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PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIJI-VĂ!

EZULTAT

0 unică voință mobilizează energiile tuturor colectivelor din economie

o Duminică. B decembrie. Ia LOTUL I.O.R. 2 AL ȘANTIERULUI 3 COMPLEX DIN CADRUL I.C.S.l.M. BUCUREȘTI, ritmul de lucru era intens. Hala de

încheiat cu realizări

• Colectivul întreprinderii „UNIO“-SATU-MARE a realizat duminică o producție globală de circa 600 000 lei, finalizînd o serie de utilaje destinate unor beneficiari din Zalău, Buzău, Tirnăveni, Galați, Copșa Mică ș.a.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLIV Nr. 10 048 Prima ediție Marți 10 decembrie 1974

de însu-Eveniment de însemnătate istorică în dezvoltarea României socialiste, în devenirea noastră comunistă, Congresul al XI-lea al partidului a cristalizat, prin hotărîrile adoptate, un îndreptar de o inestimabilă valoare teoretică și practică în activitatea creatoare de azi și de mîine a poporului nostru. Așa cum reiese și din miile de scrisori, telegrame și mesaje ce au fost adresate Congresului, secretarului general al partidului, milioanele de oameni ai muncii din toate colțurile țării,, intr-o semnificativă i- dentitate de ginduri și simțăminte cu partidul, cti■ marele său forum național, consideră hotăririle Congresului drept propriile lor ho- tărîri, Programul partidului drept propriul lor program de muncă.în acest context social, comuniștii se socotesc— și trebuie să se socotească — cei mobilizați în primul rînd și înainte de toți ceilalți. Este, în fond, o expresie concretă a disciplinei de partid, din care izvorăște nemijlocit pentru figeare comunist îndatorirea fundamentală de a lupta neobosit pentru înfăptuirea politicii partidului, a hotări- rilor organelor superioare de partid— și cu atît mai mult ale forumului suprem al partidului, Congresul. Totodată, acest, imperativ decurge din însăși caracteristica definitorie a comunistului ca militant revoluționar, care nu cunoașto țel mal înalt decît slujirea intereselor poporului. De-a lungul ultimei jumătăți de veac din istoria zbuciumată a poporului nostru, comuniștii s-au aflat nedezmințit în fruntea bătăliilor pentru eliberarea, națională și socială a patriei, pentru înlăturarea exploatării și asupririi, pentru chidarea înapoierii economice

prosperitatea României, pentru făurirea puternicei baze materiale a progresului material și spiritual al societății ; și cu atît mai mult în prezent, cind sarcini noi, grandioase, de o deosebită complexitate, ne stau în față pe drumul ascendent spre cea mai luminoasă orin- duire socială, este necesar ca fiecare ostaș al puternicei armate de a- proape două milioane și jumătate de membri ai partidului să-și pună întreaga pricepere și capacitate
„Comuniștii nu se deosebesc de ceilalți oameni 

ai muncii decît prin faptul că înțeleg mai bine pro
blemele dezvoltării economico-sociale, se bazează 
pe cunoașterea științifică a legităților generale ale 
evoluției societății omenești. Animați permanent de 
spirit de răspundere, de sacrificiu, ei nu doresc — 
nu trebuie să dorească — nici un fel de alt privilegiu 
decît acela de a-și servi patria, de a servi poporul, 
socialismul și comunismul".

MCOLAE CEAUȘESCU

VEȘTI DIN ȚARĂ: într-un șir de întreprinderi, prima 
săptămînă din decembrie s-a 
superioare; duminică a fost o zi rodnică de lucru; noi 

întreprinderi comunică îndeplinirea planului anual 
 ■  , «© Primele 7 zile din decembrie au fost încheiate de harnicul colectiv al ÎNTREPRINDERII DE PRELUCRARE A LEMNULUI DIN SIBIU cu o depășire a planului de producție de 250 000 lei, între care un important volum de mobilă pentru export. De subliniat faptul că, prin livrarea acestui mobilier, întreprinderea sibiană a raportat, la 6 decembrie, realizarea integrală a planului de export pe anul 1974. Toate forțele sînt concentrate acum în direcția depășirii angajamentului. suplimentar asumșt pentru această lună i livrarea peste plan la export a unei producții de mobilă în valoare de 2 milioane lei valută.

finisaj : aici, formația de dulgheri condusă de Gheor- ghe Luca a înscris noi rezultate în devansarea termenelor de dare în funcțiune a acestui obiectiv. Hala de prelucrări mecanice : echipa de mozaicari a lui Gheorghe Răducanu a lucrat cu hărnicie pentru a termina cit mai curînd anexa tehnică a halei, care va fi dată în funcțiune pînă la sfîrșitul acestei luni. Nodul termic : acum, cînd apar aceste însemnări, aici au început probele tehnologice, deci înainte de termen'. Este un rezultat al muncii fără preget a echipelor conduse de Ștefan Ilie, Păsat Gaston și Ștefan Mitincu.
0 în aceste zile, IN SECȚIA TURNATORIE A ÎNTREPRINDERII „ELECTROPUTERE" DIN CRAIOVA se depun eforturi stăruitoare pentru îndeplinirea și depășirea planului pe anul 1974. Pe primul loc în întrecere se află atelierul de forjă, în cadrul căruia echipele de forjori conduse de comuniștii Constantin Dragu și Nicolae Popa au reușit ca, în ultima săptămînă, să realizeze o producție suplimentară față de prevederile de plan de 10 tone piese forjate. Comparativ cu prevederile la zi, colectivele de oțelari, în frunte cu comuniștii Florea Marcu și Constantin Păunescu, din secția turnătorie, consemnează o depășire de 40 tone piese turnate din oțel.
O La COMBINATUL DE LIANȚI ȘI AZBOCIMENT DIN BICAZ, ziua de duminică, 8 decembrie, a fost marcată de realizări deosebit de rodnice. Pină la sfir- șitul celor 3 schimburi. în care s-a lucrat în regim de „foc continuu", s-au produs 400 tone ciment peste prevederile planului. Autorii acestui succes sînt cimen- tiștii din brigăzile conduse de Nicolae Bostan, loan Joghiu, Artenie Costin, Enache Lefter ș.a.

pildă vie și mobilizatoare șire organică și aplicare practică a orientărilor și sarcinilor stabilite de Congres.Ca militant revoluționar, comunistul se caracterizează prin faptul că este un om de acțiune — ceea ce înseamnă a trece neîntîrziat de la Vorbă Ia faptă. De discutat — se știe că documentele au fost pe larg dezbătute, în adunări generale ale organizațiilor de partid, în conferințele de partid ; acum, după aprobarea lor de către Congres, sarcina este trecerea, s-ar putea spune instantanee, la .activitatea de materializare a acestora.în conformitate cu documentele și hotăririle Congresului, cu însuși conținutul lucrărilor sale care situează la loc central problemele dezvoltării bazei tehnico - materiale a societății, comuniștii trebuie să acorde atenția prioritară problemelor economice, să se situeze în fruntea luptei pentru buna îndeplinire a sarcinilor de producție în toate ramurile economici naționale. Amplificarea succeselor obținute de colectivele fruntașe, lichidarea oricăror restanțe, realizarea integrală a sarcinilor planului pe anul în curs, la toți indicatorii, și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă, intensificarea activității pe toate șantierele de investiții pentru accelerarea dării lor în funcțiune la termenele și parametrii proiectați, buna pregătire a producției anului viitor in industrie ; încheierea neîntîrziată a arăturilor de toamnă, a strîngerii furajelor odată cu celelalte lucrări de

O Duminică, In UNITĂȚI INDUSTRIALE DIN MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCÂ s-a realizat o producție de peste 5.5 milioane lei. Bunăoară, la întreprinderea „Tehnofrig" a fost finalizat un lot de 60 compresoare frigorifice destinate exportului, au continuat probele tehnologice la un produs nou — și anume, o mașină de dozat și umplut produse vîscoase, ce va intra în producția de serie a anului viitor. Tot duminică, la întreprinderea „Unirea" a fost finisat și expediat ultimul lot de carde pentru export din acest an.0 Colectivele UNITĂȚILOR ECONOMICE DIN ORAȘUL GURA HUMORULUI au raportat îndeplinirea planului pe anul 1974 în industrie și construcții. Prin acest nou succes, oamenii muncii din orașul de la poalele Obcinelor Bucovinei au înscris un avans de șapte luni în realizarea prevederilor actualului cincinal. Pină la 31 decembrie, în aceste unități se va realiza, peste plan, o producție industrială în valoare de circa 300 milioane lei.

(Continuare în pag. a IV-a)

La Șantierul naval Galați

®99

mai sînt multe de întărirea spiritului utilizarea resurselor

modernizarea arzătoare de în
că oa- oame- se treia ora 171,

creatoare, întreaga energie a brațelor și a minții în slujba realizării exemplare a sarcinilor stabilite de Congres.- în’ această .privință, o deosebită însemnătate are,' în primul rînd, propriul exemplu personal ai comuniștilor — condiția și cerința primordială pentru a antrena în ace-- eași direcție pe toți cei din jur și a fi cu adevărat organizatori ai unirii eforturilor tuturor. în toate sferele de activitate, fie că este vorba de industrie sau agricultură, de cercetarea științifică sau învăță- mînt, în realizarea tuturor sarcinilor decurgînd din hotărîrile Congresului, fie că este vorba de productivitatea sau calitatea muncii, de spiritul gospodăresc în folosirea materiilor prime sau de comportarea etică înaintată — în toate comunistul trebuie să constițuie

0 Ideile Congresului - în conștiința tuturor. Iniția
tive și proiecte interesante în activitatea cabinetelor 
de științe sociale ® Tribuna experienței înaintate 
in administrația publică : '„Cum antrenăm cetățenii la 

' realizarea planului unitar de dezvoltare a comunei"
® Policalificarea — un răspuns la cerințele legării 

învătămîntului de viață

Privesc o stemă — aceea a Brăilei de astăzi. în locul fragilei corăbii cu pinzele fluturate de vinturile Fortunei este înfățișat un cargou tăin- du-și cale fermă pe magistrala apelor; alături, brațul și cupa unui excavator în plină ascensiune către înălțimile unde simți vibrînd strunele de înaltă tensiune ale kilowaților ; sus, in dreapta, o mînă încleștată pe o făclie, simbolul științei, al culturii. în municipiul pe al cărui bulevard principal un locuitor al mahalalelor de odinioară nici n-ar fi îndrăznit să calce, întîlni astăzi pe constructo- de excavatoarerulde la „Progresul", cît și pe directorul de la „Laminorul" ; pe ucenicul de la șantierul naval și pe croitoreasa de la fabrica de confecții ; pe docherul de la NAVROM și pe operatorul chimist de la combinatul de fibre artificiale; pe cadrul fundul Brăilei ratorul tala de județ în căutarea ultimului model de frigider ori pe inginerul de la termocentrală. Există — ca■ peste tot în țară — șanse egale de afirmare pentru poartă pe umeri cap sănătos, cu cinstit de muncă stită. Au trecut purile cînd „La cinci, cind șuiera șantierul / se trezea, se-mbrăca, tropăia cartierul / și mahalaua pleca trudească, / la brăileană cu franțuzească".Sigur că mai 
1 oameni care se
\___ —

didactic din Insulei Mari a sau pe coope- venit în capi-

oricine un gînd cin- tim-
să uzina firmăexistă scoală

cu noaptea-n cap; sigur că „tropăie" Brăi- la-ri faptul zorilor gră- bindu-se către muncă — altfel nu se poate și n-o să se poată nicicirid ; dar mahalalele dispar, și teptătoarele sunăaceeași oră și-n blocurile din cartierele Obor, Marna. Viziru I, Viziru II sau Hipodrom, (intre anii 1961—1973 au fost construite în județul Brăila 15 633 apartamente, iar între 1966— 1973 — 8 380 case noi), ca și în apartamentele din centru. Oamenii'se apucă de lucru conștienți fiind că rezultatele eforturilor le aparțin, că munca lor, sub o formă sau alta, se întoarce la ei și in familiile lor.Toate ce se văd în jur le-au înfăptuit bărbații și femeile care, în faptul zorilor, se grăbesc către muncă. Ei — în frunte cu comuniștii — sînt atxria care, în anii socialismului, au ridicat în județ și în municipiu 18 întreprinderi de industrie republicană, o întreprindere județeană de industrie locală, o alta de gospodărire comunală și locativă, o întreprindere de strucții-montaj,fabrici de nutrețuri combinate, 7 cooperative meșteșugărești specializate în covoare, mobilă, confecții, tricotaje. încălțăminte. construcții-repa- rații de articole electrotehnice...Anul trecut, ția industrială lă a județului de 2,4 ori mai decît in 1955 și aproape 20 de ori superioară în comparație cu anul 1950. Preg-

con- două

produc- globa- a fost mare de

nant pentru ritmul de industrializare este și faptul că, dacă în 1950 se realiza o producție globală industrială de nufnai 1 533 lei pe locuitor, acest indicator a sporit la 23 800 lei în 1973. înmulțiți dumneavoastră cu 363 117 — atiția locuitori număra județul Brăila anul trecut și veți înțelege menii de aici, nii aceștia care zesc diminețile5, la kilometrul pe malul sting al bă- trînului fluviu, investesc pentru județul in care trăiesc nu atit bani, sau nu numai ; principala lor investiție o reprezintă hărnicia și pasiunea.Pe zi ce trece crește contribuția pe care o . aduce Brăila la sporirea patrimoniului economic al țării. . La Brăila se realizează excavatoarele românești. Nu orice fel de excavatoare, ci dintre cele elogiate la Tripoli și Milano, Poznan și Budapesta, Dar es Salaam și Sidney, Bogota și Alger, Paris, Roma, Miinchen și Salonic, Kiev. Brno, Lagos, Bagdad, New- Delhi și Teheran. Astfel de excavatoare construiesc brâilenii. Tot ei produc o bună parte din producția de plăci aglomerate din lemn și din producția de celuloză și hirtie a țării, de la Brăila își iau zborul în sistemul energetic național pulsațiile celor 3 grupuri de 220 MW fiecare, sau pornesc în cursă noile cargouri de 4 500 tdw.Știți ce va însem-
Mircea BUNEA

(Continuare 
în pag. a V-a)

r"s J

l.ll.G. „Progresul Brâlla: un nou excavator gata de plecare pe marile șantiere ale țârii

Documentele Congresului al XI-lea al partidului accentuează necesitatea. gospodarul* judicioase a resurselor energetice, economisirii combustibilului și energiei. O asemenea sarcină privește în mod direct, nemijlocit, unitățile siderurgice, care — după cum se știe — sînt mari consumatoare de energie electrică și de combustibil. Ce rezultate s-au obținut și cum se desfășoară această acțiune de marc însemnătate economica, m lumina măsurilor stabilite de partid și de stat pentru gospodărirea rațională a resurselor energetice ? Pe această temă am avut o convorbire cu ing. ION NIȚĂ, adjunct al ministrului industriei m“ _ _. . centralei industriale siderurgice, care“ resurselor energetice ? I’e această temă ammetalurgice, director general al la început ne-a relatat :— In spiritul Decretului Consi- liului de Stat din noiembrie anul trecut, devenit Legea nr. 140/1973, încă din luna decembrie 1973 s-au stabilit în toate unitățile centralei noastre o serie de măsuri. De asemenea, conducerea ministerului a inițiat multiple acțiuni în această direcție. Ca rezultat al* aplică- măsuri s-au econo- de consumurile nor- tone combustibil con- 58 000 MWh energie
| Politica folosirii cadrelor necesită o anumită perspectivă. De aceea, ca să apreciem orientarea ei în cadrul unei întreprinderi, am răscolit amintirile scrise ale unității, și am cules afirmațiile programatice făcute de factorii ei responsabili cu doi-trei ani in urmă. Unitatea aleasă pentru studiul nostru.: „Terapia"- Cluj-Napoca. într-o ședință ținută acum cițiva ani, șeful serviciului O.N.S.M., Sabin Bogdan, afirma : „în planul forțelor de muncă avem numărul mediu depășit. Nu s-a tăcut nimic pentru reconsiderarea personalului în urma creșterii productivită- ■ții muncii. Dimpotrivă, s-au făcut creșteri de personal tehnico-administrativ. Propunem să se facă o analiză a fiecărui loc de muncă spre a găsi oameni pentru alte locuri".Frumoasele intenții citate n-au „reconsiderat" măcar un post din schema greoaie a întreprinderii „Terapia". Vorbele au fost doar jeturi de aer în balonul tot mai . umflat al schemei unității, în preajma apariției Decretului 182/1973, la fabrica amintită — conform situației declarate ca atare, în care nu intră activitățile hîrțogărești botezate cu denumiri productive — personalul tehnico-administrativ reprezenta 17,92 la sută din totalul personalului remunerat.Poate că cifrele nu sînt
V _______

atît de edificatoare pentru generoșii pe banii obștii. Concepția lor este că unde mănincă pîine citeva sute de oameni utili nu mai contează o remunerație-două în plus. Iată un exemplu. „Terapia" este stră-
ținătorul postului făcea prototipuri de ambalaje sau proiecta hapuri mai aspectuoase. Da de unde! Era plătit un om, lună de lună și an de an, cu singura „treabă" de a desena lozinci și anunțuri pentru avizie-

Cum nu s-a pus la punct într-o uzină de 
medicamente antidotul necesar pentru 

stîrpirea unui dăunător social : 
parazitismul

bătută de o mulțime de conducte apărate cu învelișuri protectoare din tablă. Pentru întreținerea lor, serviciul energetic a solicitat angajarea unui meseriaș. Răspunsul organizatorilor muncii a fost : „Imposibil, am depășit numărul scrip- țic !“ în același insă finanțat și post de... pictor Am crezut că laeroare de înțelegere, că de-
timp era ocupat un de firme ! mijloc e o

rul unității. Colac peste pupăză, această caritate înjositoare pentru beneficiarul ei mai era practicată și cu încălcarea directă a prevederilor legale privind cumulul pensiei cu veniturile din „activitate".Sau : compartimentul me- canic-șef al fabricii dispune, printre altele, de o echipă formată din 6—7 tinichigii. La un moment dat, o secție a cerut atelierului mecanic să-i confec-

ționeze tăvițe pentru uscarea produselor. Fără să stea mult pe ginduri, șeful de atunci al resortului, inginerul Mircea Leucă, s-a grăbit să respingă cererea: „Tinichigiii n-au timp pentru așa ceva ! Sint foarte ocupați". Interesant este că punctul de vedere a fost acceptat cu resemnare de către directorul unității, care avea principala îndatorire să „arbitreze" rerea și oferta, să ’ dacă forța de muncă complet folosită, să ia nevoie măsuri pentru distribuirea ei.Din două-trei replici ajuns la ideea angajării tor meseriași. Culmea e că nici această soluție, prin ea însăși risipitoare, nu a fost adusă la îndeplinire pe cale corectă. în pofida ve- to-ului anterior și a propriei afirmații că schema este suprasaturată, Sabin Bogdan, combatantul din ședință, a făcut să se vin- ture pe ștatele de plată ale unității, ca remunerate permanent, nu două-trei, ci 22 de persoane fantomă. Unii au confecționat, e dreot, mici piese (unele necesare, dar și multe inutile). Dar S. B. a preferat să angajeze personal cît pentru un atelier întreg. Mai mult cu numele. Erau oameni care lucrau stabil în alte unități, iar pentru „Terapia" nu făceau decît să-și închirieze

rii acestor misit, față mate, 126 000 vențional și ______ ____ o._electrică. Se remarcă, în acest sens, contribuția deosebită a colectivelor combinatelor siderurgice din Hunedoara și Reșița, care au înregistrat economii peste cele scontate de circa 40 000 tone combustibil convențional. Faptul că nu toate unitățile noastre au consemnat e- conomii de aceeași anvergură demonstrează că făcut pentru gospodăresc în energetice.

form planului, pînă la sfîrșitul a- cestui an. De asemenea, nu s-a încadrat în termenele prevăzute acțiunea de îmbunătățire a randamentului de ardere a combustibililor superiori, prin sau înlocuirea a 629 pe 184 agregate și instalații, prezent, această acțiune se desfășoară într-un ritm susținut, dar finalizarea ei este condiționată de livrarea de către întreprinderea mecanică din Mediaș a tuturor arzătoarelor.
— Ce a întreprins centrala 

pentru grăbirea livrării de că
tre unii furnizori a utilaielor și 
instalațiilor energetice restante, 
pentru' montarea lor neintirzia- 
tă in scopul realizării de eco
nomii la combustibil si energie?

nu au fost— De ce ,
realizate toate sarcinile 
te la ora actuală ?

integral 
scaden-

ce- vadă este i ia i re-s-a al-

Sergiu ANDON
(Continuare in pag a II-a)
_____ J

întîi la— Concret, mă refer mai acțiunea de întocmire a bilanțurilor energetice ; ea a fost întîrziată față de graficul inițial atît datorită volumului foarte mare de muncă pe care l-au reclamat efectuarea măsurătorilor și prelucrarea datelor, cît și tergiversării acestor lucrări de către colectivele de specialiști din unele unități. în vederea redresării situației, am solicitat sprijinul centrelor de calcul din Galați pentru prelucrarea pe calculatoare electronice a datelor ce rezultă din lucrările de întocmire a bilanțurilor energetice, ceea ce va permite finalizarea acțiunii, con-
V

— Am intervenit cu promptitudine atunci cînd s-au constatat în- tîrzieri, ca în cazul livrării caza- nelor pentru recuperarea căldurii gazelor de ardere de la oțelăria’II a Combinatului siderurgic Hunedoara, a instalației de preluare și ardere a gazului de cocs la C.E.T. Galați și a altor utilaje. Totuși, în ce privește turbogeneratorul de 12 MW, destinat C.S. Hunedoara, cu toate demersurile făcute, livrarea a fost întîrziată de I.C.M. Reșița cu mai bine de un an. De curînd, s-au luat măsuri de urgentare a lucrărilor de montare a subansamblelor turbogeneratorului, antrenînd, în sprijinul constructorului, specialiștii din combinat. în ce privește
Convorbire realizată de
CazEejlw CÂRLAN

(Continuare în pag. a IV-a)

COOPERATIVELE DIN JUDEȚUL MENEAȚI

AU TERMINAT ARĂTURILE AD1NCICooperativele de producție din județul Mehedinți au terminat a- răturile adinei pentru însămințări- le de primăvară pe toate cele 58 000 hectare prevăzute în plan. Lucrătorii stațiunilor de mecanizare a a- griculturii și țăranii cooperatori din
acest județ și-au respectat astfel întocmai angajamentul ce și l-au asumat în întrecerea socialistă. în prezent oamenii muncii din agricultura județului grăbesc lucrările în podgorii și plantațiile pomicole.(Agerpres)
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FAPTUL; 
DIVERS;

Inițiative și proiecte interesante în activitatea cabinetelor de științe sociale
Mulțumiri 
cu felicităriNe scrie Maria Gunțescu din * București, Mihai Bravu 147 : 1 „Citind multe lucruri frumoase I despre acei oameni minunați, în 9 halate albe, nu mă rabdă ini- . ma să nu spun și eu un cuvînt I despre un asemenea om, pe I care l-am întîlnit la spitalul „23 ’ August11 din București, unde a | fost internată, în stare foarte ] gravă, mama mea. E vorba de 8 doctorița Mioara Rizescu, care ■ a Vegheat la căpătîiul mamei, I zile și nopți la rind, încu- 1 rajînd-o cînd cu o vorbă bună, * cind cu un zîmbet. Dar ceea ce I impresionează și mai mult la I doctorița Rizescu este că, deși “ tînără, se dovedește atit de pri- ■ cepută și sigură în tot ce face, I incit dăruie fiecărui pat de su- | ferință un plus de siguranță, o rază de speranță. Iată de ce aș I dori să-i pot mulțumi, din toa- | tă inima, și pe această cale". " Și pentru că semnatara scrisorii S lucrează la cooperativa „Arta I aplicată11, răspunzînd de secția J „Felicitări11, la mulțumirile ei, . adăugăm și din partea noastră I o... felicitare.

Necesitatea însușirii aprofundate a documentelor Congresului de către toți comuniștii, . ca și de către ceilalți oameni ai muncii, în însuși procesul transpunerii lor in practică, solicită din partea organizațiilor de partid o vastă activitate politico-ideologică, folosirea intensă . a multiplelor pîrghii și resorturi ale acestei activități. Cabinetelor de științe sociale create în ultimii ani în întreprinderi, instituții, la sate, le revin în această privință importante răspunderi, ele fiind menite să joace rolul unor centre vii ale muncii ideologice-edu- cative din unitatea respețtivă.Cum acționează în acest sens cabinetele de științe sociale din județul Mureș ? Ce au întreprins pentru a asigura o cit mai largă popularizare a ideilor și sarcinilor enunțate în documentele Congresului ? — iată subiectul convorbirii noastre cu tov. EUGEN TRÎMBIȚAȘ, șeful secției de propagandă și agitație P.C.R. a Comitetului județean Mureș al

„Hai la drum, | 
mici pietoni!44 >Așa se intitulează culegerea • de povestiri, poezii, cintece, g scenete și jocuri pentru pre- g școlari, apărută sub egida Di- | recției circulației din Inspecto- , râtul General al Miliției. O ex- | celentă inițiativă, care vine di- I rect în sprijinul educatoarelor, • întrucît cărticica, pe cit de I atractivă și distractivă este în j formă, pe atît e de instructivă i în conținut, reprezentînd un ve- . ritabil „a.b.c.“ prin care cei | mai mici cetățeni ai țării învață | să cunoască — cerință atît de importantă în condițiile cînd, I din păcate, preșcolarii continuă I să furnizeze un procent încă ri- • dicat de accidentări — regulile g circulației pe drumurile publice. I Bogat și frumos ilustrată, cărți- J cică va fi distribuită gratuit tu- . turor grădinițelor de copii. Nu I ne va rămîne decît să zicem și | noi : „Hai la drum, mici pie- * toni !“, dar numai pe... trecerea | liberă !
Aviz 
amatorilor

Locuința lui Vlrgll -Străina, j 
muncitor la Întreprinderea de 
talpă și încălțăminte diți cau- I 
ciuc Drăgășani, a devenit un I 
veritabil muzeu. Fiind un vi- ■ 
nător pasionat, Străinu a reușit g 
să prindă Și să împăieze, cu j 
migală și meșteșug, cite un e- | 
xemplar din absolut toate pă- . 
sările și animalele sălbatice I 
care trăiesc in zona colinară a g 
Drăgășanilor, O performantă — s-o recunoaștem — rar intllni- I 
tă. Întrucît — după cum sintem i 
informați — nici un muzeu din | 
judeful Vilcea nu are încă o , 
secție cinegetică, zoologul ama- i 
tor din Drăgășani este dispus să j 
contribuie la completarea zes- • 
trei acestora. Deși vînător, pro- ! 
misiunea lui e cit se poate de | 
serioasă. Cine vrea să se con- I 
vingă ? <

Joc de litere ’„Mă numesc Teodor Brăgoi și I locuiesc în Eforie-Sud, pe stra- J da Progresului 27. Am spus de la început cum mă cheamă, pen- I tru că în cartea de telefoane din g 1972, în loc să fiu trecut la li- 3 tera „B“ — Brăgoi, m-am po- . menit la „D“ — Drăgoi. Am se- j sizat Telefoanele din Constanța, I și șeful oficiului mi-a trimis o adresă în scris, cu scuze și cu I promisiunea fermă că la prima 9 carte de telefoane voi fi tre- I cut corect. Zilele acestea a a- ■ părut noua carte. M-am căutat J și la litera „B“, și la „D“, dar g nu m-am găsit. M-au omis cu totul din carte, dar nu și din I avizele de plată, dovadă ultimul, I cu seria nr. 309633, pe care vi-1 • anexez11. Și cînd te gîndești că j omul ceruse doar să fie tre- ] cut la litera „B“, cu „B11 de la g bunăvoință. Drept care aștep- tăm și noi un „R“, mai exact I de trei ori „R“. de Ia Răspuns, I Rapid, Remediere.
„Casa visuri- j

— Am început cu... începutul, a- cordlnd atenție dotării documentare a cabinetelor de științe astfel 'îneît fiecare cursant, fiecare om tă găsi și consulta aici documentele Congresului. Astfel, am luat măsuri ca la toate cabinetele să se afle, intr-un număr suficient de exemplare.Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și Rezoluția Congresului al XI-lea, urmînd ca și celelalte documente — Programul, -Directivele, Normele — să fie procurate de îndată ce vor fi publicate în forma definitivă. Se afiă, de asemenea, la cabinete exemplare din revistele în care au fost publicate consultații și tematici în sprijinul celor ce studiază documentele Congresului, seturi de grafice care au fost tipărite de Editura politică, dia- filme și diapozitive, executate de studioul „Animafilm11. înfățișînd într-o manieră sugestivă prevederile Programului și Directivelor referitoare Ia dezvoltarea economico-socială a țării în viitorul cincinal și în perspectivă.Am căutat, totodată, să punem la îndemîna cabinetelor grafice și alte materiale documentare care să arate ce va însemna pentru meleagurile mureșene traducerea in viață a Directivelor Congresului al XI-lea, progresele care se vor realiza în ce privește dezvoltarea și amplasarea rațională a forțelor de producție, chimizarea și mecanizarea agriculturii, dezvoltarea învățămîntului, ridicarea nivelului de trai etc. Asemenea materiale au format conținutul ultimelor numere ale publicațiilor editate de comitetul județean de partid — „Tribuna agitatorului mureșan11 și „Buletinul de informare pentru cabinetele de științe sociale11.— Este, desigur, important ca 
oamenii să cunoască perspecti
va, ce se va face in viitor. Dar 
baza de pornire pentru realiza
rea obiectivelor viitoare o con
stituie rezultatele din actualul 
cincinal, respectiv. . cele care se , 
vor obține .pînă la finele acestui 

,, an și în cursul "anului1975. V-ani 
ruga, așadar, să ne vorbiți des-

sociale, propagandist și al muncii să poa-
coinpre acțiunile întreprinse la 

binetele de științe sociale 
sprijinul cunoașterii și îndepli
nirii sarcinilor economice ime
diate, cum sprijină efectiv pro-

tinerea unor rezultate mereu mai bune.
— Ce ați releva ca aspecte 

mai puțin pozitive ?
r~ Aș menționa, în primul rînd, u- nele deficiențe în asigurarea dotării, a materialului documentar, această privință mentalitatea, din de răspîndită, ai organizațiilor teaptă mereu de la județ materiale „de-a gata11, fără a întreprinde nimic pentru alcătuirea lor cu forțe locale. Sînt de neînțeles asemenea situații, mai ales cînd este vorba de unități destul de mari, care dispun de importante forte propagandistice — Fabrica de conserve din Tîrgu- Mureș. întreprinderea de prelucrare

înavem de-a face cu păcate încă destul ade partid care aș-unor secretari

jutor pentru colectivele cabinetelor. Desigur, cabinetul județean de partid are în această privință un rol foarte important. în luna ianuarie, un colectiv organizat la nivelul comitetului județean va analiza dotarea și funcționalitatea cabinetelor de științe sociale din toate orașele și din 10—.15 comune ale județului.Avem în vedere apoi generalizarea unei inițiative născute la Tîrgu- Mureș. Despre ce este vorba ? Anul trecut. Comitetul municipal de partid Tg. Mureș a repartizat pe toți profesorii de științe sociale în întreprinderile care patronează școlile, pentru a ajuta la organizarea și desfășurarea efectivă a activității politico- ‘ Ideologice și cultural-educative ; așa cum se sconta, aceasta s-a răsfrînt in chip pozitiv și

0

L.

„Textila" Galați

Colectivul întreprinderii „Textila11 Galați, cunoscută unitate industrială a județului, și-a îndeplinit, încă de la mijlocul lunii iunie, planul pe 4 ani ai cincinalului. Pină la sfîr- șitul anului, textiliste- le gălățene vor obține o producție suplimentară în valoare de peste 210 milioane Aceasta înseamnă întreprinderea își îndeplini sarcinileîi revin din actualul
lei.că va ce

lor noastre44 jAșa îi spun Casei pionierilor din Sibiu cei 2 500 de băieți și | fete. Duminică, 8 decembrie, 9 s-au împlinit 20 de ani de la în- • ființarea ei. Prilej de bilanț, de j aduceri aminte... Pionierii si- 1 bieni au fost inițiatorii primului ] club „Minitehnicus11 din țară. Tot ei au înființat primul cerc 1 de legătorie-tipografie, reluind I o veche și frumoasă tradiție din 1 orașul de pe Cibin. Și tot ei au a înființat și primul cerc din țară 1 „Prietenii Salvamontului11. Pen- j tru toate aceste trei premiere, . o singură urare pionierească : I „Tot înainte !“.
Prețul 
neglijențeiDupă o vizită făcută la un ’ consătean, familia Dumitru și 1 Floarea Podaru, din comuna i Giuvărăști, județul Olt, de cum I a ajuns acasă, a înfundat so- . ba cu lemne și cărbuni. In scurt timp, soba a început să „du- j duie“, iar cei doi soți, împreună cu fiul lor, de 3 ani. au adormit. 1 Peste noapte, din cauză că soba și hornul nu erau bine. curăța- ■ te, casa s-a umplut de fum și , gaze toxice. A doua zi. vecinii I i-au găsit pe toți trei asfixiați. j

• Rubrlcâ redactată de 
Petre POPA 
și corespondenții .Scintell'

paganda de partid realizarea 
planului în această perioadă de 
sfirșit de an ?— Se pot consemna în acest sens acțiuni numeroase. Astfel, comitetele de partid din întreprinderi ca „Metalotehnica11, Complexul C.F.R. și întreprinderea de prelucrare a lemnului din Tirgu-Mureș, „Faianța11 din Sighișoara, Combinatul chimic din Tirnăveni s-au îngrijit ca la cabinetele de științe sociale să se găsească materiale documentare despre realizarea sarcinilor curente de plan ; ele sînt puse la indcmîna propagandiștilor, agitatorilor, care le folosesc în dezbaterile din cadrul învățămîntului politico-ideologic și e- conomic de masă, în convorbirile organizate in pauzele lucrului. Este interesantă experiența unor cabinete care, pentru a contribui la mobilizarea tuturor forțelor în vederea îndeplinirii zultatele șate pe panouri vizibile, să poată lua cunoștință de conținutul lor. De pildă, la întreprinderea metalurgică „Republica11 din Reghin. mai multe grafice pun în evidentă tui te cip'alii bală, producție-marfă, productivitatea muncii, cheltuieli materiale etc. în felul acesta orice rămînere în urmă este imediat sesizată. De remarcat că aceste grafice nu rămîn numai în incinta cabinetului, ci sînt deplasate sistematic la locurile de îndeosebi acolo undo neri în urmă, cu care pagandiștii și agitatorii ză discuții cu muncitorii, ruirid asupra deficiențelor. existente, asupra a ceea ce are' de ’’ făcut' fiecăre ia Îdciil'său de producție pSntrîf tfc-

planului, au transpus re- obținute în grafice, afi- mari, la locuri astfel incit toată lumea
modul în care sînt înfăp- sarcinile de plan la prin- indicatori : producție glo-

la locul său de

cincinal în mai puțin de patru tate. De producția anului 1975 destinată " ' ' 'tei a fost contractată, existind certitudinea ca și în viitor firele și țesăturile produse să fie, ca și pină acum, tot mai solicitate de beneficiari pentru frumusețea și trăinicia lor.

ani și jumă- altfel, toatăfondului pie-

Dan PLĂEȘU 
corespondentul 
„Scînteii" v

producție, sînt rămî- prilej pro- organizea- stă-

a lemnului Reghin, Fabrica de geamuri Tirnăveni, comunele Coroisîn- martin, Miheșul de Cîmpie, Gornești, Glodeni. Acățari etc. Experiența a- rată că, atunci cînd în jurul cabinetelor sînt antrenate colective obștești formate din oameni cu inițiativă și pricepere în munca propagandistică, se pot realiza, cu mijloace locale, materiale documentare și de agitație variate și interesante.Să recunoaștem că uneori nici materialele alcătuite la nivel județean și trimise, mai ales, în comune nu sînt folosite la cabinete, ci rămîn prin sertare la sediile comitetelor comunale de partid. Mai trebuie- spus că unele cabinete de științe sociale își restrîng activitatea la informarea și documentarea propagandiștilor și agitatorilor, n-au Izbutit să organizeze acțiuni care să trezească interesul maselor mai largi, să impună atenției lor sarcinile și problemele nerezolvate.
— Ce a întreprins și ce-și mai 

propune comitetul județean de ' 
partid în vederea înlăturării 
unor asemenea situații 7— Asemenea constatări ne-au arătat că trebuie să acordăm o atenție mai mare popularizării inițiativelor și experiențelor valoroase ale u- nor cabinete. Am făcut cunoscute a- semenea reușite fie prin paginile „Tribunei agitatorului mureșan11, fie prin Intermediul unor schimburi de experiență între factorii responsabili. Aș vrea să arăt că, privite prin prisma rezultatelor lor, te schimburile de experiență izbutite ; unele, pregătite înau vehiculat mai mult precepte de ordin general. Intenționăm să ini-, țipm și în viitor asemenea acțiuni/ organizîridu-le însă m'aî bine. Pentru ca : ele "să constituie’1 uri fdăl

astăzi, nu toa- au fost pripă,

asupra acțiunilor organizate la cabinetele de științe sociale. în întreprinderi ca „Meta- lotehnica11, Complexul C.F.R., „E- lectromureș11, întreprinderea de prelucrare a lem- cadrele didactice re- au condusnulul și altele, au alcătuit planuri tematice, comandări bibliografice.cursuri de partid, au susținut conferințe, consultații, informări politice. Pornind de la aceste rezultate, comitetul județean de extindă inițiativa județ, bineînțeles mă de concluzii care privesc în special amplificarea contribuției cadrelor didactice la cătuirea materialului ilustrativ, susținerea unor acțiuni metodice cabinete.Am indicat, de asemenea, ca, satele unde nu s-au putut amenaja cabinete de științe sociale decît în școli, acestea să sprijine și desfășurarea învățămîntului politico- ideologic și economic de masă, celelalte acțiuni propagandistice din localitatea respectivă. Ceea ce ne preocupă sprijin Ies că fesori înțeles că baza documentară a cabinetelor de aici poate fi și trebuie să fie utilizată și în gandă desfășurată școlii.Considerăm că, turor, măsurilor contribuția cabinetelor de științe sociale la cunoașterea bogăției de idei a documentelor adoptate de Congresul al XI-lea, la însușirea lor de către toți cei ce muncesc și, prin a- ceasta, la mobilizarea lor pentru înfăptuirea cu succes a sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului.

partid a hotărît să la scara Întregului folosind și o sea- ale anului trecutalia la
In

acum este ca peste tot acest să devină permanent, mai a- unii directori de școli și pro- de științe sociale încă nu au
munca de propa- în afara zidurilorprin aplicarea tu- amintite, va spori

Convorbire realizată de
Silviu ACHIM

1

I

Pseudogenerozitate
...pe seama

(Urmare din pag. I)datele de stare civilă. Li s-au acordat categorii maxime de retribuire, maximum de sporuri de balificare și vechime, inclusiv celor care n-aveau decît vîrsta de... 14 ani I Cei 22 de figuranți pe schemă apar în evidențele prezenței la lucru cu 21 592 de ore muncite, pentru care li s-au calculat drepturi bănești de 178 384 lei. Cu toate acestea, nimeni, dar absolut nimeni nu se poate lăuda că i-a avut în subordine, că știe cu ce se ocupau, dacă existau sau nu cu adevărat, cum își justificau ei timpul și banii primiți. „Munca" lor era în principal să semneze statele de plată.Cel care a pus în brațele conducerii unității această organizare năstrușnică, Sabin Bogdan, era el însuși un exemplu de deviere înspre inutil, neproductiv. A ocupat 11 ani un post de economist, deși este de specialitate... inginer mecanic. Să-i ascultăm, retroactiv, părerea despre batalionul compact de tinichigii pe care l-a angajat să tripleze numărul celor 6—8 meseriași „supraocupați" ai serviciului mecanic :— Toațe lucrările executate de cei „din afară" puteau fi îndeplinite în atelierul nostru' mecanic. , Printr-o judicioasă analiză a priorităților, ele puteau fi repartizate eșalonat, deoarece s-a constatat în repetate rinduri că munca se desfășura în salturi.Este și punctul de vedere al meseriașilor unității care, în unanimitate, au declarat că puteau satisface, cantitativ și calitativ, toate lucrările de care au fost „scutiți", că s-au simțit chiar contrariați văzînd cum se apelează la alți oameni pentru treburi pe care le puteau face ei.Necunoașterea exactă a activității și rezultatelor muncii fiecărui om din schemă avea și asemenea rezultate :

societății— Pe la începutul anului 1973 — povestește șeful echipei de tinichigii — mi s-a cerut ca împreună cu echipa mea să execut 200 de apărători de flanșe. Eu observasem că într-un colț era depozitată cantitatea de circa 1 000 de bucăți, despre care nimeni nu știa cum au ajuns acolo, de către cine și în ce scop au fost confecționate.' Pînă la urmă, secția care îmi solicitase apărătorile a folosit, cum era și firesc, din grămada respectivă.Iată deci că „generozitatea" în remunerarea posturilor de paie e nu numai păgubitoare in sine. Ea face casă bună cu lipsa de ordine internă, cu neglijarea productivității ș; chiar cu gospodărirea parțial nechibzuită a resurselor materiale.Chibzuință asupra posturilor nu are numai importanță economică, ci și amole rezonanțe morale. Oricine în societatea noastră are dreptul la muncă. Oricui i se asigură un loc de muncă. Nu numai atît. Socialismul a înlăturat absurda răsturnare de valori făcută de orînduirile anterioare, după care munca direct productivă era subestimată în favoarea ocupațiilor de suprafață, de cele mai multe ori parazitare. Prestigiul în fața obștii, onoarea omului depind astăzi de aportul său concret la dezvoltarea țării. Mai mult, societatea întreagă se străduiește șă asigure la toate locurile de lucru condiții de desfășurare a activității demne, sănătoase, civilizate.Pe bună dreptate deci, oamenii muncii dezaprobă tendințele ce se mai manifestă,- pe ici pe. colo, da a se escamota normele unitare de or ganizare a întreorlnderilor și Instituțiilor, de refugiere a eventualilor comozi la umbra posturilor Inutile (cîteodată botezate cu denumiri productive), ca pe jigniri la adresa hărniciei. susceptibile de a încuraja lenea și pasivitatea unora.

i»
VĂ INTERESEAZĂ?® Revelion pe... litoral. Ca și în anii trecuțl, Centrala O.N.T. „Litoral11 a pus la dispoziția oficiilor județene de turism circa 2 500 de locuri pentru petrecerea revelionului. Revelioanele pe litoral vor fi organizate în hotelurile și restaurantele din Mamaia, Eforie Nord și Neptun — care dispun de încălzire centrală. înscrierile se fac la agențiile de turism ale O.J.T.-urilor și la I.T.H.R. București. Piscinele cu apă de mare încălzită șl alte mijloace de distracție specifice iernii vor agrementa scurta vacanță a celor ce vor opta pentru petrecerea revelionului pe țărmul Mării Negre.O Invitație pentru elevii șl studenții bucureștenl. Pentru cele două serii ale vacanței de iarnă (22—29 decembrie și 3—9 ianuarie). I.T.H.R.- București a contractat 6 000 de locuri in tabere la munte și pe litoral. Elevii și studenții bucureșteni sînt invitați să petreacă vacanța în cunoscute stațiuni de munte ca Sovata, Sinaia, Bușteni, Predeal, Borsec etc., precum și în stațiunile maritime Mamaia. Eforie Nord și Neptun.o De la TAROM. De citeva zile, agenția centrală a TAROM funcționează într-un nou local — pe Bd. Nicolae Bălcescu nr. 16 (lîngă hotelul Intercontinental). Programul de lucru cu publicul, pentru curse externe : zilnic, între orele 7 și 20 ; duminica, de la 7 la 14. Telefoane : 16 33 46 și 16 43 93. Pentru curse interne funcționează agenția de pe str. Episcopiei nr. 1 (hotel Athănâe Palace). Program : zilnic, Intre orele 6,30 și 19,30 ; duminica, de Ia 7 la 13. Telefoane : 15 12 54 și 15 71 97.
NOU® Hotel turistic pe.........Platoul romanilor". în orașul Alba Iulla vaÎncepe în anul viitor construcția unui hotel turistic. Pentru amplasamentul său a fost aleasă cunoscuta zonă a orașului numită „Platoul romanilor11.0 Și la Zalău — comerț la domiciliu. Direcția comercială și întreprinderea pentru legume și fructe din județul Sălaj au introdus de cu- rînd in orașul Zalău servirea Ia domiciliu cu produse alimentare și, respectiv, legume și fructe. Zilnic sînt servite, la cerere, cîte 80—100 de familii, organizatorii comerțului local fiind preocupați In prezent să lărgească gama produselor oferite cumpărătorilor prin noua formă de servire.® „Bucovina" este numele noului și modemului magazin universal dat, de curind. în funcțiune la Suceava. Parterul și cele 4 etaje însumează o suprafață comercială utilă de 6 700 mp.
CITITORII SESIZEAZĂ• O construcție abandonată. La noi, la Cisnădle — ne scrie Iile Andrei din localitate — a Început cu 8 luni în urmă construcția unui complex meșteșugăresc. S-au săpat fundațiile, s-au adus materialele, s-au ridicat și zidurile, dar de cîtva timp lucrarea a fost abandonată. Cine poartă răspunderea pentru cheltuielile făcute, pină acum 7• Stop, risipei ! „Zilnic, la centrul de lapte din cartierul nostru — ne scrie N. Ciont, str. Llviu Rebreanu nr. 97, București — se sparg circa 30—40 pungi de lapte pentru că nu sînt bine lipite. Cum în Capitală sînt citeva sute de centre de vînzare a laptelui, este lesne de imaginat ce cantitate se risipește zilnic. Oare cei de la fabrica de lapte nu sesizează acest lucru pentru a pune la punct functionarea corectă a mașinilor de îmbuteliat ?“.
ECOURILE RUBRICII® Direcția regională C.F.R. București i „Ca urmare a sesizării apărute la rubrica „Telex cetățenesc11, prin care se arăta că la peronul stației București-Nord trenurile se garează cu întîrziere, vă comunicăm : au fost într-adevăr situații cînd unele trenuri au garat cu în- tirziere la peron din diferite cauze, însă ele nu pleacă decît după îmbarcarea tuturor călătorilor11. Așa o fi. numai că noi sesizam faptul că actualele programe stabilesc un Interval prea scurt de timp pentru îmbarcarea călătorilor I I® Un răspuns la care așteptăm... răspuns. Sesizam la această rubrică faptul că un mandat poștal expediat din Craiova pe adresa M. Badea din Brezovița, județul Mehedinți, nu ajunsese la destinație nici la mai multe luni după expediere. în răspunsul primit de la Direcția județeană de poștă Dolj, ni se spune că acest aviz a fost pierdut în timpul transportului, dar că ulterior a fost găsit. Cine sînt însă vinovății și ce măsuri s-au luat pentru ca asemenea anomalii să nu se mai repete —nu ni se comunică. Așa că, la răspunsul primit aș-i teptăm un nou... răspuns.

Comerțul vilcean in plină dezvoltareRM. VîLCEA (Corespondentul „Scînteii", Ion Stanciu). De citeva zile, pe masa de studiu a constructorilor din Rm. Vilcea se află proiectele unor noi spații comerciale care urmează să fie realizate în principalele cartiere ale municipiului.— Conform documentației executate — ne sp.une tovarășul Ion Șo- mandra, directorul direcției comerciale județene — baza materială a municipiului Rm. Vilcea va crește cu aproape 8 000 metri pătraț.i. Primul dintre magazinele ce se vor construi în 1975 este acela de mobilă, unitate care va fi dispusă pe 4 niveluri și care va permite expunerea tuturor tipurilor de garnituri de mobilă după tipurile de apartamente. Se va mai executa, de asemenea, un complex comercial în zona Nord, el fiind de fapt al trei

lea complex construit numai în acest nou și frumos cartier, iar în zona Ostroveni vor fi amenajate, la parterul blocurilor, o serie de magazine, primul dintre acestea urmînd să fie dat în folosință în luna ianuarie a anului viitor. Aceleași preocupări asidue ale organelor comerciale locale sînt îndreptate și în direcția extinderii formelor moderne de comerț. Pînă acum, prezentarea liberă și autoservirea s-au introdus Ia peste 80 la sută din magazinele alimentare și la aproape 55 la sută în sectoarele nealimentare. Amenajările care se aduc magazinelor mai vechi și soluțiile de desfacere a produselor adoptate pentru noile spații vor contribui, în mare măsură, Ia practicarea, în municipiul Rm. Vilcea, ca de altfel în întregul județ, a unui comerț modern, civilizat.

i

în Programul Partidului Comunist Român, adoptai de se te Congresul al XI-lea, subliniază cu clarita- sarclnile deosebit de importante ce revin consiliilor populare pentruorganizarea și îndrumarea economiei locale, pentruatragerea maselor largi de cetățeni la elaborarea și înfăptuirea planurilor unitare de dezvoltare economico- socială. în scopul înfloririi mpltilâterale a tuturor localităților țării. în spiritul acestei orientări și avînd în vedere misiunea ce revine deputaților — ca aleși ai cetățenilor, ca reprezentanți ai acestora în organele locale ale puterii de stat — ne-am propus să prezentăm astăzi o reușită experiență din județul Argeș. Pe scurt, este vorba de repartizarea sarcinilor din planul unitar de dezvoltare a comunei — încă de la începutul anului— pe deputați, pe fiecare circumscripție electorală și, prin acest mecanism, pe fiecare locuitor. Cum se procedează practic ? Care , este eficiența acestei acțiuni ? Cei mai in măsură să ne vorbească despre a- cest lucru sînt — evident — inșiși deputății argeșeni.„Planul economic unitar de dezvoltare a comunei— ne explică Ion Doroban țu. prirparul din Pribo- ieni — cuprinde indicatorii de bază ai dezvoltării cooperativei agricole de producție, ai cooperativei de consum, precum și sarcinile edilitar-gospodărești și de prestații industriale ce revin consiliului popular. După e- laborarea proiectului de plan, cu sprijinul comisiilor permanente ale deputatilor și pe baza consultării specialiștilor din comună, trecem la dezbaterea acestuia pe

circumscripții cu toți deputății și cu toți locuitorii. Apoi, pentru a definitiva planul unic organizăm o adunare populară, in care cetățenii își spun părerea despre prevederile lui. Bineînțeles, cu această ocazie se fac propuneri, completări, iar după ce proiectul este aprobat ca hotărîre de către sesiunea consiliului popular el devine — prin

părticica ce ne revine din planul unitar de dezvoltare a comunei. Așa am reușit, împreună cu cetățenii din circumscripția noastră și din alte circumscripții, să extindem localul școlii generale (care a fost transformat in liceu), să construim Ipaia populară, care a și fost dată.în folosință nu de mult".„Noi sintem In măsură

tractate, porțiunea de Izlaz pe care ne-a repartizat-o primăria. în plus, am mărit suprafața de nutrețuri, Îndeosebi pentru lu- cernă".„în comuna noastră, precizează Nicolae Popescu, deputat în circumscripția nr. 22 din Leordeni, sarcinile din planul economic unitar s-au repartizat pe organizațiile sătești ale
ESS

99 Cum antrenăm cetățenii
reaiiiarea pienuiui unitar 

da dezvoltare a comwsies
însemnări din județul Argeș

defalcarea sarcinilor pe circumscripții — un program de lucru peritru toți cetățenii".„Repartizarea de sarcini pe circumscripții — ne precizează și Ion Catană. deputat în circumscripția nr. 1 din aceeași comună — are un rol foarte important pentru munca noastră De ce ? Pentru că, dup?, sesiune, în „caietele de sarcini" ne rămîn înscrise o bligațiile ce ne revin din contractele la animale, lapte și lînă, sumele și zilele prevăzute, pentru contribuția în muncă . și bănească, obiectivele edilitar-gospo- dărești la construcția cărora urmează să participăm cu toții etc. într-un cuvint

— ne spune Dumitra T. Onel, deputată în circumscripția nr. 7 din comuna Merișani — să raportăm că ne-am îndeplinit integral, încă înainte de luna decembrie, planul la achiziții ș1 contractări, atît pe ansam blul circumscripției, cit ș pe fiecare familie in parte, la următoarele produse • lapte, lînă, ouă, păsări Cum am reușit ? Mai întii am convins pe fiecare cetățean să contracteze surplu șurile pe care Ie are. Apoi tot noi am creat și condițiile materiale pentru îndeplinirea tractelor : fertilizat, luntară, numărul de animale con-
necesare con- am curățat și prin muncă vo- proporțional cu

F.U.S. și, apoi, de către a- cestea, pe circumscripții și săteni. De ce se procedează așa ? Avind o rază de acțiune mai mare, organizațiile sătești ' posibilitatea mai eficient stimuleze dintre circumscripții deputați. Așa, de pildă, prin întrajutorarea dintre mai multe circumscripții am amenajat, de curînd, un drum sătesc. De asemenea, întrucît pe lingă casă și pe loturi personale' avem mulți pomi și vie, am organizat — tot prin întrajutorare — și îngrijirea aces tora. în locul rondurilor dc flori, am realizat bolți de viță de vie. Recolta a fost

ale F.U.S. au să dirijeze lucrările și să Întrajutorarea și

bună șl am cules 20 tone de fructe, din care o parte le-am vîndut statului, iar alta am oprit-o pentru necesitățile familiilor noastre".în județul Argeș s-a profilat o bună experiență în ce privește antrenarea de- putaților la îndeplinirea sarcinilor economico-socia- le ale comunei. în legătură cu perfecționarea în continuare a acesteia, tovarășul Dumitru Petrescu, prim- vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean, ne spunea : „Metoda de care ■ vorbim a fost eficientă pînă acum, iar în continuare va da — sintem convinși — rezultate și mal bune. în anul 1974, planul valoric al comunelor, deși este mult mai mare decît cel din anul 1973, este de pe acum in bună măsură realizat. De pildă, au fost efectuate lucrări masive pentru mai buna gospodărire și conservare a fondului funciar ; construcțiile de școli, cămine culturale, dispensare, băi s-au executat și ele aproape integral, în prezent, deputății, împreună cu comitetele de cetățeni, stabilesc și dezbat cu locuitorii satelor acțiunile și lucrările ce se vor executa în 1975, prin muncă patriotică, pentru mai buna gospodărire și înfrumusețare a............... .  ”acest scop mai multe experiență fruntașe, la .. .cipe atît deputății, cît și cetățenii din comunele cu rezultate mai modeste, astfel îneît să dinamizăm întreaga viață obștească a satelor".

localităților. în vom organiza schimburi de in comunele care să parti-

Gh. CÎRSTEA 
Constantin PRIESCU
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O unică voință mobilizează energiile tuturor colectivelor din economie

Hărnicia și buna organizare -

cheia recuperării restanțelor
La sfirșitul lunii octombrie, la întreprinderea de utilaj alimentar din Slatina restanțele însumau mai multe milioane de lei. Prezenți în aceste zile în întreprindere, aveam să constatăm că, pretutindeni, în toate sectoarele de producție se muncește intens, fără răgaz, obți- nîndu-se rezultate remarcabile.— întregul colectiv este hotărit să recupereze pînă la sfirșitul anului integral rămînerile în urmă, ne spune directorul I.U.A. Slatina, ing. Ion Mazăre. De altfel, în luna noiembrie, restanțele existente la sfirșitul lunii octombrie au și fost recuperate în proporție de 50 la sută. A fost o lună record, așa cum va fi luna decembrie.— Practic, pe ce se întemeiază o atare afirmație ?— în aceste zile, conducerea întreprinderii, împreună cu organizația de partid, a stabilit în acest scop un plan temeinic, concret, de acțiune. în principal, este vorba de întocmirea unor programe de fabricație amănunțite, cu sarcini concrete pentru fiecare atelier și Ioc

Decembrie - luna unei producții record
La finele lunii noiembrie. întreprinderea de utilaje și piese de schimb din Suceavă înregistra însemnate restanțe față de plan. Realizările la producția globală industrială erau sub prevederile planificate pe 11 luni cu 11,9 milioane lei, iar la producția-marfă — cu 5,4 milioane lei. Din cauza acestor restanțe planul productivității muncii era îndeplinit numai în proporție de 97,1 la sută.— Situația nu mai putea continua — ne-a spus ing. loan Nemțișor, directorul întreprinderii. Zilele a- cestea, de mare avînt în muncă, generat de hotărîrile Congresului al XI-lea al P.C.R., de îndemnul secretarului general al partidului, au marcat și în unitatea noastră un ritm nemaiîntîlnit de lucru, o energică concentrare de forțe. Trebuia să lichidăm o seamă de lipsuri interne, cum ar fi abaterile de la 

Trei dintre lucrătorii de frunte de la întreprinderea metalurgică din Bacău, care prin rezultatele obținute zi de zi in muncă constituie exemple demne de urmat. în prima fotografie : muncitorul de înaltă_calificare Florin Baca ; în fotografia din mijloc — muncitoarea Angelică Prisecaru, iar în fotografia din dreapta — muncitorul Constantin Lăcătușu. „Asemenea lor, întregul colectiv al unității noastre — ne spunea secretarul comitetului de partid, Mihai Caraiman — este hotărit să încheie anul 1974 cu sarcinile de plan integral îndeplinite. Pentru aceasta acționăm energic în vederea perfecționării continue a tehnologiilor de fabricație, ridicării pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor, măsuri de care depinde, în bună parte, și realizarea ritmică a planului pe anul 1975, încă din primele zile" Foto : E. Dichiseanu
\________________________________—________________________________/

de muncă. Zi de zi se urmărește îndeplinirea sarcinilor ce derivă din programele amintite, modul în care se realizează planul la fiecare produs în parte.Din discuția avută cu secretarul comitetului de partid, Gheorghe
...demonstrează experiența întreprinderii 

de utilaj aiimentar din Slatina

Marin, cu alte cadre de conducere din întreprindere, am desprins că acțiunile inițiate se materializează efectiv în viață, că rezultatele obținute în producție în aceste zile sint cele scontate, ceea ce oferă certitudinea că restanțele vor fi recuperate în totalitate, pînă " la sfirșitul anului. Totodată, mai notăm și alte măsuri care s-au luat în întreprindere pentru buna desfășurare a activității, creșterea ritmului de producție. Ele sînt, deopotrivă, de natură politică și teh- nico-organizatorică. Concret, aces

disciplina muncii și tehnologică, cu influențe negative asupra indicelui de folosire a mașinilor-unelte, precum și slaba funcționare a compartimentului privind colaborările. A- poi și unele neajunsuri determinate 
...își propune înfreprinăerea de utilaje 

și piese de schimb din Suceava

de factori externi, între care nominalizarea cu mare întîrziere a producției acestui an, precum și faptul că proiectantul — I.P.C.C.H. București — a prevăzut, pentru anumite utilaje, acționări electrice, pneumatice sau hidraulice care au fost o- mologate de întreprinderi constructoare de mașini-unelte și electrotehnice la mult timp după termenul contractual. Pe baza sprijinu

tea se referă la întărirea muncii politico-organizatorice în scopul întăririi disciplinei în producție, la o serie de acțiuni privind ridicarea gradului de pregătire profesională a lucrătorilor ș.a.Continuăm Investigațiile în sec

țiile de producție. Ne oprim la atelierul de cazangerie. Aici remarcăm activitatea rodnică a echipei conduse de maistrul Comeliu Popescu. Cei 34 de membri ai echipei sînt hotărîți să dea peste plan, pînă la sfirșitul lunii, 3 motoare de diferite capacități pentru fabricile de zahăr.Și echipa condusă de maistrul Ianoș Deneș se înscrie în rîndul fruntașilor. Din cele 11 cuptoare de pline produse de ei, 8 au și fost expediate spre fabricile de pîine din București, Satu-Mare, Iași ș.a.

lui direct, nemijlocit al comitetului județean de partid și al centralei de resort, asemenea deficiențe au fost in mare parte înlăturate. Indicele de folosire a mașinilor-unelte, de pildă, a crescut la 81 la sută și 

există premise să sporească în continuare. A fost substanțial îmbunătățită activitatea de colaborare, astfel că, acum, comenzile ce depășesc capacitățile și posibilitățile întreprinderii se execută operativ in alte întreprinderi. Nu mai insist asupra măsurilor de ordin politic și organizatoric întreprinse de comitetul de partid, care concentrează într-un singur șuvoi eforturile 

La 24 decembrie, după cum ne spunea maistrul Deneș, se vor livra ultimele comenzi ale acestui an.în hala de cazangerie, pe unul din panouri citim : „Omul sfințește locul, omul ești tu". într-adevâr, faptele, rezultatele echipelor amintite vin să confirme că cele scrise nu au rămas o simplă lozincă. Și nu numai pentru oamenii din a- ceastă secție, ci pentru toți lucrătorii de la I.U.A. Slatina. O dovedesc rezultatele de zi cu zi obținute aici, hotărîrea acestui tînăr colectiv de muncă de a nu precupeți nici un efort pentru a încheia anul economic 1974 cu sarcinile de plan îndeplinite integral. Așa cum ne spunea ing. Nicolae Spînu, secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R., în această întreprindere sînt create toate condițiile tehnico- organizatorice, există o voință unanimă pentru lichidarea rămînerilor în urmă și, în același timp, se acționează energic pentru o pregătire temeinică, sub toate aspectele, a producției anului 1975.
Ion LAZAR

colectivului unității noastre in scopul recuperării totale a răminerii în urmă.Efectul acestor acțiuni ? înregistrarea unei producții record : de la 9 milioane lei în august, la 22 milioane lei în decembrie (ultima cifră reprezentînd capacitatea proiectată a întreprinderii). Sigur, alta ar fi fost situația dacă centrala ar fi sprijinit din timp unitatea suCe- veană, dacă ar fi, acționat cum procedează acum, în aceste zile de decembrie. La întreprinderea din Suceava mai există unele greutăți, dar comuniștii de aici, toți oamenii muncii sînt ferm hotărîți să le depășească, pentru ca pînă la finele anului planul să fie îndeplinit integral.
Gheorghe PARASCAN
corespondentul „Scînteil"

Zile pline de lucru pe șantierul unor noi obiective de la întreprinderea de mașini grele din București 
gine : se toarnâ betonul la structura turnului de râcire a apei industriale

Problema nr. 1
-sosirea utilajelor tehnologicePe platforma Combinatului siderurgic din Galați, 7 obiective au termene de punere In funcțiune în acest an. Se apreciază că numai 3 dintre ele (secția de dolomită sintetizată, extinderile de la Slebing și de la laminorul de benzi la rece) ar putea să producă pînă la sfirșitul anului.— în ceea ce ne privește, ne spunea inginerul Ovidiu Velehorschi, director tehnic al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați (constructorul acestor obiective), am luat din nou, acum, o serie de măsuri pentru reducerea rămînerilor în urmă : se lucrează neîntrerupt, zi și noapte, am suplimentat efectivele de montaj mecanic, instalații și electric, am asigurat pregătirile pentru iarnă, pentru continuarea activității într-un ritm ridicat pe timp friguros. însă, cauza principală care a dus la, înregistrarea acestei situații necorespunzătoare o constituie livrarea cu mare

Se pot preda la timp obiectivele 
cînd furnizorii nu respectă termenele?După ultimele calcule, pînă la finele anului, constructorii Fabricii de zahăr de la Țăndărei (T. C. Constanța) vor efectua peste plan lu-, crări în valoare de peste 13 milioane lei. Pentru a se menține, în continuare, același ritm alert de lucru este necesară și contribuția unor furnizori de materiale și utilaje. O serie de furnizori n-au respectat termenele contractuale. De menționat că printre restanțieri se numără și două unități din județul Ialomița. întreprinderea de materiale de construcții din Călărași, bunăoară, a depășit termenul de livrare la 37 piese mari (grinzi și stilpi din beton). Recepționînd semnalul Comitetului orășenesc de partid Țăndărei, colectivul de la I.M.C. Călărași s-a angajat ca, pină la 15 decembrie, să lichideze toate restanțele. La fel au procedat și muncitorii de la I.M.A.I.A. Dragalina, care au contractat executarea unui cazan.— Facem un apel fa uzinele „Balanța" din Sibiu — a spus tovarășul Jean Duțu, prim-secretar al Comitetului orășenesc de partid Țăndărei — să trimită de urgență cele două cîntare automate, al căror termen de livrare era 7 și 27 august, pre

întîrziere și, uneori, cu defecțiuni ■ utilajelor de către furnizori.Beneficiarul, prin tovarășul Ion Veștemeanu, inginer-șef pentru probleme de investiții la combinatul siderurgic, aduce noi precizări :
...subliniază constructorii 

de pe platforma
Combinatului siderurgic 

clin Galați

— Există încă un număr însemnat de furnizori care nu și-au onorat integral angajamentele față de noi : întreprinderile „23 August", de elemente de automatizare și „Vulcan" din București, întreprinderile „Progresul" Brăila, „Unio" 

cum șl dozatoarele. De asemenea, „Tehnofrig" Cluj a tntîrziat cu peste 2 luni expedierea a 4 mașini de tăiat sfeclă și a unei balanțe". Dar problema cea mai dificilă, în momentul de față, o constituie lipsa
...înfreabă beneficiarii 

unor investiții 
din agricultura județului 

Ialomița

fermelor pentru închiderea halei de fabricație (furnizor : întreprinderea de tabliere metalice de la Pitești).La indicația biroului comitetului județean de partid, activiști ai comitetului județean, împreună cu constructorii, beneficiarii și organele locale de partid, intervin la fața locului, pe șantiere, pentru accelerarea ritmului luerărilor de investiții. Iată un exemplu : complexul de taurine de la I-A.S. Ivăncștl trebuia să fie recepționat la 30 noiembrie a.c. La această dată însă- constructorul (Trustul de construc

Satu-Mare, de celule Băileș canică — Timișoara, metalm Aiud, de construcții de maș> șița și altele. Noi, direct s; intermediul ministerului, al lei, am apelat în perman, conducerile acestor unități ec<_ ce. O facem și de data acea speranța că-și vor onora, în t*. cel mai scurt, datoriile pe care au față de Combinatul siderurgic din Galați.Cadre de conducere din Ministerul Industriei Metalurgice, din centrala de resort au venit in repetate rînduri la Galați, pentru a analiza stadiul punerilor în funcțiune, situația livrărilor de utilaje, motiv în plus pentru a considera că, în aceste zile, situația se va îmbunătăți. Rămîne, deci, ca furnizorii să,,livreze utilajele în timpul cel mai'scurt și de bună calitate.
i Dan PLAEȘU

corespondentul „Scînteil"

ții pentru agricultură și zootehnie din București) mai avea de execu-"' tat pardoselile, aleile betonate din interiorul grajdurilor, instalațiile sanitare și electrice. Lucrările erau rămase în urmă și la centrala termică și la silozurile de suprafață. Măsurile au fost stabilite pe loc și s-a trecut la înfăptuirea lor. „In prezent — ne comunică ing. Constantin Sprîncenatu, directorul I.A.S. Ivănești — pe șantier se află 200 de constructori, care fac tot ce le stă în putință ca, pină la 14 decembrie, lucrările să fie Încheiate".Există șl unele unități unde lucrările se tărăgănează de mai mult timp. La cooperativa agricolă din satul Gildău, cooperativa de construcții „Viitorul" Călărași trebuia să termine grajdul de 118 capete taurine la 10 octombrie 1973. Pînă acum s-au realizat doar pereții șl acoperișul din prefabricate. O construcție similară în același stadiu (termen 20 august 1973), în care este angrenat același constructor, se află la C.A.P. Boreea. Cînd vor 
fi recuperate restanțele și la aceste noi obiective ?

Lucian CIUBOTARII
corespondentul „Scînteli"

Contractele de livrări
vor fi integral onorateCu greu l-am prins, pentru o scurtă discuție, pe tovarășul Toma Oprea, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești. „Ne presează extraordinar timpul — ne explică el cu sinceritate. Nici o lună nu mai avem pină la sfirșitul anului și colectivul nostru are de recuperat unele în- tîrzieri în ce privește livrarea produselor pentru export. Ne-am mobilizat cu toții, ne încordăm voința și forțele pentru a ne îndeplini integral sarcinile de plan, diferite instalații de foraj, alte utilaje și agregate, cu termene de livrare pînă la finele anului, trebuie să fie neapărat expediate clienților străini.— Ce se întreprinde de către organizațiile de partid, de către comuniști, desigur, în afara măsurilor tehnico-organizatorice, pentru a ridica la maximum, în aceste zile, randamentul mașinilor, productivitatea muncii oamenilor ?— In primul rînd am renunțat la diferite adunări, ședințe, pentru că timpul este foarte scump, acum. Munca politică se desfășoară nemijlocit la fața locului, în contact direct cu oamenii, pornindu-se de la problemele concrete ce se cer rezolvate. Iată un exemplu edificator: membrii comitetului de partid au acum sarcina să răspundă direct de realizarea unor instalații din graficul de livrare. Așa, bunăoară, tova

rășul Avei Tamaș, locțiitorul meu, răspunde de instalațiile ce se execută în sectorul mecanică I. Dimineața, împreună' cu șeful secției, analizează, |în maximum 10 minute, ce s-a făcut și ce nu, ce dereglări s-au ivit, cum trebuie să se intervină pentru perfectarea procesului de lucru al zilei următoare. De
...se angajează colectivul 

întreprinderii „1 Mai" 
din Ploiești

asemenea, î-am scos din birouri pe , comuniștii de Ia unele servicii funcționale și fac treabă bună în sectoarele de producție, acolo unde se poate constata mai operativ, pe viu. ce este de îndreptat. Economiștii, inginerii, tehnicienii — între care Vasile Sandu, Constantin Ion. Iulia Nițescu, de la organizarea producției — sînt mai utili acum, ei înșiși recunosc acest lucru, în sectoarele de prelucrare. Totodată, am întărit unele ateliere cu comuniștii cei mai buni. Astfel, inginerul Nicolae Păcuraru, de la secția mecanică I, a trecut la mecanică II, unde sînt unele greutăți ; inginerul Constantin Nicolae, de la atelierul 

de proiectare tehnologie, a fost repartizat la sectorul mecanică V, aici fiind neapărat nevoie de el.— Știm că întreprinderea întîm- pină unele greutăți în ce privește relațiile cu unitățile colaboratoare din țară. S-au întreprins și în acest domeniu acțiuni de ordin politic ?— Desigur. Bunăoară, avem legături directe cu comitetele de partid de la uzinele colaboratoare, apelînd la comuniștii de acolo să sprijine eforturile noastre pentru livrarea produselor la export în termen. Am găsit multă înțelegere, cel mai recent. Ia comuniștii din întreprinderea „Neptun" și întreprinderea mecanică din Clmpina. Colectivele respective, încordîndu-și eforturile, au reușit să treacă peste unele deficiențe proprii, livrîndu-ne piesele și subansamblele restante, îmi este proaspătă in minte acțiunea comună a comitetului uzinal de la noi și a celui de la întreprinderea vecină, de utilaj chimic. Ne-am sfătuit împreună și am găsit rezerve, pentru că noi, cei de la întreprinderea „1 Mai", să forjăm mai multe inele pentru rulmenții grei, iar întreprinderea de utilaj chimic să ne livreze mai mulți rulmenți, acum cînd avem absolută nevoie. Nu pot să nu vorbesc și de ajutorul primit din partea biroului Comitetului județean de partid Prahova. Tovarășul prim-secretar. 

alți tovarăși, acolo unde noi nu am reușit, au intervenit ei. Este vorba mai ales de apelul adresat unor comitete județene de partid — Hunedoara, Alba, Galați — care, înțele- gind importanța exportului în termen al instalațiilor de foraj, au mobilizat comuniștii din unitățile furnizoare pentru a ne trimite urgent subansamblele, ansamblele, materiile prime așteptate.— Există și o muncă politică, ca să spunem așa, de însuflețire, de ținere trează a conștiinciozității, a elanului muncitoresc ?— N-am avut timp să elaborăm nici lozinci și nici gazete de perete de amploare, pretențioase. Se folosește ideea simplă, concretă, scrisă cu creta pe panouri. De pildă, muncitorii de la sectorul V au elaborat alaltăieri, singuri, următoarea lozincă : „După Congresul partidului, munca să ne fie mai rodnică ; să terminăm pînă Ia sfirșitul lui decembrie cele 10 agregate de cimentare A.C.-400, destinate exportului". \— Toate aceste eforturi conjugate, la ce rezultate au dus pină acum ?— în primul rînd, s-a obținut u creștere a productivității muncii și, nemijlocit, a producției in atelierele noastre. în al doilea rind, s-au găsit noi rezerve incit sa se realizeze in plus, față de sarcinile de plan inițiale, 35 instalații de comandă hidraulică, peste 1 700 sape cu role și o mare cantitate de piese de schimb. Vom căuta, în continuare, printr-o muncă politică operativă și directă, să ținem treaz entuziasmul oamenilor, să întărim hotărîrea lor de a munci cu și mai mare spor, Incit pînă la finele anului toate• restanțele la export să fie lichidate.
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteli"

Mărfurile sint ambalate, acum centrala

— în atmosfera de puternic entuziasm in muncă, determinată de lucrările Congresului al XI-lea al P.C.R. — ne-a spus tov. Gheorghe Stanca, secretarul comitetului de partid de la Combinatul de prelucrare a lemnului din A- rad — colectivul nostru de muncitori, tehnicieni șl ingineri a obținut în 11 luni din acest an bune rezultate economice. Practic, el a reușit să-și îndeplinească sarcinile de plan la producția globală in proporție de 100,4 la sută, iar Ia producția marfă — în proporție de 101,1 la sută. însemnate depășiri s-au obținut la producția de mobilă, cherestea ș.a. Sînt rezultate care, firește, bucură întregul colectiv ; cu toate acestea, din calculele făcute de noi la începutul a- cestei luni se desprinde că în luna decembrie, deci, pe întregul an. vom înregistra un minus de producție față de plan.— Care sînt cauzele ? Cum este posibil ca tocmai 'acum, în luna decembrie, să se consemneze ră- mineri în urmă 7— O atare situație este determinată de neintrarea în funcțiune a secției de tapițerie de la noua fabrică de mobilă stil și tapițerie din cadrul combinatului, precum și de neatingerea la termen a parametrilor proiectați de către noua fabrică de PAL. datorită livrării cu întîrziere a celui de-al doilea tocător cu care este dotată fabrica, care abia la începutul acestei luni a in

are cuvîntultrat în probe tehnologice. Desigur-, noi, comuniștii, nu ne putem împăca cu o asemenea stare de lucruri. Am luat măsuri de a ajuta constructorul cu echipe de montori la secția tapițerie, pentru urgentarea punerii în funcțiune a utilajelor. Hotărîrea noastră este să facem totul ca. nerealizarea de la sfirșitul anului să fie minimă. Or-
...sesîzează Combinatul 

da prelucrare a lemnului 
din Arad

ganizațiile de partid din secții, ca de altfel și comitetul de partid din combinat au trecut efectiv. în a- ceste zile, la repartizarea unor noi sarcini concrete fiecărui comunist ; s-a luat măsura ca sarcinile de plan zilnice să fie bine cunoscute, la fiecare loc de muncă, de către fiecare muncitor, procedîndu-se totodată la perfecționarea sistemului de urmărire a modului cum sînt realizate aceste sarcini. Desfășurăm o intensă activitate politico- educativă în rîndul lucrătorilor, munca de la om la om, agitația vizuală fiind principalele mijloace folosite în acest sens. Ptactic, prin toate acestea urmărim fructificarea tuturor rezervelor producției pentru obținerea de sporuri care să a

tenueze restanța datorată activității slabe in domeniul investițiilor.— Și, totuși, ce soluții se întrevăd pentru încheierea cu succes a anului economic 1974 la toate capitolele planului 7— Facem tot ceqa ce este posibil pentru a nu avea restanțe mari la producția globală șl marfă. Din păcate. nu același lucru putem spune despre realizarea planului la export. Datorită răminerii în urmă pe 11 luni, se prelimină că planul anual nu va fi îndeplinit integral. Procentele în minus pe care Ie preliminăm s-ar putea însă recupera dacă Centrala de prelucrare a lemnului din București, prin întreprinderile „Tehnoforest-export" și „Ex- port-lemn", ar asigura desfacerea mobilei și PAL-ului produse de noi. Sint convins că apelul nostru ferm va fi înțeles în mod corespunzător, mai ales că, în aceste zile. în combinat s-au aflat tovarășul inginer Florin Cristescu, director general al Centralei de prelucrare a lemnului din București, și alți delegați din centrală, cu care am reanalizat posibilitățile existente pentru depășirea planului în celelalte secții și locuri de muncă, în scopul diminuării nerealizărilor cauzate de nepune- rea în funcțiune Ia termen și la întreaga capacitate a noilor obiective din investiții.
Constantin SIMION
corespondentul „Scînteil"



PAGINA 4 SCINTEIA — marți JO decembrie 1974

*

POLICALIFICAREA
un răspuns la terințele legării00

PROGRAMUL I

Mțmtulai de
8,30 Curs de limba germană.
9,00 Teleșcoală.

10,00 * ..................
10,30

„MISIUNEA NOASTRA
ESTE MENIREA NOASTRA"

Programul Partidului Comunist Român, referindu-se la obiectivele din domeniul învățămîntului, pregătirii profesionale de, muncă, arată : carea, capacitatea de a ușor de la o specialitate la o activitate Ia alta, va reprezenta o schimbare calitativă în caracterul diviziunii muncii, contribuind atît la dezvoltarea liberă a personalității u- mane, cit și la satisfacerea în condiții superioare a interesejor și cerințelor generale ale societății". Se știe că* punctul de plecare al policalificării îl reprezintă orientarea învățămîn- tului spre o legătură tot mai strinsă cu producția, participarea efectivă a profesorilor și elevilor la activitatea productivă. De aceea, fiecare școală — de orice grad și profil — va trebui să devină șt o unitate de producție, asigurind elevilor pregătirea practică corespunzătoare. Indicînd să se acționeze pentru realizarea unui profil larg al liceelor, al învățămîntului general; renunțîndu-se la fărîmițarea spec’ ti? ca ir

al a forței „Policalili- trece mai la alta, de
cauză a exagerărilor în specializarea pregătirii cadrelor de muncitori.Fără indoială că problema policalificării capătă noi valențe și are repercusiuni deosebit de importante maj ales in sfera producției materiale, învățămintul constituind — așa cum s-a mai spus — doar un punct producției este che- de

'țățllor, documentele de par- i vedere tocmai necesitatea mtul de liceu să aibă cu- •iltilaterale pentru a putea 'eritele domenii de activi- 'ustriei, agriculturii, eco- .te sectoare ale societății 'liste, fără o școlarizare intermediară la loculfărîmițării specialităților .că în considerație și in „„ activității școlilor profe- e, care vor trebui să asigure itirea cadrelor de muncitori ca- icați pentru toate sectoarele de ac- tate. Dacă luăm în considerare ’niul așchierii metalelor, de e- u, și analizăm calificarea mun- r în școlile profesionale de pe ’reprinderile din ramura con- de mașini, vom abserva că clase separate de strun- ori, frezori, rectificatori i mers chiar mai departe, ’-se strungari caruseliști, :ti, după tipurile de mape care urmau să lucre- ■cate, asemenea situații mai ,rin unele ■ locuri — și nu domeniul așchierii metale- n domeniul pregătirii electri- .or, a muncitorilor constructori hiar pentru agricultură. Poate, de cea, nu ar fi rău să se revadă, încă mai atent, nomenclatoarele de meii pe ramuri și pe total economie, entru că s-ar putea ca și diversificarea acestor nomenclatoare să fie o

de plecare. în sfera materiale, policalificarea mată să rezolve o serie bleme legate de o cît mai mare adaptabilitate Ia cerințele producției, inclusiv alinierea acesteia la cerințele pieței într-o anumită etapă, de introducerea tehnicii noi, de folosirea mai judicioasă a utilajelor, de diversificarea producției și, în ultimă instanță, de creșterea productivității muncii. Un lucrător cu o pregătire temeinică, polivalentă, intr-un anumit domeniu, va putea să asigure, fără vreo perioadă îndelungată de adaptare, o gamă largă de operații manuale sau pe mașini, va putea răspunde eficient Ia orice modificare de program de fabricație, de sortimente, sau chiar in cazul extrem al unei reprofilări. El va fi un prețios ajutor în cazul lipsei unor categorii’de muncitori sau în cazul intrării în reparație a unor u- tilaje. Trebuie să recunosc că și în întreprinderea noastră au fost cazuri cînd mi s-a cerut să plătesc in regie strungari piu, pentru că erau intrase în Am replicat că xistă strunguri paralele care nu sînt încărcate în schimbul III și mi s-a răspuns că muncitorii respectivi sînt specializați pentru lucrări pe strunguri Carusel...Am fost la un moment dat confruntați cu situația renunțării la fabricația unui produs de serie mare, care se executa înțr-un atelier integrat, ca urmare a intrării în funcțiune a unei întreprinderi specializate și preluării de către aceasta a fabricației respective. Din fericire, in acest atelier problema calificării și policalificării nu ne-a creat dificultăți ; au fost preluate, din mers, alte produse din profilul întreprinderii, precum și o serie de produse noi, asimilate recent.Aceste exemple sînt tipice pentru problema pe care am supus-o discuției. Ele relevă că policalificarea constituie un aspect al pregătirii profesionale, care depinde în primul rînd de asigurarea unor condiții organizatorice. în același timp, însă, se dovedește că rezultatele bune așteptate -

pro-

caruseliști, de exem- utilajul pe care lu- reparație planificată, în același atelier e-

depind și de unele condiții subiective, de o anumită mentalitate care trebuie reconsiderată. Au existat și mai există idei cu suport in dorința corectă a utilizării maxime a timpului de citorii sească pentru apărut zări", ajungîndu-se de exemplu pină la aceea de... ungă tor de mașini. S-au cerut chiar și curățitori de șpan, ca să nu mai vorbim de înmulțirea pregătitorilor de locuri de muncă. Exceptînd unele cazuri de utilaje speciale, mi se pare o aberație ca muncitorul strungar să aștepte pe altcineva să-i ungă, să-i curețe sau să-i întrețină curent mașina. Nu mă refer aici la reparații, deși in ideea policalificării am in vedere și o astfel de cunoaștere a mașinii de către muncitor, ineît in perioada dintre reparațiile planificate să nu se apeleze la secția mecano- energetică. Exemple, în" acest sens, pot fi încă date. Mă opresc numai la unul, care are haz. Existînd in rețeaua industriei locale meseria de spălător de autovehicule pentru șoferii de simbătă și duminică, au a- părut cereri și din partea șoferilor din întreprinderi (nu mă refer la I.T.B.) cu parc auto redus să 11 se angajeze spălător de mașini.în sfirșit, policalificarea trebuie a- liniată aspirației spre late, care aibă nere de pasiune și creație. Sub acest aspect, fiecare om al muncii din țara noastră este beneficiarul unor condiții de pregătire fără precedent, în totală gratuitate. Daeă partidul pune problema identificării școlii cu o u- nitate de producție, cu atît mai mult reciproca trebuie să fie adevărată și îndeplinită : unitățile de producție trebuie să fie adevărate școli de ridicare a calificării, de dobîndire a noi cunoștințe și meserii care cer o pregătire tehnică ridicată. Cu atît mai mult cu cit rezultanta generală a a- cestei acțiuni poate și trebuie să aibă profunde implicații pozitive pentru dezvoltarea întregii noastre societăți și creșterea venitului național, a nivelului de popor.

lucru — potrivit cărora mun- pe mașini trebuie să-și folo- întreaga capacitate numai operațiile active. De aici a ideea unei „supraspeciali-

oamenilor muncii creșterea cunoștințelor acumu- dorinței de a presta o muncă în personalitatea fiecărui ins să posibilități de reliefare, de pu- in valoare a aportului propriu

trai al întregului nostru

Curs de limba franceză.
Film artistic : „Atacul trenu
lui cu aur“. Producție a stu
diourilor cinematografice so
vietice. '
„Sublimul sentiment' 
portaj.
„Trandafir, făcea-te-al floa
re" — muzică populară. 
Telex.
închiderea programului.
Curs de limba rusă. 

16,30—17,00 Curs de limba engleză 
17,30 Telex.
17,35
17,55

12,05
12,15

18,05

re-

Micii meșteri mari.
Legile țării — legile noastre. 
Etic și juridic in lumina do
cumentelor Congresului al 
XI-lea al P.C.R.
Film serial pentru copil : 
„Douăsprezece luni" (II) — 
producție a studiourilor so
vietice.
Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.
1001 de seri : Atenție, copil I19,20

19,30 Telejurnal.
20,00

20,30

22,10
22,30

Documentele Congresului al 
XI-lea pe prima pagină a Re
vistei Economice TV.
Istoria comediei — Renaște
rea spaniolă. Exemplificare: 
„Castlllana" de Lope de Vega. 
24 de ore.
închiderea programului.
PROGRAMUL II

20,00 Film artistic : „Porumbelul” 
— producție a studiourilor 
japoneze. Scenariul și regia 
Nagisa Ohshima. Premieră pe 
țară.
Cîntă azi Întreaga tară. 
Drumuri pe cinci continente, 
închiderea programului.

21,05
21.30
22.30

Descoperiri
arheologiceIn timp ce harnicii constructori bucureșteni înalță pe verticală noi edificii, cercetătorii Muzeului de istorie al municipiului București coboară în adincul veacurilor, de unde scot la lumină vestigii ce atestă vîrsta străbună a Cetății lui Bucur. Ultimele rezultate ale cercetărilor sînt opt locuințe getice, precum și gronile rituale din apropierea lor, datînd de peste 2 000 de ani, descoperite în cartierul Bucureștii Noi. Astfel, atestarea documentară a existenței unor vechi populații pe actuala vAtră a Capitalei se îmbogățește cu noi și convingătoare argumente materiale, după ce recent a fost scoasă la suprafață, în preajma podului Străulești—Mogoșoaia, o așezare din secolul III i.e.n. (Agerpres)

Slujitorii artei muzicale în fața îndatoririlor ce le revin
din documentele Congresului ai XI-lea al,P. C. R.Au trecut puține zile de la încheierea celui de-al XI-lea Congres al partidului.. în agenda de lucru a fiecărui compozitor s-au așternut planuri de lucru, idei fructuoase desprinse din Programul partidului, idei ce în curînd vor prinde viață, vor germina lucrări de amplă rezonanță, menite să răspundă chemării Raportul prezentat la Congres a oglindi istoria poporului uriașa operă socială făptuiește in pre'zent, mii noastre.

din■ de. i nostru, pe care o în- realitățile vre-
împlinirea ro- 
vastul proces

— Cum vedeți
lului muzicii în ____ .
de educare patriotică, estetică a 
maselor relevat de Congresul 
partidului ?— Propun să legăm discuția despre educație prin muzică, prin artă in general, de noțiunea de accesibilitate. Este o problemă valabilă în toate domeniile artei : pictură, teatru, literatură, și care se ridică cu și mai mare acuitate pentru arta sunetelor. O întrebare trebuie să călăuzească strădaniile oricărui creator : arta trebuie să apară ca un răspuns direct, ca o consecință a doleanțelor ascultătorilor de toate categoriile sau să deschidă drum acestora? Arta, cred eu, trebuie realizată Ia acel nivel de accesibilitate incit să fie înțeleasă de toți oamenii; dar, în același timp, să devină o permanentă invitație către exigență, pentru public, astfel ca acesta să-și sensibilizeze înțelegerea, să aibă acces Ia valorile artei muzicale românești și universale, Ia marea muzică.

— Pentru a ajunge la „marea 
muzică", după cum ați spus, tre
buie urcate importante trepte 
de inițiere, educație...— Mai mult, aș spune, printr-un efort intelectual și de voință, cu o mare disponibilitate față de sugestiile exterioare care vor crea ambianța și condițiile de, apropiere de adevăratele valori ale muzicii. Problema accesibilității se leagă strîns, indisolubil. de învățămîntul muzical, în procesul vast de educație a tineretului. Mai clar, de obiectul Muzica, în în- vățămîntul de toate gradele și în toate formele de învățămînt, inclusiv cel tehnic. S@ pune, de asemenea, problema acută a profesorului de

muzică, cadru didactic de specialitate, bine pregătit profesional, bine educat cetățenește, înflăcărat patriot, conștient de înalta misiune pe care o are în transformarea societății noastre; profesorul de muzică — ur- mînd tradiția pozitivă a înaintașilor care, adesea, într-o ambianță ostilă „dexterităților", au. încălzit inimile tineretului de odinioară cu vraja artei sunetelor, formind devotați iubitori ai muzicii ; profesorul de muzică — ce trebuie să formeze astăzi publicul de miine, membri activi in sălile de concert, în ansamblurile corale de la orașe și sate. în orches-

Cum apreciați contribuția com
pozitorilor noștri ca participanți 
activi la acest amplu proces de 
educație ?— Noi românii avem unul din cele mai bogate fonduri tradiționale de muzică populară. O muzică plină de expresie, de inedit, un adevărat fond umanist nară a muzică creatori spirație.

Convorbire cu
Ion DUMITRESCU

președintele Uniunii compozitorilor

tre de amatori, în mici formații de cameră. Avem în țară sute profesori entuziaști cu' credință arta,tru educarea patriotică, artistică a tinerelor generații. Acestor oameni le datorăm educația muzicală a poporului nostru, pentru ca apoi, pe această bază, să înflorească creația muzicală contemporană. Și dacă în- vățămîntul, după cum se dovedește, trebuie să-și spună mai eficient cu- vîntul în acest sens, să nu uităm importanța „ciclurilor de inițiere", emisiunilor speciale, concertelor-lecție, conferințelor, medalioanelor pe care Radioteleviziunea, instituțiile muzicale le au programate în activitatea lor curentă. Să adăugăm activitatea cercurilor de iubitori ai muzicii în marile întreprinderi din țară, deplasarea în întreprinderi și instituții a artiștilor interpreți — mijloace care, bine organizate, bine conduse, pol contribui și ele la dezvoltarea gustului și dragostei pentru muzică.

de care slujesc fac totul pen-

— Muzică-educație, relație 
care ajută la definirea artei su
netelor. Enescu spunea că : „fie
care artist contribuie cu talentul 
său, cu munca sa în cultivarea 
frumosului, care este menit să 
dea un impuls pornirilor mai 
nobile ale sufletului omenesc".

legat strins de viața mile- . poporului nostru. Această populară constituie pentru o sursă inepuizabilă de in- un model viu și puternic. Trăim acești ani efervescenți și viața este o generoasă sursă de inspirație. Compozitorii au răspuns prompt la chemările partidului. Se străduiesc să dea creației'muzicale românești o strălucire și un sens superior în fața oamenilor din țara noastră și a celor de peste hotare. Discutînd despre educația oamenilor, formarea profilului moral al cetățeanului, educația tineretului prin mijlocirea și contribuția muzicii românești, reies clar sarcinile și menirea pe care creatorii noștri de muzică Ie au. îmbogățirea treptată a muzicii românești cu genuri accesibile — muzică corală, muzică ușoară de calitate, muzică simfonică pentru toate gradele de înțelegere, vocal-simîonică, opere, o- perete, cu tematică revoluționară, pline de optimism — constituie preocuparea de căpetenie și sarcinile planificate ale Uniunii compozitorilor. Muzica românească pe terenul bogat umanist al creației populare, inspirată din realitățile vremii, este o muzică umanistă, care cîntă omul eu năzuințele, cu elanurile lui, o muzică ce se adresează publicului larg. Sintem mîndri, ca artiști, ascultînd chemarea rostită de secretarul general al partidului la Congresul al XI-lea : „Scriitorii, pictorii, compozitorii, toți slujitorii artei și literaturii nu-și vor precupeți munca și talentul pentru a crea noi opere valoroase, pătrunse de umanism revoluționar, de un robust umanism social, care să redea in forme cit mai preocupările și frămîntările, (ele și aspirațiile poporului Sintem mîndri și conștienți cinile ce ne revin. Misiunea este menirea noastră. Sarcinile ce ne revin sînt pași siguri spre viitorul unei arte muzicale de mare rezonantă.

variate dorin- nostru". de sar- noastră
Smaranda OȚEANU

Constanthi RAK5UTI 
întreprinderii de mașini

Dr. incj. 
directorul 
electrice București

25 DE ANI

(Ni-

Festivalul filmului la sate
în-

mare amploare
!

de- in lu-

„SINAIA - 100

Economisirea

ROMÂNIA-FILM prezintă o producție 
a Casei de filme trei

Duminică, viața cultural-artistică a municipiului Brașov a fost marcată de un eveniment deosebit : sărbătorirea a 25 de ani de la înființarea Teatrului dramatic și a Filarmonicii „George Dima". La festivitatea care a avut loc cu a- cest prilej a luat parte tov. Virgil Trcfin, prim-secrețar al Comitetului județean de partid Brașov.Alocuțiunile rostite au reliefat contribuția celor două colective la transpunerea în viață a politicii partidului nostru, Ia formarea și educarea omului nou, la îmbogățirea lui spirituală, la dezvoltarea gustului pentru artă. în aceeași zi a avut loc vernisajul expoziției „Retrospectivă teatrală și muzicală bra- șoveană" și a fost prezentată în premieră absolută piesa dramaturgului Dăn Tărchilă, „Sărutul".Șirul manifestărilor prilejuite de acest dublu jubileu ya continua de-a lungul întregii săptămini. colae MOCANU).

tori, folcloriști, cadre din domeniu’ activității cultural-artistice. (Virgil TĂTARU). energsei

„CÎNTEC NOU 
IN MEHEDINȚI"

Perla Carpaților, cum i se spune stațiunii Sinaia, a împlinit 100 de ani de la atestarea sa cumentară ca localitate cu nume. Cu acest prilej, sub consiliului local al Frontului tății Socialiste, au loc, timp săptămină, la Casa de cultură, alte săli de spectacole, pe stadion, manifestări cultural-artistice dedicate evenimentului. Deschiderea a- niversării „Sinaia 100“ a fost marcată de o sesiune de comunicări științifice. Au avut loc, de asemenea, o gală de filme turistice sub genericul „Perla Carnaților" și vernisajul expoziției „Sinaia 100". în zilele de sărbătorire a centenarului vor mai fi organizate : medalioane literare, concursuri literar-artistice, spectacole ale echipelor de dansuri, ale formațiilor corale, concerte de promenadă în parcul stațiunii, drumeții documentare în jurul orașului și altele. (Constantin CAPRARU).

do- acest egida Uni- de o in

(Urmare din pag. I) 
_______________ '7 ’'omologarea cazanelor tip IP—01 de 50 t/h — proiectant I.C.P.E.T., furnizor întreprinderea „Vulcan din București — s-au întocmit grafice de executare a remedierilor, care însă nu au fost respectate. Abia în luna octombrie a.c. lucrările au fost terminate, urmînd ca in anul 1975 să se efectueze modificările tate din omologare la toate nele de acest tip care există nități. rezul- caza- in u-

in/or- s-au
ț

— După cum sintem 
mâți, in unele unități nu 
luat măsuri pentru utilizarea 
efectivă a tuturor resurselor e- 
nergetice secundare, economic 
recuperabile. Cînd se va gene- ; 
raliza, în toate întreprinderile, 
această acțiune deosebit de im
portantă ?

A început în întreaga țară Festivalul filmului la sate, importantă manifestare cul- tural-educativă, venită'' tradițională satele noastre în pile de iarnă.Aflat la cea de-a 18-a ediție și urmînd să se desfășoare în două etape,, pină la 23 februarie 1975, festivalul se înscrie în suita acțiunilor care își propun să contribuie la traducerea în viață a sarcinilor care revin cinematografiei din Programul partidului, la formarea o- mului nou al societății socialiste, la promovarea in rîndul milioanelor de spectatori a principiilor eticii și echității socialiste.Fondul bogat de filme artistice existent la întreprinderile cinematografice județene — circa 600 titluri — precum și un mare număr de filme documentare — aproape 700 permite unor programe tive, de o mare rietate tematică genurilor.O preocupare ritară la actuala tie a festivalului constituie r&a intensă a filmelor din producția națională — unele din ele constituind premiere pentru rețeaua cinematografică sătească — printr-o diversitate de acțiuni cultural-educative, care depășesc cadrul unor simple prezentări ale filmelor : intîlniri cu actorii șl realizatorii, simpozioane, recenzii, concursuri etc. Sînt

titluri — va asigurarea atrac- va- a$1prio- edi- o promova-

de asemenea prevăzute acțiuni speciale destinate copiilor și tineretului, unele dintre ele in colaborare cu școlile, cu bibliotecile comunale.în acest an. întreprinderile cinematografice județene împreună cu organele locale de resort (direcțiile agricole și u- niunile cooperativelor agricole de producție) au luat o serie de măsuri organizatorice suplimentare pentru .valorificarea cientă a sprijinul tului agridol de masă, al propagandei agrozootehnice. Este un lucru necesar, ținînd seama că proiectarea acestor filme se poate transforma astfel în veritabile lecții practice, legate de specificul fiecărei localități.Materialele publicitare editate pe central de „România- film" — peste 80 000 afișe, 2 000 000 fluturași, un film-reclamă în 120 de copii — pte- cum și eforturile depuse de întreprinderile cinematografice au asigurat o largă poru- larizare actualei ediții a festivalului. Inițiativa, fantezia, soluțiile ingenioase au datoria să fie atribute cotidiene ale întregii activități culturale din această perioadă. Nu mai puțin importantă ne apare necesitatea unui control riguros. consecvent asupra modului cum este pusă în valoare baza materială a tivalului. Sălile minelor culturale, cinematografelor

efi-filmelor în invățămîn-

tești dispun de toate Condițiile pentru a deveni gazde primitoare pentru miile de iubitori ai celei de-a șaptea arte.Esențiale pentru buna desfășurare a festivalului ni se par a fi concentrarea eforturilor tuturor organizatorilor de pe plan . central și local, colaborarea optimă a tuturor forurilor competente, sub îndrumarea directă a organizațiilor de partid. Succesul unui asemenea program depinde in bună 'măsură și de felul cum intelectualii satului vor participa la acțiunile preconizate, de strădaniile lor de a transforma proiecția fiecărui film intr-un veritabil act de cultură, într-o manifestare complexă cu un accentuat caracter educativ.plan Organele județene și comunale au datoria să asigure desfășurarea in cele mai bune condiții a bogatului program anunțat, potrivit însemnătății politice a unei manifestări de asemenea amploare.Condițiile atit de favorabile create de statul nostru pentru pagarea in mase a o- perelor artistice pun din partea ce răspund de rețeaua cinematografică, a directorilor de cămine culturale, a intelectualilor de la sate, eforturi sporite, pentru ca festivalul să constituie o autentică reușită cultural- educativă, potrivit cerințelor formării și dezvoltării, conștiinței socialiste.

pro-im- celor

fes- că- ale să-

I

i,

Un zîmbet pentru mai tîrziu
Noul film românesc este biografia unui maistru oțelar, a unui tînâr 

comunist, care în lupta cu vechiul și inerția reușește să impunâ 
o valoroasă metodă de lucru, creația sa. Scenariul care abordează 
această problemă de muncă, de actualitate, 'Cu largi semnificații 
sociale, avind la bază date reale, este scris de Mihai Caranfil; re
gia : Alexandru Boiangiu; imaginea: Costache Dumltru-Foni; aran
jamente muzicale : Mihaela Sergescu ; decoruri; arh. Constantin Si- 
mionescu; costume: Oltea lonescu. în distribuție: Dumitru Furdui, 
Marin Moraru, Octavian Cotescu, Petre Gheorghiu, Ștefan Mihălles- 
cu-Brăila, Olga Tudorache, Dora Ivanciuc, George Motol, Ștefan Radof, 
Mircea Anghelescu, Mihai Mereuță, Costin Prlșcoveanu. Filmul poate 
fi vizionat in aceste zile pe ecranele Capitalei

La Drobeta Turnu-Severin a ... ceput festivalul „Cîntec nou în Mehedinți". Cea de-a 4-a ediție a acestei ample manifestări reunește în acest an participanți din 30 de județe, din toate zonele folclorice ale țării. Cu acest prilej, în foaierul teatrului s-a deschis expoziția de fotografii „Imagini din județele țării", care înfățișează frumusețile naturale ale patriei, marile obiective economice și social-culturale înălțate în ultimul deceniu. în cea de-a treia zi a festivalului va avea loc o dezbatere cu tema „Creația, circulația și valorificarea folclorului", la care vor participa cercetă-

PIONIERI! - FĂURITORI 
DE FRUMUSEȚICasa artelor din Sibiu găzduiește, începînd de duminică 8 decembrie, expoziția jubiliară „Pionierii — făuritori de frumuseți", organizată cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate a Casei pionierilor din Sibiu. Sutele de exponate — articole de uz casnic și gospodăresc, obiecte de artă, țesături, navomo- dele — sînt realizate de pionieri în cadrul diverselor cercuri, care au ca principal scon însușirea deprinderilor practice și pregătirea elevilor pentru muncă și viață. (Nicolae BRUJAN).

(Urmare din pag. I)sezon in agricultură — iată obiective practice, precise, pentru fiecare comunist, indiferent de funcția sa, fie el activist sau simplu membru de partid.Caracteristic comunistului este, totodată, fantul că împletește activitatea curentă cu largă, revoluționară, la sarcinile re ale mat să voluțlei muniștii — care prin însăși menirea lor socială sînt promotori ai noului — au înalta datorie de a se situa in primele rinduri ale luptei pentru însușirea și introducerea celor mai avansate cuceriri ale științei și tehnicii in toate ramurile și sectoarele economiei, în fiecare unitate productivă și la fiecare loc de muncă.Rolul comunistului in traducerea în viață a hotăririlor Congresului nu se rezumă insă la propria sa activitate, oricît ar fi de sîrguin- cioasă, de exemplară. Datoria și obligația fiecărui membru de partid este de a exercita o puternică înrîurire mobilizatoare și educativă asupra celor din jur, de a juca rolul unui viguros catalizator al forțelor șl capacităților creatoare ' ale tuturor oamenilor muncii.Aceasta impune tuturor comuniștilor o neobosită și atotcuprinzătoare activitate politico-educativă, atît pentru larga popularizare a hotăririlor Congresului, cît și pentru mobilizarea tuturor energiilor celor ce muncesc. Acum, mai mult ca oricind, se impune ca fiecare comunist — și, cu deosebire, cadrele cu munci de răspundere în economie, aparatul de stat, cultură — să se

perspectivaPornind de calitativ superioa- Vii torului cincinal, devină „cincinalul tehnico-științifice”, che- re- co-

considere, indiferent de sarcina concretă pe care o îndeplinește pe tărîm obștesc, propagandist și agitator pentru popularizarea liotărî- rilor Congresului, educator al maselor de oameni ai muncii in spiritul înaltelor exigențe politicomorale pe care Ie-a pus Congresul în fața comuniștilor și a Întregii națiuni. în această direcție trebuie folosit intens și cu pricepere întreg arsenalul mijloacelor și metodelor muncii politico- educative — de la convorbirile agi-

șește pentru a se ridica la Înălțimea acestora. Perseverenta și pasiunea in modelarea și înrădăcinarea unei înalte conștiințe muncitorești, revoluționare, tuturor membrilor colectivului în care muncesc — și în primul rînd tinerilor — ' sînt o sarcină capitală a tuturor membrilor partidului.Congresul partidului a subliniat cu deosebită fermitate necesitatea întăririi spiritului critic și autocritic, a neîmpăcării cu orice lipsuri și neajunsuri, a intransigen-

COMUNIȘTII
9

seminariile în-tatorilor la lecțiile și vățămintului de partid și de U.T.C., de la gazetele de perete, panourile, lozincile și celelalte forme ale agitației vizuale — ce Se cer grabnic împrospătate — la activitatea stațiilor de radioamplificare, a brigăzilor de agitații, ale căror transmisii și programe trebuie de asemenea reactualizate potrivit sarcinilor concrete ce derivă pentru fiecare colectiv de muncă din hotăririle Congresului.Avind îndatorirea de a se ocupa îndeaproape de. cei din jur, comuniștii trebuie, în spiritul documentelor Congresului, să acorde o deosebită atenție tinerilor, ajutîndu-i să-și Înțeleagă în mod mai aprofundat rolul, sarcinile și răspunderile ce le revin, sprijinindu-i tovără-

ței și combativității revoluționare față de orice ar frîna mersul nostru înainte. Și in această privință comuniștii trebuie să se dovedească elementele de avangardă. Nimic nu ar putea fi mai contrar profilului politico-moral al comunistului, mai incompatibil cu rolul său în păsarea, pasivitatea față de ce se întimplă in jur. Comunistului nu-i pot fi indiferente Înapoiate față de muncă și avutul obștesc, manifestările de indisciplină, de nesocotire a intereselor societății, de încălcare a normelor eticii și echității socialiste. A lua atitudine activă, ofensivă față de racilele și manifestările vechiului, a face tot ce-ți stă în putință spre a

societate decît indiferenta, ne- ceeaatitudinile

ic scoate Ia iveală și a asigura

extirparea lor înseamnă a-ți exercita pe deplin misiunea de luptător revoluționar, asumată odată cu intrarea in rindurile partidului comuniștilor.Nu încape îndoială că îndeplinirea sarcinilor calitativ sporite ce revin acum comuniștilor este strîns legată de îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor de partid, începînd de la județe, municipii, orașe, comune șj pînă la cea mai mică organizație de atelier, schimb, ferrriă, școală, de creșterea exigenței acestora. Modul cum organizațiile de partid vor ști să integreze organic în activitatea lor hotăririle Congresului, cum își vor exercita rolul conducător la locul de producție își va pune, neîndoielnic, amprenta asupra atitudinii și comportării fiecărui membru de partid. De aceea, perfecționarea întregii munci de partid, prin traducerea in viață a sarcinilor înscrise in această privință în Raportul Comitetului Central la Congres, în Programul partidului, este o premisă esențială a îndeplinirii corespunzătoare, de către toți membrii partidului, a noilor sarcini tuale.Și astăzi — ca în vremurile mantlce ale primelor șantiere socialismului — poporul trăiește intens convingerea exprimată în entuziasta lozincă : „Cu partidul nostru-n frunte / Spargem munte după munte". Azi, ca și ieri, oa și mîine, ca întotdeauna, în primele rinduri, în strinsă unitate cu întregul popor, pășesc și vor păși ferm, cu chibzuință îndrăznelii și îndrăzneala chibzuinței, entuziaști și lucizi ca însăși credința revoluționară ce-i animă, comuniștii, călăuzind poporul spre viitorul comunist al patriei.

— Ca urmare a măsurilor aplicate, în trei trimestre din acest an, pe ansamblul centralei, prevederile referitoare la recuperarea resurselor energetice secundare au fost depășite cu circa 2 500 tone combustibil convențional. Există însă și unele cazuri în care recuperarea acestor resurse se face cu mari dificultăți. Astfel, dacă la C. S. Hunedoara și C. S. Reșița gazul de furnal și gazul de cocs se utilizează practic integral, nu același lucru îl putem spune și despre C. S. Galați, unde o parte destul de mare din aceste gaze se ard la faclă, deoarece C.E.T. Galați — care aparține de Ministerul Energiei Electrice — nu preia în întregime cantitățile prevăzute. Scontăm că și această situație se va remedia pînă la finele anului 1975, odată cu terminarea lucrărilor de extindere a C.E.T. Galați. Bineînțeles, nu putem afirma că am făcut totul pentru valorificarea integrală a resurselor energetice secundare. Studiile Întreprinse în cursul acestui an au relevat existența unei serii de resurse secundare, economic recuperabile, pentru care au fost începute lucrările de proiectare.
— Din Hotărirea Marii Adu

nări Naționale adoptată in oc
tombrie a.c., din raportul gu
vernului cu privire la introdu
cerea unul regim sever de eco
nomii in domeniul utilizării re
surselor energetice, se desprind 
sarcini și pentru Centrala indus
trială siderurgică. Concret, ce 
și-a propus să întreprindă cen
trala pentru transpunerea lor 
in practică 1

ac-ro- ale nostru

— Din raportul guvernului și din Hotărirea Marii Adunări Naționale se desprinde, în mod direct, sarcina de a intensifica lucrările și acțiunile care vizează utilizarea resurselor energetice secundare, economic recuperabile. în acest scop s-a inițiat întocmirea programului pe anul 1975 și s-a impulsionat executarea lucrărilor de investiții aferente De asemenea, intră în preocupările noastre pentru anul viitor cercetarea privind arzătoarele care folosesc gazul de furnal și gazul de cocs, valorificarea bilanțurilor energetice elaborate, aplicarea neîntîrziată a măsurilor tehnice și organizatorice ce s-au desprins din concluziile acestora, precum și desfășurarea unor noi acțiuni pentru încadrarea in normele de consum pe 1975, norme care au fost substanțial îmbunătățite.
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FELICITĂRI ADRESATE Excelenței Sale domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România Cronica zilei

TOVARĂȘULUI

NICOLĂE GEĂUȘESGU 

la realegerea în funcția 
de secretar general al P. C. R.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte și dragă mare prietene,
Am aflat cu reală plăcere despre strălucita dumneavoastră realegere 

ca secretar general al Partidului Comunist Român.
întregul popor centrafrican, guvernul meu și eu însumi admirăm 

mult pe Excelența Voastră pentru eforturile pe care le depuneți neîn
cetat pentru bunăstarea poporului român prieten.

Folosesc această fericită ocazie pentru a vă adresa urările noastre 
de sănătate, fericire și de prosperitate, precum și urările de a îndeplini 
cu curaj uriașa sarcină care v-a fost încredințată.

Vă rog să primiți, domnule președinte și dragă mare prietene, reîn
noirea celei mâi înalte considerații.

JEAN BEDEL BOKASSA
Președinte pe viață, 

mareșalul Republicii Centrafricane

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele militanților Comitetului Central al Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), ca și al meu personal, am onoarea să 
adresez Excelenței Voastre călduroase felicitări cu ocazia realegerii dum
neavoastră în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român. 
Sub conducerea dumneavoastră, România se dezvoltă ca o țară inde
pendentă, progresistă.

r.ele mai bune urări de succes în activitatea viitoare a Partidului 
Comunist Român. Salutări prietenești și frățești.

Cu foarte înaltă considerațiune,
AGOSTINHO NETO

Președintele M.P.L.A.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Felicităm cu efuziune pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, primul fiu al 

patriei socialiste române, pentru realegerea sa în funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Român.

Folosim acest prilej pentru a reînnoi mulțumirile noastre deosebite 
pentru întreaga atenție acordată partidului nostru cu ocazia celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

Cu întreaga noastră prietenie și respect,

ENRIQUE TIERNO GALVAN 
Președintele Partidului Socialist 

Popular din Spania

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Partidului Socialist din Uruguay și al meu personal, vă 
transmit cele mai sincere felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră 
în funcția de secretar general al.partidului. ............

Sîntem convinși că succesele menționate la cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român vor avea în dumneavoastră un ferm con
tinuator în realizarea obiectivelor propuse.

Primiți încă o dată felicitările și > urările noastre de sănătate, con
vinși fiind că uruguayenii și românii sîntem uniți prin legături de prie
tenie foarte puternice.

RAMON MARTINEZ
Secretar general al Partidului 

Socialist din Uruguay

Am fost foarte mișcat de mesajul de felicitare pe care Excelența 
Voastră a binevoit să mi-1 adreseze cu ocazia realegerii mele ca pre
ședinte al Republicii Tunisiene și al Partidului Socialist Desturian.

Vă adresez vii mulțumiri și cele mai bune urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală, pentru prosperitatea poporului român prieten 
și pentru întărirea relațiilor de prietenie și cooperare între cele două 
țări ale noastre.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Excelenței Sale domnului TAKEO MIKI
Prim-ministru al Japoniei

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, Excelență, sincere feli
citări cu ocazia numirii dv. în funcția de prim-ministru al Japoniei.

îmi exprim convingerea dă relațiile dintre România și Japonia se 
vor dezvolta și lărgi, spre binele celor două popoare și al păcii în lume.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Tovarășului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit, sti
mate tovarășe prim-ministru, cordiale salutări și urări de multe și noi 
succese în dezvoltarea țării, dumneavoastră, spre binele poporului ro
mân, în interesul întăririi unității țărilor comunității socialiste și al 
instaurării unei păci trainice” în lume.

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Dflegația parlamentară turcă a părăsit CapitalaDelegația Grupului parlamentar de prietenie Turcia-România, condusă de Hifzi Oguz Bekata, senator, vicepreședinte al grupului, care a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit luni Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Avram

Bunaciu, președintele Grupului parlamentar 'pentru relațiile de prietenie România-Turcia din Marea Adunare Națională, de deputați în M.A.N. și membri ai grupului parlamentar.Au fost prezenți Osman Derinsu, ambasadorul Turciei la București, și membri ai ambasadei. ' (Agerpres)Lucrările sesiunii Comitetului Consultativ ai Centrului european pentru învățămîntul superior ai UNESCOLuni, s-au deschis în Capitală lucrările celei de-a doua sesiuni a Comitetului Consultativ al Centrului european pentru învățămînt superior al UNESCO, la care participă membri ai comitetului, reprezentanți ai Ministerului Educației și învățămîn- tului și Ministerului Afacerilor Externe. Au luat parte, de asemenea, Dragoljub Najman, reprezentant al directorului general al UNESCO, Amadou Mahtar M’Bow, Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, și Jean Livescu, președintele Comisiei, naționale a Republicii Socialiste România pentru UNESCO.

Sesiunea dezbate raportul de activitate a centrului pe anul 1974, principalele domenii și idei directoare ale activității centrului în perioada următorilor doi ani și programul și bugetul instituției pe 1975.în cadrul discuțiilor s-a relevat că centrul a inițiat o serie de acțiuni în domeniul eficienței învățămintu- lui superior, a elaborat unele studii privind relația dintre învățămin- tul superior și necesitatea pregătirii cadrelor în spiritul recomandărilor făcute de cea de-a doua conferință a miniștrilor educației din țările europene, membre ale UNESCO, și de prima sesiune a Comitetului Consultativ. (Agerpres)
Pentru conducătorii autoDin partea Direcției circulației din Inspectoratul general al miliției și Direcției drumurilor din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, ni se comunică : în vederea descongestionării drumului național nr. 1, sectorul Cîmpina — Sinaia — Brașov, începînd cu data de 14 decembrie ora 8,00, circulația în tranzit a autovehiculelor grele pe acest sector se deviază pe drumul național nr. 1 A, sectorul Ploiești — Vălenii de Munte — Cheia — Brașov.Pe sectorul Cîmpina — Sinaia — Brașov, va fi admisă numai circula-
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InBucegî, pe Valea Prahovei 
- cu sthiurile, cu săniuțeleîn masivul Bucegi și pe Valea Prahovei a nins vîrtos în ultimele zile. Zăpada mult așteptată de iubi- tMi sporturilor albe a acoperit pîr- tifle de pe Valea Dorului, de pe Furnica, ca și pe cele din împrejurimi. Duminică, sute de sportivi au făcut „botezul11 primei zăpezi. Membrii clubului sportiv orășenesc Sinaia s-au întîlnit la Vîrful cu Dor, iar schiorii binecunoscutei întreprinderi de mecanică fină din localitate puteau fi găsiți la Poiana Dorului. Pe pirtia de săniuțe Izvor, pe vechiul drum al Cotei 1 400 și pe toate der- delușele, într-o atmosferă de veselie și voie bună, băieți și fete, și mai mari și mai mici, se dădeau cu săniuțele.Atrași ca un magnet de vestea pîr- tlilor pline de omăt, sute și sute de turiști au poposit sîmbătă și duminică în stațiunile Sinaia, Bușteni și Predeal. „Cu telefericul, dar și pe jos, pe cărările de munte — ne-a spus tov. Ion Dinu, șeful serviciului cabane de la O.J.T. Sinaia — au urcat, în prima duminică, cu adevărat albă, spre Poiana Stînii, Vîrful cu Dor, Cuibul dorului, Babele, peste 2 000 de turiști și oameni aflați la odihnă. Cabanierii au pus la dispoziție bocanci, mănuși și. bineînțeles, săniuțe și schiuri celor care nu-și luaseră de acasă echipament sportiv. Duminică, cele trei centre de închiriat echipament și material sportiv din Sinaia și Bușteni au fost deschise".în Bucegi continuă să ningă. Acest fapt i-a pus in alertă pe organizatorii sportivi prahoveni, care ne-au anunțat primul concurs de schi de performanță — „Criteriile primei zăpezi", la care vor participa concu- renți de la toate cluburile și asociațiile sportive din țară. Această primă întrecere se va desfășura în Valea Dorului și pe pirtia Furnica, duminică 15 decembrie. Tot atunci vor mai avea loc, în masivul Bucegi, o serie de concursuri organizate de către asociațiile sportive locale din Sinaia și Bușteni, la care sînt invitați să participe cît mai multi turiști, oameni veniți la odihnă, ca și localnici de pe Valea Prahovei.

C. CONSTANTIN

RUGBI

Constănțenii — neînvinși în opt etape—vizează titlul!Fapt neîntilnit in sistemul nostru competițional, finalul sezonului de rugbi l-a constituit... prima etapă a returului ! Este, desigur, o anomalie în desfășurarea celei mai importante competiții interne, căreia, trebuie să recunoaștem, în ultimii ani nu i s-au asigurat date calendaristice ferme, etapele fiind programate (sau repro- gramate) fie la mare distanță, fie „în pachet" (3 pe săptămînă !). Subliniind încă o dată meritele ce-i revin pentru că în acest an a asigurat o bună pregătire echipelor reprezentative (seniorii terminînd neînvinși, iar juniorii pierzînd un singur meci în 1974), nu putem trece cu vederea faptul că forul de specialitate n-a dovedit suficientă preocupare și consecvență în stabilirea și stabilitatea calendarului competițional intern. Sistemul de disputare are, într-ade- văr, elemente novatoare, ce-ar putea asigura o creștere valorică a jocului mai multor echipe, dar, așa cum se desfășoară în realitate, nu este în măsură să determine într-adevăr progresul preconizat. „Cupa federației" sau alte competiții de circumstanță, organizate în pauzele fortuite ale campionatului, nu au nicidecum aceeași eficiență.-Chiar și așa „sincopat", campionatul de toamnă a scos în evidență activitatea unor echipe de club. Clasa

mentele — dar nu numai ele, ci și jocul prestat, comportarea în ansamblu — evidențiază, spre exemplu, pe Farul Constanța și pe Universitatea Timișoara, lidere autoritare (Farul fără a pierde vreun joc !) în seriile respective. Duminică, ambele au jucat în Capitală, cu formații de recunoscut prestigiu în rugbiul românesc — Farul cu Grivița roșie, iar Universitatea cu Dinamo. Deasupra rezultatului, toate cele patru au urmărit să etaleze cit mai mult din vechile și noile cunoștințe tehnico- tactice. Cum avea să reiasă din impresiile mai multor specialiști și spectatori ce-au asistat la aceste meciuri (din păcate, disputate la concurență), rugbiștii constănțeni s-au impus atenției generale. Maniera de joc, ambiția și coeziunea formației antrenate de Mihai Naca se cuvin menționate fără rezerve. Bazindu-ne pe ceea ce demonstrează în acest sezon, putem spune că șansele echipei Farul de a rămîne (și finalmente a cîștiga) lupta pentru titlu sînt întru totul îndreptățite. în această ordine de idei, speranțe justificate are și echipa studenților timișoreni, decisă să recucerească laurii ce-au mai onorat-o acum trei ani.

ția autoturismelor și autobuzelor, precum și deplasarea autocamioanelor care ■ transportă mărfuri din și pentru1'localitățile-aflate pe -seetOfui'- respectiv. Prezența acestor autocamioane pe sectorul supus restricției se va justifica prin mențiunile făcute în foaia de parcurs.de către unitatea deținătoare și documentele de însoțire a mărfurilor.Interzicerea circulației vehiculelor grele pe drumul național nr. 1, sectorul Cîmpina — Sinaia — Brașov, este semnalizată corespunzător prin indicatoare de circulație.Conducătorilor auto care circulă pe sectorul Ploiești — Vălenii de Munte — Cheia — Brașov li se recomandă sporirea atenției pe tot timpul deplasării pe acest sector și reducerea corespunzătoare a vitezei pentru a se putea angaja corect în curbe și a preîntîmpina orice pericol la apariția unor porțiuni alunecoase de drum (mîzgă, polei, gheață). Se cere de asemenea ca autovehiculele să fie în perfectă stare tehnică, echipate cu pneuri ce asigură aderența necesară. Conducătorii auto vor folosi, pentru avertizare, claxonul și luminile farurilor, ori de cîte ori este nevoie, și îndeosebi înainte de curbe, pe timp de ceață etc., și vor evita cu desăvîrșire opririle și staționările pe partea carosabilă.
Pwâid & h 

sfânta Milei...
(Urmare din pag. 1)

George Macovescu, ministrul afacerilor externe, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Japoniei, Kiichi Miyazawa, cu ocazia numirii sale în această funcție.
*Luni seara a sosit în Capitală o delegație economică din Iran, condusă de Ahmad Memarzadeh, adjunct al ministrului comerțului.La sosire, pe aeroportul Otopeni. delegația a fost salutată de Ion Sto- ian, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, de alte persoane oficiale.Au fost, de asemenea, prezenți membri ai Ambasadei Iranului la București.
*Luni a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Belgrad, o delegație a Consiliului Național al Frontului U- nității Socialiste, condusă de tovarășul Ștefan Mocuța, membru al Biroului Executiv al Consiliului Național al F.U.S., care, la invitația Conferinței Federale a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor, va face o vizită pentru schimb de experiență în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.

Spectacolul ansamblului 
„Mansude" din PhenianMembrii ansamblului artistic „Mansude" din Phenian (R.P.D. Coreeană) au fost, luni la amiază, oaspeți ai întreprinderii bucureștene „Semănătoarea". După ce au vizitat cîteva secții ale întreprinderii, artiștii coreeni au prezentat, la clubul de aici, un program de cîntece, care a fost primit cu vii aplauze de muncitorii, inginerii și tehnicienii prezenți.*Consiliul Culturii și Educației Socialiste a oferit, luni seara, o recepție cu prilejul turneului pe care îl întreprinde in țara noastră ansamblul artistic „Mansude" din Phenian.Au participat Ion Dodu Bălan și loan Jinga, vicepreședinți ăi Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. Gheorghe Stuparu, vicepreședinte al Asociației de prietenie româno-coreene, oameni de artă și cultură.De asemenea, au luat parte ambasadorul R.P.D. Coreene la București. Pak Zung Guc, membri ai ambasadei, precum și Cean Ceăl, adjunct al ministrului culturii din R.P.D. Coreeană. (Agerpres)

EXPOZIȚIA REPUBLICANĂ 
„AVIROM 74" 

LA A DOUA EDIȚIEExpoziția republicană de păsări și animale mici „Expo Avirom ’74", deschisă în perioada 8—17 decembrie t.^.c.'.ln;..padr;iil 'complexului expozițio-ț.ț; nai din Piața Scînteii, se bucură de o mare afluență de public. Miile de exponate prezentate — păsări din rase de carne, ouă și pentru ornament, porumbei, iepuri și animale de blană, o mare diversitate de rase de cîini și alte animale mici — reprezintă un fond genetic de înaltă valoare aparținînd unor unități agricole și crescători din toate zonele țării. Un larg interes prezintă eșan- tioanele de furaje, utilaje și materiale de întreținere utile pentru crescători. Această a doua ediție a expoziției „Avirom" constituie un bun prilej pentru popularizarea marilor avantaje ale cr.eșterii speciilor de păsări și animale mici. Alături de membrii asociației „Avirom", Ia expoziție participă reprezentanți ai unor asociații similare din R.D. Germană, R.F. Germania și Ungaria.

Ion DUM1TR1U

fotbal: Rezultate și clasamenteFOTBAL. Divizia A. Rezultatele etapei a XVII-a : Dinamo — Steagul roșu 1—0 ; Sportul studențesc — F.C.M. Reșița 1—0 ; F. C. Argeș — A.S.A. 1—0 ; U.T.A. — Steaua 3—1 ; Olimpia — Politehnica Timișoara 2—0 ; Universitatea Craiova — F. C. Galați 6—0 ; C.F.R. — F. C. Constanța 0—0 ; Jiul — „U“ Cluj-Napoca 1—0 ; F. C. Chimia — Politehnica Iași 4—1. Clasamentul la încheierea turului : 1. Dinamo (27 p.) ; 2. F.C.M. Reșița (23 p.) ; 3. A.S.A. (21 p.) ; 4. U.T.A. (19 p.) ; 5—7. Univ. Craiova, Olimpia, C.F.R. (cite 18 p.) ; 8—9.Steaua, „U“ Cluj-Napoca (cîte 17 p.) ; 10—12. Jiul, F. C. Constanța, „Poli" Timișoara (cîte 16 p.) ; 13—15. Steagul roșu, F. C. Argeș, Sportul

stud, (cîte 15 p.) ; 16. F. C. Chimia (13 p.) ; 17. Politehnica Iași (12 p.) ; 18. F. C. Galați (10 p.).Divizia B. Seria I. Clasamentul la încheierea turului : S. C. Bacău, Progresul Brăila — cîte 22 p., Gloria Buzău — 21 p. ; Metalul Plopeni — 20 p. ; F. C. Petrolul — 19 p. Seria a II-a. Clasamentul : Rapid — 28 p. ; Metalul București — 23 p ; Dinamo Slatina — 22 p. ; Progresul București — 20 p. Seria a IlI-a. Clasamentul : F. C. Bihor, Șoimii — cîte 24 p. ; Minerul Baia Mare — 23 p. ; Corvinul — 21 p. Rezultate din ultima etapă : Șoimii — Corvinul 2—0 ; F. C. Bihor — Minerul Anina 10—0 (? !) ; Minerul Baia Mare — Vulturii Textila 3—0.
TENIS: Azi începe „Turneul campionilor"

ZIUA DREPTURILOR OMULUI
PRIN EFORTURILE TUTUROR POPOARELOR - 

LA AFIRMAREA PERSONALITĂȚII UMANE 
Șl CREAREA UNEI LUMI MAI BUNE, MAI DREPTESe împlinesc astăzi 26 de ani de la adoptarea „Declarației universale a drepturilor omului". Elaborat într-o perioadă in care memoria popoarelor păstra deosebit de vie amintirea ororilor ultimei conflagrații mondiale, acest document, exprimînd năzuințele omenirii spre progres, libertate, dreptate, avea să devină una din expresiile fundamentale ale aspirațiilor de umanism, etică și legalitate internațională. Semnificația lui majoră constă în faptul că a consacrat pentru prima oară pe plan internațional, din punct de vedere politic și juridic, necesitatea de a se promova demnitatea personalității umane, o reală egalitate între oameni, indiferent de naționalitate sau rasă, de a se acționa pentru abolirea tuturor formelor de discriminare. Proclamînd că „toți oamenii se nasc liberi și egali în demnitate și în drepturi", documentul elaborat la 10 decembrie 1948 aducea o contribuție de preț la întregirea principiilor de dreptate pe care popoarele doreau să le așeze la temelia raporturilor interstatale, ca o garanție a păcii, progresului social și securității internaționale.Perioada care a trecut de la adoptarea declarației a învederat însemnătatea acestui document, ale cărui idei au fost confirmate de procesele vaste caracteristice acestor ani — de afirmare tot mai puternică a ideilor respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, de elaborarea și adoptarea pe plan national și internațional a numeroase acte ce au dat un conținut tot mai larg acestor drepturi.Cu toate acestea, în pofida voinței popoarelor, drepturile și libertățile fundamentale ale omului continuă să fie știrbite, încălcate sau chiar nesocotite pe întinse zone ale globului. Exploatarea capitalistă frustrează pe oamenii muncii din țările respective de posibilitatea de a dispune de roadele muncii lor, afectează împlinirea personalității umane. Ca urmare în primul rînd a inegalităților existente între nivelurile de dezvoltare ale statelor, sute de milioane de oameni suferă de foame, continuă să trăiască în bezna neștilnței de carte. Mari suferințe provoacă politica marilor monopoluri de aruncare pe umerii oamenilor muncii a poverilor crizei economice, fenomenele de inflație și șomaj. Există încă regimuri anacronice, care întrețin 6 sălbatică prigoană împotriva militan- ților progresiști, a cetățenilor cu convingeri patriotice, democratice, sfi- dînd drepturile elementare ale omului. Politica imperialistă, colonialistă și neocolonialistă de dominație și dictaț, încercările de imixtiune în treburile interne ale altor țări lezează interesele esențiale a nu puține popoare de pe diferite continente. In pofida asprelor condamnări din partea popoarelor, a comunității internaționale, în Republica Sud-Afri- cană și Rhodesia continuă să se ma

nifeste politica odioasă de apartheid și discriminare rasială.Sistemul politic, economic și juridic ce asigură respectarea riguroasă a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în România, ca și în celelalte țări socialiste, atestă superioritatea noii' orinduiri sociale, în care a fost lichidată exploatarea omului de către om și care garantează respectarea și afirmarea tot mai plenară a drepturilor tuturor cetățenilor patriei, indiferent' de naționalitate, sex, rasă, limbă sau religie.Adîncirea continuă a democrației socialiste, grija permanentă a partidului și statului pentru întemeierea relațiilor sociale pe normele echității, perfecționarea cadrului în care toți cetățenii țării să poată participa activ la soluționarea problemelor obștești, la conducerea societății jalonează calea înfloririi plenare a personalității umane. Programul vast de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, adoptat de Congresul al XI-lea al P.C.R., constituie cea mai elocventă dovadă a grijii partidului pentru realizarea aspirațiilor celor mai înalte, mai nobile ale poporului român, ale tuturor membrilor societății noastre, dă expresie profundului umanism al societății noastre. Umanismul socialist — subliniază Programul — se întemeiază pe relațiile de colaborare și stimă reciprocă între toți membrii societății, pe interzicerea oricărei exploatări și asupriri, pe libertatea omului de a acționa în mod conștient pentru afirmarea personalității sale, pentru făurirea propriului său viitor. Umanismul socialist presupune realizarea fericirii personale In contextul făuririi fericirii Întregului popor.în strînsă unitate cu obiectivele politicii interne, țara noastră acționează neabătut, pe plan internațional, pentru respectarea principiilor Cartei O.N.U., statornicirea unei noi ordini politice și economice mondiale, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte. După cum este cunoscut, în cadrul Națiunilor Unite, ca și în general, în întreaga sa activitate internațională, România a inițiat numeroase acțiuni menite să ducă la aplicarea în viață a drepturilor omului, la afirmarea voinței popoarelor de a fi libere pe propriile destine, de a se dezvolta în conformitate cu aspirațiile lor de progres și pace.Cea de-a 26-a aniversare a Declarației universale a drepturilor omului este pentru poporul român un prilej de a-și reafirma hotărîrea de a contribui și pe viitor la unirea eforturilor tuturor popoarelor în vederea asigurării respectării stricte a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, consolidării păcii și dezvoltării colaborării internaționale.
Al. CÎMPEANU

SIMPOZIONAmfiteatrul „Nicolae Titulescu" al -FaculțățțiSde 'Drept-din -Bucureștii .'găzduit, luni; un Simpozion organizat de Asociația Română pentru Națiunile Unite cu prilejul celei de-a 26-a aniversări a adoptării Declarației u- niversale a drepturilor omului.Despre importanța acestui docu- ' ment pentru afirmarea personalității și demnității umane, despre aportul României la dezvoltarea cooperării internaționale și a dreptului interna

țional în domeniul libertăților fundamentale ale omului ■ au vorbit prof, dr. docent Ion Fllipescu, decanul Facultății, Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, prof. dr. docent Grigore Geamănu, vicepreședinte al Asociației de drept internațional și relații internaționale (A.D.I.R.I.), și Florica Andrei, judecător la Tribunalul Suprem. (Agerpres)
vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 decembrie. în țară : Vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil, cu înno- rări mai accentuate în jumătatea de nord a tării, unde se vor semnala

precipitații locale. în rest precipitații izolate. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre minus 5 și 5 grade, mai coborîte în prima noapte în estul tării, iar cele maxime între zero și 10 grade. Dimineața și seara, pe alocuri, se va produce ceață. în București : Vremea va continua să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil. Vint potrivit. Dimineața și seara, ceată.
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MIERCURI, LA T.V. tOra 13,30 — FOTBAL : F.C.M. Reșița — A.S.A. Tg. Mureș (sferturile de finală ale Cupei României). Transmisiune directă de la București ; ora 15,15 — Finala „CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI" la polo : Partizan Belgrad — O.S.C. Budapesta. înregistrare de la Belgrad.

Seria marilor competiții ale tenisului mondial din acest an se încheie la Melbourne, pe terenurile gazonate ale arenei „Kooyong", unde, începînd de astăzi și pînă la 15 decembrie, se vor desfășura pasionantele partide ale celei de-a V-a ediții a „Turneului campionilor". Prima ediție a competiției a avut loc în 1970 la Tokio și a revenit americanului Stan Smith. Următoarele trei ediții s-au desfășurat la Paris (1971). Barcelona (1972) și Boston (1973). fiind cîștigate de campionul român Ilie Năstase.Cei opt jucători au fost repartizați

în două grupe : Vilas, Newcombe, Borg și Parun (grupa A) ; Năstase, Orantes, Ramirez și Solomon (gruna B). Primii doi clasați din fiecare grupă (întilnirile din grupă se joacă după sistemul turneu) se califică pentru semifinalele competiției. Astăzi, în prima zi, Ilie Năstase îl în- tîlnește pe mexicanul Raul Ramirez. La 11 decembrie, Năstase va juca cu Orantes, iar la 12 decembrie cu Solomon. Iată și celelalte intîlniri care vor avea loc astăzi : Orantes—Solomon (grupa B); Newcombe—Vilas și Borg—Parun (grupa A).

na pentru țară Brăila anului 1980 — așa cum s-a jalonat acest drum de viitor în documentele celui de-al XI-lea Congres ? Zeci de mii de tone de oțel, mii ' de tone de oțel aliat, sute de mii de tone de laminate finite, zeci de nave maritime construite intr-un singur an, mari cantități de țiței extras, o filatură, o fabrică de conserve la Făurel, fabrici de produse lactate la Brăila, Făurei, Ianca și Clreșu. în 1975 județul va avea de cumulat o producție globală de 10,5 miliarde lei, plus 417 milioane lei planificate, a fi realizate de către cooperativele meșteșugărești și de consum.Cincinalul 1976—1980 prevede ca în 1980 Brăila să obțină un volum al producției globale industriale de a- proape 19 miliarde lei, ceea ce va înscrie județul încă din acel an la nivelul prevăzut în documentele de partid pentru anul 1990.în cincinalul următor, pentru dezvoltarea agriculturii județului sînt destinate în continuare importante fonduri materiale și bănești. în 1980 sînt prevăzuți 90 CP la 100 ha teren arabil, 283 kg îngrășăminte chimice în substanță activă la ha, iar suprafața amenajată pentru irigare va a- junge la 236 000 ha, așa incit producția agricolă globală pe întreaga perioadă va spori cu 6,7 miliarde lei față de 1971-1975.Nu există practic sector al vieții brăilenilor care să nu cunoască în viitor mari îmbunătățiri. Școala și cultura brăileană vor fi în continuare dezvoltate, înconjurate cu firească a- tenție. Se continuă astfel bogate și rodnice tradiții : Brăila este, cum se știe, orașul lui Panait Cerna, Ion Păun Pincio, Anton Bacalbașa, Cin- cinat Pavdlescu, Panait Istrati, Mihail Sebastian, Mihu Dragomir......Am mai afirmat : nu există aspect ori moment cit de cît important al vieții românești la care contribuția brăileană să nu fie demnă de remarcat. Poate și de aceea, vizi- tindu-i pe brăileni, tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a spus : „Pentru realizările pe care le-ati obținut, dragi tovarăși din Brăila, țin să vă adresez tuturor felicitări și urări de noi succese în întreaga activitate pentru înfăptuirea în cele mai bune condiții a planului in industrie și în agricultură, precum și în dezvoltarea in- vățămîntului, științei și culturii".

Fenomenele de criză prin care trece in prezent lumea capitalistă, 
cuprinzind ansamblul vieții economico-sociale, preocupă pe larg presa 
internațională. Sînt semnificative relatările marilor agenții de infor
mații FRANCE PRESSE și UNITED PRESS INTERNATIONAL care, 
in limbajul concludent al cifrelor, prezintă 'amploarea acestor feno
mene.„La sfîrșitul anului 1974, subliniază FRANCE PRESSE, situația economică din țările membre ale C.E.E. se caracterizează printr-o nouă accelerare a inflației, prin creștereâ substanțială a șomajului și slăbirea, în continuare, a conjuncturii. în Italia, rata lunară de creștere a prețurilor a atins în septembrie recordul de 3,3 la sută. Inflația a crescut, de asemenea, într-un ritm foarte rapid în Marea Britanie, Danemarca, Olanda. Față de anul precedent, procentajul de creștere a prețurilor la bunurile de consum a atins 25 la sută în Italia, 17,9 Ia sută in Irlanda, 17,1 la sută în Marea Britanie, 15,9 la sută în Danemarca, 15,6 la sută în Belgia, 14,5 la sută în Franța, 10,6 la sută in Luxemburg, 10,3 la sută în Olanda, 7,3 la sută în R.F.G.în ansamblul țărilor capitaliste, rata inflației oșcilează în prezent de la 7 la sută în Germania occidentală, la 23,6 la sută în Japonia, 24,6 la sută în Italia și 33 la sută în. Grecia.Paralel cu inflația, s-a agravat problema șomajului. în luna septembrie rata șomajului oscila între 2,4 la sută în R.F.G. și 6,6 la sută în Danemarca. în majoritatea țărilor membre ale Pieței comune, această rată este în jur de 3 la sută. Șomajul parțial manifestă, de asemenea, o tendință substanțială de creștere.Un indicator deosebit de sensibil al situației economice l-a constituit dlntotdeauna industria automobilului, „această monocultură a țărilor occidentale". Or, situația a- cestei industrii, așa cum se prezintă ea astăzi în multe țări ale lumii capitaliste, nu oferă motive de optimism. Firma italiană „Fiat" a anunțat reducerea cu 200 000 bucăți a producției de automobile și reducerea săptăminii de lucru la trei zile, cu scăderea corespunzătoare a salariilor, pentru Un număr de 71 000 muncitori. în R.F.G., uzinele „Volkswagen" au concediat 49 000 din cei 118 000 muncitori ai

lor, pe timp de opt săptămîni. Firma „Daimler Benz" a concediat pe timp de o săptămînă un sfert din totalul muncitorilor săi din fabricile de autocamioane și tractoare. Numărul șomerilor vest-germani se ridică, in prezent, la 702 000, iar cinci institute de cercetări economice din R.F.G. prezic că această cifră va atinge în lunile de iarnă un milion.Chiar și acele țări ale căror economii sînt considerate, în general, mai puțin fragile se tem de con-
Presci internațională des
pre fenomenele de criză 

din lumea capitalistă

secințele amplificării fenomenelor de recesiune. «Nu există deocamdată semne de recesiune in Olanda, dar va fl imposibil pentru noi să ne sustragem unei recesiuni mondialei», sublinia ministrul de finanțe olandez Wim Duisenberg. «Economia belgiană nu se poate sustrage fenomenelor negative prin care trec toate națiunile Industriale occidentale, cu atit mai mult cu cît mare parte a producției sale este exportată», se menționează intr-un raport al Ministerului belgian al Economiei".„Nici în Statele Unite, arată la rîndul său agenția U.P.I., situația, nu este mai bună. Greva mineri-' lor, la care trebuie să se adauge închiderea, practic totală, timp de o lună, a uzinei Chrysler, vor accentua, cu siguranță, recesiunea prin oare trece economia americană. Experții guvernamentali prevăd o scădere a volumului produselor de consum și al serviciilor pe acest ultim trimestru al anului, ceea ce riscă să accentueze și mai mult șomajul, care a atins de pe

acum 6 milioane. Ar fi pentru prima dată de la cel de-al doilea război mondial încoace cînd produsul național brut al S.IȚ.A. se reduce timp de patru trimestre consecutiv. Rata șomajului ar putea urca spre sfîrșitul anului Ia 6,5 la sută din populația activă, puțind chiar atinge la mijlocul anului viitor nivelul de 7 la sută", încheie agenția citată.Multe publicații consideră, pe baza analizei unor asemenea date, că perspectivele se prezintă in culori sumbre. „Criza economică, criza pieței naționale și internaționale, a obligațiunilor și altor hîr- tii de valoare, criza de încredere generată de falimentele unui șir de bănci (Banca din San Diego, Banca Franklin, Banca Herstatt), toate acestea au provocat o îngrijorare profundă îp lumea financiară occidentală", scrie revista franceză de specialitate «L’EX- PANSION», arătînd că dacă aceste tendințe vor continua, «in ultimă instanță, activitatea economică, paralizată de teamă, va avea și mai mult de suferit*»".Ocupîndu-se de aceste fenomene, presa occidentală se limitează, în general, la prezentarea de date, nefiind în măsură să indice soluții, căi de remediere. Un pas înainte în această privință îl face săptămînalul „L’EXPRESS", care — în cadrul unui interviu cu economistul Mihailo Mesarovici de la „Case Western Reserve University" din Cleveland, coautor al celui de-al doilea raport al „Clubului de la Roma" (intitulat „Lumea la răscruce") — pune în evidență necesitatea unei largi cooperări Internaționale, acțiunii concertate, bazate pe egalitatea în drepturi a tuturor statelor — în esență a instaurării unei noi ordini politice și economice mondiale. „Fiecare criză va Iovi mai mult sau mai puțin direct nu numai regiunile interesate, ci toate celelalte, pentru că, în ultimă instanță — se arată în interviu — lumea este una singură, chiar dacă prezintă o înfățișare atîț de variată. în ultimă instanță, trebuie să învățăm să administrăm împreună planeta, care este bunul comun a! tuturor oamenilor".
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SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE Viata ministrului afacerilor

9 (Agerpres). — Reuniți Zambiei, reprezentanții mișcări naționale africa-
A 0. N. U.

Dezbaterile din plenară asupra inițiativei românești privind creș
terea rolului O.N.U. în viața politică internațională

externe al României la Moscova 
© începerea convorbirilor oficiale @ Dineul oferit 

cte ministrul de externe ai U.R.S.S.

Cores- transmite : Trans- într-un scut al pă- lumii, al apărării suveranității tarilor și promovării pro-
NAȚIUNILE UNITE 9 pondentul nostru formarea O.N.U. cii și securității independentei și mici și mijlocii greșului economic și social al statelor în curs de dezvoltare constituie dominantele dezbaterilor din plenara Adunării Generale a O.N.U. asu7 pra inițiativei românești privitoare la creșterea rolului O.N.U. în viața politică internațională.Reprezentantul Angliei, J. O. Mo- reton, a declarat că țara sa a sprijinit îptotdeauna O.N.U., conside- rînd-o drept cel mai bun forum în care comunitatea națiunilor poate soluționa problemele majore ce confruntă omenirea.Vorbitorul a subliniat că pentru punerea în valoare a potențialului O.N.U. se impune transpunerea în practică a idealurilor și normelor organizației. întărirea rolului său în lume, utilizarea lă maximum a posibilităților și mecanismului pe care le oferă statelor mentării pașnice a în vederea regle- diferendelor.Danemarcei, că este de

Reprezentantul Belgiei, Eduardo ■ Lohgerstaey, a declarat că delegația sa va vota în favoarea proiectului de rezoluție elaborat de România, căreia i s-au alăturat alte 45 de state în calitate de coautoare. Vorbitorul a subliniat, guvernării majorității constituie baza oricărui sistem democratic, inclusiv al O.N.U. Nici o acțiune pozitivă nu poate fi întreprinsă dacă nu există cooperare intre toate statele. în special în domeniul economic, iar orice consens trebuie să aibă la bază acordul sincer al tuturor statelor.

apoi, că recunoașterea

Reprezentantul Groot, a declarat ria tuturor statelor membre de ghea ca organizația să funcționeze în conformitate cu scopurile sale, inclusiv prin realizarea de consensuri. Tuturor statelor trebuie să li se permită să-și spună părerea deschis in problemele care confruntă organizația, iar drepturile lor să fie respectate și exercitate neîngrădit. în conformitate cu spiritul și litera Cartei. Idealurile înscrise în Cartă reprezintă conceptele oe care omul le-a considerat drepte și iuste pentru o viată demnă a întregii umanități.

Per dato- a ve-

Sherif Abdul Hamid Sharaf, reprezentantul Iordaniei, a declarat că normele pe care este fondată O.N.U. sînt elemente practic indispensabile pentru asigurarea unui anumit grad de ordine și cooperare în viata internațională. El a opinat că mecanismul Națiunilor Unite poate fi îmbunătățit în interesul întreprinderii unor acțiuni mai eficiente și mai coordonate. Eforturile statelor mici pentru dobîndirea independenței lor și asigurarea justiției sociale și politice internaționale, a subliniat el. trebuie canalizate și amplificate în cadrul O.N.U.Emmett Harmon (Liberia) a arătat că. în ciuda nemulțumirilor unora fată de felul în care funcționează Națiunile Unite, organizația are la activul ei o impresionantă serie de realizări. înt«e care în domeniile decolonizării. dezvoltării, stingerii u- nor situații tensionale etc. Este imperativ — a spus el — să demonstrăm practic capacitatea O.N.U. de a acționa în mod obiectiv și constructiv pentru binele păcii și securității popoarelor. dacă se dorește creșterea rolului și prestigiului său în lume.

MOSCOVA 9 (Agerpres). — George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a sosit, luni după-amiază, într-o vizită oficială de prietenie în U.R.S.S., la invitația guvernului sovietic.Pe aeroportul „Șeremetievo", ministrul român a fost întîmpinat de A. A. Gromiko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., de alte oficialități sovietice.A fost prezent Gheorghe Badrus, ambasadorul României în Uniunea Sovietică.în aceeași zi au început Convorbirile oficiale între George Macovescu și A. A. Gromiko.în timpul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă, au fost abordate aspecte ale dezvoltării continue a relațiilor prietenești și de colaborare multilaterală între România și Uniunea Sovietică, precum și probleme internaționale de interes reciproc.Luni seara, Andrei Gromiko a oferit un dineu în cinstea lui George Macovescu,în toastul său, A, A. Gromîko a spus :• „Sîntem bucuroși de această vizită și o considerăm ca o manifestare a prieteniei și colaborării între țările noastre, a dezvoltării continue a contactelor utile, de lucru, stabilite intre ministerele afacerilor externe •ale Uniunii Sovietice și României". Vorbind despre schimbările pozitive ce s-au conturat în viața internațională, ministrul de externe sovietic a amintit, printre altele, încetarea războiului din Vietnam, recunoașterea internațională de drept a Republicii Democrate Germane, încheierea unor care situa- secu- unor cursa A. A.ten-

O declarație a președintelui Perului cu prilejul împlinirii a 150 
de ani de la istorica bătălie de Ia AyacuchoLIMA 9 — Corespondentul Agerpres ruană au fost inaugurate festivitățile niversării a 150 de ani de la istorica bătălie de la Ayacucho — act de însemnătate excepțională pentru continentul de la sud de Rio Grande, marcînd zorii independenței pentru o serie de țări din această parte a lumii. La manifestări participă președinții Venezuelei — Carlos Andreș Perez, Boliviei — Hugo Banzer, și țării-gazdă — general de divizie Juan Velasco Alvarado, precum și șeful guvernului panamez, generalul Omar Torrijos. La festivitățile desfășurate la Lima asistă, de asemenea, reprezentanții altor șefi, de state bolivarie- ne și sanmartiniene — Argentina, Columbia, Chile, Ecuador. Șefii de stat prezenți în capitala peruană au re-

transmite : în capitala pe-organizate în cinstea a- levat, după o ceremonie desfășurată Ia palatul prezidențial, însemnătatea colaborării și cooperării dintre țările continentului, în spiritul independentei naționale, idee pentru care a fost ridicat un prim stindard latino-ame- rican în bătălia de la Ayacucho.într-o declarație oficială, președintele Juan Velasco Alvarado și-a exprimat dorința ca țările Americii Latine să-și concerteze eforturile pentru realizarea unei depline unități, care, în condiții pașnice, să continue lupta pentru înalta cauză a libertății și dreptății. „Aceasta presupune — a spus el — acțiunea noastră militantă pentru o veritabilă dezvoltare a popoarelor , noastre, ce nu va putea fi nicicînd atinsă fără realizarea unei depline suveranități și a unei autentice independențe naționale".
ORIENTUL APROPIAT

CAIRO 9 (Agerpres). — Reuniunea cvadripartită, la care vor . participa reprezentanții Egiptului, Siriei, Iordaniei și Organizației pentru Eliberarea Palestinei, se va desfășura în ultima săptămînă a acestei luni la sediul Ligii Arabe din Cairo — a- nunță ziarul „Al Ahram". Reuniunea, precizează cotidianul, se va ține la nivelul miniștrilor de externe, O.E.P. fiind reprezentată departamentului politic al ției. de șeful organiza-

WASHINGTON 9 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Israelului, Yigal Allon, care se află în S.U.A. într-o vizită oficială, a avut luni o primă rundă de convorbiri cu secretarul de stat Henry Kissinger. După cum relatează agenția United Press International, convorbirile au fost consacrate analizării inițiativelor care să contribuie la soluționarea conflictului din Orientul Apropiat.
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importante acorduri și tratate au contribuit la îmbunătățirea ției din Europa, la întărirea rității europene, semnarea acorduri menite să limiteze înarmărilor.Gromiko, i dința spre ternaționale : darea procesului destinderii necesar să ....turi considerabile. Partidul tru și statul sovietic — a arătat vorbitorul — sînt ferm hotărîte’ca și pe viitor să promoveze, cu toată perseverența și energia, acțiuni pe linia asigurării păcii și securității popoarelor.în încheiere, ministrul de externe sovietic și-a exprimat convingerea că vizita în U.R.S.S. a ministrului de externe al României va constitui un nou-pas pe calea dezvoltării și întăririi relațiilor de prietenie și colabo-

Astăzi, a relevat devine dominantă slăbirea încordării in- dar pentru consoli- este se depună încă efor- nos-

rare multilaterală dintre cele două țări.Relevind, în toastul său, că prietenia dintre poporul român și popoarele sovietice, cu adinei rădăcini în trecutul istoric, a căpătat un conținut nou, calitativ superior în anii construcției socialiste, tovarășul George Macovescu a subliniat importanța excepțională pentru adincirea relațiilor de prietenie frățească și colaborare între P.C.R. și P.C.U.S.. înfre România și U.R.S.S., pe care o au întîlnirile și convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leonid Bre j nev.Vorbitorul a relevat că noul curs ’ spre destindere, care se afirmă lume, este rezultatul participării mai active a popoarelor la viața ternațională, al afirmării tot mai tărîte a dreptului lor de a fi pe .... plin stăpîne pe destinele lor. Sîn- tem conștienți, a arătat ministrul român, că acest curs este abia la început, că mai există încă forțe reacționare care se opun dezvoltării progresiste a omenirii. De aceea, considerăm că este necesar să se acționeze cu un înalt spirit de răspundere pentru consolidarea cursului destinderii în viața internațională.Arătînd că România, țară socialistă europeană, acționează cu toată ho- tărirea, împreună cu celelalte țări socialiste și alte state de pe continent, pentru înfăptuirea securității și cooperării în Europa, ministrul de externe român a arătat că sînt necesare noi eforturi pentru încheierea cu succes a Conferinței general-eu- ropene, pentru elaborarea unor documente care să dea o bază trainică și principială, de largă perspectivă relațiilor de colaborare multilaterală între toate țările continentului, să asigure condiții,, măsuri și garanții depline împotriva oricărei agresiuni sau imixtiuni în treburile vreunui stat..George Macovescu a arătat în încheiere că este necesar ca toate forțele progresiste să-și intensifice eforturile pentru cauza dezarmării, pentru eliberarea popoarelor de povara cheltuielilor militare și a pericolului unui război nimicitor,
trLa plecare, pe Aeroportul Otopeni, se aflau Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, funcționari superiori din M.A.E.Au fost prezenți N. V. Maslennikov, însărcinatul cu afaceri ăd-inte- rim al Ambasadei Uniunii Sovietice la București și membri ai ambasadei.

LUSAKA în capitala celor patru ne din Rhodesia, și anume ConsiliulNațional African (A.N.C.), Uniunea Poporului African Zimbabwe (Z.A.P.U.), Uniunea Națională Africană Zimbabwe (Z.A.N.U.) și Frontul de Eliberare din Zimbabwe (FROLIZD, au hotărît să se unească într-o singură organizație — Consiliul Național African.Potrivit declarației semnate la Lusaka. liderul acestei organizații este Abel Muzorewa. Din comitetul exe-

cutiv al consiliului vor face parte, pe lîngă reprezentanții A.N.C., președinții și cîte un lider din Z.A.P.U., Z.A.'N.U. și FROLIZI.Declarația subliniază, pe de altă parte, că liderii acestor formațiuni au recunoscut că „este inevitabilă continuarea luptei armate și a tuturor celorlalte metode de luptă pînă la eliberarea totală a teritoriului Zimbabwe".Documentul de unificare ’ a fost semnat în cadrul unei ceremonii prezidate de președintele Zambiei, Kenneth Kaunda.
în tot in- ho- de-
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Sub semnul înfruntării unor probleme care se cheamă

infiașje, recesiune, energie...

la nivel înalt a C.E.E.PARIS 9 (Agerpres). — Luni după- amiază au început la Paris, sub președinția șefului statului francez, Valery Giscard d’Estaing, lucrările conferinței la nivel înalt a C.E.E. Sînt prezenți șefi de stat și guvern din cele nouă țări membre, precum și miniștrii lor de externe.Prezent la această reuniune, Francois Xavier Ortoli, președintele Comisiei C.E.E., a declarat că întîlni- rea „celor 9“ este o „ultimă ocazie" pentru a se ajunge la o soluție comună în vederea înfruntării „situației economice și sociale periculoase" prin care trece C.E.E. Ortoli a avertizat că „Europa «celor nouă- trebuie să hotărască acum dacă va înfrunta în comun sau divizată problemele care se cheamă inflație, recesiune și energie"...Pentru Ortoli, definirea unei politici energetice comune, căutată în zadar de peste 10 ani, a devenit și mai necesară prin criza actuală. A- ceastă definire, sînt de părere observatorii diplomatici din Paris, nu poate, evident, să fie facilitată de disputa care opune Franța partenerilor

ei, care au aderat, alături de Statele Unite, Ia Agenția Internațională pentru Energie. Franța refuză să intre într-un „club" ce riscă să antreneze o confruntare cu țările producătoare de petrol.Președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, va expune partenerilor la actuala întilnire proiectul său vizînd organizarea unei conferințe internaționale tripartite în domeniul energici. în această controversată problemă, Italia consideră că există, totuși, o „posibilitate de compromis între pozițiile franceză și americană".Referindu-se la reuniunea de la Paris, agenția France Presse consideră, într-un comentariu, că „cele 19 personalități (n.r. — șefii de delegații și miniștrii de externe) s-au întrunit la căpălîiul unui bolnav, Piața comună. Divizați asupra diagnosticului, «cei 19- sînt în dezacord asupra remediului și ministrată pacientului îndoială, un amestec mai multe rețete".
poțiunea va fi, rezultînd ad- fără din

transmit
Conferință în problemele 

apărării pășii.Intre 6 9 de_cembrie, capitala R.S. Cehoslovace g găzduit prima Conferință anuală a reprezentanților mișcărilor naționale pentru pace. La lucrări au luat parte delegați din peste 100 de țări. Din partea Comitetului național pentru apărarea păcii din România a participat o delegație condusă de Sanda Rangheț, secretar al comitetului. Conferința a adoptat programul de activitate al mișcării mondiale pentru apărarea păcii pe anul 1975 și alte documente.
La Moscova s'au incheiat convorbirile dintre delegațiile economice guvernamentale ale U.R.S.S. și R. D. Vietnam. Părțile au discutat aspecte ale legăturilor economice bilaterale și au semnat acorduri privind asistenta economică și tehnică a Uniunii Sovietice către R. D. Vietnam.

Solidaritatea afro-asia- 
t'că ka Cairo s-au încheiat lucrările primei sesiuni a Prezidiului1 Organizației de solidaritate a popoarelor din Asia și Africa (O.S.P.A.A.), care a dezbătut probleme legate de sarcinile mișcării de solidaritate afro- asiatică în lupta pentru eliberarea națională și împotriva discriminărilor rasiale, sprijinul acordat de popoarele Asiei și Africii popoarelor arabe, precum și necesitatea restabilirii drepturilor legitime ale poporului palesti- nean.

Cooperarea chino-dgia- 
yjjj. La Pekin a fost semnat un acord de cooperare economică și tehnică între guvernul Republicii Populare Chineze și cel al Republicii Afganistan — informează agenția China Nouă.

—HMB—■B—WHIIITT BHrumMMBa

Președintele Ciprului, ar* hiepiscopul Makarios, a declarat, în cadrul unei întilniri pe care a avut-o luni cu șefii misiunilor diplomatice acreditați la Nicosia, că va face tot ce-i va sta în putință * „pentru găsirea unei soluții pașnice, care să asigure ciprioților greci și turci posibilitatea de a trăi în pace".
India și Pakistanul au procedat la schimbul ultimului lot de prizonieri din categoria persoanelor reținute preventiv în lunile premergătoare conflictului din decembrie 1971. Odată cu trecerea prin punctul de frontieră Wagah-Attari a ultimului lot de deținuți din această categorie se încheie operațiunea de predare, de ambele părți, a tuturor prizonierilor de război.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI

Cu o covîrșitoare majoritate

poporulgrec a votat pentru republică
în timp ce posturile de radio și televiziune continuau să anunțe de la centrele de votare victoria categorică a forțelor republicane în cadrul referendumului asupra formei de stat, desfășurat duminică. Atena, Pireul, Salonicul și celelalte orașe ale Greciei cuprinse de impresionant de monstrații Duminică noaptea. Atena, sute de mii de cetățeni au coborît în stradă cu torțe, pentru a-și exprima satisfacția față de rezultatele referendumului.Comunicatul final, transmis de Ministerul Afacerilor Interne în primele ore ale dimineții de luni, relevă că 69,2 Ia sută dintre par- ticipanții Ia vot s-au pronunțat pentru republică parlamentară prezidențială și numai 30,8 la sută pentru monarhie. (Procentul ne- participării s-a ridicat la 26 la sută). Semnificația acestui eveniment major in istoria Greciei a fost evidențiată de liderii tuturor partidelor politice reprezentate în parlament, în declarațiile pe care le-au dat publicității după cunoașterea rezultatelor.Premierul Caraman- lis, liderul partidului Noua Democrație, a relevat, între altele, că „problema regimului de stat în Grecia a fost, in trecut, subiectul ce-

mari erau val de- populare. la
un

lor mai înverșunate antagonisme de partid, dăunînd intereselor națiunii. Schimbările formei de stat au fost de regulă arbitrare și totdeauna sub presiuni materiale sau psihologice. De aceea, proble. ma a rămas nerezolvată timp de 60 de ani și a fost legată de cele mai dramatice crize ale națiunii". Referendumul de duminică s-a desfășurat — după cum a subliniat primul ministru'— „într-o manieră ireproșabilă. Poporul s-a exprimat, pentru prima dată, liber și neinfluențat". De aceea, „hotărîrea sa trebuie respectată fără rezerve de toți grecii".Primul secretar al C.C. al Partidului Comunist din Grecia, Harilaos Florakis, a apreciat că „rezultatul referendumului constituie o piatră de hotar și un punct de pornire optimist în lupta poporului pentru suveranitate și democrație, care va servi în practică interesele muncitorilor și națiunii. Prin votul de duminică, poporul grec și-a exnrimat adevărata voință și hotărîrea de a merge înainte spre progres".într-o declarație ' difuzată în cursul nopții. Partidul Comunist din Grecia (interior) relevă că, „prin verdictul său, ponorul grec a abolit definitiv monarhia și a votat pentru repu-

blică. Voința tuturor generațiilor a devenit realitate". Votul de duminică — se spune, de asemenea, în declarație — „constituie nu numai denunțarea unei instituții anacronice și de inspirație străină și nu numai o simplă a- probare a unei categorii formale de democrație, ci expresia voinței populare pentru o democrație adevărată, bazată pe suveranitatea și independenta națională".Ghiorghios Mavros, liderul Uniunii de Centru — te. și Papandreu, PASOK, au apreciat că instaurarea regimului republican constituie o victorie a întregului popor grec în cea mai critică bătălie politică a etapei actuale.Comunicarea rezultatelor referendumului a coincis cu inaugurarea, luni dimineața, a primei sesiuni a parlamentului ales la 17 noiembrie. După o întrerupere de 8 ani, parlamentul și-a reluat, astfel, activitatea normală. După ceremonia depunerii jură- mîntului, deputății s-au reîntrunit, in cursul dună-amiezii, în ședință plenară. în cadrul căreia au ales pe Constantin Papacon- stantinou în funcția de președinte al parlamentului grec.
Ion BADEA

Uniunii- Noile for-Andreas liderul

*

PARIS

La Bruxelles a avut loc șe
dința de învestitură a nohlui 
comitet de conducere al Asocia
ției culturale Belgia-România, 
tn calitate de președinte a fost 
ales profesorul EU Troclet, mi
nistru de stat, membru al Bi
roului Național al Partidului 
Socialist Belgian. A fost adop
tat planul de acțiune pe 1975, 
vizînd dezvoltarea raporturilor 
culturale si de prietenie dintre 
Belgia și România.

Comunicai iugoslavo-ne-La mofiemre3 vizitei oficiale de prietenie efectuate tn R.S.F. Iugoslavia de premierul Nepalului, Negendra Prasad Rijal, și a convorbirilor . acestuia cu Gemal Biediei. președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., a fost dat publicității un comunicat în care se subliniază utilitatea dezvoltăfiii Cooperării multilaterale dintre cele două țări și se exprimă pozițiile acestora într-un șir de probleme internaționale.
Demonstrații studențești 

în Malayezia. Autoritătile ma- layeziene au mobilizat 12 000 de polițiști și de membri ai unităților paramilitare împotriva demonstrațiilor studenților Universității din Kuala Lumpur, care cer guvernului să a- dopte măsuri împotriva inflației și să acorde ajutoare celor 300 000 de mici proprietari de plantații de cauciuc. afectați de recesiunea economică. Duminică, poliția a percheziționat orășelul universitar, împrăștiind grupurile de studenți.
Demonstrație a micilor 

meseriași.La Napoli 8 avut loc ° demonstrație la care au participat 40 000 de mici meseriași, sosiți din diferite regiuni ale Italiei. Demonstranții au cerut guvernului a- doptarea unor măsuri eficiente pentru combaterea inflației și pentru însănătoșirea situației economice-din tară.
Rezervele opiniei publice

â fața anei fuziuni financiare
Vn „dublu mariaj" 

— din interes, bineîn
țeles, precizează co
mentatorii — a fost în
cheiat zilele acestea in 
lumea automobilului 
francez. Noile „pe
rechi industriale" poar
tă nume cunoscute : 
Peugeot-Citroen si Sa
viem ( Renault)-Ber- 
liet. prima reunind 
firme specializate in 
autoturisme, a doua — 
în vehicule grele, au
tocamioane și auto
care.

Care sînt motivele a- 
cestor regrupări indus
triale de anvergură, 

■ interesînd peste 230 000 
de salariați ?

In ultima vreme, 
grupul Citroen, care 
controlează și firma 
Berliet, a cunoscut di
ficultăți financiare din 
ce in ce mai mari. Si
tuația s-a agravat in 
acest an, ca urmare a 
crizei energetice, cu 
consecințe directe a- 
supra industriei auto
mobilului. Vinzările au 
scăzut, drept care fir
ma a luat măsuri de 
încetinire a ritmului 
de producție, ceea ce 
înseamnă, implicit, șo
maj.

in acest, context, gu
vernul francez a hotă
rît să acorde un îm
prumut de un miliard 
de franci grupului Ci
troen, care iși va putea 
continua astfel activi
tatea. in strinsă co
laborare cu firma Peu
geot si. de asemenea, 
un împrumut de 450 
milioane franci firmei

Saviern (Renault), care 
va controla firma Ber- 
liet. Se realizează ast
fel două mari grupuri 
industriale : primul în
temeiat pe capital pri
vat si capabil să con
struiască aproape 1,4 
milioane de autoturis
me anual, al doilea, în
temeiat pe capital de 
stat, cu o capacitate 
de peste 60 000 vehicu
le grele pe an.

Referindu-se la aces
te măsuri, președintele 
Giscard d’Estaing a a- 
firmat că reorganiza
rea întreprinsă va per
mite firmelor respecti
ve „să abordeze în 
condiții mai bune pe
rioada de severă com
petiție care a început, 
iar activitatea indus
trială si utilizarea for
ței de muncă vor pu
tea fi apărate mai 
bine. Astfel, va fi 
menținut caracterul pe 
deplin național al in
dustriei de automobile 
din Franța".

Analizînd aceste „că
sătorii" forțate, ex
perta exprimă o serie 
de rezerve, amintind 
că in luna octombrie 
înmatriculările de ma
șini noi au scăzut cu 
23 la sută fată ' 
na precedentă 
tendința a fost 
accentuată în 
brie. In acest 
ziarul „Le Monde" se 
întreabă dacă statul 
trebuia să acorde o 
sumă atit de mare 
„unei industrii cu 
perspective nesigure 
in momentul in care

de lu
st că 
si mai 
noiem- 

sens,

alte sectoare — infor
matica, mașinile-unel
te, electronica si ati- 
tea alte ramuri esen
țiale pentru viitorul 
națiunii — au o im
perioasă nevoie de 
sprijinul autorităților 
publice ?“

Pe de altă parte, a- 
genția France Presse 
menționa faptul că 
„pentru mii de sala
riați de la Citroen re
gruparea cu Peugeot 
înseamnă șomaj, ceea 
ce constituie o situa
ție tragică".

In aceste împreju
rări, Secretariatul Co
mitetului Central al 
Partidului Comunist 
Francez a dat publi
cității un comunicat în 
care arăta că „națio
nalizarea firmei Ci- 
troSn constituie sin
gurul răspuns valabil 
față de situația crea
tă" si anunța că gru
pul comunist din A- 
dunarea Națională va 
depune un proiect de 
lege in acest sens.

La rîndul său, 
Franțois Mitterrand, 
prim-secretar al Par
tidului Socialist, s-a 
pronunțat pentru na
ționalizarea industriei 
de automobile si pen
tru crearea unei 
panii naționale 
in jurul regiei 
nault — soluții 
concordantă cu
gramul comun de gu
vernare al forțelor de 
stingă.

Partidul Laburist din 
Australia — de suvernămînt — a suferit o înfrîngere în alegerile de la sfîrșitul săptămînii trecute pentru parlamentul statului Queensland. Prin pierderea a 16,5 la sută din voturi, laburiștii vor fi reprezentați în adunarea legislativă a statului de 11 deputați, față de 33, cît aveau înainte de scrutin.

La Ziirtch a avut loc congresul de constituire a organizației „Tineretul Comunist Elvețian". Au fost a- doptate statutul și programul organizației și au fost alese Comitetul Central, Secretariatul și Comisia de control ale Tineretului Comunist Elvețian.
„Soiuz-16
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Noul guvern 
japonezTOKIO 9 (Agerpres). — După confirmarea sa de către ambele camere ale Dietei, primul ministru Takeo Miki a anunțat componența noului guvern japonez. Din vechea echipă ministerială sînt reținuți în noul cabinet Takeo Fukuda, Masayoshi Ohi- ra și Hajime Fukuda.Principalele portofolii au fost atribuite astfel : vicepremier și director al Agenției pentru planificarea economică — Takeo Fukuda, ministru al afacerilor externe — Kiichi Miya- zawa, ministru al finanțelor — Masayoshi Ohira.

“-un vast program
înfăptuit cu succesDupă șase zile, echipajul navei sovietice „u,uiu.-iu , alcătuit din colonelul Anătoli Nikolai a aterizat duminică la prînz, la circa 300 km de orașul kazah Djez- kazgan.Făcînd o retrospectivă a activității orbitale a echipajului, observatorii științifici relevă că, încă din ziua a doua de zbor, cei doi au trecut la realizarea unuia din punctele-cheie ale programului : fixarea locului precis de unde, pe la mijlocul anului viitor, va fi anunțat centrul american de la Houston că .,Apollo" poate lua startul spre a se întîlni, la exact șapte ore și jumătate de la lansare, cu „Soiuz". pe o orbită circulară, la înăl-

cosmice„Soiuz-16", 250 km. Este supranumităFilipcenko și Rukavișnikov,
țimea de orbita „de montaj", deoarece aici urmează să aibă loc preconizata cuplare a celor două nave.Cînd „Soiuz-16“ a ajuns la a 32-a mișcare de rotație, pe ecranul de la centrul de dirijare a zborurilor de lîngă Moscova au apărut cuvintele «,,A- pollo" la a 27-a mișcare de rotație"». Ceea ce însemna că putea să urmeze de cea mai pundere — nea de cuplare. Numai durat operațiunile de închidere și deschidere a clapelor corpului subansamblului de cuplare. Operațiunea de simulare a cuplării a reușit perfect.în a cincea zi de zbor. încă o încercare a sistemului de cu-

momentul mare răs- operațiu-12 secunde au

plare cu același calificativ : „excelent".Au fost, totodată, e- fectuate o serie de. experiențe biologice interesante. De asemenea. s-au făcut observații astrofizice. în vederea „eclipsei artificiale de soare", care va avea loc în iulie 1975. Se are în vedere acoperirea soarelui de către „A- pollo" cu efectuarea de observații de pe „Soiuz".Cosmonatiții sînt a- cum sub observația medicilor. Laboratoarele. birourile de construcții. conducătorii de zboruri,' cosmonau- ții studiază intens materialele furnizate de noua misiune spațială.
Laurențiu DUȚA
Moscova

• CAPRICIILE VRE
MII In acest început de iarnă, masive căderi de zăpadă, au provocat, în regiunea austriacă Oberțauern, blocarea pe șosele a peste o mie de persoane. Singurele căi de acces spre această zonă alpină au fost și ele blocate de avalanșe. Pe de altă parte, s-a înregistrat și o creștere a temperaturii, ceea ce a dus la transformarea, în alte zone, a ninsorii în ploaie și la topirea zăpezii. S-au semnalat inundații, a- pele Dunării revărsîndu-se în apropiere de orașele Krems și Viena. în R.D. Germană, cu deosebire în sudul țării, au fost înregistrate puternice precipitații. Astfel, numai în două zile, în regiunile Dresda și Karl- Marx-Stadt, ele au totalizat 20—50 mm, ceea ce corespunde mediei pe întreaga lună decembrie. In regiunile menționate, precum și în Gera, Suhl, Leipzig și Cottbus a crescut debitul cursurilor de apă.

• EXPEDIȚIE FEMINI
NĂ PE CHOMOLUNG
MA. Cel mai înalt virf din lume, Chomolungma (Everestul), 8 848 m, a fost escaladat pînă acum numai de bărbați. O rie care nu poate lăsa indhw t rente femeile dornice să demonstreze că nici în acest domeniu nu există temei pentru vreun complex de inferioritate. Drept care, japoneza Hissano, în vîrstă de 41 ani, a anunțat că în anul viitor va întreprinde, în fruntea unei echipe de 15 alpiniste, ■ prima expediție feminină de „cucerire" a Everestu- lui. Temerara alpinistă a mai condus în 1970 o expediție feminină care a escaladat un alt vîrf din centrul Himalayei, înalt de „numai" 7 556 metri. Noua expediție își propune să pornească la începutul lunii februarie și, urmînd calea tradițională prin sud, ceva mai puțin periculoasă, să ajungă în vîrf pe la jumătatea lunii mai. Echipelor de bărbați care au realizat această performanță nu le ră- D mîne decît să adreseze expediției feminine urări de succes și... tot mai sus 1

• MINERIT CU 3 500 
ANI ÎN URMĂ. în Valea Timna (Israel), arheologii au descoperit de curînd o mină de cupru, considerată de experți ca fiind cea mai veche mină din lume. Sistemul de săpare a galeriilor și modul de aerisire a minei, care se apreciază că a fost exploatată prin anul 1400— 1500 î.e.n., se dovedesc a fideosebit de avansate pentru a- cele timpuri. Potrivit ziarului britanic „Sunday Times", această descoperire ar putea determina o radicală concepțiilor asupra trecerii la epoca bronzului la cea rului. modlficare a de a fie-

• 24 DE ORE 
ZĂPADĂ. Un tînăr ani, care făcea parte din ____salvamontului din masivul Ta‘u- nus (R.F.G.), a rămas acoperit timp de 24 de ore, în urma producerii unei avalanșe, strat de zăpadă gros de metri. După cercetări, el găsit viu.

SUBde 17echipa
de un șase a fost

• GAZON
LULOZĂ. Un amestec special. constînă din chimice, reziduuri__ _________rezultate în cantități mari de pe urma prelucrării lemnului, șl semințe de iarbă, a fost realizat de către oamenii de știință norvegieni. Acest amestec poate transforma rapid terenuri aride, stîncoase, accidentate și chiar suprafețele devastate de substanțe chimice în pajiști 'acoperite de iarbă și flori.

DIN
/îngrășăminte de celuloză.

• SEXTUPLEȚI. o «- nără americană, în vîrstă de 26 de ani, Charlotte Lange, a dat naștere unor sextupleți. Starea a cinci dintre nou-născuți, care cîntăresc între 900 și 1 130 gr, este satisfăcătoare. Charlotte Lange urmase un tratament împotriva sterilității.
• ÎNTOARCEREA NA

VIGATORULUI SOLI
TAR. După 402 zile de navigare la bordul unei ambarcațiuni cu pînze, navigatorul solitar Ambrogio Fogar s-a reîntors în micul port toscan Castiglione della Pescaia, dună parcurgerea unei distanțe de 57 000 de km. Porțiunea cea mai dificilă a traseului — a . mărturisit temerarul navigator — s-a dovedit, și de data aceasta, a fi Capul Horn, datorită temperaturilor foarte scăzute, furtunilor marine care bîntuie în acea regiune și navigării împotriva curenților marini dominanți.

• PROTEINE DIN ME
TAN. La Centrul de cercetări al firmei „Royal Dutch Shell" a fost descoperită o metodă de extragere din metan a unor proteine cu o mare valoare nutritivă, destinate hranei animalelor. Procedeul constă în transformarea gazului natural în proteine unicelulare cu ajutorul culturilor mixte de bacterii. Produsul, obținut prin fermentație, conține 75 la sută proteine, avînd o valoare nutritivă e- gală cu cea a făinii de pește. Firma „Shell" proiectează instalarea la Amsterdam a unui complex de experimentare și producere a proteinelor.
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