejul recentei vizite la în
treprinderea de țevi „Republica" 
din Capitală, secretarul general al 
partidului a indicat să crească cu 
circa 50 000 tone pe an, in această 
unitate, producția de țevi speciale 
trase la rece. Este o sarcină majoră, 
ce vizează tocmai valorificarea su
perioară a metalului și care trebuie 
îndeplinită in cele mai bune condiții.

— Ce măsuri ar trebui intre-
• prinse in unitățile constructoare 
de mașini, in alte sectoare, pen
tru a se asigura o cit mai judi
cioasă utilizare a metalului ?

— O cerință importantă pentru 
construcțiile de mașini constă in li
mitarea, Ia strictul necesar, a fabri
cării unor produse care valorifică 
inferior metalul, cum ar fi remorcile 
grele, betonierele, ambalajele meta
lice ș.a. Totodată, se impune extin
derea folosirii oțelurilor superioare, 
slab aliate și carbon de calitate, care 
permit — pe lingă realizarea de pro
duse cu caracteristici funcționale 
superioare — și reducerea consumu
lui de metal. Apoi, este o treabă de 
bun gospodar ca. în fiecare între
prindere, metalul să fie utilizat cu 
cea mai mare grijă. Un prim aspect 
în acest sens se referă la promova
rea mai largă a unor procese tehno
logice rationale, economice privind 
debitarea, prelucrarea la rece, tur
narea, matrițarea și forjarea piese
lor cu adaos redus de prelucrare. 
Un al doilea aspect vizează activita

tea de concepție a mașinilor, a bu
nurilor de larg consum. După cum, 
în domeniul construcțiilor. trebuie 
extinsă utilizarea soluțiilor construc
tive cu grinzi și elemente prefabri
cate, în locul construcțiilor metalice, 
trebuie asigurată concentrarea fabri-

organizatorice privind îmbunătățirea 
livrării, depozitării și stocării pe 
timp limitat a laminatelor. De pil
dă, s-a trecut la dimensionarea, pe 
bază de calcul, a stocurilor tehnolo
gice la consumator și producător ; în 
bazele județene de aprovizionare au

METALUL
cării confecțiilor metalice de pe șan
tiere in ateliere profilate, speciali
zate și utilate corespunzător.

— Ce întreprinde Ministerul 
Aprovizionării pentru a se asi
gura o circulație cit mai rațio
nală a metalului, pentru ca a- 
cesta să fie consumat acolo 
unde este realmente necesar și 
in limitele normelor legale ?

— In cadrul ministerului nostru 
au fost adoptate o serie de măsuri

fost constituite stocuri de interven
ție, formate din sortimentele cele 
mai solicitate, iar aprovizionarea în
treprinderilor cu metal se face, în
tr-o măsură tot mai mare, prin a- 
ceste baze ; sint în curs lucrări de 
organizare și dotare a acestor baze, 
pentru ca in perspectivă să poată 
asigura aprovizionarea integrală a 
industriei cu laminate feroase și ne
feroase. în fiecare bază județeană de 
aprovizionare tehnico-materială este

Angajamentul de o- 
noare al colectivului 
combinatului de pie
lărie și incăltăminte 
„Clujeana" constă in 
realizarea prevederilor 
cincinalului pînă la 
sfirșitul lunii mai. adi
că in patru ani si cinei 
luni. Cistigul înregis
trat. de circa 230 de 
zile, este substantial, 
dar acest ciștig trebuie 
păstrat și, dacă este 
posibil, chiar mărit. 
De aci. chemarea 
adresată de către or
ganizația de partid 
și însușită de întregul 
colectiv, ca fiecare din 
lucrătorii combinatului 
să realizeze, in 480 de 
minute, o producție cit 
in 533 de minute.

Dar aici, la „Clu
jeana". bătălia pentru 
înfăptuirea mai de
vreme a cincinalului 
înseamnă și o luptă 
dîrză pe planul eco
nomicității. al efi
cientei activității pro
ductive. Peste tot. în 
secții și ateliere. la 
fiecare loc de muncă, 
se afirmă puternic spi
ritul gospodăresc al 
muncitorilor și tehni
cienilor pentru utiliza
rea rațională si cu ma
ximă eficacitate a ma
teriilor prime si mate
rialelor. în scopul rea
lizării angajamentului 
de a economisi in a- 
cest an cel puțin 
20 000 mp piei fete si 
căptușeli, 8 000 kg tal
pă, precum si im
portante cantități de 
materiale auxiliare. 
Sub conducerea unui 
experimentat tehni
cian. de cîtva timp 
funcționează un ate
lier in care se fabrică

zilnic circa 300 pe
rechi incăltăminte pen
tru copii, folosindu-se 
așa-zisele deșeuri, adi
că bucățele de piele și 
taină ce rezultă Ia croit 
și stantat. Se tinde 
spre o producție zil
nică de 500 perechi, 
mai ales că este vorba 
de o încălțăminte as
pectuoasă și trainică, 
solicitată pe piață.

— Cu alte cuvinte, 
nimic nu se pierde...

— Aproape nimic, a- 
preciază ing. Ion Fu- 
fezan. șeful serviciu
lui tehnic. Tot din de
șeuri. în același ate
lier. se produc cata
rame, cuie, texturi, 
brățări pentru poșete, 
în sectorul de cau
ciuc. bucățele de ma
teriale de la croit e- 
rau aruncate. Acum 
sint măcinate și rein
troduse într-o anumi
tă proporție in proce
sul de fabricație, eco- 
nomisindu-se impor
tante cantităti de ma
terie primă, pentru a- 
cest an preliminările 
ridieîndu-se la 180—200 
de tone. Din deșeurile 
de piei naturale. pe 
care le livram fabri
cilor de clei, se extra
ge o grăsime ce se ex
pediază fabricilor de 
săpun, iar o altă par
te. supusă sulfonării. 
dau o grăsime utili
zabilă în procesul teh
nologic de gresare a 
Pieilor. Cit privește 
deșeurile de șpalt cro- 
mat care nu mai pot 
fi folosite, acestea se 
usucă si se utilizează ca 
materie primă la fa
bricarea tălpii sinte
tice. E vorba de o can

titate de 500—600 tone 
anual.

Și incă un aspect e- 
sențial. A intrat in 
tradiția colectivului de; 
la ..Clujeana" de a-și 
fabrica singur cea mai 
mare parte a pieselor 
de schimb și a scule
lor. care pînă nu de 
mult erau aduse din 
import. Acum. în ate
lierele proprii se fa
brică peste 90 la sută 
din necesarul de pie
se de schimb si de 
scule. Tot în ateliere
le proprii sint asimi
late și realizate nume
roase utilaie. din care 
o parte și pentru alte 
unități din sector. In 
acest an, pe baza cata
logului de utilaje asi
milate, se vor fabrica, 
pentru nevoile proprii 
și pentru alti benefi
ciari. 34 tipuri de uti
laje. După cum ne 
spunea ing. Teodor 
Mureșan. șeful servi
ciului mecano-energe- 
tic. este în curs de 
proiectare o mașină de 
striat cuie pentru ca
lapoade din masă plas
tică. s-au realizat pro
totipul unui uscător 
suspendat pentru piei 
fete la tăbăcăria mi
nerală. o mașină de 
turnat lac ce se adu
cea din import si o 
mașină de croit curele 
circulare. O nouă do
vadă că între angaja
mentele și faptele co
lectivului de la ..Clu
jeana" există o con
cordantă deplină.

Alexandru 
MUREȘAN 
corespondentul 
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Furnizori de... bonificații 
și termene aminate

Colectivul între
prinderii de confecții 
Focșani a îndepli
nit planul producției 
globale industriale pe 
întregul cincinal în 
prima decadă a lunii 
ianuarie a. c. în rea
lizarea sarcinilor de 
plan pe acest an, în
treprinderea întim- 
pină o serie de greu
tăți din partea unor 
furnizori de materii 
prime și materiale. 
Astfel, la sfirșitul pri
melor două luni din 
acest an, furnizorii 
de țesături din lină — 
„Argeșeana" Pitești, 
„Industria linii" Ti
mișoara, „Postăvăria 
Română" București 
ș. a. — aveau o res
tantă la livrări de 
peste 91 000 metri 
pătrați. Restanțe s-au 
înregistrat și Ia țesă
turi din bumbac. Ter
menele contractuale 
nu au fost respectate

de U. T. Arad și „Du
năreană" Giurgiu. A- 
ceasta din urmă nu 
livrase 17 000 metri 
pătrați țesături din 
bumbac, cantitate ce 
trebuia să intre in 
fluxul de fabricație 
al întreprinderii be
neficiare incă în tri
mestrul IV din anul 
trecut.

Dar nu numai în- 
tirzierile in livrarea 
materiilor prime pro
voacă neajunsuri în 
activitatea întreprin
derii din Focșani, ci 
și calitatea necoreș- 
punzătoare a unor țe
sături. în perioada la 
care ne referim au 
intervenit refuzuri de 
calitate care au de
terminat, în ultimă 
instanță, aminarea 
lansării în fabricație 
a unor confecții, iro
sirea de timp pentru 
remedieri ș. a. Potri
vit reglementărilor in

vigoare, furnizorii vi- 
novați sint obligați să 
plătească beneficia
rului bonificații drept 
despăgubire pentru 
calitatea neeorespun- 
zătoare a unor produ
se livrate. Numai că 
din aceste bonificații 
nici cei mai iscusiți 
croitori nu vor putea 
realiza confecții de 
calitate !

Fiind vorba de uni
tăți subordonate ace
luiași minister — Mi
nisterul Industriei U- 
șoare — este necesar 
ca neîntîrziat să fie 
luate măsurile cuve
nite pentru ca între
prinderea din Focșani 
să primească toate țe
săturile la timp și de 
bună calitate.

Dan 
DRAGUEESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

Aparatură electronică 
în semnalizarea fluvială

Tradiționala semnalizare flu
vială este înlocuită pe întregul 
șer.al navigabil al Dunării care 
străbate teritoriul tării noastre 
cu un sistem de aparatură elec
tronică. Concepția, proiectarea, 
execuția șl montajul acestui sis
tem modern sînt rodul colabo
rării fructuoase a specialiștilor 
din cadrul Comandamentului 
navigației civile „Navrom" cu 
studenții și cadrele didactice de 
la Institutul politehnic din Bucu
rești.

Echipamentul tehnic respectiv 
funcționează pe bază de foto-

tranzistori. El începe să emită 
automat semnale luminoase de 
La orele înserării pină la răsă
ritul Soarelui, precum si in con- 
d’tii atmosferice nefavorabile — 
ceață, cer acoperit, ploaie. Spre 
deosebire de instalațiile clasice 
cu tuburi de acetilenă. procurate 
din import, care erau greu de 
manevrat, cele acționate pe cale 
electronică au o durată de func
ționare de două ori mai mare și 
nu necesită cheltuieli costisitoa
re de întreținere.

(Agerpres)

organizată urmărirea modului în 
care se respectă normele de consum 
in întreprinderile beneficiare. înce
pînd cu luna martie a.c.. Ministerul 
Aprovizionării, impreună cu Direcția 
Centrală de Statistică, va folosi o 
nouă pirgbie pentru a determina în
treprinderile să ia măsuri imediate 
de reducere a consumurilor : practic, 
nu va mai fi reîntregit stocul de la
minate consumat datorită depășirii 
normelor.

— Sarcini importante revin 
ministerului și in domeniul 
readucerii in circuitul economic 
a deșeurilor metalice, a metale
lor vechi. Cum se acționează in 
acest sens 9

— Pentru aceasta, conducerea mi
nisterului a adoptat recent un com
plex de măsuri, din care unele au 
și început să fie aplicate. Astfel, u- 
nitățile socialiste, in momentul in 
care achiziționează piese și suban
samble auto de la bazele județene, 
au obligația să predea o cantitate 
echivalentă de piese uzate — ce 
conțin, după cum se știe, metale fe
roase și neferoase de calitate — cars

apoi sînt sortate și, eventual, trimise 
pentru reconditionare. De asemenea, 
bazele județene nu livrează acumu
latori decît dacă beneficiarii prezin
tă confirmarea unității de colectare 
a metalului că și-a îndeplinit sar
cina de predare a plumbului din a- 
cumulatorii vechi. Numai în 8 luni, 
prin acest sistem s-a reușit să se 
recupereze o cantitate de aproape 
4 000 tone plumb. S-a luat măsura ca 
produsele uzate din otel special (scu
le, cuțite șa) să fie colectate inte
gral prin bazele județene. In esență, 
în cazul neindeplinirii sarcinii, cu
prinsă in plan sau in contracte, de 
predare a deșeurilor, coordonatorii 
de balanță vor reduce titularilor de 
plan cotele și repartițiile de metal 
prevăzute în balanțe. Pentru a se 
asigura îndeplinirea riguroasă a a- 
cestei măsuri, organele de control 
ale Ministerului Aprovizionării vor 
urmări îndeaproape cum se colectea
ză, cum se predau și valorifică de
șeurile de către unitățile socialista.

Convorbire realizată da 
Corneliu CARLAN
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Pași noi pe calea integrării 
invățămintului medico-farmaceutic

Avantaje pentru pregătirea și educarea studentului, 
pentru perfecționarea sistemului ocrotirii sănătății

în medicină, se știe, practica este 
cel mai bun profesor ; știința me
dicală fără practică este lipsită de 
garanții, in vreme ce trăirea de către 
student, alături de maestru, a res
ponsabilităților profesionale este actul 
care îl transformă în medic. Școlile 
medicale au apărut și s-au dezvol
tat în centre spitalicești unde s-au 
abordat concomitent problemele cer
cetării. Pionierii dezvoltării medici
nii științifice românești au fost în 
același timp și pionieri’ în dezvolta
rea invățămintului medical.

Programul partidului nostru, prin 
totalitatea prevederilor sale referi
toare la perfecționarea școlii de toa
te gradele, solicită valorificarea tra
dițiilor pozitive ale școlii active in 
medicină și multiplicarea lor pentru 
perfecționarea pe mai departe a in
vățămintului pe calea integrării aces
tuia cu cercetarea și ocrotirea sănă
tății. în acest sens, este importantă 
structurarea catedrelor ca unități do 
învățămînt, cercetare și producție. în 
institutul nostru, de pildă, urmărim 
ca această structurare să răspundă 
filiației organice a invățămintului 
preclinic și celui clinic (pe verticală), 
cit și polarizării disciplinelor conexe 
în jurul celor fundamentale (pe ori
zontală). Apare astfel firească inte
grarea invățămintului anatomic cu 
cel chirurgical, semiologic cu cel me
dical, precum și a invățămintului me
dical, chirurgical, pediatric de bază 
etc. cu toate disciplinele derivate de 
aici. Transferarea sediului tuturor 
disciplinelor și catedrelor in unități 
ale ocrotirii sănătății ar completa 
transformarea lor in baze unitare, 
integrate, de învățămint, cercetare 
și producție.

în scopul obținerii randamentului 
maxim al dotării existente și al cer
cetării cu aplicabilitate in practica 
ocrotirii sănătății la nivelul posibili
tăților moderne de investigație și 
tratament, este necesară, de aseme
nea, extinderea colaborării în cadrul 
laboratoarelor interdisciplinare, intra 
și interinstituționale, prin stabilirea 
de tematici unice de lucru. Acestea 
vor viza obiective comune, imperios 
ridicate de ocrotirea sănătății publi
ce, la care vor concura disciplinele 
și catedrele de învățămînt, institutele 
de cercetare și unitățile medico-sani- 
tare. în vederea plasării studentu
lui în condițiile activității sale viitoa
re și a responsabilităților cu care va 
fi confruntat se impune ca legătura 
externatului și, mai ales, a interna
tului cu cercetarea, cu îngrijirea bol
navului și cu invățămîntul să fie 
deplină. Internatul și externatul ar 
trebui să cuprindă toate disciplinele 
clinice și să se transforme astfel 
intr-o rezervă de cadre pentru învă
țămînt, cercetare și asistență medi
cală. S-ar reda astfel semnificația pe 
care această formă de pregătire me
dicală a avut-o. în cadrul externa
tului generalizat, adoptarea unor 
planuri de producție pentru studenți 
în farmacie și stomatologie, pe care 
le prevedem, pot include antrenarea 
acestora în tematicile de cercetare 
a catedrelor.

Se știe că în medicină, întotdeauna 
șeful disciplinei, profesorul, a fost și 
medicul ce a rezolvat cu maximă 
competență problemele ocrotirii să
nătății. Faptul poate fi stimulat in 
plus prin lărgirea posibilităților ofe
rite disciplinelor și catedrelor de a 
cunoaște și direcționa problemele sa
nitare, de a obține informarea com
petentă, necesară îmbunătățirii învă- 
țămîntului. Experiența pozitivă a in

Conștiința civică și arta 
românească

(Urmare din pag. I)
— Care credeți că 

sint implicațiile ac
tuale ale integrării 
artistului in viata con
temporană ?

— Aș remarca. în 
mod deosebit, faptul 
că artiștii noștri, tră
ind in mijlocul eveni
mentelor contempora
ne lor. mărturisesc, 
prin intermediul lu
crărilor. o acută con
știință civică, conștiin
ță care, de altfel, a 
conferit întotdeauna 
valoare și sens filozo
fic picturii românești. 
Adeziunea limpede la 
marea lecție de istorie 
care îmbrățișează deo
potrivă trecutul, pre
zentul si viitorul aces
tui popor au conferit 
autenticitate si valoare 
multora dintre realiză
rile picturii noastre de 
pină acum. Subiectele 
sint luate din viață. 
Aș aminti de exemplu 
că pe mine m-au im
presionat in mod deo
sebit imaginea tractoa
relor românești, a trac
toarelor pe care acum 
le fabricăm în tară — 
dovadă a emancipării 
noastre economice și, 
pe alt plan, imaginea 
fetelor in uniformă 
militară — mărturie. în 
plus, de patriotism, de 
participare la istoria 
prezentă a tării. Sint 
teme pe care am încer
cat să le fixez în ta
blourile mele mai re

cente. Pictura înseam
nă pe lingă temă, cu
loare. organizare com
pozițională, echilibrul 
suprafețelor si apoi 
doza aceea de inefabil 
în transpunere, care le 
unifică si le face să 
cinte.

— Integrat activi
tății atit de multiplu 
desfășurate pe toate 
planurile artei noas
tre plastice. invăță- 
mintul de specialita
te are desigur o im
portantă hotăritoare. 
Vă rugăm să ne îm
părtășiți citeva din e- 
xigentele și respon
sabilitățile muncii de 
educare a viitoarelor 
generalii de artiști, 
dat fiind faptul că 
sinteti de peste 30 de 
ani profesor la Insti
tutul de arte plastice.

— Un tablou nu se 
face doar cu ochii, ci 
cu contribuția activă 
a minții. Există două 
căi spre adevărata ar
tă. Prima : cu natura 
în față. Cea de-a 
doua: întemeiată pe o 
bună cunoaștere a 
culturii de speciali
tate. în cadrul insti
tutului nostru se în
cearcă îmbinarea și e- 
chilibrarea lor. Una 
din condițiile pe care 
o pun studenților este 
ca ceea ce fac ei să 
fie o transpunere a 
naturii pe baza meș
teșugului picturii. Cred 
că oricit talent ai a- 
vea, dacă nu mun

Simpozion „Informatică și conducere"
CLUJ-NAPOCA (Corespondentul 

„Scînteii", Alexandru Mureșan). — 
La Cluj-Napoca se desfășoară, timp 
de 4 zile, lucrările simpozionului 
„Informatică și conducere" organizat 
la laboratorul județean de informa
tică, în colaborare cu Institutul cen
tral de conducere și informatică de 
la Academia „Ștefan Gheorghiu", 

stitutului nostru ne-a arătat că a- 
ceasta contribuie la stimularea în
drumării metodologice a ocrotirii să
nătății ca sursă de cunoaștere și 
afirmare comună a instituțiilor de 
învățămînt, cercetare și asistență 
spitalicească. îndrumarea metodolo
gică constituie climatul cel mai ele
vat de promovare a culturii profesio
nale autentice, a osmozei permanen
te de idei și experiențe profesionale, 
atît prin prezența cadrelor didactice 
în problemele ocrotirii sănătății în 
teritoriu, cît și prin participarea ca
drelor medicale cu prestigiu din uni
tățile sanitare în calitate de colabora
tori permanenți la învățămintul me

însemnări de prof. univ. dr. Gheorghe SCRIPCARU, 
rectorul Institutului de medicina și farmacie din lași

dical. Valoroase cadre medicale din 
instituțiile sanitare ar putea con
tribui astfel la apropierea acestora 
de universitate, după cum deplasa
rea unor cursuri postuniversitare în 
aceste centre din teritoriu, așa cum, 
de pildă, am organizat noi la Galați 
și Suceava, ar ' constitui o sursă in 
plus de creștere a calității asistenței 
medicale. într-o astfel de finalitate, 
chiar dacă o disciplină medicală nu 
are întotdeauna un corespondent în 
învățămintul cu studenții, ea ar pu
tea să-și găsească loc în învățămin- 
tul postuniversitar, pentru a garanta 
continuitatea de școală și valori în 
progresul științei medicale.

Integrarea dintre învățămînt, cer
cetare și ocrotirea sănătății implică 
și adoptarea unei pedagogii corespun
zătoare principiilor școlii active. Fap
tul obligă la apropierea metodelor 
didactice de „specificul de lucru din 
știință", deoarece nu mai este posi
bilă transmiterea unilaterală a unui 
sistem de cunoștințe. Este necesară 
înlocuirea acesteia cu autoinstrucția. 
cu organizarea învățării ca documen
tare proprie, ca act de descoperire 
proprie. în acțiunea de revoluționare 
a metodelor pedagogice se include 
diversificarea gamei metodelor de 
lucru la îndemîna unui cadru didac
tic cum ar fi cursul și activitățile in

ROMÂNIA-FILM prezintă pe Richard Burton, Irene Papas, Ljuba Tadic, Bata 
Zivojînovic în

„S U T J E S K A

Producție a studiourilor iugoslave. Regia: Stipe Delic. Film distins cu Premiul spe 
cial al juriului la Moscova 1973

cești, dacă nu - exer
sezi și nu-1 cultivi, nu 
realizezi nimic.

Aș spune, pentru a 
reveni la o idee an
terioară, că avem nu 
numai o pictură, dar 
și un învățămint de 
calitate. Posibilitățile 
pe care statul nostru 
le oferă astăzi studen
ților sint incompara
bile față de trecut, 
îmi aduc aminte, de 
exemplu, că pe cind 
eram student la Școa
la de arte frumoase 
eram obligat să • fac 
figurație seara la tea
tru pentru a mă pu
tea întreține. Studen
ții noștri sînt scutiți 
de aceste griji datori
tă atenției permanen
te cu care sint încon
jurați. Datorită aces
tei susțineri din par
tea statului avem o 
generație tinără de 
pictori într-o dezvol
tare promițătoare. 
Mulți dintre ei nu mai 
sint de pe acum sim
ple promisiuni, ci vi
itoare certitudini. Este 
o generație care mun
cește mult, care este 
preocupată de teoria 
artei, de cuceririle 
cele mai de preț ale 
artei noastre vechi. 
Sint convins că rezul
tatele, pe care le pre
văd foarte bune, nu 
vor întîrzia : tot așa 
după cum sint convins 
că ele iși vor afla a- 
precierea pe care o 
merită din partea pu
blicului.

cabinetul teritorial de calcul electro
nic Cluj-Napoca. Aproape 400 de 
specialiști în informatică și condu
cere din întreaga țară dezbat, în ca
drul celor 3 secțiuni, 120 de comu
nicări privind utilizarea calculatoa
relor electronice in analizarea, pro
iectarea și construirea sistemelor in
formatice. 

tegrate de echipă, extinderea cursu- 
rilor-stagiu, lecțiilor clinice, cursului- 
dialog etc. Gama acestor metode 
autoinstructive poate include activi
tatea studenților din anii mici in la
boratoarele clinice de enzimologie, 
explorări funcționale, biochimie cli
nică. De asemenea, ar putea include 
continuarea activității studenților 
din clinici în laboratoarele precîini- 
ce, precum și colaborarea cu studen
ții altor facultăți la tematici comune, 
prototipuri de aparate, utile asisten
ței medicale și invățămintului. Parti
ciparea studenților la activitatea 
complexă a catedrei, la educația sa
nitară a populației, la acțiuni sani

tare de masă, ca și extinderea exter
natului în policlinici și spitale de ur
gență, participarea regulată la gărzi 
și contravizite și la activitățile din 
cadrul serilor clinice ar completa 
metodele de autoinstruire și de for
mare aflate la îndemîna studenților.

Metodologia pedagogică ce decurge 
din integrare obligă deci la depla
sarea accentului metodelor instruc
tive pe activitățile proprii ale studen
ților in scopul educării eficiente a 
simțului responsabilității, precum și 
la ierarhizarea metodelor didactice 
în care locul principal să-l dețină 
metodele active de instruire și for
mare. Aceste metode sînt singurele 
în măsură să-l adapteze pe student 
Ia situațiile viitoare ale muncii sale, 
eliberîndu-1 de temeri și anxietăți, 
punindu-1 la adăpost de dificultățile 
și implicațiile practicii medicale. Se 
evită astfel discriminările nejustifi
cate în asigurarea dreptului la sănă
tate prin pregătire profesională con
trastantă ; căci în fața suferinței este 
o necesitate social-umană ca toți 
bolnavii să primească asistență me
dicală de „nota zece". La conferința 
cadrelor didactice și activului de 
partid din învățămintul superior, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta că 
a ști pe dinafară nu este egal cu a 
ști. în medicină, posibilitățile oferite

Programul Partidului Comunist 
Român ne pretinde — obligație de 
onoare, expresie a responsabilității 
politice a tuturor celor care lucrăm 
în domeniul artei — să ne intensifi
căm eforturile, să ne dăruim price
perea și talentul pentru a crea noi 
opere, cu un înalt conținut umanist, 
necesare largului și complexului pro
ces de ridicare a conștiinței socia
liste. de formare a omului nou, fău
ritor al socialismului și comunismu
lui. Dezbaterile ce au urmat Con
gresului al XI-lea au adus, cum era 
și firesc, contribuții de seamă, in 
sensul clarificării îndatoririlor speci
fice fiecărui domeniu de creație in 
parte, au relevat criterii și exigențe 
esențiale pentru înflorirea artei ro
mânești ca o artă a înaltelor idea
luri comuniste, legată strins de aspi
rațiile poporului nostru.

Aceste obiective generoase stau a- 
cum in primul plan al atenției con
ducerilor instituțiilor muzicale, a 
organizațiilor de partid, care tre
buie să desfășoare o atentă muncă 
educativă cu fiecare creator, artist, 
interpret. Sintem datori să cultivăm 
în rindul acestora răspunderea față 
de interesele generale ale societății, 
să dezbatem cu obiectivitate și prin
cipialitate cele mai diverse proble
me artistice, de la repertoriu și pină 
la ecoul în conștiința spectatorilor a 
fiecărui spectacol.

Organizația de partid, comuniștii 
sint chemați să contribuie la aceas
ta în mod efectiv, printr-o largă 
gamă de mijloace politice.

Problemele pe care le ridică astăzi 
teatrul, ca modalitate a procesului de 
educare a publicului celui mai larg, 
sint multiple ; dar cele referitoare la 
teatrul muzical, asupra cărora aș dori 
să insist — care are un caracter spe
cific sub raportul formelor de expri
mare’ — îmi par a fi fost mai pu
țin și mai sumar abordate.

Cunoaștem cu toții, cei care lu
crăm in acest domeniu, că axul cen
tral al activității unei instituții de 
spectacole îl constituie repertoriul, 
considerat pe drept cuvint progra
mul ideologic al instituției respecti
ve, program ce trebuie să aibă în ve
dere criterii artistice, estetice și care 
nu trebuie să uite nici un moment 
finalitatea educativă a demersului 
său artistic, ecoul în public. Ca ar
tiști cărora ni s-a încredințat de că
tre partid responsabilitatea actului 
de creație, cu profunde implicații e- 
ducative, avem datoria de a proceda 
la o selecție riguroasă a repertoriu
lui, de a promova numai acele o

de activitatea la patul bolnavului 
constituie prilejul optim și cadrul 
eficient de a ști practic, realizîndu-se 
o instruire și formare activă a fiecă
rui student în scopul evitării eșecu
rilor profesionale.

Este incontestabil faptul că rezulta
tele profesionale • depind în egală 
măsură de conștiința muncii, mo
tiv pentru care exigența pregătirii 
medicale, dictată de exigența apă
rării sănătății și vieții, trebuie să 
opereze în condițiile ajutorului di
dactic integral, cit și ale oferirii de 
modele de comportament profesio
nal în măsură să stimuleze perma
nent la autodepășire. Faptul este cu 
atit mai necesar cu cit la unele 
„riscuri ale practicii medicale" nu se 
mai pot adăuga și riscurile „nepregă- 
tirii profesionale", de unde aprecie
rea că orice indulgență didactică este 
dezumanizantă atunci cind este vorba 
de viața și sănătatea omului. Educa
ția simțului responsabilității, corolar 
firesc al pregătirii tehnice, este cu 
atît mai eficace în condițiile integră
rii dintre învățămint, cercetare și 
producție.

Externatul și internatul trebuie să 
confere studenților pregătirea grada
tă și adecvată in vederea înlocuirii 
progresive a unor cadre medico-sa- 
nitare din procesul de ocrotire a să
nătății publice și de îngrijire a bol
navului. în acest scop, s-ar putea în
locui, progresiv, munca infirmiere
lor, surorilor și asistenților, sub 
îndrumare competentă și adecvată 
înainte de încredințarea unor res
ponsabilități proprii, exclusive. Ast
fel, studenții ar putea asigura activi
tatea unor micropoliclinici. sau să ser
vească laboratoare și unități medico- 
sanitare. Dubla subordonare va faci
lita procesul de integrare deplină și 
eficace prin actele normative cores
punzătoare. Cum vedem, ideea pro
gresistă a integrării, cu corolarul său 
firesc de școală activă, constituie o 
rezervă inepuizabilă de resurse și 
soluții ce incită permanent la o pu
nere de acord a realităților vieții cu 
cadrul lor normativ. Numai astfel 
integrarea poate fi unitară, dinami
că și eficientă, așa cum însuși conți
nutul său o impune.

pere de artă care prin bogăția, com
plexitatea ideilor și sentimentelor 
ce le conțin slujesc marilor idealuri 
ale unui popor ce-și construiește cu 
eroism destinul. Poate să răspundă 
teatrul muzical, ca gen și ca valoa
re repertorială, acestor deziderate ? 
Fără îndoială : DA 1 Și noi. Teatrul 
de operetă, trebuie să demonstrăm 
acest lucru cu mai multă consecven
tă. Un creator sensibil, dinamic, în

DE LA REPERTORIU 

LA INTERPRETARE- 
o multitudine de probleme 

și răspunderi

Au cuvîntul comuniștii din colectivele artistice

zestrat cu fantezie artistică și cu 
profundă înțelegere a vieții. înarmat 
cu concepția ideologică și estetică a 
partidului va găsi mijloacele pentru 
a demonstra prin creația sa în ce a- 
nume constă valoarea perenă a artei.

încercind să traducă în fapte che
marea secretarului general al parti
dului de „a reda în artă mărețele 
transformări socialiste ale țării, 
munca clocotitoare, contradicțiile și 
conflictele reale", organizațiile de 
partid din instituțiile de spectacole 
cu profil muzical desfășoară o ac
țiune de polarizare a tuturor forțe
lor creatoare ale genului, compozi
tori, oameni de litere, interpreți, di
rijori, regizori, insuflindu-le dragos
tea fierbinte, pasiunea și mîndria de 
a sluji arta lirică românească. Fără 
îndoială, opțiunea pentru un reper
toriu cu un înalt conținut de idei 
este in ultimă analiză un act care 
probează maturitatea politică a fie-

Căminul cultural din comuna Bonțida, județul Cluj

natură • om @ economie
Recent apărută in 

Editura științifică, 
cartea profesorului 
Victor Tufescu de 
la Universitatea din 
București, intitulată 
România — natu
ră, om, economie, a- 
coperă un gol edito
rial de mult resimțit, 
căci deși au mai apă
rut, chiar in ultimii 
ani, lucrări cu pre
zentări parțiale (fie 
de geografie fizică, 
fie de geografie eco
nomică), lipsea trata
rea de ansamblu pe 
care o aduce această 
lucrare. Este de sub
liniat meritul autoru
lui de a fi putut cu
prinde — la un re
marcabil grad de a- 
dîncire a informării 
— întregul complex 
de probleme pe care 
le ridică multitudinea 
de aspecte abordate.

Stilul de o clară și 
aleasă exprimare o 
face nu numai acce
sibilă omului de cul
tură de orice speciali
tate, dar chiar plă
cută.

După partea intro
ductivă : integrarea
României în spațiul 
european — care lă
murește persistența 
insulei de romanitate 
carpato-dunăreană în
tre popoare de alte 
graiuri și obirșii, au
torul tratează pro
blemele teritoriului, 
populației și activită- 
tăților economice.

Natura locurilor este 
prezentată prin inter
mediul . .caracteristici- 
Ion, r, care ..o fac pre
tutindeni 1(j prielnică 
folosințelor umane, de 
la etajul pășunilor 
alpine, pină in zo
nele Deltei și lun
cii Dunării. Prive
liștile și resursele sînt 
analizate într-o vastă 
întrepătrundere de le
gături complementare, 
sub raport uman și 
economic.

în caracterizarea 
fiecărei diviziuni car
patice se aduc ele

mentele cele mai noi 
de cercetare, cititorul 
puțind găsi astfel 
expuse opiniile spe
cialiștilor noștri ; bi
bliografia selectivă 
de la fiecare mare ca
pitol introduce citi
torul in detaliile li
teraturii geografice.

Și în capitolele care 
completează prezen
tarea cadrului natu
ral autorul aduce re
zultatele ultimelor 
cercetări, pe care le 
leagă de latura apli
cativă, practică. De 
pildă, la capitolul cli-

NOTEDE
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mă se pune accent pe 
interpretarea topocli- 
matică — mai apro
piată de realitate, pe 
elementele climatice 
determinante. în a- 
cest fel, cartea profe
sorului V. Tufescu se 
constituie ca o utilă 
aducere la zi a celor 
mai noi interpretări 
cu privire la ansam
blul problemelor con
dițiilor naturale din 
țara noastră, cumu- 
lînd, cu minuțiozitate, 
dar și cu discernă- 
mînt în sinteză, re
zolvările cele mai 
realiste oferite pînă 
acum,...de la proble
mele, de. relief pină la 
.calende!» faună. .

Bogată in informa
ție este și partea pri
vitoare la populație 
și așezările omenești: 
problema continuității 
poporului nostru, pro
blemele dinamicii 
populației, ale depla
sării forței de muncă 
ș. a. După cum evo
luția satului românesc 
și dezvoltarea explo
zivă a orașelor își au 
analizele detaliate,

cărui colectiv. în același timp, reali
zarea spectacologică ridică și pro
blema practică a profesionalismului, 
a talentului și concepției estetice a 
interpreților. S-au văzut deseori ca
zuri cind lucrări valoroase au fost 
transpuse palid, în modalități de ex
presie anodine, după cum — privind 
problema și din celălalt unghi — ori- 
cită fantezie ar investi creatorii în
tr-o lucrare nesemnificativă, specta

colului îi va transpare în cele din 
urmă sărăcia de idei. Modalitatea de 
transpunere în viață a substanței 
dramatice constituie deci cea de a 
doua mare responsabilitate a creato
rului. De claritatea concepției artis
tice, de spiritul ei angajat trebuie să 
răspundă in aceeași măsură și co
muniștii din teatru, care au datoria 
să dezbată în cadrul organizației de 
bază, sub toate aspectele și cu un 
adine spirit de discernămînt, confi
gurația spectacolului încă din Caza 
de proiect.

în lumina acestor principii gene
rale, comuniștii din Teatrul de ope
retă au procedat la un amănunțit 
examen critic al repertoriului, al 
ținutei spectacolelor. Astfel, ne-am 
întrebat : oare toate lucrările apar- 
ținind patrimoniului creației univer
sale de teatru muzical corespund 
înaltelor deziderate pe care le soli
cită epoca noastră î Scrise cu zeci 

nelipsind nici dezba
terea unor probleme 
care au suscitat dis
cuții, cum sint cea a 
tipologiei satelor, a 
eentralității zonelor 
de influentă a orașe
lor etc.

Do o deosebită sem
nificație pentru cei 
30 de ani străbătuți 
de poporul român 
după eliberare este 
capitolul consacrat 
geografiei producției, 
în lucrare este înfă
țișat progresul econo
miei socialiste prin 
creșterea ponderii 
producției industria
le, prin introducerea 
metodelor și mijloa
celor de producție 
cele mai moderne. 
Se urmăresc, de ase
menea, aspecte spe
cifice ale trecerii la 
agricultura intensivă, 
de mare randament, 
ale transporturilor, co
merțului interior și 
exterior, turismului, 
ale dezvoltării multi
laterale a țării.

Lucrarea reflectă 
noul nu numai prin 
date statistice, ci mai 
ales prin prezentarea 
progreselor înregis
trate pe toate planuri
le vieții economice, 
prin adincile implica
ții sociale și umane 
ale marilor transfor
mări, prin creșterea 
continuă a bunăstării 
generale, toate broda
te pe fondul tradiții
lor și trăsăturilor pro
prii culturii materiale 
și spirituale a poporu
lui nostru.

Prin conținutul ,pi, 
faptic, prin proble
matică, prin exprima
rea clară și ilustra
rea deosebit de fru
moasă, lucrarea mar
chează o etapă in bi
bliografia noastră 
geografică asupra Ro
mâniei, carte de o 
reală valoare, utilă 
atît pentru orientarea 
specialiștilor, cît și 
pentru fiecare cititor.

Dr. docent 
Petre GÎȘTESCU

de ani în urmă, unele din creațiile 
genului vehiculează texte sărace în 
conținut, redactate în traduceri sub 
orice nivel literar, chiar dacă sint 
înveșmintate. uneori. într-o melodică 
îndeajuns de inspirată. Am consta
tat în urma analizei întreprinse pre
zența preponderentă a lucrărilor din 
școala clasică vieneză. ceea ce con
ferea repertoriului o tentă de unila
teralitate. De aici s-a impus logic, 
pe de o parte, imperativul abordării 
mai susținute a creației naționale și. 
pe de altă parte, al preluării unor 
lucrări valoroase din alte școli și e- 
poci. Totodată, s-a acreditat princi
piul ca fiecare lucrare nouă, desti
nată a vedea lumina rampei, să fie 
dezbătută intr-un cerc mai larg, cu- 
prinzind factorii de răspundere poli
tică și profesională din teatru. Preo
cuparea fundamentală pe care am 
înscris-o pe agenda noastră de lucru 
este cea referitoare la calitatea lu
crărilor românești. începînd cu li
bretul și continuînd cu muzica și e- 
lementele de realizare scenică. De 
altfel, a devenit o practică perma
nentă dezbaterea în comitetul oa
menilor muncii, reunit cu biroul or
ganizației de partid, a concepției re
gizorale și scenografice a spectacole
lor, înainte de punerea lor în repe
tiție, ca și analiza periodică a sta
diilor și etapelor de transpunere 
scenică. Un prim rezultat al unei 
astfel de preocupări considerăm că 
l-a constituit montarea unei lucrări 
inedite, cum este „Răspintia", oma
giu comuniștilor care au realizat ac
tul eroic de la 23 August 1944, lucrare 
cu o tematică de real interes social 
și politic. De asemenea, am susținut 
un număr sporit de reprezentații cu 
piese românești. Și pe viitor aseme
nea obiective stau in centrul aten
ției noastre ; planul de acțiune pe 
care l-am întocmit prevede prezen
tarea unor numeroase spectacole cu 
operete românești, recitaluri. întilniri 
cu oamenii muncii, vizite in fabrici 
și uzine etc.

Fiecare membru de partid, organi
zația de partid in ansamblul său își 
pot aduce o contribuție sporită la 
activitatea curentă a instituției. Mo
bilizați de imperativele epocii pe 
care o străbatem, sintem datori să 
răspundem prezent chemării parti
dului, înzecindu-ne eforturile, pu- 
nîndu-ne talentul și măiestria în 
slujba poporului, a cauzei construc
ției socialismului și comunismului în 
patria noastră.

George ZAHARESCU 
directorul Teatrului de operetă

tv
PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune in limba germană.
18.50 Tragerea Loto.
19,00 Județele țării pe verticala 

dezvoltării. Azi — județul 
Vitcea.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Muzică ușoară cu formația 

..Venus N“, grupul ,.Magic", 
Eduard Togoreanu și Bene
dict Aurelian.

20,15 Documentar TV : Lumini pe 
Sebeș. Scenariul și imaginea : 
Horla Vasiloni.

20.35 Film artistic : ..Ealantine" — 
producție a studiourilor fran
ceze. Premieră TV. Film dis
tins cu premiul „Concha de 
Plata" la Festivalul de la San 
Sebastian 1972.

21,55 Romanțe și cîntece de petre
cere.

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
17 30 Telex.
17.35 File de dicționar • Medalion 

Akira Kurosawa • Filmul 
„Sanjuro".

19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial : „Misiune impo

sibilă".
20.50 Viața economică a Capitalei. 
21,05 Telex.
21.10 Armonii intime. Muzica ro

mânească in circuitul univer
sal.

21.35 Biblioteca pentru toți : Hor
tensia Papadat-Bengescu (II).

22.20 Tablouri coregrafice • „Cln- 
tec anilor lumină" — muzi
ca : Anatol Vieru a Joc voi
nicesc — muzica : Paul Con- 
stantlnescu. Interpretează un 
grup de balerini de la Opera 
Română. Soliști : Cristina 
Saru. Ion Tugearu. Petre 
Ciortea, George Bodnarciuc, 
Marin Boeru. Coregrafia : Ion 
Tugearu.

22.30 închiderea programului.

CARNET^ 
CULTURAL

NE SÎNT DRAGI 
MELEAGURILE SIBIENE

Pentru o mai bună cunoaște
re a realizărilor economice și 
sociale, ca și a patrimoniului 
cultural-artistic din județ, Casa 
de cultură a sindicatelor din Si
biu a inițiat un ciclu de con
cursuri „cine știe cîștigă", inti
tulat „Ne sint dragi meleagurile 
sibiene", la care săptămînal iau 
parte numeroși tineri din în
treprinderi, elevi și studenți si- 
bieni. De o largă participare a 
publicului s-a bucurat în a- 
ceastă săptămînă concursul „Ca
se memoriale sibiene și institu
ții cultural-artistice din Sibiu". 
(Nicolae Brujan).

DOUĂ PREMIERE 
TEATRALE

• TEATRUL TINERETULUI 
DIN PIATRA NEAMȚ anunță 
premiera piesei „Matca" de Ma
rin Sorescu, în regia autorului. 
Regizor secund : Eduard Covali. 
Scenografia este semnată de 
Liviu Ciulei și arh. Dan Jitianu.

• TEATRUL DRAMATIC 
DIN BRAȘOV a inclus pe afi
șul său o nouă premieră. Este 
vorba de piesa scriitorului D. 
Psathos „Asociația minu
nilor". Regia spectacolului a- 
parține lui Ion Maximilian (a- 
sistent Nicolae Albani), iar 
scenografia — Cristinei Urdea.

„PE FIR DE BALADĂ"

Este denumirea unei culegeri 
de balade, doine și cîntece de 
viață nouă editată recent de 
Consiliul județean Gorj al orga
nizației pionierilor și inspecto
ratul școlar județean. Această 
lucrare pune la indemina citito
rilor citeva din cele mai repre
zentative creații populare din 
diferite zone ale țării, prezen
tate în cadrul concursului fol
cloric interjudețean al pionieri
lor și școlarilor organizat anual 
la Tg. Jiu (Dumitru Prună). »

EXPOZIȚII 
DE ARTĂ PLASTICĂ

Galeria de artă a Fondului 
Plastic din Cluj-Napoca găzdu
iește expoziția pictorului Ion 
Mitrea. Lucrările poartă am
prenta unei personalități origi
nale care, în cadrul larg al plas
ticii transilvane, aduce o notă 
aparte prin lirismul delicat al 
armoniilor, prin optimismul sim
plu și ordinea firească a ele
mentelor. (Alexandru Mureșan).

La Galeriile de artă din Timi
șoara a avut loc vernisajul unei 
expoziții dedicate Anului inter
național al femeii. Cele aproa
pe 30 de lucrări de grafică, pic
tură, sculptură și artă decora
tivă realizate în cea mai mare 
parte de membrele filialei 
U.A.P. din localitate sint inspi
rate din munca și viața femei
lor. (Cezar Ioana).

„PRIMĂVARA 
MUZICALĂ" 

CONSTĂNTEANĂ

între 10 martie și 10 aprilie, 
pe scena lirică constănțeană se 
desfășoară prima ediție a ma
nifestărilor „Primăvara muzica
lă". Cu acest prilej, Teatrul liric 
constănțean va prezenta cele 
mai reprezentative spectacole de 
ODeră, operetă și balet din re
pertoriu, la care-și vor da con
cursul numeroși invitați ai sce
nelor lirice bucureștene, pre
cum și interpreți din Turcia și 
Japonia. Tot cu acest prilej va 
avea loc premiera baletului 
„Primăvara" de Cornel Trăiles- 
cu, se vor organiza, cu con
cursul unor muzicologi, confe
rințe, simpozioane și dezbateri 
pe teme ale muzicii programa
tice. Scopul acestor manifestări 
este îmbunătățirea calitativă 
a spectacolelor muzicale pre
zentate pe scena constănțea- 
nă și atragerea unui număr cît 
mai mare de iubitori ai muzicii, 
în special din rindul tineretului. 
(George Mihăescu).
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Joi după-amiază, s-au încheiat 
convorbirile dintre delegația româ
nă, condusă de tovarășul Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vi- 
ceprim-ministru al guvernului, și de
legația Consiliului Militar Adminis
trativ Provizoriu al Etiopiei, condusă 
de căpitan Sissay Habte, membru al 
consiliului, care se află într-o vizită 
oficială în țara noastră, la invitația 
Guvernului Republicii Socialiste 
România.

Cu acest prilej s-a adoptat un aide- 
memoire, care cuprinde principalele

*
Seara, tovarășul Emil Drăgănescu 

a oferit un dineu în onoarea delega
ției etiopiene. în timpul dineului au 
fost rostite toasturi.

Subliniind că de-a lungul anilor 
poporul român a fost alături de po
porul etiopian, în lupta acestuia pen
tru apărarea libertății și neatîrnării 
sale, pentru o viață mai bună, to
varășul Emil Drăgănescu a relevat 
că vizita delegației Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu al Etio
piei se înscrie în acest context, al 
continuării și dezvoltării relațiilor 
prietenești, de colaborare, dintre 
cele două țări, în actualele condiții 
cînd in Etiopia au loc prefaceri de
mocratice, înnoitoare, care sint urmă
rite cu simpatie de către poporul, 
partidul și guvernul nostru.

Sint convins — a spus vorbitorul 
— că întîlnirea pe care ați avut-o cu 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
convorbirile purtate, ca și întreaga 
dumneavoastră vizită, reprezintă un 
moment deosebit de important in re
lațiile româno-etiopiene.

Vizita dumneavoastră v-a oferit 
posibilitatea să luați cunoștință de 
unele din realizările poporului nos
tru, de concepția Partidului Comu
nist Român cu privire la făurirea 
■noii orînduiri sociale. La rîndul nos
tru. am luat cunoștință cu deosebit 
interes de preocupările dumneavoas
tră în transpunerea în viață a op
țiunii pentru socialism în condițiile 
Etiopiei, pentru dezvoltarea demo
cratică și independentă a țării. Vă 
asigurăm că guvernul și poporul ro
mân acordă o înaltă prețuire prefa
cerilor înnoitoare intervenite în 
structurile sociale, economice și po
litice ale societății etiopiene.

în continuare, evocînd caracterul 
fructuos al convorbirilor româno- 
etiopiene. in cursul cărora s-a căzut 
de acord să se dezvolte relațiile bi
laterale, să se identifice noi domenii 
de cooperare, pe baze reciproc avan- 
taioase, vorbitorul a reafirmat hotă- 
rirea României de a contribui la im
pulsionarea relațiilor de colaborare, 
pe multiple planuri, dintre țările 
noastre, aceasta fiind în folosul am
belor popoare, al cauzei păcii si coo
perării internaționale.

Referindu-se apoi la faptul că in 
lume au loc profunde transformări și 
mutatii în raportul de forțe. în sen
sul afirmării și creșterii continue a 
influentei forțelor democratice, pro
gresului si păcii, manifestindu-se pu
ternic solidaritatea popoarelor lumii 
în lupta împotriva politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru a trăi libere și independente, 
deplin stăpine pe soarta lor, pe bo
gățiile lor naționale, viceprim-mi- 
nistrul guvernului a subliniat, în 
acest context, că politica externă a 
României este îndreptată spre reali- 
zafeațdezideratelor. majore ale lumii 
contemporane. La.baza irstregri-. noas
tre activități internaționale așezăm 
neclintit principiile deplinei egali
tăți in drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, al nerecurgerii 
la forță sau amenințarea cu forța în 
relațiile interstatale, ale respectării 
dreptului fiecărui popor de a fi de
plin stăpîn pe destinele sale, de a-și 
organiza viața potrivit voinței și as
pirațiilor proprii de bunăstare, inde
pendență și libertate.

în încheiere, vorbitorul a toastat

domenii de colaborare și cooperare 
dintre România și Etiopia și măsu
rile ce se vor întreprinde în vede
rea traducerii acestora in viață. A 
fost, de asemenea, adoptat un comu
nicat comun care va fi dat publici
tății. Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de în
țelegere reciprocă.

La convorbiri au luat parte Mir
cea Malița și Nicolae Ionescu, mi- 
niștrl-secretari de stat, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului aface
rilor externe, alte persoane oficiale.

★
în sănătatea președintelui Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu al 
Etiopiei, general de brigadă Teferi 
Banti, pentru prietenia și cooperarea 
dintre România și Etiopia.

în toastul său, Sissay Habte, după 
ce a mulțumit pentru primirea caldă 
și prietenească, pentru ospitalitatea 
cu care delegația a fost înconjurată 
în timpul vizitei in tara noastră, a 
spus : România si Etiopia au urmat 
de-a lungul istoriei o cale similară, 
trebuind să facă multe sacrificii pen
tru salvgardarea libertății și inde
pendenței lor. După revoluție, po
porul român s-a angajat intr-un pro
gram amplu de dezvoltare economică 
si progres social rapid, urmînd calea 
socialistă care a adus cu sine proJ 
greșul tării. Realizările deosebite ale 
României exprimă hotărîrea unui 
popor și a conducătorilor săi de a 
atinge țelul, pe care si l-au propus, 
în cel mai scurt timp posibil. O ast
fel de dezvoltare va încuraja desigur 
Etiopia in înfăptuirea programului ei 
declarat de dezvoltare socialistă.

Urmărind instaurarea unui nou sis
tem de guvernămint — a spus vor
bitorul — în care poporul să partici
pe la luarea deciziilor în mod colec
tiv. forțele armate etiopiene. în co
laborare cu poporul, au preluat pu
terea si si-au asumat responsabilita
tea conducerii națiunii în lupta pen
tru înlăturarea sărăciei, ignoranței, 
bolilor, pentru realizarea unui pro
gres economic și social rapid. în a- 
ceastă ordine de idei, conducătorul 
delegației s-a referit la programele 
socialiste lansate de Consiliul Militar 
Administrativ Provizoriu în hotă- 
rirea sa de a promova progresul 
economic si social, amintind astfel 
campania de dezvoltare rurală lâ care 
participă 60 000 de studenți, naționali
zarea băncilor, companiilor de asigu
rare și altor instituții financiare, pre
cum și a unor industrii importante și 
unor mari organizații de afaceri, în 
interesul maselor largi ale poporului 
etiopian. A fost decretată, de aseme
nea, mult așteptata reformă agrară, 
care este baza tuturor reformelor în 
lunga istorie a Etiopiei. Spriji- 
nindu-ne pe clasa muncitoare, inte
lectuali, tineri studenți, pe toate ce
lelalte pături progresiste ale popu
lației, a spus vorbitorul, vom merge 
înainte, pe baza sistemului economiei 
socialiste, luptînd împotriva tuturor 
forțelor care s-ar opune progresului.

Evocind politica externă a Etiopi
ei, care se bazează oe principiile 
nealinierii, Sissay Habte a spus : 
Noi credem în principiul neinterven
ției în treburile statelor suverane, în 
soluționarea conflictelor internațio
nale prin mijloace pașnice, în co
existența pașnică. Noi sprijinim cu 
hotărire lupta tuturor popoarelor lu
mii împotriva imperialismului, colo
nialismului, neocoloiiialismului și ra- 
sisțnului.

Vă asigur — a subliniat în înche
iere vorbitorul — că Consiliul Militar 
Administrativ Provizoriu va face 
tot ce-i va sta în putere pentru a 
întări legăturile de prietenie dintre 
România și Etiopia, pentru extinde
rea cooperării economice și tehnice 
dintre țările noastre.

Șeful delegației etiopiene a toastat in 
sănătatea președintelui Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
pentru prietenie trainică între cele 
două țări.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Sîmbătă și duminică

După cum am mai anunțat, meciul 
de fotbal dintre echipele bucureștene 
Steaua și Dinamo, derbiul etapei a 
3-a a returului diviziei A, se dispută 
mîine, simbătă, de la ora 16, pe sta
dionul „23 August". Avînd în deschi
dere (de la ora 14,15) partida de cam
pionat dintre divizionarele B Rapid 
București și Metalul Drobeta Turnu- 
Severin, acest meci (arbitrat la cen
tru de C. Bărbulescu) va putea fi 
urmărit în întregime și pe micul e- 
cran. Repriza a doua va fi transmi
să de posturile de radio cu începere 
din jurul orei 17 pe programul 1.

în divizia A la fotbal
Celelalte întîlniri ale etapei vor fi 

transmise alternativ, la radio, dumi
nică, de la ora 15,45. pe programul 1. 
Reamintim programul meciurilor de 
duminică : Universitatea Craiova — 
Sportul studențesc (arbitru : V. To- 
pan). Steagul roșu — U.T.A. (Gh. 
Popovici), F. C. Argeș — C.F.R. Cluj- 
Napoca (C. Manușaride), Politehnica 
Iași — Politehnica Timișoara (A., 
Miinich), F. C. Constanța — Jiul (M. 
Rotaru). F.C.M. Reșița — A.S.A. Tg. 
Mureș (N. Rainea), Universitatea 
Cluj-Napoca — Chimia Rin. Vilcca 
(V. Iacob), Olimpia Satu-Mare — 
F. C. Galați (Gh. Vasilescu I).

Azi începe campionatul mondii
Orașul japonez Sapporo, care a 

fost cu trei ani în urmă gazda Jocu
rilor Olimpice de iarnă, va fi, ince- 
pind de astăzi, locul de disputare a 
Campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa B) la care participă 
selecționatele Iugoslaviei, R. D. Ger
mane, României, R. F. Germania,

Turneul internațional
Turneul internațional de șah, găz

duit de aula Bibliotecii centrale u- 
niversitare din Capitală, a continuat 
aseară cu partidele cuprinse în run
da a 4-a. Victor Ciocîltea a cîștigat 
la argentineanul Garcia Palermo, 
sovieticul Anatoli Lutikov (cu pie
sele negre) l-a învins pe Karoly 
Honfi (Ungaria), iar campionul țâ-

Turneele de la Galați și lași
Penultimele turnee ale campiona

tului echipelor fruntașe de volei au 
început ieri, la Galați (masculin) și 
Iași (feminin). Ambele meciuri din 
turneul de la Iași s-au încheiat cu 
scorul de 3—0, pentru Dinamo (cu 
Farul) și Penicilina (cu Rapid). în 
acest fel. învingătoarele — acum cu 
cite 16 puncte — au redus la numai 
două puncte distanța față de lidera 
clasamentului. Rapid.

La Galați, partidele au avut o des
fășurare foarte echilibrată. Dinamo-

de hochei pe gheață (grupa B)
Italiei, Olandei, Elveției și Japoniei. 
Hocheiștii români întîlnesc în pfri- 
mul lor joc selecționata R. D. Ger
mane, principala favorită a turneu
lui. La ediția de anul trecut a cam
pionatului, formația română s-a cla
sat pe locul 6.

de șah din Capitală
rii noastre, Aurel Urzică, a obținut 
victoria în fața cubanezului Barre
ras. A fost consemnată remiza în 
partida dintre Stanciu și polonezul 
Adamsjci. Restul partidelor s-au în
trerupt. în clasament conduc Victor 
Ciociltea și Anatoli Lutikov cu cîte 
3 puncte, urmați de Aurel Urzică 
(2,5 puncte). Astăzi, de la ora 16, o 
nouă rundă.

ale echipelor fruntașe de voleî
viștii au întrecut de-abia după cinci 
seturi pe Explorări Baia Mare (15—5, 
8—15. 17—15, 10—15, 15—8). Ca de 
obicei. între Steaua si C.S.U. Galati 
lupta a fost strinsă. în cele din urmă 
a cîștigat — de asemenea, ca în 
turneele anterioare — Steaua. Scor 
3—1.

Astăzi, la masculin : Dinamo — 
Steaua și C.S.U. Galați — Explorări 
Baia Mare, iar la feminin : Rapid — 
Dinamo si Penicilina — Farul.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 15, 

ÎS și 17 martie. In țară : Vremea se 
va răci ușor, începind din nordul tă
rii. Cerul va fi variabil, cu innorări mai 
pronunțate in vestul și nordul țării, 
unde se vor semnala ploi locale. In

rest, ploi Izolate. In regiunile de mun
te și izolat în nordul țării precipita
țiile vor fi și sub formă de lapoviță și 
ninsoare. Vîntul va sufla potrivit, cu 
intensificări de scurtă durată în Mol
dova. Minimele vor fi cuprinse intre 
minus 4 și plus 6 grade, pe alocuri mai 
coborîte în nord-estul țării, iar maxi
mele intre 6 și 16 grade, mal ridicate în 
sud. In București : Cerul va fi varia
bil, favorabil ploii slabe. Vînt potrivit 
Temperatura aerului va marca o ușoa
ră scădere.

Excelertței Sale Domnul MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre șl Guvernului Republicii Socialiste 
România pentru căldurosul dumneavoastră mesaj de felicitări cu ocazia 
Zilei republicii noastre.

Vă rog să acceptați urările mele cele mai bune pentru bunăstarea 
personală a Excelenței Voastre, pentru progresul continuu al poporului 
României.

INDIRA GANDHI
Primul ministru al Indiei

Seară culturală consacrată Japoniei
Sub auspiciile Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociației de prietenie ro- 
mâno-japoneză, joi, a avut loc tn 
Capitală o seară culturală consacra
tă Japoniei.

Au luat parte loan Botar, secretar 
general al I.R.R.C.S., Hristache Zam- 
beti, vicepreședinte al Asociației de 
prietenie româno-japoneză, membri 
ai uniunilor de creație, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, alți oameni de cul
tură, un numeros public. Au fost de

față Ryoko 
Japoniei la 
ambasadei.

Cu acest 
ghe Vitanidis a împărtășit impresiile 
culese într-o recentă vizită făcută 
In Japonia, după care a fost prezen
tat un program de filme documen
tare japoneze. în aceeași seară, a 
fost deschisă o expoziție cuprinzînd 
ilustrații ale graficianului Emil 
Chendea la o antologie a poeziei ni
pone. Cuvîntul inaugural a fost rostit 
de scriitorul Romulus Vulpescu.

(Agerpres)

Ishikawa, ambasadorul 
București, și membri ai
prilej, regizorul Gheor-

din agricultură"
Ieri au avut loc lucrările Consfă

tuirii „Tineretul și cercetarea știin
țifică din agricultură", organizată de 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Academia de știin
țe agricole și silvice. Cei peste 220 
de participanți — tineri din institu
tele și stațiunile de cercetări agrico
le din tară, din unități de producție, 
președinți ai agrocluburilor, elevi și 
studenți de la școlile și facultățile 
cu profil agricol — au dezbătut prin
cipalele sarcini ce revin organizații
lor U.T.C. și tineretului în domeniul 
cercetării și producției agricole, au 
stabilit orientarea activităților vii
toare pentru a traduce in viată indi
cațiile date de secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la recenta Consfătuire cu 
activul de partid și de stat din agri
cultură. cercetarea științifică. îmbu
nătățiri funciare și piscicultura.

Dezbaterile s-au desfășurat în plen 
și în cele patru secțiuni de lucru : 
cereale și plante tehnice, creșterea a- 
nimalelor, legumicultura, pomicultu
ră și viticultură. îmbunătățiri fun
ciare și mecanizare. Ele au prilejuit 
un amplu și util schimb de experien
ță. au evidențiat diferite acțiuni ce 
trebuie întreprinse de organizațiile 
U.T.C. pentru antrenarea și mai lar
gă a tineretului în activitatea de cer
cetare științifică strîns legată de pro-

ductie. de introducerea tehnologiilor 
moderne de cultivare a plantelor și 
creștere a animalelor.

Consfătuirea a stabilit o serie de 
măsuri pentru mobilizarea tinerilor 
din cercetare, din școli și facultăți și 
de la sate pentru punerea mal in
tensă în valoare a rezervelor de care 
dispune agricultura 
tilizarea rațională a 
celorlalte mijloace 
tuarea la timp și în 
tuturor lucrărilor __ _______
După cum s-a desprins din dezbateri, 
o atenție deosebită va fi acordată de 
către tineri cultivării plantelor tehni
ce si medicinale, organizării unor ac
țiuni directe pentru creșterea viermi
lor de mătase, plantării duzilor, în
sușirii tehnologiilor moderne, orga
nizării unor șantiere ale tineretului 
în vederea dării în folosință la ter
menele planificate a unor investiții 
din agricultură, valorificării în mai 
mare măsură a rezultatelor cercetă
rii în practica agricolă.

Tinerii participanți la consfătuire 
s-au angajat să contribuie mai sus
ținut la dezvoltarea științei și tehno
logiei pentru progresul agriculturii, 
să acționeze cu toată energia pentru 
înfăptuirea hotăririlor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

noastră. prin u- 
pămintului și a 
materiale, efec- 
bune condiții a 
din agricultură.

Libretul de economii cu ciștiguri

Așa cum rezultă chiar din nu
mele său, avantajul oferit de 
acest libret il constituie cîștigu- 
rile în bani, cu care titularii li
bretelor ieșite cîștigătoare au 
dreptul să cumpere cu prioritate 
de la organizațiile comerciale de 
stat și de la unitățile coopera
ției de consum principalele ma
teriale necesare construirii de 
locuințe: ciment, tablă, var, car
ton asfaltat etc,

Cîștigurile se acordă, prin tra
geri la sorți trimestriale, din 
fondul constituit din dobînda de

o 
Și

3,5 la sută pe an pe care 
acordă Casa de Economii 
Consemnațiuni.

Tragerile la sorți au loc 
mestrial, în prima lună a 
mestrului următor celui pentru 
care se organizează.

Pentru efectuarea acestora se 
întocmesc liste în care se în
scriu, in ordinea alfabetică a 
județelor, toate libretele emise 
inainîea începerii trimestrului 
pentru care se organizează tra
gerea la sorți și nu au fost li
chidate în cursul acestuia. Fie
cărui libret înscris în listă i se 
atribuie un număr de partici
pare la tragere.

Aceste liste pot fi consultate 
de depunători, înaintea trageri-

tri- 
tri-

Agențiile de presă au anunțat re
cent măsura, luată in cadrul Fon
dului Monetar Internațional, privind 
renunțarea la prețul oficial al auru
lui. Prin această hotărire, băncile 
centrale aferente sint autorizate 
să efectueze tranzacții cu aur 
la prețul pieței libere, spre de
osebire de situația de pină acum, 
cînd ele nu puteau face ast
fel de operațiuni decit la prețul 
oficial. Evenimentul are multiple 
semnificații și implicații în contex
tul actualei conjuncturi economice 
mondiale, marcată 
nomene de criză 
nanciară.

înainte de a ne 
semnificații, este 
amintim citeva elemente ale 
luției care a culminat cu hotărirea 
amintită.

în virtutea sistemului monetar in
ternațional, instituit prin acordurile 
de la Bretton Woods, băncile cen
trale occidentale emiteau monede 
proprii pe baza rezervelor de aur și 
dolari pe care le dețineau. Acest 
sistem, 
devize, 
posibilitatea 
să . 
la prețul fix
(31,1 grame de aur fin). De aici de
curgea un anumit raport între dolar 
și fiecare monedă națională (pari
tatea monetară), raport care nu pu
tea să cunoască decit variațiuni 
foarte mici.

Prin acest sistem dolarul — mo
neda națională a unui stat — a do- 
bindit un rol de instrument de re
zervă și de plăti internaționale, ceea 
ce a favorizat politica de expansiu
ne a capitalului american peste ho
tare. Datorită unui complex de fac
tori — ivirea deficitelor balanței de 
plăți externe a S.U.A., ca urmare a 
creșterii investițiilor și, mai ales, a 
cheltuielilor militare in străină
tate, schimbarea raportului de 
forțe pe plan economic între țările 
capitaliste 
și țărilor 
acumulat 
Statelor 
dolari, 
depășeau 
aur 
la slăbirea încrederii in moneda 
americană și a indreptat atenția de
ținătorilor de dolari spre alte devize 
considerate mai sigure, precum și 
spre aur.

In aceste condiții, la bursele din

de puternice fe- 
economică și ti
referi la aceste 

însă util să re- 
evo-

denumit etalonul 
presupunea, intre 

ca băncile 
preschimbe dolarii in aur, 

de 35 dolari uncia

aur — 
s altele, 

centrale 
tn

în favoarea Japoniei 
vest-europene — s-au 

in afara frontierelor
Unite uriașe stocuri 

care, la un moment 
valoarea rezervelor 

americane. Aceasta a 
slăbirea încrederii in

de 
dus

Cronica zilei
în comuna Bucov, județul Praho

va, a avut loc, miercuri după-amiază, 
o adunare a țăranilor coperatori, în 
cadrul căreia ambasadorul Republi
cii Populare Democrate Coreene Ia 
București, Pak Zung Guc, a vorbit 
despre lucrarea tovarășului Kim Ir 
Sen — „Teze cu privire la proble
mele rurale socialiste în R.P.D. 
reeană", de la a cărei apariție 
împlinit 11 ani.

în continuare, cei prezenți au 
parte la vernisajul unei expoziții de 
fotografii care înfățișează aspecte din 
viața cooperatorilor și activitatea 
fermelor agricole din R.P.D. Core
eană. Participanții au vizionat, apoi, 
filmul documentar privind vizita in 
R.P.D. Coreeană a delegației de 
partid și guvernamentale a Republi
cii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum 
și un film artistic coreean.

Co- 
s-au

luat

★
de 12 și 13 martie s-au 
la București lucrările șe-

în zilele 
desfășurat 
dinței Comitetului de pregătire a ce
lei de-a XIII-a întîlniri europene 
a uniunilor naționale studențești. La 
lucrările ședinței au participat repre
zentanți ai organizațiilor naționale 
ale studenților din Anglia. Finlanda, 
Franța, R.P. Polonă. Portugalia, R.P. 
Ungară, U.R.S.S. și Republica Socia
listă România — membre ale Comi
tetului de pregătire a întîlnirii eu
ropene. Au fost prezente, de aseme
nea, în calitate de observatori, dele
gații ale uniunilor naționale studen
țești din R.P. Bulgaria. Cipru. R.S.F. 
Iugoslavia, 
ai Uniunii 
lor.

Cu acest
probleme legate de pregătirea și or
ganizarea celei de-a XIII-a întilniri 
europene a uniunilor naționale stu
dențești, care urmează să aibă loc la 
București.

în cadrul lucrărilor Comitetului de 
pregătire, participanții au adoptat o 
moțiune prin care au exprimat soli
daritatea lor cu lupta forțelor pro
gresiste și democratice din Portuga
lia.

precum și reprezentanți 
Internaționale a Studenți-

prilej, au fost dezbătute

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)

de construcții
lor la sorți, la sucursalele și fi
lialele C.E.C.

Libretele de economii cu cîș- 
tiguri in materiale de construc
ții se emit de sucursalele, filia
lele și agențiile C.E.C., precum 
și de agenții C.E.C., mandatarii 
contractuali C.E.C., unitățile 
P.T.T.R. și cooperativele de cre
dit din localitățile în care nu se 
construiesc locuințe proprietate 
personală in antrepriză.

Pentru localitățile în care nu 
funcționează unități C.E.C. pro
prii sau mandatare, aceste li
brete se emit de sucursalele, fi
lialele sau agențiile C.E.C. în a 
căror rază de activitate intră 
localitățile respective.

Libretul de economii cu cîști- 
guri în materiale de construcții 
se emite nominal sau Ia purtă
tor cu o valoare fixă de I 000 
de lei.

Restituirea sumei depuse se 
face o singură dată (integral) la 
unitatea C.E.C. emitentă, la ce
lelalte unități proprii sau man
datare din aceeași localitate cu 
unitatea emitentă, precum și la 
sucursala sau filiala C.E.C. care 
ține evidența contabilă a uni
tății emitente în cazul librete
lor nominale, și numai Ia uni
tatea emitentă in cazul librete
lor la purtător.

Occident 
crescindă 
denumire 
unei maladii — o adevărată „febră 
a aurului". Băncile centrale ale 
principalelor țări capitaliste s-au 
văzut nevoite un timp să ia 
măsuri pentru a preveni sporirea 
prețului aurului cu mult peste cel 
oficial, căci aceasta ar fi afectat 
toate valutele occidentale. încercă
rile făcute în acest scop nu au dat 
rezultatele scontate ; „febra auru
lui" a continuat și s-a accentuat. 
S-a ajuns astfel la situația in care

s-a manifestat o cerere 
de aur sau — cu o 
care indică existența

TELEGRAME EXTERNE
Președintele I. B. Tito și-a încheiat

vizita în Polonia
VARȘOVIA 13 (Agerpres). - La 

13 martie, Iosip Broz Tito, președin
tele U.C.I., președintele R.S.F. Iugo
slavia, și-a încheiat vizita de priete
nie efectuată în R.P. Polonă, la in
vitația lui Edward Gierek, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P. — infor
mează agenția P.A.P. în timpul vi-

zitei, Iosip Broz Tito și Edward Gie- 
rek au efectuat un schimb de păreri 
asupra relațiilor și colaborării bila
terale, perspectivelor lor de dezvol
tare, precum și asupra problemelor 
Internaționale actuale, in special in 
ce privește Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa.

Congresul Partidului de Stînga-Comuniștii din Suedia

Tovarăsul Lars Werner ales președinte

al partidului
STOCKHOLM 13 (Agerpres). - 

Lucrările Congresului al XXIV-lea 
al Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia au continuat, la 13 mar
tie, cu discutarea problemelor legate 
de programul de acțiune al parti
dului, alegerea președintelui și a Co
mitetului Central,

Congresul a aprobat cererea tova
rășului C.H. Hermansson de a fi eli
berat din funcția de președinte al 
partidului și a ales în această calita
te pe tovarășul Lars Werner, fost 
vicepreședinte al P.S.C.S.

LISABONA

lucrările Comisiei mixte interguvernamentaSe
româno - portugheze

(Agerpres). LaLISABONA 14................
Lisabona au continuat joi lucrările 
Comisiei mixte interguvernamentale 
româno-portugheze pentru comerț și 
cooperare. Șeful delegației române. 
Nicolae M. Nicolae, ministru secre
tar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice In
ternaționale. a avut o întrevedere cu 
ministrul economiei portugheze, Rui 
Vilar, cu care ocazie a fost exprima
tă dorința comună de a ridica rapor
turile economice româno-portughe-

ze pe un plan superior, de a le con
feri stabilitate și perspectivă. în 
aceeași zi, ministrul secretar de stat 
român a avut o întrevedere de lucru 
cu secretarul de stat al comerțului 
exterior și turismului, Vera Jardim, 
secretarul de stat al agriculturii. Es
teves Bello, și cu secretarul de stat 
pentru aprovizionare și preturi. Nel
son Trigo. în cadrul acestor între-' 
vederi au fost abordate aspecte con
crete de cooperare economică intre 
România și Portugalia,

intr-un colectiv constituit, 
nu l-ar fi putut transfera 
nimeni, fără acordul său. 
Janos Lukacs a ales cu 
ezitări. I se propunea, to
tuși, ca, din foarte multe 
puncte de vedere, să-și 
ia viața de la început.

Dintre motivele deter
minante in alegerea sa (u- 
nele sună frumos, ca o 
lozincă sărbătorească), aș 
cita doar următorul : 
nalizind uzina nou-nouță 
a cărei 
propunea, Lukacs a con
statat că 25 la sută din 
forța de muncă a între
prinderii absolvise liceul. 
Numai așa s-a încumetat 
să preia, intr-o zonă geo
grafică absolut lipsită de 
experiențe metalurgice, o 
uzină complexă în care 
media de vîrstă este 21 
de ani.

Așadar, Lukacs a ales 
să se întoarcă acasă și 
pentru că, aici, revoluția 
industrială la care i se 
cerea să participe se des
fășura in condițiile exis
tenței unei noi culturi.

Aș putea cita, referitor 
la industrializarea jude
țului Harghita, cifre ului
toare de tipul : în Mier
curea Ciuc producția in
dustrială globală a cres
cut de 3,2 ori. în acest 
cincinal, față de cel pre
cedent ; in întreg jude
țul Harghita lungimea 
străzilor orășenești a spo
rit cu 100 kilometri.

Ar mai trebui adăugat 
că peste 20 la sută 
producția industrială 
județului Harghita 
desfășoară în sate, 
ce presupune, după 
se știe, transformarea a- 
cestora, rapidă, în orașe.

Județul nu mai trimite, 
ci atrage forță de muncă.

Fulga Sonia. 19 ani, 
a venit la Miercurea Ciuc 
din Agăș. județul Bacău 
după ce făcuse școala 
profesională la Buhuși.

Alesese provizoriu, ce) 
mult pentru un an, a- 
ceastă Harghită de peste 
munți. între timp s-a în
scris la liceul seral, a- 
cum e in anul II. In la-

teca Erzsebetei, „Demo
nii" lui Dostoievski stau 
alături de „Jane Eyre", 
ca să luăm extremele, 
pentru un studiu de so
ciologie a culturii.

Fapt este că intr-un ju
deț cu un milion de cărți 
în bibliotecile publice 
toți muncitorii pe care-i 
cunosc au propria lor bi
bliotecă. Mai citez doar 
un caz : Beceanu Toma

a-

conducere i se

din 
a 

se 
ceea 
cum

Precum urmele
dălții în piatră
nuarie 1975 își zicea că 
termină liceul și pleacă 
la o facultate tehnică. In 
februarie s-a aflat că 
Miercurea Ciuc devine 
centru de învățămînt su
perior : Universitatea din 
Brașov urmează să 
chidă, aici, o secție 
subingineri. Să plece, să 
nu plece ? Dificil

Eross Erzsebet, 
re, are dificultăți 
gerea ocupațiilor 
pul liber : cu 
3 500 de lei, cit 
casa părintească din Nicu- 
lești ea și sora ei, ar pu
tea să nu se mai 
de purcei, găini și 
de casă, chestii la 
părinții țin însă 
mult. Vă asigur că 
tă dilemă conține in 
un întreg studiu de psi
hologie socială. In biblio-

des- 
de

de ales 
filatoa- 
cu ale- 
in tim- 
aproape 
aduc in

ocupe 
iepuri 

care 
foarte 
aceas- 

ea

din județul Buzău, fost 
învățător suplinitor, după 
terminarea liceului, de 
doi ani rectificator la 
I.U.P.S., unde nu-i sigur 
că va rămine, se pregă
tește pentru admitere la 
politehnica bucureșteană, 
in specialitatea „aero-spa- 
țială".

După cum vedeți, am 
încercat să evit cifrele 
in aceste note despre ju
dețul Harghita, 
pare mai uimitor 
ca Eva, inginera 
principalei secții 
latura Soniei și Erzsebe- 
tei are numai 28 de ani. 
„marca nr. 3“. a venit in 
fabrică pe cînd. pe un 
cimp mlăștinos se planta
seră două grinzi de beton, 
decit că județul Harghita 
produce. în industrie, de 
55 de ori mai mult decit

Mi se 
că Stoi- 
șefă a 
din fi-

în aceste condiții s-a luat hotă- 
rirea de renunțare la prețul oficial 
al aurului Ea viza, neîndoios, obiec
tive multiple :

în primul rînd, această măsură a 
fost concepută de țările capitaliste 
dezvoltate ca o posibilitate de a ate
nua efectele creșterii prețului petro
lului. Ele considerau că vinzind aiir 
la un preț de citeva ori mai mare iși 
vor spori rezervele de devize pentru 
a face față aprovizionării cu petrol. 
Dar achitind importurile in dolari, 
tarile consumatoare plăteau în fapt 
celor producătoare o valoare mai

me o aprigă înfruntare, în cadrul 
căreia S.U.A. încearcă să mențină 
poziția privilegiată a dolarului, 
timp ce țările vest-europene tind 
se desprindă de dependenta față 
moneda americană — tendință ce 
manifestă tot mai evident pe măsură 
ce pozițiile economice ale acestor țări 
se consolidează. Hotărirea de a se 
renunța la prețul oficial al aurului 
reprezintă un moment nou și impor
tant în această controversă. Prin ea 
S.U.A. a consimțit la un aranjament 
care sporește rezervele valutare ale 
partenerilor lor, dar aceștia din urmă

RĂSPUNS LA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR

i" a aurului 
dintre băn- 

oficial ; și o 
aurul circulă 
la un preț

in 
să 
de 
se

a

la primele alegeri libere, 
în 1946. De fapt, una ex
plică pe cealaltă.

Această șefă de secție. 
Stoica Eva, avea, în 1946 
abia 1 an. Cum ar putea 
ea înțelege, în absența 
oricărei amintiri, că un 
bărbat se poate emoționa 
pină în pragul lacrimii, 
cind un secretar al comi
tetului județean de partid 
Harghita analizează în a- 
cești termeni problema 
centrală a județului : 
„Mai avem multe de fă
cut pentru echilibrarea 
structurii industriei și 
repartizarea, pe sexe,
cererii de forță de mun
că".

Un județ absolut agrar 
pină acum 10—15 ani. un 
județ in care fiecare al 
3-lea locuitor.este azi an
gajat, un județ care „ex
porta" mină de lucru își 
fabrică și „importă" azi 
muncitori și ingineri 
pentru un larg evantai de 
specialități, intre care 
singura dificultate este 
să alegi.

Aș încheia aceste rin- 
duri cu un citat dintr-un 
volum imprimat în tipo
grafia, firește, in noua ti
pografie, din Miercurea 
Ciuc : „Un Om. un con
ducător. a străbătut în 
mai multe rinduri și a- 
ceste plaiuri, așa cum a 
străbătut întreg cuprinsul 
tării devenit, după cum 
pe bună dreptate se spu
ne, biroul său de 
Urmele pașilor săi 
mas încrustate in 
teritoriu precum 
dălții în piatră".

Aceste rinduri se referă 
Ia vizita de lucru a tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în județul Harghita, din 
august 1971.

lucru, 
au ră- 

acest 
urmele

internațional. 
in interesul

evenimente- 
aprecierea

exista o „piață ofloială* 
destinată tranzacțiilor 
cile centrale, la prețul 
„piață liberă", pe care 
ca oricare altă marfă, 
oscilînd in funcție de cerere și ofer
tă. Scindarea pieței aurului stinje- 
nea in fapt desfășurarea normală a 
circuitului economic și financiar in
ternațional. Căci ce țară ar mai fi 
fost dispusă să-și achite obligațiile 
financiare externe în aur la prețul 
oficial (42,22 dolari uncia, după fe
bruarie 1973), din moment ce prețul 
pe piața liberă era de 4—5 ori mai 
mare ?

Un factor agravant al acestei si
tuații l-a constituit intensificarea 
procesului inflaționist in toate 
rile occidentale, care, slăbind și 
mult încrederea in monede, a 
mulat cererea de aur. al cărui 
tindea să se ridice vertiginos.

Problema a dobindit o nouă dimen
siune odată cu creșterea considera
bilă a prețului petrolului și altor 
materii prime. In urma căreia țările 
consumatoare trebuiau să facă față 
unor note de plată sporite.

ță- 
mai 
sti- 
orel

mică. Tocmai de aceea țările pro
ducătoare de petrol, care sint deți
nătoare de dolari și nu de aur, au 
apreciat hotărîrea de renunțare la 
prețul oficial al aurului 
de ripostă, ca o înțelegere 
împotriva intereselor lor. 
sine înțeles că asemenea 
doptate în mod unilateral, si care, 
inevitabil, nu țin seama de interesele 
tuturor părților, nu reprezintă solu
ții viabile : rezolvarea actualelor 
probleme economice se poate face 
numai cu luarea în considerare a in
tereselor legitime ale tuturor sta
telor conform principiului egalității 
în drepturi, a cerinței și necesității 
de a se favoriza dezvoltarea cu pre
cădere a țărilor rămase in urmă, 
de a se acționa pentru eliminarea 
decalajelor ce le despart de statele 
avansate.

Pe de altă parte, soluția renunțării 
la prețul 
expresie a 
tradicțiilor 
dezvoltate
Este știut că pe plan financiar-valu- 
tar se desfășoară de mai multă vre-

ca un fel 
îndreptată 
Este de la 
măsuri, a-

oficial al aurului este o 
ascuțirii continue a con- 
dintre țările capitaliste 

și duce Ia agravarea lor.

nu au reușit să asigure aurului 
ziție preponderentă în plățile 
naționale.

Cu tot compromisul realizat. ,__
tiile părților în dispută continuă să 
fie îndepărtate. Statele Unite și-au 
anunțat intenția de a exercita in 
continuare presiuni asupra pieței li
bere in vederea scăderii prețului au
rului, așa cum au procedat la înce
putul acestui an, cînd, pentru prima 
dată in ultimele patru decenii, au 
vindut la licitație o parte din stocu
rile oficiale de aur. Cit privește sta
tele vest-europene. ele încurajează 
în continuare tendințele de creștere 
a prețului aurului.

Hotărîrea de față are o semnifica
ție cu atît mai mare cu cit se află 
în strînsă legătură cu preocupările 
vizind crearea unui nou sistem mo
netar internațional, în locul sistemu
lui de la Bretton Woods, care in fapt 
a încetat să mai existe. în 
negocierilor care au început în 
unui comitet special creat de 
se confruntă în special două 
diametral opuse : cea franceză, care 
susține ca aurul să-și păstre-

o po- 
inter-
pozi-

cadrul 
cadrul 
F.M.I., 
poziții

ze un rol monetar în cadrul vii
torului sistem ; și cea americană, 
care consideră că aurul nu tre
buie să îndeplinească nici o funcție 
monetară, răminind o marfă oareca
re. Desigur, între aceste teze opuse 
se conturează si alte variante, care 
tind să împace ne cit posibil cele 
două teze. Firește, lucrul cel mai 
important este ca. pornindu-se de la 
recunoașterea necesității creării unui 
nou sistem monetar international, să 
se întrunească toate condițiile ca el 
să răspundă cerințelor de dezvoltare 
ale fiecărei țări, necesității lărgirii 
circuitului economic 
unei colaborări rodnice 
progresului general.

întreaga desfășurare a 
lor confirmă pe deplin
conținută in Raportul prezentat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R. in 
care se arăta că fenomenele actualei 
crize financiar-valutare sint conse
cința dezvoltării unor state ne seama 
altora, a îngustării posibilităților de 
progres general, drept urmare a 
accentuării decalajelor dintre ță
rile dezvoltate și cele subdez
voltate, a consumului nerațio
nal, risipei materiilor prime și 
energetice într-o serie de țări. Ca 
atare, soluții judicioase pot fi găsite 
numai prin eliminarea cauzelor care 
au determinat actuala criză si instau
rarea unei noi ordini economice mon
diale, bazată pe relații de egalitate 
și echitate, pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpin pe bo
gățiile naționale. Ca una din cerin
țele majore ale acestei ordini econo
mice. se impune luarea de măsuri 
care să asigure o mai mare stabili
tate în domeniul financiar, crearea 
unui nou sistem monetar de natură 
să favorizeze colaborarea reciproc- 
avantaioasă între toate categoriile de 
state, mari și mici, dezvoltate și ne
dezvoltate, 
rinduire 
pirațiilor 
greș ale 
blemele 
ridică economia mondială, inclu
siv cele privind crearea unui nou 
sistem monetar international, nu pot 
fi soluționate decit în spirit demo
cratic. prin participarea' tuturor sta
telor interesate și cu luarea în con
siderare a intereselor tuturor, ale 
cauzei păcii si progresului în lume.

fără deosebire de o- 
socială. corespunzător as- 
spre dezvoltare și pro- 
tuturor popoarelor. Pro- 
complexe pe care le 

economia mondială, i 
unui

Gh. CERCELESCU
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ÎN COMITETUL DE LA GENEVA
...............   —..................................................... --------------------------------- - --------- J - -1 „Noua ordine internațională Șeful statului cambodgian a primit pe ambasadorul

Programul de dezarmare expus 
de tovarășul Nicolae Ceausescu 
ia Congresul ai XI-lea al P.C.R. 
prezentat ca document oficial

GENEVA 13 (Agerpres). — în ca
drul ședinței de joi a Comitetului 
pentru dezarmare de Ia Geneva, de
legația tării noastre a introdus, ca 
document oficial, măsurile formulate 
în programul concret de dezarmare 
expus de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar generai al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. în Raportul pre
zentat la cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., în care adresa — de la tri
buna înaltului forum al partidului și 
poporului nostru — tuturor statelor, 
guvernelor si popoarelor, chemarea 
solemnă de a acționa cu toată răs
punderea, pînă nu este prea tîrziu, 
pentru salvarea omenirii de la un 
război distrugător, pentru soluțio
narea tuturor problemelor dintre 
state pe calea pașnică a tratativelor, 
în interesul tuturor națiunilor.

în acest sens, documentul oficial 
prezentat comitetului cuprinde ase
menea măsuri cum sînt : înghețarea 
și reducerea treptată a bugetelor de 
război și interzicerea folosirii armelor 
termonucleare și a altor arme de dis
trugere in masă ; asumarea solemnă 
de către fiecare stat care deține arme 
nucleare a obligației de a înceta pro
ducerea de noi arme și de a trece 
la distrugerea celor existente, în ca
drul unor acorduri corespunzătoare ; 
trecerea la crearea de zone denu- 
clearizate, Ia lichidarea bazelor mi
litare străine, la reducerea treptată 
a efectivelor forțelor armate națio
nale, la retragerea trupelor de pe 
teritoriile altor state ; reducerea în 
prima etapă a trupelor și armamen
telor, a cheltuielilor militare cu cel 
puțin 10—15 Ia sută, mai substanțial 
în țările mari, cu armate puternice ; 
dezvoltarea încrederii și colaborării 
între state pentru a face posibilă 
desființarea blocurilor militare anta
goniste ; încetarea oricărei propa
gande de război ; participarea tutu
ror statelor interesate, pe o bază 
larg democratică, la stabilirea de 
măsuri concrete în domeniul dezar
mării generale și, în primul rînd, al 
dezarmării nucleare ; îmbunătățirea 
activității Comitetului de dezarmare 
de la Geneva, organizarea pe baze 
democratice a lucrărilor tuturor con
ferințelor și organismelor consacrate 
dezarmării ; informarea sistematică, 
prin dări de seamă periodice, cel pu
țin semestriale, a opiniei publice in
ternaționale asupra activității ce se 
desfășoară în privința dezarmării.

Prezentînd documentul oficial, șe
ful delegației țării noastre în comi
tet, ambasadorul Constantin Ene, a 
subliniat consecventa cu care Româ
nia a militat și militează pentru a- 
doptarea unor măsuri reale de dez
armare, evocînd în context aten
ția particulară pe care cel de-al

XI-lea Congres al P.C.R. a acordat-o 
problemelor dezarmării și necesită
ții luării unor măsuri urgente în 
acest domeniu.

în această ordine de idei, referin- 
du-se la situația din Europa, după 
ce a menționat pașii înregistrați în 
soluționarea unor probleme, progre
sul realizat la Conferința general- 
europeană de la Geneva, ambasado
rul român a arătat ' că, în această 
parte a lumii, se află concentrată o 
puternică aglomerare de arme cu o 
mare forță de distrugere și în primul 
rînd de armament nuclear. Conti
nuă să existe forte armate dislocate 
pe teritoriul altor state și baze mili
tare străine, iar cursa înarmărilor se 
desfășoară mai departe febril. Menți
nerea diviziunii continentului în gru
pări politico-militare opuse, a spus 
vorbitorul, perpetuează starea de 
insecuritate. Este de cea mai mare 
importanță, a relevat reprezentantul 
tării noastre, să se adopte măsuri 
concrete de dezarmare, cu efecte ime
diate în Europa, aceasta mai ales în 
domeniul armelor nucleare. Nu se 
poate vorbi de destindere și secu
ritate pe continent, fără retragerea 
trupelor străine, desființarea bazelor 
militare, fără înfăptuirea unor mă
suri reale de dezarmare, fără dizol
varea blocurilor militare și construi
rea unor raporturi noi între state.

în încheiere, ambasadorul român 
s-a referit la necesitatea îmbunătă
țirii activității Comitetului de la Ge
neva, la nevoia ca în lucrările aces
tuia să se treacă de la vorbe la 
fapte. Comitetul nu a fost lipsit de 
aportul delegațiilor participante, dim
potrivă, de-a lungul existentei comi
tetului, acestea au avansat nenu
mărate propuneri și idei, în măsură 
să ofere o bază suficientă pentru 
scoaterea negocierilor din impas ; 
din păcate, aceste propuneri, în ma
rea lor majoritate, nu s-au bucurat 
de atenția cuvenită. Un organism 
pentru negocieri multilaterale, cum 
este Comitetul de dezarmare, a spus 
vorbitorul, nu poate funcționa de o 
manieră eficace, decît cu condiția 
luării în considerare a punctelor de 
vedere și a intereselor tuturor state
lor, a unui dialog autentic, prin 
asigurarea condițiilor pentru partici
pare egală a tuturor membrilor lui, 
la toate fazele negocierilor. Recunos- 
cînd rolul important pe care îl au 
țările mari pe arena mondială, gu
vernul român consideră, totodată, că 
în etapa actuală găsirea unor solu
ții viabile și trainice marilor pro
bleme ale vieții internaționale im
pune participarea tuturor statelor 
interesate, aceasta fiind singura cale 
care oferă garanția că rezolvarea 
problemelor va corespunde mai bine 
intereselor tuturor națiunilor, cauzei 
păcii și colaborării generale.

Rezoluția Consiliului de Securitate privind 
soluționarea problemei cipriote

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat miercuri seara, prin consens, o rezoluție vizind so
luționarea pe cale pașnică a situației din Cipru.

Constatînd că nu au fost înregis
trate progrese în traducerea în viață 
a rezoluțiilor sale anterioare. Consi
liul cere din nou respectarea de că
tre toate statele a suveranității, in
dependenței, integrității teritoriale și 
nealinierii Republicii Cipru și cere 
părților interesate să se abțină de la 
orice tentativă avînd ca obiectiv di
vizarea insulei sau alipirea ei la 
vreun stat. Totodată, se exprimă în
grijorarea fată de toate acțiunile uni
laterale ale părților care au compro
mis sau riscă să compromită aplica
rea rezoluțiilor O.N.U.

Cerind aplicarea urgentă și efecti
vă a tuturor prevederilor rezoluțiilor 
pertinente precedente, consiliul con
sideră necesar să fie întreprinse noi 
eforturi în vederea reluării negocie
rilor dintre reprezentanții celor două

comunități. în consecință, consiliul 
roagă secretarul general. Kurt Wald
heim. să întreprindă o misiune de 
bune oficii, punîndu-se personal la 
dispoziția părților pentru a facilita 
reluarea, intensificarea și progresul 
negocierilor de ansamblu, care să fie 
purtate într-un spirit de înțelegere 
și moderație reciprocă. Invitînd pe 
reprezentanții celor două comunități 
să coopereze cu secretarul general și 
să acorde o importanță prioritară ne
gocierilor. iar pe celelalte părți in
teresate să adopte măsuri de natură 
să faciliteze succesul acestora, con
siliul declară. în încheiere, că va con
tinua să se intereseze îndeaproape 
de evoluția problemei cipriote. Kurt 
Waldheim urmează să prezinte un 
raport asupra acestei noi inițiative 
pînă la 15 iunie. -

trebuie să devină realitate81
Amplu ecou la mesajul adresat

de președintele României Conferinței O.N.U.D.I.
LIMA 13 — Corespondentul nostru 

transmite : în capitala peruană con
tinuă lucrările celei de-a Il-a Con
ferințe generale a Organizației Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare In
dustrială (O.N.U.D.I.).

Mesajul președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, prezentat în cadrul ședin
ței inaugurale de către președintele 
actualei sesiuni a O.N.U.D.I., minis
trul peruan Alberto Jimenez de Lu
cio. a fost primit cu un interes deo
sebit, fiind considerat un document 
de cea mai mare însemnătate în dez
baterea problemelor aflate pe agenda 
reuniunii. Declarațiile făcute de 
participant la conferință ziarelor 
care apar la Lima reflectă satisfac
ția cu care a fost primit mesajul șe
fului statului român.

Președintele actualei Conferințe 
generale a subliniat că mesajul „este 
un document inspirat, cuprinzător, 
care ne va călăuzi în cadrul acestei 
importante reuniuni internaționale".

Directorul executiv al O.N.U.D.I., 
Rahman Khane, a apreciat, la rîndul 
său că mesajul exprimă poziția con
secventă a României prețuită de ță
rile în curs de dezvoltare. „Cea de-a 
Il-a Conferință generală a O.N.U.D.I. 
— a spus el — apreciază mult me
sajul transmis de președintele 
Ceaușescu. Sînt sigur că acest mesaj 
va contribui Ia buna desfășurare a 
lucrărilor conferinței, la succesul ei 
final".

Șeful delegației Italiei, Adolfo 
Battaglia, a declarat că mesajul 
transmis de președintele României 
subliniază cu înțelepciune importanța 
dialogului în sprijinul dezvoltării, în 
atingerea unor obiective de mare in
teres pentru toate țările lumii.

La rîndul său, șeful delegației e- 
cuadoriene, Richelieu Levoyer Artie- 
da, a declarat că mesajul președin
telui Nicolae Ceaușescu „exprimă 
eforturile României în direcția apro
pierii și colaborării cu cît mai multe 
state, pentru o largă cooperare inter
națională. Noua ordine internaționa
lă, Ia care se referă mesajul în mod 
deosebit, trebuie să devină o reali

tate și trebuie să căutăm cu toții 
consensurile drumului spre această 
nouă ordine internațională".

Presa peruană a dedicat, de ase
menea, largi spatii comentariilor pe 
marginea mesajului președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Ziarul „La Croni
ca" subliniază pasajele din document 
care relevă necesitatea depunerii 
unor eforturi susținute în vederea 
lichidării actualelor decalaje, pentru 
înlăturarea vechilor relații din viața 
internațională și instaurarea unei 
noi ordini economice și politice în 
lume, a unor raporturi noi între sta
te, avînd la bază deplina egalitate în 
drepturi, independența și suverani
tatea națională. dreptul fiecărui 
popor de a hotărî liber asu
pra destinelor sale. Subliniind că li
chidarea subdezvoltării. a marilor 
decalaje economice și sociale din
tre state, realizarea unei mal ra
ționale diviziuni internaționale a 
muncii și asigurarea condițiilor ne
cesare pentru progresul armonios al 
fiecărei țări constituie obiective ma
jore ale zilelor noastre, ziarul „Ex- 
preso" relevă însemnătatea soluțiilor 
avansate in aceste probleme de mesa
jul șefului statului român.

în acest sens, cotidianul publică 
largi extrase din mesaj, evidențiind 
analiza care se face în document fe
nomenelor de subdezvoltare — „re
zultat al politicii colonialiste impe
rialiste. de dominație și opresiune" 
— și soluțiile propuse pentru înlă
turarea lor.

★
Ministrul peruan al industriei și 

turismului, președintele actualei re
uniuni de la Lima a O.N.U.D.I., Al
berto Jimenez de Lucio, a avut o în- 
tîlnire cu șeful delegației române, 
Nicolae Ștefan, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale. Cu 
acest prilej, au fost discutate proble
me de interes bilateral în legătură cu 
dezvoltarea bunelor relații de colabo
rare și de cooperare existente între 
România și Peru.

LA CONFERINȚA DE LA VIENA A NAȚIUNILOR UNITE

România se pronunță pentru invitarea G. R. P.
VIENA 13. — Corespondentul nos

tru transmite : ' Luind cuvîntul în 
cadrul dezbaterilor Conferinței Na
țiunilor Unite asupra reprezentării 
statelor în relațiile lor cu organiza
țiile internaționale, delegatul român 
a contestat dreptul autorităților de 
la Saigon de a participa la conferin
ță sau de a reprezenta și semna 
unilateral documentele conferinței 
în numele Vietnamului de sud. El a 
amintit că, încă de la începerea lu
crărilor, delegația română s-a pro
nunțat ferm ca, în conformitate cu 
rezoluția Adunării Generale a

O.N.U. privind invitarea tuturor 
statelor la această reuniune, la con
ferință să fie invitat și Guvernul 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud, a cărui con
tribuție la lucrări ar fi fost deosebit 
de utilă. Reprezentantul țării noas
tre a contestat, de asemenea, drep
tul regimului lonnolist de a repre
zenta la conferință poporul cambod
gian și a subliniat că singurul re
prezentant legitim al acestui popor 
este Guvernul Regal de Uniune Na
țională condus de prințul Norodom 
Sianuk.

României la Pekin
PEKIN 13 (Agerpres). — Norodom 

Sianuk, șeful statului cambodgian, 
președintele F.U.N.C., a primit, la 
13 martie, pe Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul țării noastre la Pekin. 
Ambasadorul român a transmis, din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, cordiale 
urări de sănătate și fericire șefului 
statului cambodgian și soției sale 
Monique Sianuk, precum și urări de 
noi victorii poporului cambodgian 
care, sub conducerea F.U.N.C. și

G.R.U.N.C., luptă eroic pentru apă
rarea ființei sale naționale, pentru 
independența patriei, pentru cuceri
rea dreptului său inalienabil de a-și 
hotărî singur soarta, fără nici un 
amestec din afară.

La rîndul său, Norodom Sianuk 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu, 
celorlalți conducători de stat români 
un călduros mesaj de urări de feri
cire, sănătate și succese depline în 
neobosita lor activitate depusă în 
slujba Înfloririi României socialiste.

„Victoria totală a forțelor de eliberare 
este inevitabilă"

Un interviu al lui
PARIS 13 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția France Presse, 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei (F.U.N.C.), 
a acordat posturilor de radio și te
leviziune franceze două interviuri 
scrise, în care a relevat că obiecti
vul forțelor revoluționare cambod
giene este de a „asfixia" regimul 
lui Lon Noi fără a lovi decisiv Pnom 
Penhul, pentru a se preîntîmpina, 
astfel, o intervenție militară ameri
cană directă în Cambodgia. în con
text, el a arătat că, dacă s-ar lua 
în considerare doar actuala capaci
tate de rezistență a regimului lonno
list și a armatei acestuia, F.U.N.C. 
ar putea să instaleze un guvern al 
său la Pnom Penh in decurs de o 
săptămînă. în continuare, Norodom 
Sianuk a subliniat că victoria to-

Norodom Sianuk
tală a forțelor de eliberare este ine
vitabilă, deoarece regimul Iui Lon 
Noi este, din toate punctele de ve
dere. în pragul prăbușirii.

Referindu-se la perspectivele poli
ticii cambodgiene după victoria for
țelor populare. Norodom Sianuk a 
declarat că statul cambodgian se va 
situa pe poziția nealinierii.

★
CAMBODGIA. — După cum rela

tează agenția khmeră de informații 
(A.K.I.), Cancelaria vicepremierului 
Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei (G.R.U.N.C.) a 
dat publicității, la 12 martie a.c., un 
comunicat de presă în care se arată 
că zonele eliberate din Cambodgia 
totalizează, in prezent, 97 la sută din 
teritoriul național, numărul locuito
rilor din respectivele zone cifrîn- 
du-se la 6 000 000.

PORTUGALIA

Situația a revenit la normal 

în întreaga țară
LISABONA 13 (Agerpres). — Du

pă eșuarea tentativei de lovitură de 
stat întreprinse marți de elemente 
reacționare din cadrul armatei, si
tuația a revenit, astăzi, Ia normal în 
întreaga țară.

Un purtător de cuvînt al forțelor 
armate a anunțat, de altfel, reduce
rea gradului de alertă, precizînd că 
unitățile militare continuă să supra
vegheze numai clădirile posturilor 
de radio și televiziune.

Pe de altă parte, în apropiere de 
baza militară de la Sacavem, unde 
se află staționat regimentul de arti
lerie atacat de elementele reacțio
nare, sute de persoane din oraș au 
luat parte la o demonstrație de so
lidaritate cu Mișcarea forțelor ar
mate.

Președintele Portugaliei. Costa Go
mes, și primul ministru Vasco Gon
calves au inspectat cazarma regi
mentului de artilerie de Ia Sacavem,

pe care au încercat să o ocupe auto
rii loviturii de stat eșuate. Cu acest 
prilej, ei i-au felicitat pe soldații și 
ofițerii acestei unități pentru com
portarea lor în timpul evenimente
lor de la 11 martie.

„Regimentul de artilerie ușoară a 
demonstrat că este gata să apere po
porul împotriva atacurilor reacțiunii. 
Dacă spiritul care animă această ca
zarmă este împărtășit și de alte uni
tăți militare, putem fi siguri că re- 
acțiunea va fi înfrîntă și că revolu
ția va continua", a spus, în alocuțiu
nea rostită în fața militarilor, pre
ședintele Costa Gomes.

LISABONA. — Ambasadorul Sta
telor Unite la Lisabona. Carlucci, 
este în prezent „persona grata" și nu 
se prevede înlocuirea lui. a declarat 
maiorul Correia Jesuino, ministrul 
comunicației sociale, în cursul unei 
conferințe de presă, anunță agenția 
France Presse.
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DE PRETUTINDENI

ORIENTUL APROPIAT
Convorbirile 

dintre președintele 
R. A. Egipt 

și secretarul de stat al S.U.A.
CAIRO 13 (Agerpres). — Joi seara, 

la Assuan, au continuat convorbirile 
dintre președintele Republicii Arabe 
Egipt, Anwar El Sadat, și secretarul 
de stat al S.U.A.. Henry Kissinger. 
Ele au fost precedate de o întîlnire 
a membrilor delegației egiptene par
ticipante Ia convorbiri, desfășurată 
sub conducerea președintelui Sadal 
și calificată de agenția M.E.N. drept 
foarte importantă. Ministrul de ex
terne egiptean. Ismail Fahmi, a de
clarat că întîlnirea a prilejuit exa
minarea aspectelor politice și mili
tare ale situației din zonă, precum 
și a detaliilor referitoare la o a doua 
etapă a dezangajării forțelor egipte
ne și israeliene din Sinai.

agențife
Kim Ir Sen, Președintele R.P.D. 

Coreene, a primit o delegație din Sri 
Lanka, condusă de Anura Bandara- 
naike, președintele Ligii Tineretului a 
Partidului Libertății, consilier la Mi
nisterul Planificării Economice, afla
tă în vizită la Phenian.

Cen de-a IX-a Conferință 
arabă asupra petrolului, 
care-și desfășoară lucrările în Dubai, 
a examinat un studiu elaborat de ex- 
perți arabi în domeniul petrolier, 
care prevede investirea unei părți 
din veniturile petroliere în proiecte 
de dezvoltare ale lumii arabe și isla
mice.

LONDRA

„Dosarul" participării Angliei 
la Piața comună-după reuniunea 

de la Dublin
Rezultatele confe

rinței la nivel înalt de 
la Dublin, dominată, 
după cum se știe, de 
renegocierea termeni
lor aderării Marii Bri
tanii la Piața comună, 
reprezintă tema cen
trală a întregii prese 
londoneze, tonul co
mentariilor oscilînd de 
la satisfacție la expri
marea unor serioase 
rezerve.

Așa cum se știe, 
procesul renegocierii 
acestor termeni a fost 
declanșat de guvernul 
Wilson, imediat după 
venirea la putere cu 
un an în urmă (rea
mintim că aderarea a 
avut loc în timpul gu
vernării conservatoa
re). în faza inițială, 
„dosarul renegocierii" 
era foarte vast, cu- 
prinzind revendicări 
maximale, menite să 
asigure o poziție cîț 
mai favorabilă Marii 
Britanii în sinul C.E.E. 
Pe parcurs. în fata o- 
poziției partenerilor 
lor, guvernul britanic a 
renunțat la multe din 
aceste revendicări, ră- 
minind ca la Dublin

să se rezolve. în prin
cipal, doar chestiunea 
contribuției Marii Bri
tanii la’ bugetul C.E.E., 
considerată de Londra 
ca necorespunzătoare 
echității.

în speță, guvernul 
englez s-a plins de 
faptul că actualul sis
tem de finanțare a 
bugetului prevede ca 
în 1978 contribuția bri
tanică să fie de apro
ximativ 20 la sută. în 
vreme ce produsul 
brut al tării va repre
zenta doar 16 la sută 
din produsul global al 
Pieței comune. Ca re
zultat al dezbaterilor 
de la Dublin. Marea 
Britanie a obținut. în- 
tr-o oarecare măsură, 
cîștig de cauză — prin 
faptul că reuniunea a 
căzut de acord asupra 
unui nou mecanism fi
nanciar. conform că
ruia o parte din con
tribuția unei țări (nu 
neapărat numai a An
gliei) să-i poată fi 
rambursată spre a se 
stabili un echilibru în
tre contribuție și pro
dusul brut al statului 
respectiv, în raport cu

produsul global al 
„celor nouă". Totoda
tă, s-a dat o rezolvare 
parțial favorabilă Ma
rii Britanii și în ce 
privește o altă reven
dicare. respectiv im
portul pe piața brita
nică de produse lac
tate din Noua Zeelan- 
dâ.

în acest fel. după 
cum scrie „Financial 
Times", procesul rene
gocierii condițiilor de 
aderare a Marii Brita
nii la C.E.E.. început 
în urmă cu peste 11 
luni, practic ia sfîrșit. 
Multi comentatori lasă 
însă să se întrevadă, 
dincolo de tonul mai 
mult sau mai puțin 
optimist, că negociato
rii britanici s-au în
tors acasă nu cu bra
țele încărcate, ci cu 
simple „fărimituri". 
„S-a uitat să se men
ționeze problema su
veranității", relevă co
tidianul „Times", sub
liniind, în continuare, 
că această chestiune 
va fi „o temă majoră 
a viitorului referen
dum", în cadrul că
ruia cetățenii britanici

vor fi chemați să își 
spună părerea asupra 
menținerii mai depar
te sau ieșirii Marii 
Britanii din Piața co
mună. De altfel, pre
mierul Wilson, apreci
ind că ceea ce s-a ob
ținut la Dublin „con
stituie o îmbunătăți
re" față de condițiile 
acceptate de fostul gu
vern conservator la 
intrarea în Piața co
mună, a refuzat să 
precizeze dacă va re
comanda să se răs
pundă prin „da" la a-

cest referendum — 
care va fi organizat la 
19 sau 23 iunie a.c.

în cazul în care gu
vernul va fi de acord 
cu termenii negociat) 
la Dublin și va reco
manda să se voteze 
„da", opinia publică 
va avea prilejul să a- 
siste la o campanie 
neobișnuită, care nu 
va mai fi dominată de 
controverse între cele 
două principale par
tide. în mod practic, 
bătălia pentru a deter-

mina cetățenii să vo
teze „da" sau „nu" se 
va da între partizanii 
comunității, atît din 
rîndurile partidului 
laburist, cît și ale ce
lui conservator, și 
adversarii aderării la 
Piața comună. din 
interiorul acelorași 
grupări politice — fapt 
ce ar putea să aibă 
repercusiuni nebănui
te asupra unității a- 
cestor partide.

N. PLOPEANU

La începutul acestei 
săptămîni a avut loc 
inaugurarea liniei fe
rate superexpres — 
„shinkansen", cum se 
spune in japoneză — 
care asigură ultrarapid 
legătura directă intre 
capitala niponă. Tokio, 
și orașul Hakata. si
tuat în nordul insulei 
Kyushu, cea mai su
dică dintre principale
le patru insule ale ar
hipelagului nipon. Dis
tanta de 1 069 kilome
tri va fi parcursă in 
numai 6 ore și 56 
minute. Evenimentul 
survine la 10 ani de 
la darea: în funcțiune 
a primei linii de 
„shinkansen", care lea
gă principalele două 
orașe japoneze. Tokio 
și Osaka (distanta de

aproximativ 600 kilo
metri dintre ele fiind 
parcursă in timpul re
cord de 3 ore și 10 mi
nute). în martie 1972, 
linia a fost prelungită 
pină în orașul Okaya
ma, iar acum a fost 
dat în exploatare tron
sonul dintre Okayama 
și Hakata.

Construcția noului 
tronson a durat cinci 
ani, impunînd adop
tarea unor soluții din 
cele mai ingenioase. 
Pe distanța de 393 ki
lometri. între Okaya
ma și Hakata. au tre
buit să fie străpunse 
nu mai puțin de 111 
tuneluri. în lungime 
totală de peste 220 ki
lometri. Cel mai lung 
dintre acestea și. de 
fapt, cel mai lung tu-

nel submarin din lume 
— 18 675 metri — este 
acela care asigură le
gătura între insulele 
Honshu și Kyushu.

în prezent. în Japo
nia se află în curs de 
construire noi linii de 
„shinkansen", care vor 
lega direct Tokio de 
orașele Akita. Niigata, 
Sapporo (insula Hok
kaido) și Fukuoka. In 
1985, cind va fi înche
iată construcția aces
tor căi ferate, lungi
mea totală a liniilor 
de „shinkansen" va fi 
de 7 000 kilometri, asi- 
gurînd Japoniei cel 
mai modern sistem de 
transport ultrarapid 
din lume.

P. DIACONU

de presă
CÎU En-lUÎ, PremiGrul Consiliu

lui de Stat al R.P. Chineze, a avut 
o întrevedere cu primul ministru al 
Republicii Guyana, Forbes Burnham, 
aflat în vizită la Pekin, relatează 
agenția China Nouă.

La Viena a avut 10Ci joi> 0 
nouă ședință din cadrul negocierilor 
privind reducerea trupelor și arma
mentelor și măsuri adiacente in 
Europa Centrală.

Premierul desemnat al 
TurCÎeî, Sadi Irmak, a anunțat, 
joi. că a renunțat la misiunea de for
mare a unui nou guvern, după ce a 
eșuat în tentativa de a alcătui un ca
binet cu o bază parlamentară largă.

R. D. Vietnam și Nigerul 
au hotărît să stabilească relații di
plomatice la nivel de ambasadă, s-a 
anunțat la Hanoi.

Cosmos-719. SateIituI arU- 
ficial al Pămîntului „Cosmos-719" a 
fost lansat în Uniunea Sovietică în 
vederea continuării cercetării spațiu
lui extraterestru.

Ivo Andrici a încetat din 
viată* Belerad s*a anuntat *n* 
cetarea din viață a cunoscutului scri
itor iugoslav Ivo Andrici, ale cărui 
opere au fost traduse în numeroase 
limbi, inclusiv în limba română. Cea 
mai cunoscută operă a sa este roma
nul „Cronica Travnikului". pentru 
care scriitorul a primit Premiul 
Nobel.

transmit:
Peste 3 000 de expozanți din 

numeroase țări ale lumii parti
cipă la Tirgul internațional, 
deschis în capitala Austriei. 
România participă cu un stand 
turistic, care prezintă o imagi
ne a realizărilor obținute de 
țara noastră in acest domeniu, 
precum și a posibilităților tu
ristice ale României. Standul 
țării noastre a fost vizitat de 
președintele Republicii Austria, 
dr. Rudolf Kirchschlăger, pre
cum și de ministrul austriac al 
industriei, comerțului și mește
șugurilor, dr. Josef Staribacher, 
care au fost întimpinați de în
sărcinatul cu afaceri a.i. al 
României la Viena, Gh. Flo- 
rescu.

Preluarea controlului asu
pra industriei petroliere 3 
fost hotărîtă de către guvernul Bah- 
reinului, care a dat publicității o 
declarație în acest sens.

Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc anunță ca 
în ziua de 12 martie 1975 a încetat 
prematur din viată Vorobiov Vitali 
Andreevici, președintele conducerii 
administrative a Băncii Internaționale 
de Investiții.

0 puternică avalanșă,care 
s-a produs în stațiunea de iarnă 
Zermatt din Alpii Elvețieni, a provo
cat moartea unei persoane și rănirea 
altor șapte.

PARIS

Colocviu internațional consacrat 
lui Eminescu

PARIS 13. — Corespondentul 
nostru transmite: în cadrul 
schimburilor culturale româno- 
franceze, sub auspiciile Institu
tului de studii românești din 
Paris, la Universitatea Sorbona 
au început joi lucrările unui 
Colocviu international consacrat 
personalității marelui poet ro
mân Mihai Eminescu. La lu
crări participă profesori univer
sitari specialiști în opera emi
nesciană din România. Franța. 
Anglia, R.F. Germania. Italia, 
Olanda si Suedia.

Ședința de deschidere a fost 
prezidată de prof: Alphonse 
Dupront. președintele Universi
tății Sorbona. care a evocat le
găturile prietenești tot mai pu
ternice dintre România si Fran
ța si a apreciat această manifes

tare ca o nouă contribuție la cu
noașterea comorilor culturii ro
mânești. în cuvîntul său, prof, 
dr. docent Zoe Dumitrescu-Bu- 
șulenga, evocînd legăturile uni
versitare de prietenească co
laborare, a subliniat faptul că 
actuala întilnire coincide cu a- 
niversarea a 70 de ani de la în
ființarea Seminarului de limbă 
și literatură română de la Sor
bona. în continuare, prof. Alain 
Guillermou. președintele Insti
tutului de studii românești, șeful 
catedrei de limbă si literatură 
română de la Sorbona, a făcut 
un călduros elogiu marelui 
poet român. în încheiere, amba
sadorul țării noastre la Paris, 
Constantin Flitan. a evocat pe 
larg dezvoltarea favorabilă a re
lațiilor prietenești româno-fran- 
ceze pe multiple planuri.

• „ORA DE VARĂ" Șl 
ECONOMIILE. Cu începere 
de la 1 aprilie 1976, Franța va 
cunoaște o „oră de vară" și o 
„oră de -iarnă" — acele ceasor
nicelor urmînd a fi devansate, 
pe perioada celor șase luni ale 
sezonului cald, cu o oră. A- 
ceastă hotărîre, anunțată de 
Consiliul de Miniștri, va per
mite mai buna sincronizare a 
orelor de lucru cu perioada lu
minii naturale — realizîndu-se 
astfel economii de curent elec
tric evaluate la 3 la sută, ceea 
ce înseamnă echivalentul a 
100 000 de tone de păcură pe 
an. Instituirea abia peste un an 
a „orei de vară" este motivată, 
îndeosebi, prin dificultățile pe 
care le au căile ferate și com
paniile aeriene de a-și modi
fica orarul de funcționare.

• TÎRG INTERNAȚIO
NAL AL CĂRȚII. lntre 15 * 
23 martie va avea loc la 
Bruxelles al 7-lea Tîrg interna
țional al cărții, care, în acest 
an, se va axa pe tema „natura: 
fauna, flora, mediul ambiant si 
sănătatea". Peste 1 100 de edi
tori din 34 de țări vor expune 
un total de 150 000 de titluri, 
reunindu-se astfel cea mai 
mare colecție de lucrări pe a- 
ceastă temă din lume. Pe lingă 
tîrg va funcționa și o expoziție 
ce va prezenta diferite metode 
de salvgardare a florei și faunei 
— atît de amenințate in aceas
tă epocă a poluării.

• „SATUL CĂLĂTOR". 
Un grup de geologi filipinezi, 
studiind ciudatul fenomen al 
deplasării, în această iarnă, cu 
50 de metri a unui sat din cen
trul insulelor — spre marea 
uimire a localnicilor — au a- 
juns la concluzia că alunecarea 
s-a declanșat într-un mod im
perceptibil, încă în urmă cu 40 
de ani, înainte de a lua aspec
tul spectaculos din acest an. 
Fenomenul, după părerea spe
cialiștilor, a fost provocat de 
eroziunea terenului calcaros da
torită unui curent de apă sub
teran.

• AMĂNUNTE DES
PRE „DRUMUL MĂ
TĂSII" ° p°rtiune a
sului „drum al mătăsii" tra
versa teritoriul (pe atunci us
cat 1) pe care se află în pre
zent IWarea Arai — au conchis, 
în urma cercetărilor, membrii 
unei expediții a Institutului de 
geologie și geofizică de pe lîngă 
Academia de Științe din Uzbe
kistan. Cercetătorii au studiat 
mai întîi vechile cronici ale lui 
Abu Raihan Biruni, care sem
nala că Djeikhun (actualul flu
viu Amu-Daria) se vărsa în an
tichitate în Khasar (actuala 
Măre Caspică). Apoi, brușc, 
fluviul ș'Uâ schimbat cursul 
spre nord, traversînd locurile 
unde se află în prezent Marea 
Arai. Eșantioane prelevate de 
pe fundul , acestei mări permit 
să se reconstituie cu precizie 
traseul „drumului mătăsii".

• CA ÎNTR-UN FILM 
CU CHAPLIN... DuPă cum 
s-a relatat, Charles Chaplin, 
cel mai mare comic al ecranu
lui, azi în vîrstă de 85 de ani, 
a primit titlul de „sir" pen
tru meritele sale artistice deo
sebite. Atmosfera solemnă a 
ceremoniei care a avut loc 
cu acest prilej la palatul re
gal din Londra a fost însă 
tulburată de un incident nepre
văzut. în timp ce i se confereau 
însemnele de rigoare, orchestra 
a executat, potrivit tradiției, 
cîteva acorduri ; or, brusc, pos
tamentul pe care se afla dirijo
rul s-a prăbușit, într-un puter
nic vacarm, dirijorul fiind a- 
runcat la pămint. O secvență 
desprinsă parcă dintr-un film 
al lui Chaplin — numai că de 
data aceasta asistența, ca și „sir 
Charles" de altfel, în loc să iz
bucnească in hohote de ris, au 
păstrat un imperturbabil calm 
britanic.

• VĂDUVA INVENTA
TORULUI PENICILINEI, 
Aurelia Fleming, ea însăși o 
reputată savantă, a fost aleasă 
președintă a Asociației femei
lor de știință din Grecia. De o- 
rigine elenă, ea s-a făcut cu
noscută, în perioada regimului 
reacționar din această țară, prin 
atitudinea curajoasă în favoarea 
patrioților urmăriți pentru con
vingerile lor democratice, drept 
care a fost expulzată. Reîntoar
să în țară, după răsturnarea re
gimului de dreapta, i s-a încre
dințat acum, ca o recunoaștere 
atît a meritelor sale de om de 
știință, cît și a atitudinii sale 
democrate, această înaltă func
ție.

• OBSERVATOR AN
TARCTIC AUTOMAT. In 
apropierea stației antarctice 
„Mcmurdo" a fost instalat pri
mul observator geofizic ameri
can complet automatizat. Date
le măsurătorilor atmosferice 
sint transmise, prin satelit, 
direct Universității Stanford 
(S.U.A.). în caz că această mo
dalitate de colectare și transmi
tere a informațiilor respective 
se va’ dovedi eficientă, o în
treagă rețea de astfel de auto
mate va împînzi „continentul 
alb", suplinind, în bună parte, 
munca oamenilor de știință în 
condițiile climatice aspre din 
această parte a globului.
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