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PENTRU MARILE IHBESTITII ALE AIM1375
Studiile tehnico - economice, asigurarea utilajelor 
și pregătirea fronturilor de lucru să fie încheiate 
cu spirit de răspundere, exigență și punctualitate

Întrevederea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al P.C.R., cu Samora Machel, 
președintele frontului de Eliberare din Mozambic

La ora actuală, In activitatea de investiții obiectivul prioritar constă in încheierea grabnică a lucrărilor de montaj, acordindu-se o maximă a- tenție calității lor, in efectuarea în cele mai bune condiții a probelor mpcanice și tehnologice și punerea în mcțiune a tuturor capacităților productive cuprinse în planul acestui an. Concomitent cu aceasta însă, factorii angajați in realizarea programului de Investiții trebuie să-și concentreze e- forturile asupra unei probleme de mare complexitate și răspundere, subliniată cu putere în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, In cadrul lucrărilpr Congresului al XI-lea al partidului : pregătirea temeinică, sub toate aspectele, a lucrărilor de investiții. Este o sarcină de maximă actualitate — accentuată din nou de Comitetul Politic Executiv în ședința din 13 decembrie a.c. — și faptul că volumul investițiilor ce urmează să fie realizate în anul 1975 este substanțial mai mare față de cel din acest an conferă o însemnătate deosebită modului în care se desfășoară și sînt finalizate aceste pregătiri. Ele cuprind, în principal, procesul de elaborare a documentațiilor tehnico-economice, contractarea la vreme a tuturor utilajelor tehnologice din țară și din import, buna organizare și dotarea tehnică corespunzătoare a șantierelor de construcții și, desigur, începerea la data stabilită a noilor lucrări ; adică, aspecte esențiale pentru Întronarea unei ferme discipline de- plan In domeniul investițiilor, pentru asigurarea condițiilor absolut necesare desfășurării ritmice » lucrărilor pe șantiere, ri
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dicării la un nivel superior a activității de construcții-montaj.Se cuvine relevat că, în cazul unul mare număr dintre noile obiective de investiții, această etapă pregătitoare a fost abordată cu grijă și, de pe acum, se conturează posibilitatea reală ca fazele procesului de execuție să se desfășoare în termene mai scurte de- cît cele stabilite, iar noile capacități industriale să intre mai repede în producție. Ne referim, în acest sens, la noile investiții ale Ministerului Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții, Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor, pentru care documentațiile tehnico-economice sînt de pe acum aproape în întregime asigurate. Pe baza existenței documentațiilor respective, constructorii au întreprins ample acțiuni vi- zind organizarea temeinică a activității pe șantiere. Este îmbucurător, de altfel, să constatăm că majoritatea trusturilor de construcții-montaj au acumulat o valoroasă experiență în această privință, reflectată între altele în eforturile ce se depun în prezent pentru buna desfășurare a lucrărilor, pentru asigurarea unei conlucrări strînse, în spiritul înaltei răspunderi față de o- bligațiile ce le revin, cu toți ceilalți factori angajați în procesul de pregătire și executare a investițiilor.Apreciind la justa valoare asemenea rezultate pozitive de ansamblu, nu pot fi trecute însă cu vederea acele situații nefavorabile concretizate în rămîneri în urmă In domeniul pregătirii’ 'investițiilor anului 1975. La unele obiective și capacități noi, cum sînt întreprinderea de utilaj metalurgic Reșița, dezvoltarea

întreprinderii de armături industriale din fontă și oțel Zalău, un șir de noi instalații din cadrul Combinatului petrochimic Pitești, cerința majoră a pregătirilor — elaborarea și aprobarea la timpul prevăzut a documentațiilor tehnico-economice, crearea u- nui decalaj corespunzător între etapa de întocmire a proiectelor și începerea efectivă a lucrărilor — nu a fost îndeplinită. Menținerea și la această dată a unor întîrzieri în asigurarea documentațiilor pentru investițiile din industria chimică, agricultură și industria alimentară — cu cite 43 de studii tehnico-economice neaprobate fiecare, din industria ușoară — cu 29, industria construcțiilor de ma- șini-unelte și electrotehnicii — cu 26, industria construcțiilor de mașini grele — cu 17 ș.a. trebuie să dea serios de gîndit titularilor de investiții respectivi. Spunem aceasta întrucît rămînerea în urmă în elaborarea studiilor tehnico-economice se localizează tocmai la investițiile unde titularii și proiectanții nu s-au preocupat suficient de stabilirea din timp a datelor necesare proiectării, n-au clarificat unele probleme legate de utilaje și instalații tehnologice sau n-au elucidat diferitele aspecte privind efectuarea și încheierea unor cercetări. Datorită acestor neajunsuri, atit programele inițiale de elaborare a documentațiilor, cit și cele întocmite ulterior pentru urgentarea procesului de definitivare a documentațiilor n-au fost înfăptuite integral, ceea ce a dus la amînarea începerii’ efective a lucrărilor pe unele șantiere. ,Pe de altă parte, sînt înaintate spre avizare și aprobare anumite docu
Președintele Republicii Gaboneze,

Albert Bernard Bongo, va face o vizită 
în Republica Socialistă RomâniaTovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste.România. și tovarășa Elena Ceaușescu au transmis președintelui Republicii Ga- boneze, Albert Bernard Bongo, și doamnei Josephine Bongo invitația de a efectua o vizită oficială în Republica Socialistă România. 

mentații insuficient fundamentate din punct de vedere economic, ceea ce atrage după sine refaceri, completări ș.a., deci, concret, întîrzieri în definitivarea și predarea lor pe șantiere. Este suficient să arătăm că, la avizarea de, către Banca de Investiții a indicatorilor de eficiență din studiile tehnico-economice ale investițiilor pentru anul viitor, care intră în competența de aprobare a ministerelor, celorlalte organe centrale, consiliilor populare, centralelor industriale și întreprinderilor, s-au respins — în trei trimestre — ca nefiind justificate sub aspect economic, investiții în valoare de circa 2,2 miliarde lei și a fost redusă valoarea unor proiecte cu peste 1,5 miliarde lei. Din nou se ridică, deci, cu acuitate necesitatea — subliniată cu tărie în documentele adoptate de Congresul al XI-lea al partidului — ca titularii de investiții, proiectanții și beneficiarii să acorde o maximă a- tenție indicatorilor de eficiență, obținerii de efecte economice superioare de pe urma fondurilor de investiții alocate de stat, fonduri care a- parțin întregii noastre societăți. Evident, apariția unor asemenea neajunsuri la capitolul eficiență al documentațiilor tehnico-economice și eforturile suplimentare pentru înlăturarea lor au dus la încetinirea ritmului de elaborare a proiectelor de execuție, a contractării unor utilaje și materiale de construcții. Dar o atare situație nu- poate fi adrnisă la infinit. Ținînd seama de numărul lucrărilor importante Înscrise în
(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Republicii Gaboneze, Albert Bernard Bongo, a acceptat cu plăcere invitația de a efectua o vizită oficială în România, la o dată ce se va stabili ulterior pe cale diplomatică.

Luni, 16 decembrie, delegația Frontului de Eliberare din Mozambic, condusă de Samora Moises Machel, președintele FRELIMO — care, așa cum s-a anunțat, a sosit duminică la amiază în . Capitală — a făcut o vizită protocolară tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.La întrevedere au participat tovarășii Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat. Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Lina Ciobanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președinta Consiliului Național al Femeilor, Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vi- ceprim-ministru al guvernului, Ilie Verdeț, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., general de armată Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul apărării naționale, Petre Dă- njcă, memkfru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., general-colonel Ion Coman, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului a- părării naționale, șeful Marelui Stat Major, Ștefan Birlea, membru al C.C. al P.C.R., directorul Cabinetului Președintelui Republicii, Constantin Va- siliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.împreună cu președintele FRELIMO
Începerea convorbirilor oficialeîn aceeași zi au început convorbirile între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și- Samora Moises Machel. președintele Frontului de Eliberare din Mozambic.La convorbiri au participat :Din partea română, tovarășii : Emil Bodnaraș. Cornel Burtică, Lina Ciobanu. Emil Drăgănescu, Ilie Verdeț, Ion Ioniță, Ștefan Birlea.Din partea mozambicană : Jorge Rebelo, Xavier Baptista Sulila, Mario Machungo. Graca Simbini. 

se aflau Jorge Rebelo, membru al Comitetului Central și al Comitetului Executiv al FRELIMO, Xavier Baptista Sulila, membru al Comitetului Central al. FRELIMO și al conducerii Comisiei militare mixte din Mozambic, Mario Machungo, ministrul coordonării economice în guvernul de tranziție, Graca Simbini, ministru secretar de stat cu problemele educației și culturii în guvernul de tranziție, Salvador Ntumuke, comandant militar al regiunii Nampola, Maria da Luz Guebuza, Honorata Simao, Alice Chongo, reprezentante ale organizației de femei din Mozambic, Sergio Vieira și Fernando Honwana, secretari ai președintelui.Președintele FRELIMO a oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu o sculptură în lemn, menționînd că această lucrare este realizată de luptători din regiunile eliberate, care au rugat să fie transmisă, in semn de omagiu, secretarului general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România. „Poporul mo- zambican a suferit multi ani sub jugul exploatării coloniale. Datorită luptei pe care am dus-o, noi ne-am eliberat nu numai pămîntul, oamenii, dar și cultura. Iar această sculptură reprezintă o mărturie a forțelor creatoare ale poporului nostru".Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „Văd în aceasta un simbol al relațiilor noastre de solidaritate, al colaborării viitoare dintre popoarele noastre, pentru dezvoltarea economică și socială independentă".
Exprimîndu-și satisfacția pentru această nouă întîlnire cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, de data aceasta in condițiile cind a fost instaurat guvernul de tranziție, președintele Samora Moises Machel a transmis profunde mulțumiri Partidului Comunist Român, guvernului și poporului român pentru ajutorul și sprijinul frățesc acordate poporului mo- zambican în lupta pentru afirmarea drepturilor sale legitime, pe calea dobîndirii independenței naționale.în numele conducerii de partid și de stat, al său personal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a adresat un salut călduros delegației FRELIMO, 

în frunte cu președintele Samora Moises Machel, i-a urat bun venit în România, manifestindu-și convingerea că aceaștă vizită va contribui și mai mult la dezvoltarea colaborării dintre partidele și țările noastre.Subliniind că este prima întîlnire după constituirea guvernului de tranziție, sub conducerea FRELIMO, deci după cucerirea de fapt a independenței, secretarul general al P.C.R, a transmis, din partea partidului și poporului român, cele mai calde felicitări Frontului de E- liberare din Mozambic, poporului mozambican șl le-a urat succese pe drumul dezvoltării noi, independente. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a asigurat FRELIMO. poporul mozambican că partidul Comunist Român, România socialistă, poporul român vor acționa ca și pînă acum, în spiritul solidarității ce caracterizează legăturile noastre, pentru realizarea u- nor relații noi, pentru dezvoltarea raporturilor viitoare dintre cele două partide și țări pe principiile deplinei egalități, respectului reciproc.în cursul convorbirilor a avut Ioc un schimb de vederi privind activitatea și preocupările celor două partide si popoare. în acest context ș-a evidențiat hotărîrea comună de a amplifica și adînci relațiile dintre P.C.R. și FRELIMO. dintre România și Mozambic. de a statornici o colaborare economică, teh- nico-științifică și culturală în folosul ambelor popoare, al progresului lor economic și social, al forțelor care luptă împotriva imperialismului. colonialismului și neocolonia- lismului, pentru o lume mai dreaptă și mai bună. în același timp s-a relevat dorința de a se promova conlucrarea dintre partidele și țările noastre în viața internațională, cu convingerea că aceasta reprezintă o contribuție activă la soluționarea în interesul tuturor națiunilor a problemelor ce confruntă omenirea, la instaurarea unei noi ordini politice și economice în lume, care să asigure dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, consolidarea cursului spre destindere, securitate șl cooperare între popoare.Convorbirile s-au desfășurat Intr-o atmosferă de caldă prietenie, de solidaritate militantă, de stimă și Înțelegere reciprocă.
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face milioane...
...Magazia de materiale a unei mari întreprinderi. 

Mulți oameni se perindă zilnic pe aici. „Dă-mi aia, 
uite bonul pentru cutare, avem urgentă nevoie de..." 
Cerințele producției sint diverse. Magazia este un fel 
de cămară din care nu trebuie să lipsească nimic.

— Mulți veneau aici și făceau apel la ștampilele de 
cauciuc din sacul aflat la indemină, ține să ne înfăți
șeze un fapt divers ing. Alexandru Madaraș, de la La
minorul de tablă din Galați. De ani de zile, tabla pro
dusă aici, înainte de expediție, se marca cu aceste 
ștampile. Procedeu greoi, neeconomic. Dovada — cău
tările oamenilor, care au aflat soluții corespunzătoare. 
Transpunerea ideii tehnice cerea însă timp de pregă
tire. „Nu-i cazul să ne mai batem capul — au zis cei 
mai mulți. In citeva săptămîni se rezolvă și asta".

P1CĂTURA DE CERNEALĂ
„Citeva săptămîni e mult — a replicat șeful de echipă Iohan Gugiuman. Alți bani, alte cheltuieli"...

La ultimul „amănunt" se gîndiseră mai puțini, pen
tru că, in definitiv, soluția se afla pe rol, fructificarea 
noii idei tehnice fiind doar o chestiune de zile. Mai 
merita oare, in acest caz, să investești pe „termen 
scurt", să găsești altceva cind rezultatul căutării era, 
după cum am mai spus, sortit să trăiască doar citeva 
zile ? Iohan Gugiuman zice : „Da, merită ! Și pentru 
cițlva lei economisiți merită, de ce să nu merite 1".

La urma urmei, după unii, Gugiuman n-a făcut mare 
lucru, soluția lui a trăit citeva zile, nu a fost mai 
mare daraua decit ocaua ? Economia contabilizată se 
ridica doar la citeva zeci de mii de lei, și ce înseamnă 
asta la o producție de zeci de milioane T

— Nici eu nu zic că omul amintit a născocit „per
petuam mobile", precizează din capul locului inginerul 
Alexandru Madaraș. Din acest episod insă mie mi-au 
plăcut două lucruri. întii : că singur a decis utilitatea 
efortului, hai să-i spunem, pentru un amănunt, ba 
chiar un amănunt cu o existență pasageră ! „Și de aici 
ajung la cel de-al doilea lucru : gîndirea omului in 
cauză. O gindire de gospodar, o gindire opusă indife
renței, care știe să ia in calcul „picăturile", știe să le 
dea valoarea cuvenită".

Ne asociem opiniei inginerului. In definitiv, adevă
ratul gospodar trebuie prețuit nu numai după milioa
nele economisite, ci, înainte de toate, pentru știința 
de a minut bănuțul mic pus să rodească din plin, pen
tru mai binele tuturor. Modestul bănuț care face mi
lioanele...

Ilie TANĂSACHE

Pe aici curge apa Milcovului. Firul de apă, care a jucat, în istoria veche a României, rolul ingrat de graniță între două țări ale aceluiași neam. Pe aici, peste pămîntul Vrancei, au trecut mereu, în campaniile lor de cotropire — fluxuri și refluxuri ale jafului — oștirile turcești spre Moldova, războinicii tătari spre Țara Românească... Era un fel de poartă. a războaielor. „Poarta furtunilor" — a numit-o scriitorul moldovean Eusebiu Camilar. Atit de cunoscuta legendă a celor șapte feciori și Vrîncioaiei are și ea, desigur, rădăcini istorice legate de luptele purtate de marele Ștefan pentru apărarea pămîntului Moldovei. Marile evenimente naționale i-au găsit întotdeauna pe vrînceni alături de întreaga națiune română.Așezată la confluența a trei provincii românești, (Muntenia, Moldova și Transilvania), Țara Vrancei, „gură de rai" (cum ne-o definește „Miorița") — unul dintre pilonii istorici ai Moldovei și ai României — s-a trezit la o viață economică și socială înfloritoare abia după ce poporul, în urmă cu trei decenii, a pășit pe calea revoluției socialiste. Ținuturile Vrancei au devenit un întins șantier al construcțiilor socialismului, al industrializării, al dezvoltării urbanistice, intr-un ritm mereu mai accelerat.Municipiul Focșani a fost înconjurat din toate părțile de o puternică centură industrială. în nordul orașului a fost înălțată silueta suplă, modernă 
V ______

a fabricii de confecții, unde aproape 5 000 de femei țes emblema o- rașului pe produse pentru 3 continente. în est s-a construit te-
focșănene : întreprinderea de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare.La Focșani, Odobești Mărășești, Adjud, Pan-

sporit de peste 19 ori, azi realizîndu-se în numai 22 zile ceea ce se realiza în urmă cu 24 de ani în 12 luni.Aceeași direcție, spre
ÎMPLINIRI

PLAIURILE
DIN ȚARA VRANCEI

meinic platforma industrială. O fabrică de mobilă, una de plăci fibrolemnoase, o fabrică de coniac, alta de șampanie și vermut. Cel mai recent vlăstar al industriei

ciu, Gugești, în acești ani au fost construite 19 mari întreprinderi industriale în care lucrează peste 20.000 de oameni. în perioada 1950-1973, producția industrială a județului a

dezvoltare socialistă și modernizare, a urmat și agricultura. Istoria recoltelor mereu mai bogate se scrie și aici cu ajutorul a peste 2100 tractoare, 350 combine și alte mașini.

. Pe arcul subcarpatic, plantațiile viticole s-au extins an de an ajun- gînd la 32 750 ha, cu un potențial productiv sporit. Anul trecut, podgorenii au realizat 242 000 tone de struguri, în medie peste 8 000 kg la hectar, cea mai mare producție din istoria viticulturii vrîn-cene.Din 1961 pînă în prezent, în orașele și satele județului au fost construite peste 33 500 locuințe și apartamente confortabile. Azi nu mai e sat fără școală cu săli spațioase, cu ateliere în care feciorii vrîncenilor învață de mici dragostea și respectul pentru muncă.Ofensiva pentru industrializare socialistă, pentru dezvoltare economică și socială, pornită pe toate fronturile, va continua, cu forțe și cu eficiență sporite în viitor. Documentele programatice ale celui de-ai XI-Jea Congres prevăd, pentru județul Vrancea, cifre ale viitorului de-a dreptul impresionante, în viitorul cincinal, județul Vrancea va beneficia de un fond de investiții de 2-3 ori mai mare decit în actualul cincinal. Două treimi din acest fond este orientat spre dezvoltarea obiectivelor industriale care vora- sigura condiții pentru prelucrarea și valorificarea superioară a bogățiilor naturale și a capacității creatoare a oamenilor de pe a- ceste meleaguri. Producția globală industrială va crește de la
Mihai CARANFIL
îon N3STOR
(Continuare 
în pag. a II-a)

VIAȚA UNIVERSITARĂ ÎN LUMINA PROGRAMULUI PARTIDULUI 
La exigențe educative superioare, 
un stil de activitate perfecționatSarcinile de amplă perspectivă și de importanță fundamentală pe care Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism le configurează în fața instituțiilor universitare, în legătură cu dezvoltarea și perfecționarea necontenită a învăță- mintului superior, cu imperativul ca toate facultățile să devină puternice centre de învățămînt, cercetare și producție impun, între altele, o înnoire substanțială a stilului de muncă în universitate. Nu ne referim aici la perfecționarea conducerii, la lărgirea bazei democratice a senatelor șl consiliilor profesorale — forme superioare de' activitate colectivă a căror importanță hotărîtoare a fost subliniată și în Plenara C.C. al P.C.R. din iunie 1973. în cuprinsul rînduri- Ior de față avem în vedere în primul rind stilul muncii desfășurate de cadrele didactice in colectivele de disciplină și de catedră, în activitatea zilnică cu studenții, in sălile de curs și lucrări practice, în ateliere, în clinici sau laboratoare, în cercurile științifice, ideologice, în munca obștească, în cămine, în acțiunile cultural-educative etc.Desigur, munca în colectiv nu este o noutate. Așa cum se știe, ea face parte organică din stilul de muncă al partidului, din activitatea cotidiană a muncitorilor din producție ; pe această bază, ea a fost adoptată șl adaptată mai de mult și în învăță- mintul superior, inclusiv în cel de medicină și farmacie. Anumite laturi ale acestei munci au rămas însă susceptibile do îmbunătățire în conti

nuare. Poate fi socotit ca un bun cîș- tigat faptul că imensa majoritate a cadrelor didactice și a studenților și-au însușit spiritul de întrajutorare, de colaborare activă și eficace. Figura „magistrului" sau a „savantului" care crede că posedă „in degetul cel mic" toate secretele disciplinei sale și că poate să decidă singur și arbitrar, din amvonul catedrei, asupra tuturor problemelor de învă- țămînt, de cercetare științifică, de educație a studenților (și de asistență medicală) din colectivul său a devenit o raritate și tinde să dispară — în învățămîntul medical și farmaceutic, la care ne referim in principal, desigur ca și în celelalte discipline. Cu atit mai mult cu cit în. oricare compartiment al învățămin- tuiui superior, munca desfășurată în colective variate este o necesitate de la sine înțeleasă, născută din însăși natura problemelor și a condițiilor lor de rezolvare.în compartimentul didactico-pro- fesional, de pildă, elaborarea cursurilor și a materialelor demonstrative, pregătirea și efectuarea lucrărilor practice, a stagiilor' clinice, reînnoirea continuă a conținutului teoretic și practic al disciplinei, urmărirea pe parcursul anului a modului în care studenții (și cursanții) își însușesc materia predată — toate aceste activități zilnice presupun o colaborare
Prof. univ. dr. docent 
Constantin ANASTASATU rectorul Institutului de medicind șl farmacie din București

(Continuare în pag. a IV-a)
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FĂPTUI

cerere pentru 
primăria din 
un cetățean a

Detectiv la... 
4 ani

Venind cu o 
înregistrare . la 
Miercurea Ciuc, 
profitat de neatenția unei func
ționare și a sustras o ștampilă. 
Pînă s-a observat dispariția 
ștampilei, prin biroul respectiv 
se perindaseră numeroși alți ce
tățeni, fapt care îngreuna in
vestigația întreprinsă imediat 
de miliție. Iată însă că „pe fi
rul" anchetei intervine un bă
iețel, Gabriel, care a „declarat... 
verbal" (are numai 4 ani și nu 
știe încă să scrie), precum că 
l-a văzut el pe un „nenea" care 
luase o „jucărie" de pe masă. 
Insoțindu-și „declarația" și de 
cîteva detalii, micuțul Gabriel 
Lobodan i-a ajutat, pe milițieni 
să-l identifice repede pe făptaș, 
în persoana unui anume V. Ni- 
colae. Dosarul de trimitere in 
judecată va fi în curind înche
iat și... ștampilat.

Dor de mamă
Maiorul Vasile Moraru, din 

cadrul Inspectoratului județean 
Botoșani al Ministerului de In
terne, ne trimite o emoționan
tă scrisoare prin care ne aduce 
la cunoștință speranța și dorul 
unei mame — Aglaia Dîrvaru, 
din comuna Dornești — față de 
fiul său, Vasile Dîrvaru,^ plecat 
de vreo zece ani de-acasă, și tot 
de atunci nemaidînd nici un 
semn de viață. Ultima dată lu
cra pe un șantier din cartierul 
Drumul Taberei din București. 
La plecare, abia trecuse de 20 
de ani, iar acum, la peste 30, 
s-o fi rostuit la casa lui, poa
te are și vreun copil, 'iar copi
lul o fi întrebind de bunica. 
Bunica are pensie, are și bucu
ria de a fi îngrijită de fiica ei 
Maria și de feciorul Constantin, 
muncitor la Suceava. Are de 
toate bătrîna, doar liniște nu 
mai are de la o vreme. „Dorul 
după Vasilică mă topește ca 
luminarea" — i-a spus ea maio
rului, maiorul ne-a scris, și-n 
scrisoarea lui roagă pe toți cei 
care il cunosc pe Vasilică să-i 
spună că bătrîna lui mamă ar 
vrea să-l mai vadă măcar o 
dată.

Unul drege, 
altul stricăNe scrie Ion Badea din București, str. Malu Mare nr. 5, sec- -Iw tor 8: „în dreptul’ casei mele*-  I.R.E.B. a plantat un stîlp, și I în vîrful stîlpului a pus un bec, ( . considerîndu-1 — și pe bună dreptate — absolut necesar spre B a lumina o porțiune de teren foarte circulată de cei care Iu- * crează în schimburi de noapte, i Dar abia a fost pus becul, că a și început să „fileze" și, odata | cu el, din cauza unor scurt-cir- . cuite repetate, tot repetat ni 9 s-au stricat și nouă, locatarilor I din jurul lui, televizoarele. De fiecare dată am reclamat, și 9 după fiecare reclamație a venit g la fața locului cite o echipă de I intervenții de la I.R.E.B. Dar, ■ să vezi și să nu crezi : a venit | o echipă condusă de Olarines- | cu și a reparat stricăciunea, dar a sosit în urma lui o echipă I condusă de Rădulescu și a stricat repararea... stricăciunii ; I apoi a venit echipa Vbicu, a în- ■ lăturat defecțiunea, dar a apă- I rut din nou echipa Rădulescu, | și din nou s-a defectat totul. Cu alte cuvinte, unul drege, al- 1 tul strică. Și noi, cu televizoa- I rele, ce facem ?“ Chiar — Ce-i de făcut 1 Lumină I.R.E.B. 1 așa. la
Urmărire 
ca-n filmeOra 3 dimineața. Beznă. Ceață. Un autoturism „Dacia-1100‘ se apropie de Cimpina ca un bolid. Șoferul este semnalizat de un echipaj al miliției să o- prească. El „n-a vede, n-aude , și apasă pe accelerator. începe o urmărire ca-n filme. Pe raza comunei Bănești este ajuns din urmă. Șoferul oprește brusc, iese din mașină și o ia la sănătoasa, sărind peste garduri. și traversînd ogrăzile cetățenilor. .Mai sprinteni însă decit el s-au dovedit plutonierii de miliție C. Bărbii, Niță Petre și Mircea Secară. Fugarul, Boncu Vasile, fără ocupație, furase autoturismul din Tirgoviște. Asupra lui s-au găsit 29 de chei... Acum, îl ajunge una și bună.
De la un 
„păhărel64în ziua în care se înapoîase dintr-o detenție, Vasile Dumitrescu a intrat într-un restaurant din Copșa Mică :— Ospătar, adu-mi te rog un păhărel. Nu mai am antrenament și trebuie s-o iau ușurel. Numai un păhărel...Ospătarul i-a adus un păhărel, apoi unul mai mare, apoi o sticlă, și-ncă una... La un moment dat, V.D. s-a luat la harță cu alți consumatori, stîrnind un scandal de pomină. După ce a fărîmat cîteva scaune, s-a repezit la un consumator și l-a făcut K.O. Cînd să se repeadă și la al doilea, n-a mai avut spor, pentru că a intervenit miliția. Apoi — după cum ne informează procurorul-șef Mircea Pașca din Mediaș — V.D. s-a reîntors „acolo" de unde plecase, pentru 3 ani și 4 luni. Se vede treaba că nu i-au fost de-ajuns anii de pînă atunci.Rubrică redactată de

Felre POPAcu sprijinul corespondenților „Scînteil"

CUM SINT VAUn MRIHIIE FflCUTI» S»LE DE PARTID ?
WBBBEXSS^HB

e VĂ INTERESEAZĂ?

— în intensa acțiune politică și organizatorică ce se desfășoară în a- ceste zile pentru încheierea cu succes a anului economic și pregătirea producției din 1975 acordăm o a- tenție deosebită aplicării sutelor de propuneri și sugestii făcute de comuniști cu prilejul adunărilor generale și conferințelor de dare de seamă și alegeri. Modalitățile concrete, sugerate pentru acoperirea mai eficientă a suprafețelor și a capacităților de producție, de utilizare cu randament mai ridicat a mașinilor și utilajelor, a forței de muncă, valorificarea superioară a metalului, îmbunătățirea condițiilor de lucru, întărirea ordinii și disciplinei se dovedesc foarte bine gîndite. Potrivit unui recent calcul economic, fructificarea doar a unora din ele a condus la un spor de producție de 20 milioane lei — spunea tovarășul Ne- culae Preda, secretarul comitetului de partid din întreprinderea „Industria sîrmei" din Cîmpia Turzii.Succesul acesta este notabil, desigur, în cronica bătăliei dîrze ce se desfășoară aici, ca și pretutindeni în țară, pentru dobîndirea unor importante sporuri de producție peste plan, pentru acumularea sistematică a unor avansuri care să asigure realizarea cincinalului înainte de termen. El reflectă concludent că dezbaterea profundă in organizațiile de partid a documentelor Congresului al XI-Iea, hotărîrile adoptate de forumul suprem al partidului au stimulat puternic inițiativa, spiritul de răspundere comunistă pentru bunul mers al producției, au condus la creșterea rolului politico-organizatorio al organizațiilor de partid la fiecare loc de muncă, la perfecționarea stilului lor de muncă prin desfășurarea unei activități vii printre oameni. De e- xemplu, chemarea comuniștilor, adresată întregului colectiv, de a obține zilnic, fiecare om în parte, o producție suplimentară de cel puțin 60 de lei și, lunar, 500 lei economii a avut ecoul scontat : un răspuns prin fapte. Din zilele Congresului și pină azi se înregistrează cotidian producții suplimentare de peste 2 milioane lei,

Complexul meșteșugăresc Gura Humorului
IM COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCA SUCEVEANA

Se extinde gama 
de servicii către populațieSUCEAVA (Corespondentul „Scînteii", Gh. Parascan). — în acest an. activitatea productivă a meșteșugarilor suceveni a crescut cu 17,3 la sută, față de 1973, peea ce înseamnă produse mai multe. în valoare de peste 11 milioane lei. Angajamentul anual pe care și l-ap luat oamenii muncii din acest important sector al activității econo- mico-sociale din județul Suceava. de a realiza o producție marfă suplimentară în valoare de un milion lei, a fost de mult timp îndeplinit, pînă acum rea- lizindu-se o producție marfă in valoare de 4,7 milioane lei.— Succesele obținute de meșteșugarii noștri în acest an — ne spune tovarășul Sa
ÎMPLINIRI PE PLAIURILE

DIN TARA VRANCEI
(Urmare din pag. I)4,1 miliarde lei. nivel ce va fi atins în 1975, la peste 10 miliarde lei în 1980, într-un ritm mediu anual de 18,5 la sută.Un asemenea ritm al industriei 'județului va amplifica mutațiile în structura socială: va crește numeric și calitativ clasa muncitoare, se vor crea 16 000 noi locuri de muncă, se vor crea condiții pentru dezvoltarea urbanistică și edilitară a majorității localităților, pentru ștergerea treptată a deosebirilor esențiale dintre sat și oraș.Dezvoltarea impetuoasă a industriei va crea condiții și pentru dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, care își va spori producția globală, pînă în 1980, cu 24 la sută față de 1975.

Agricultura vrînceană va beneficia, în cincinalul viitor, de fonduri sporite. Cea mai mare parte a acestora va fi orientată spre lucrări de gospodărirea fondului funciar și spre modernizarea activității in zootehnie. în cîmpia Putnei, în zonele Adjud și Suraia, vor fi amenajate pentru irigații 18 100 hectare. în zonele Voetin-Gologa- nu și Măicănești-Nă- nești vor fi îndiguite și desecate 42 000 . hectare, practic, întreg teritoriul județului va fi astfel scos de sub influența negativă a excesului de umiditate, în zona deluroasă și montană vor fi executate lucrări de prevenire și combatere a eroziunii pe o suprafață de 33 800 hectare. Oamenii de pe aceste meleaguri își vor concentra și uni forțele într-o operă demnă de

în mari din
ceca ce reprezintă un adevărat record pentru întreprindere.Organizația de partid susține chemarea printr-o intensă activitate po- litico-educativă. Pretutindeni uzină sînt expuse pe panouri sarcinile ce revin colectivului documentele Congresului. Agitatorii, gazelele de perete relevă, deopotrivă, rezultatele „la zi" obținute de diferite formații de lucru, obiectivele care se cer menținute în atenție. A- ceastă activitate are un aport substantial la succesele care se realizează : metalurgiștii de la „Industria 

VIAȚA DE PARTID
In întreprinderi din județul Clujsîrmei" au reușit astfel pînă In ziua de 1 decembrie să-și depășească angajamentul majorat de 100 milioane lei producție peste prevederi și obțin de atunci noi sporuri de producție.Un exemplu oarecum similar dintr-o altă întreprindere din județul Cluj. La Combinatul de celuloză și hîrtie din Dej — după cum ne relata tovarășul Eugen Cîmpianu, secretarul comitetului de partid — comuniștii au formulat în adunările' generale 35 de propuneri cu privire la mai buna organizare a producției. Ciț.iva membri ai comitetului au primit sarcina să discute despre posibilitatea aplicării lor cu factorii de răspundere tehnico-administrativă și, sub controlul comitetului de partid, s-au stabilit termene precise de realizare, în funcție de condițiile existente. La ora actuală, 30 de propuneri au fost soluționate, iar restul sînt în curs. Practic, organizația de partid nu a acționat ca un dispecer economic, ci a urmărit dezvoltarea unui climat de răspundere, gospodăresc în folosirea mai rațională a unor materii prime și materiale, îmbună-

muel Kriegsmann, președintele U.J.C.M. Suceava — se concretizează intr-o creștere puternică a volumului serviciilor in unitățile prestatoare existente. Astfel. fată de 1973. volumul lucrărilor de reparații auto a crescut cu peste 38 la sută, cel al fabricării mobilierului de comandă cu aproape 33 la sută, confecțiile cu 28 la sută, iar în construcții cu 165 la sută. De asemenea, în acest an am înființat noi servicii pentru populație. Este vorba. între altele, de noile secții de cojocărie în „stil moldovenesc", secții de confecții de îmbrăcăminte pentru a- dulti și copii, reparații de mobilier și obiecte de uz casnic la domiciliu.

aceste timpuri; construirea unui uriaș lac de acumulare la Adjud. Vor fi construite peste 9 140 apartamente, 2 300 locuri în creșe și grădinițe, 64 noi săli de clasă, 9 săli de gimnastică. Rețeaua sanitară se va extinde cu un spital și o policlinică la Adjud și un complex sanatorial la Soveja.Asemenea întregii Moldove, asemenea țării întregi, hotărîtă să-și amplifice energiile pentru îndeplinirea exemplară a marilor obiective de edificare a socialismului, stabilite la cel de-al XI-lea Congres, „Poarta furtunilor" devine în anii noștri, prin muncă harnică și vrednicie, o poartă a împlinirilor. a demnității umane. O „gură de rai" — așa cum a anticipat balada „Mioriței". 

tățirea calității pieselor de schimb, integrarea tehnologiilor noi în activitatea formațiilor de întreținere a mașinilor și instalațiilor. Rezultatele obținute în aceste zile sînt remarcabile. și datorită aplicării unora din propunerile amintite se prelimina, pe luna decembrie, o producție suplimentară de peste 2 milioane lei. față de un plus de 8 milioane, obținut în 11 luni ; s-a obținut un avans de 90 de zile la atingerea parametrilor proiectați la noile instalații.Un șir de alte exemple de la întreprinderea constructoare de mașini

„Unirea" din Cluj-Napoca, Trustul de construcții, Combinatul de prelucrare a lemnului din Gherla, ori de la I.I.L. „Vlădeasa" pledează pentru o grijă cît mai atentă față de realizarea propunerilor judicioase. Și este firesc că această grijă determină lărgirea ariei preocupărilor dincolo de locul de muncă propriu-zis al comuniștilor. participarea lor tot mai activă la viața organizației din care fac parte. La Fabrica de mobilă din Dej, de pildă, ca și într-un șir de alte organizații, comuniștii au formulat sugestii menite să ducă, între altele, la întărirea muncii colective, reorganizarea comisiilor pe probleme și activizarea acestor instrumente importante ale comitetelor de partid, conducerea mai judicios gîndită a organizației U.T.C. și a celorlalte organisme obștești, la intensificarea muncii politico-educative de masă prin folosirea întregului arsenal de instrumente și mijloace ce-i stă la dispoziție. Analiza atentă de către comitetul municipal de partid și Consiliul popular Cluj-Napoca a unor propuneri a’condus la adoptarea unor măsuri care în scurt timp

TG. MUREȘ (Prin telefon, la Deaky Lorand). — De an la an, industria locală mu- reșeană și-a sporit și diversificat producția. în 1974 s-au realizat aproape 200 de produse și sortimente noi, cu 60 mai multe față de angajamentul anual. Printre acest'ăă' șe nflmără modele noi de sticlă, garnituri de pahare din aluminiu ^pentru camping, rucsacuri turistice, garnituri de mobilă (bibliotecă, sufragerie, camere pentru tineret, scaune, canapele). Caracteristicile principale ale noilor produse : funcționalitatea. estetica, trăinicia. Pentru sporirea de bunuri solicitate de populație, a fost inten-

N FORMAȚII DIN COMERȚ
însemnările de față pornesc de la o realitate certă și de la o prognoză fermă: în acest an, populația țării a cumpărat din magazine cu aproape 11 la sută mai multe mărfuri decit în 1973. iar în 1975 procentul de creștere va depăși nivelul de 20 la sută. Ce măsuri se vor întreprinde pentru desfacerea acestui volum sporit de produse, pentru o mai bună servire a cumpărătorilor ?După cum am fost informați de la Ministerul Comerțului Interior, în1974 și 1975, accentul activității comerciale este îndreptat spre modernizare. Astfel. în 1974 s-au construit noi unități de desfacere în suprafață totală de circa 140 000 mp (echivalentul a circa 1 000 de magazine de mărime medie), iar în 1975 volumul de construcții va spori cu încă aproape 30 la șută. Aceste construcții vor fi, in principal, de două feluri : mari magazine (în 1974 — la Deva. Suceava. Roșiorii de Vede, Miercurea Ciuc. Ploiești. Tg. Jiu ; în1975 — la Slatina. Buzău. Bacău, Brașov. Reșița, Craiova. Tg. Mureș, două BIG-uri la Ploiești și București. plus cel mai mare magazin din tară — AL MO — în cartierul Co- lentina din Capitală) și unități Ia parterele blocurilor (în 1974 — circa 40 la sută din noile construcții au fost amplasate după acest sistem, iar în 1975 procentul va crește la 45 la sută). în paralel are loc o amplă acțiune de completare a dotărilor comerciale din cartierele nou construi

@ @ @ g g g ®

Imagine din Tg. Mureș Foto : S. Cristian

au determinat soluționarea unor pro- . bleme ale transportului în comun, Dîndu-se curs altor propuneri, s-a ajuns la devansarea construcției a cinci cămine pentru tineret cu o capacitate de 1 230 locuri, iar pentru 1975 au fost prevăzute a se construi încă opt cămine cu 2 084 locuri pentru tinerii nefamiliști de la „Armătura", „Carbochim", Trustul de construcții, Uzina mecanică, întreprinderea de tricotaje „Someșul", precum și a unor creșe și grădinițe. Sînt în curs de materializare numeroase alte propuneri edilitar-gospodârești și de către comitetele municipale de partid Turda și Dej. precum și de către cele din orașele Gherla și Huedin.în strînsă legătură cu preocuparea organizațiilor de partid de a valorifica propunerile valoroase, de a acționa sistematic pentru aplicarea lor — antrenînd în acest sens factorii competenți, pe înșiși cei ce le-au formulat, cît și colectivele în întregul lor — trebuie subliniată și metoda, devenită curentă, ca modul în care sînt soluționate propunerile și sugestiile comuniștilor să constituie tema unor informări prezentate birourile organizațiilor de bază, adunările generale, precum și in dipfe ale comitetelor de partid.
de 
în 

șe- în prezența conducerilor de întreprinderi și a altor factori responsabili, fiind combătute tărăgănarea, dezinteresul, lipsa de receptivitate, spiritul rutinier.Așa cum s-a subliniat și cu prilejul unei recente analize în secretariatul comitetului județean de partid, organizațiile de partid gă- sugestiile oameni ai mai valo- în cele
sesc în propunerile și comuniștilor, ale celorlalți muncii un suport din cele roase pentru îndeplinireamai bune condiții și pe multiple planuri a sarcinilor ce le revin din hotărîrile Congresului al XI-lea.

Maria BABOIAN 
Aîexandru MUKEȘAN corespondentul „Scînteil'

sificată activitatea de cercetare pentru valorificarea unor noi resurse de materii prime locale și deșeuri, din care să se realizeze produse noi, eficiente. în acest an, industria locală a județului Mureș și-a depășit planul producție! globale cu peste 50 de • > J milioâite-tei, iar cel'al produd-'i ■> ției-marfâ cu .43 milioane lei„ )' - - - - ...
I

concretizîndu-se în producții suplimentare de mobilă, materiale de construcții, produse alimentare, articole din mase plastice, cauciuc și altele. 80 la sută din sporul de producție s-a obținut pe seama creșterii productivității muncii.

te, acolo unde se resimte un deficit de spatii de servire. O mențiune : absolut toate noile unități care se construiesc se organizează după principiile moderne de comerț — în special ale autoservirii. De altfel. în prezent circa 60—70 la sută din suprafața comercială totală a 
® La dispoziția cumpărătorilor — un volum sporit de 
mărfuri ® Toate noile unități de desfacere -organizate 
după principiile moderne de comerț © în 1974 s-a încheiat 
acțiunea de organizare a caselor și microcaselor de co
menzi în absolut toate județele țării ® Pentru 1975 se 
anunță o substanțială reînnoire a sortimentului de produse

unităților ce se pretează la sistemele moderne de vînzare este organizată pe aceste principii.Un accent deosebit s-a pus In a- cest an pe dotarea unităților comerciale cu utilaje moderne (in 1974, volumul dotărilor a fost cît in aproape toți cei cinci ani anteriori), in- sistîndu-se îndeosebi asupra utilajelor frigorifice și a mijloacelor de transport de mică capacitate. în special moto-scutere.Dacă în 1974 dezvoltarea serviciilor comerciale s-a făcut în principal prin extinderea de case și mi

• ÎN BULETINUL OFICIAL au apărut recent textele Integrale ale legilor adoptate de Marea Adunare Națională în cadrul celei de-a XlV-a sesiuni : „Legea retribuirii după cantitatea și calitatea muncii", „Legea privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale", „Legea cu privire la fondul funciar", „Legea sanitară veterinară", „Legea cu privire la desfășurarea activităților în domeniul nuclear", „Legea privind invențiile și inovațiile", „Legea ocrotirii patrimoniului național-cultural al Republicii Socialiste România". Textele acestor legi urmează să fie publicate și în „Colecția de legi și decrete" editată trimestrial de Consiliul de Stat precum și in colecția de broșuri'pentru popularizarea legislației.
o ORĂȘELUL COPIILOR DIN CAPITALA. în perioada 22 decembrie 1974 — 10 ianuarie 1975 se va organiza în Capitală tradiționalul orășel al copiilor. Amplasat în Parcul tineretului, orășelul va găzdui tradiționalul brad de iarnă. Pe o estradă, micii vizitatori vor putea asista la spectacole prezentate de teatrul de păpuși și la filme pentru copii. Electroscutere, carusele, balansoare, un tobogan, mlnicare și trenulete vor agrementa vizita celor mici prin orășelul lor.
o GRADINA ZOOLOGICA RAMÎNE DESCHISA. Grădina zoologică Băneasa va rămîne deschisă și în timpul iernii. în acest scop au fost luate din timp toate măsurile necesare ca animalele să nu sufere din cauza asprimii vremii. Astfel, in funcție de _ particularitățile fiecărei specii, s-au asigurat condiții de temperatură, de umiditate și de durata luminii cît mai apropiate de cele din țara de origine.
0 DUPĂ PRIMA*  ZĂPADĂ. Ninsoarea căzută luni nu i-a găsit nepregătit! pe edilii Capitalei. După cum am fost informați de conducerea întreprinderii de salubritate s-au luat din timp măsurile necesare pentru ca circulația să se desfășoare în mod normal pe tot timpul iernii. ’încă din prima zi cu zăpadă, pe bulevardele Capitalei au putut fi văzute la lucru numeroase utilaje. Parcul de mașini specializate pregătit pentru acest sezon cuprinde 175 de tractoare.și 90 de auto-, cisterne dotate ‘ -37 încărcătoare cu pluguri și perii, 42 utilaje pentru împrăștiat sare, de zăpadă, 17 autofreze, 8 excavatoare și 2 autogredere.

NOU
A DOUA FAMILIE, ÎN CASA NOUA. Zestrea edilitarăO FIECAREa județului Hunedoara a crescut in primele 11 luni din acest an cu peste 3 000 de noi apartamente, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să mai fie date în folosință încă 1 112 apartamente. De altfel, ca urmare a ritmului intens de dezvoltare a spațiului locativ, astăzi fiecare a doua familie din județ locuiește în casă nouă'.

0 12 NOI PASAJE DE NIVEL. Pe drumurile naționale București— Tirgoviște, Brașov—Codlea—Vlădeni—Făgăraș, București—Constanța, București—Ploiești Vest și pe alte rute au fost realizate 12 pasaje de nivel, urmînd ca în prima jumătate a anului viitor să fie date în folosință pasajele Chitila și Săbăreni, pe DN 7 București—Pitești, cele două pasaje de la ieșirea din Filiași, pe DN 6, spre Drobeta Turnu-Se- verin, și cel de la Sîntuhalm, pe DN 7, între Deva și Hunedoara.
0 SUCEAVA : Baza edilitară a orașului s-a îmbogățit .în acest an cu un important număr de construcții școlare, dintre care notăm : 19 școli, două grădinițe, 11 ateliere și un internat.

® UN SPITAL CU 700 DE PATURI, cuplat cu o policlinică, a început să fie construit la Zalău. Modernul edificiu va dispune de 8 secții de spitalizare și 3S cabinete de consultații și asistență medicală, dotate cu aparatură modernă. Tot aici, constructorii au terminat o creșă cu o sută de locuri pentru copiii muncitoarelor de la filatura de bumbac din localitate.
CITITORII SESIZEAZĂ

0 O TELEGRAMA CA ȘI PIERDUTA. Din Focșani, cu nr. 1918, ml-a fost expediată o telegramă — ne sesizează locatarul apartamentului 65 din str. Burdujeni nr. 1, bl. A 12, din Capitală — dar ea a ajuns la destinație (cu nr. 626) de-abia după două săptămîni. Și, ca să nu dea ochii cu mine, poștașul de la oficiul P.T.T.R. nr. 57 a aruncat pur și simplu telegrama în fața ușii de la intrarea în bloc.N. R. : Telegrama cu pricina o trimitem spre cercetare departamentului de resort din cadrul Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. Răspunsul pe care îl. așteptăm sperăm că nu va avea aceeași soartă ca și telegrama în cauză.
.... 0. „OMISIUNE". Hala comercială din centrul municipiului — ne .scrie.GhșptgJje, Ispășoiu din Rîmnicu-Vîlcea — a fost de cîțlya ani re- ' novată și', modernizată!. Rină aici; toate bune. Numai că s-a omis un V? „arhănuntM'Kcanalizareă (? 1). Și de cite'ori se spală hala, toată .murdăria alunecă pe scări în plin centru!’ orașului. Pe bună dreptate, cititorul nostru se întreabă : ce părere au organele inspectoratului sanitar 7 Așteptăm, ca și dînsul, răspunsul cuvenit.

0 APARTAMENTE LA RECE. Deși frigul a venit mai de mult In Valea Jiului — ne scrie Dumitru Giura, din Lupeni, str. Bărbăteni nr. 1, bl. A 1, ap. 58 — în apartamentele blocului nostru și ale celor din apropiere — unde locuiesc foarte multe familii cu copil mici — caloriferele rămîn tot reci. Am sesizat în mai multe rînduri situația creată, dar deocamdată nu s-a luat nici o măsură. Sperăm ca înaintea unui răspuns scris să primim cît mai repede căldură la calorifere.

crocase de comenzi (în prezent, absolut toate județele tării dispun de asemenea unități) și prin înființarea de puncte de preluare a comenzilor de mărfuri în perimetrul întreprinderilor de producție (funcționează a- proape 800 asemenea puncte). în 1975 se preconizează lărgirea sistemului 

de livrare a laptelui Ia domiciliu (numărul abonaților va crește cu circa 20—25 la sută) și a preparatelor de cofetărie.Ce noutăți ne rezervă producătorii și comercianții în privința structurii fondului de marfă pentru 1975 ? Desigur, ar fi greu de prezentat in cîteva rînduri toate aceste noutăți, pentru că ele vor apărea în fiecare sector comercial : alimentar, metalo- chimic. de încălțăminte și confecții. Totuși, ne vom opri la ultimul dintre ele, pentru că aici vor interveni cele mai importante mutații calita

V

tive. Astfel, pe baza contractelor încheiate cu producătorii, magazinele vor oferi cumpărătorilor în 1975 a- proape 90 la sută din confecții în ț modele complet noi (modelele de ' confecții pentru femei vor fi reînnoite în totalitate), iar confecțiile pentru copii, cămășile pentru bărbați și tineret, modelele de încălțăminte și galanterie vor fi reînnoite în proporție de 70—80 la sută. în 1975 vor apărea în magazine primele confecții din- piele artificială, iar la țesăturile pentru imprimeuri și lenjerie de pat, ca și la cămăși, bumbacul va fi înlocuit total sau partial cu fire superioare de poliester. celofibră sau melană. Dacă în acest an s-au transportat pe umerașe de la fabrică la magazine doar 270 000 de piese mari de confecții, în 1975 acest sistem se va extinde pînă la 58 Ia sută din totalul livrărilor. Tot in 1975 va crește într-un ritm superior medici pe tară volumul de mărfuri cu specific rural....Desigur, prezentarea noutăților din comerț, ar putea continua. Dar, indiferent de specificul lor. ele vin să confirme aceeași ideq : prin eforturile geperale ale întreprinderilor producătoare și ale unităților comerciale, cerințele de consum ale noastre, ale cumpărătorilor, au fost mal corespunzător satisfăcute în acest an decît in anii precedenți, iar in 1975 acest progres va continua și mai intens.
Mihai IONESCU ,
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Se poate: de la restante 
la producții supliaientare

u sbW îMaiîăifer, Măriioare 
este calificarea tartei de ihu

ori de cite ori este nevoie, la montajul unor produse și au preluat pentru execuție, in colaborare cu atelierul 3 montaj, o serie de sub- ansamble. Este un exemplu de întrajutorare tovărășească, care în zilele care au mai rămas din acest an va genera bune rezultate în îndeplinirea și depășirea planului, în atelierul matrițerie, elocvent pentru ritmul inalt al muncii este faptul că, în ultimul timp, se amplifică producția de matrițe, în condițiile unei productivități de 2—6 ori mai mare față de perioadele anterioare.Sînt dovezi certe ale faptului că, in curînd, colectivul de la întreprinderea de aparataj electric de instalații Titu va raporta îndeplinirea integrală a planului la toți indicatorii și a angajamentelor pe anul 1974, că pină la finele lunii decembrie va obține o importantă producție suplimentară.
O ÎNTREPRINDEREA CHIMICA 

DIN ORAȘTIE. Fiecare minut, oră șl zi din acest sfîrșit de an echivalează cu noi rezultate în îndeplinirea planului, a angajamentelor asumate in întrecere. De la ing. Ionel Colhon, șeful secției chimice, aflăm că pină la finele anului colectivul pe care-1 conduce va da peste plan o producție de 4,2 milioane lei. De pe acum s-au realizat suplimentar, de pildă, 450 tone de oxid de fier, destinat industriilor de coloranți și electrotehnicii. Rezultatele menționate sînt rodul a- plicării unui complex de măsuri : scurtarea duratei reviziilor mașinilor, respectarea cu strictețe a tehnologiilor de fabricație, folosirea Ia maximum a timpului de lucru. Ho- tăritoare este însă munca oameni

lor, din rîndul cărora se disting mecanicii de întreținere Cornel Dan și Vasile Danciu, operatorii Lucia Giurgiu, Eleonora Schmit și maistrul Ion Susan, cotați ca fruntași între fruntași.Cu nimic mai prejos este și colectivul secției matrițerie. Cele 4,6 milioane lei realizate peste plan pină în prezent — care se materializează în reductoare de turație, piese de schimb, matrițe de injecție pentru mase plastice — reprezintă un argument convingător pentru o asemenea apreciere. Ing. Corneliu Trif, șeful secției, ne-a înfățișat cîteva din măsurile ce'se aplică acum pentru suplimentarea, în continuare, a producției peste plan. Este vorba de noi tehnologii de prelucrare a matrițelor cu forme complexe, prin electroerozlune, de buna organizare a producției și a muncii, întărirea asistenței tehnice în toate schimburile.Directorul întreprinderii chimice din Orăștie, ing. Vaier Gheorghe, ne relata că, concomitent cu îndeplinirea și depășirea planului pe acest an, se intensifică pregătirile pentru producția anului viitor, ultimul an din cincinalul actual. Contractele pentru desfacerea producției sînt încheiate în proporție de 98 la sută. S-au construit matrițele și S.D.V.-urile pentru producția anului viitor, care va fi cu 30 Ia sută mai mare decît în acest an. Totodată, au fost încheiate în totalitate contractele pentru asigurarea cu materii prime și materiale necesare producției anului 1975.
Ilie ȘTEFAN 
Ion ÎAZĂR

CENTRALA INDUSTRIALA 
MAȘINI-UNELTE, MECANI- 
FINA ȘI SCULE are dee

DE 
CA realizat importante obiective, atît în privința îndeplinirii planului pe acest an la export, cît și în asigurarea unor produse cu calități tehnico-economice superioare, în sortimentele solicitate pe piața externă, pentru a valorifica mai bine materiile prime și materiale, respectiv, metalul.— Conștiente de aceste Îndatoriri esențiale, în aceste zile, unitățile centralei noastre acționează hotărît pentru realizarea unui ritm susținut al livrărilor la export — ne spunea Valeriu Cismașu, director în Centrala dustrială de șini-unelte, canică scule, rămînerilor în urmă înregistrate în prima parte a a- nului în onorarea contractelor, cu tot revirimentul din semestrul al doilea, restanțele nu au putut fi recuperate pină acum. Ca urmare,o lună „de, vîrf" în” " ' ’ export a centralei,s-au luat pentru a- 

in- ma- me- ȘifinăDatorită

decembrie esteactivitatea de— Ce măsuri ceasta ?— Se urmărește zilnic graficul stabilit pentru realizarea fiecărei mașini destinate exportului. Cadre de conducere din centrală lucrează acum efectiv în întreprinderi, pentru a rezolva operativ atît problemele de producție, cît și cele comerciale care apar. La nivelul Ministerului Comerțului Exterior și al Cooperării Economice Internationale și Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și E- lectrotehnicii s-a format un comandament pentru soluționarea problemelor care depășesc competența centralei industriale.In ceea ce privește pregătirea activității de export din anul viitor, directorul comercial al centralei a precizat că întreaga producție din 1975 este nominalizată, și că o bună parte din planul de export este a- coperit cu contracte. Desigur, acestea constituie premise favorabile. realizării unei activități rodnice de- comerț exterior, dar nu trebuie u uitat că sarcinile anului viitor sint deosebit de mobilizatoare, la ele a- dăugîndu-se, după cum am fost In. formați, și restanțele acestui an, care nu vor fi integral recuperate

pină la 31 decembrie a.c. Ancheta întreprinsă în cîteva unități, pe lingă aspectele pozitive întilnite, relevă cîteva probleme pentru a căror grabnică rezolvare este necesară intervenția hotărîtă a centralei industriale și' a ministerului.
« ÎNTREPRINDEREA DE SCU

LE DIN RÎȘNOV. Aici, sarcinile de export în 11 luni din acest an au fost îndeplinite în proporție de 103,8 Ia sută, ceea ce creează condiții certe ca ultimele loturi de produse contractate pentru acest an să fie Ii- 

Ca se pregMesto nalnn
oraMi;*,  asa se va desfășura

• ÎNTREPRINDEREA DE APA- 
RATAJ ELECTRIC DE INSTALA
ȚII DIN TITU. Luna decembrie este hotărîtoare pentru înfăptuirea planului și a angajamentelor pe întregul an. De ce ? în primul tind, deoarece trebuie recuperate răminerile în urmă la producția fizică. In al doilea rînd, întrucît, în ultima lună a anului, prevederile de plan sînt superioare cu 15 la sută celor din luna noiembrie. Cu ce rezultate au fost încheiate cele 15 zile care au trecut din decembrie ?— Realizările sint deosebite — ne răspunde tov. Mihai Stan, secretarul comitetului de partid. Ele se concretizează într-o producție de circa două ori mai mare decît a- ceea obținută în perioada respectivă din lunile precedente.Ne oprim în sectoarele de producție. în secția bachelită, care constituie un „loc îngust11 în ansamblul procesului de producție al întreprinderii, ritmul muncii este intens. „Colectivul secției a hotărît să îndeplinească prevederile de plan pe ultima lună a anului pină Ia 25 decembrie, ne spune ing. Lucia Patru, șeful secției. La unele repere, sarcinile de plan au fost realizate din prima decadă. Introducerea unui regim de lucru în „foc continuu", mașinile preluîn- du-se din mers, fără întreruperi ; generalizarea acordului global, utilizarea unor scule cu randamente sporite — sînt numai cîteva din măsurile tehnice și organizatorice aplicate In acest sector, în vederea creșterii ritmului de producție. Atelierul galvanizare. De la șeful atelierului, Mihai Ghiță, aflăm că lucrătorii de aici participă efectiv,

si exportul
vrate pînă la 20 decembrie. Volumul producției destinate exportului se dublează în 1975. La această dată eforturile se concentrează, pe de o parte, asupra acoperirii integrale cu contracte a planului de export, iar pe de altă parte asupra asigurării premiselor de a introduce în fabricație cîteva noi produse solicitate pe piața externă. Ceea ce trebuie apreciat în mod deosebit este faptul că pînă acum s-au lansat în fabricație produsele care urmează să fie livrate in cursul trimestrului I 1975.In scopul asigurării integrale a fondului de marfă pentru export în anul viitor se cere soluționată urgent problema aprovizionării cu întreaga gamă de oțeluri din țară și import. De asemenea, întreprinderea de comerț exterior „Mașinexportimport" trebuie să nominalizeze în cel mai scurt timp lista'beneficiarilor .externi, pentru .a se pu- tea asigura o pregătire corespunzătoare a fabricației pe întregul an — 

f condiție-,’hotărîtoare pentru onorarea la timp a contractelor încheiate.
B ÎNTREPRINDEREA DE MA

ȘINI-UNELTE DIN BACAU. In această tînără unitate constructoa

re de mașini se iau măsuri energice, tehnice și organizatorice, pentru recuperarea restanțelor la producția de export. Un colectiv de specialiști și muncitori cu înaltă calificare din întreprindere urmărește In mod deosebit și analizează zilnic stadiul realizării fiecărei mașini destinate exportului. Au fost luate măsuri pentru îmbunătățirea gradului de finisare a acestor mașini, iar In scopul intensificării ritmului s-a stabilit un program de lucru prelungit pentru muncitorii cu califi

care superioară, care realizează aceste mașini.Cifrele arată că, în anul care vine, întreprinderea băcăuană are un plan de export de peste trei ori mai mare. Vor fi livrate 90 de mașini de alezat și frezat și 18 mașini de frezat longitudinal cu portal. Se impune însă ca „Mașinexportimport" să încheie în cel mai scurt timp contractarea integrală a producției pentru export. Cît privește problemele de aprovizionare, sînt asigurate atît piesele turnate de către alte unități, cît și materialele de completare din import. Conducerea întreprinderii a luat măsuri ca producția pentru export să înceapă să se realizeze chiar din prima zi a anului. Acum, echipe speciale de muncitori prelucrează piesele care vor intra în componența mașinilor pentru export, , pregătesc S.D.V.-urile cu care vor fi dotate noile mașini. Pentru ca toate cerințele procesului tehnologic să fie cunoscute îndeaproape de muncitori și pentru ca toate operațiunile să fie executate la un ni- . vel calitativ superior, în secția mecanică grea au fost organizate 4 

cursuri de ridicare a calificării lucrătorilor. În același timp, o echipă de muncitori cu înaltă calificare se pregătește intens pentru a putea asigura activitatea de „service". In vederea popularizării produselor a- cestei întreprinderi, cunoașterii lor peste hotare, forurile de resort au luat măsuri ca, în anul viitor, întreprinderea băcăuană să prezinte ma- șinile-unelte realitate la 11 tîrguri internaționale în Japonia, China și în alte țări. Anglia,
„ÎNFRA- 
DIN O- 

Volu-

Germania, Elveția fiind con-

• ÎNTREPRINDEREA 
ȚIREA" 
RADEA.mul exportului întreprinderii crește în 1974 cu peste 20 Ia sută față de 1973, firme din țări cu veche tradiție industrială, cum sînt Anglia, Statele Unite, R. F. ~ Franța, și altele, partenere stante ale acestei unități. în această perioadă continuă perfectarea contractelor cu clien- ții externi, pentru producția a- nului viitor. Vor intra în producția de serie noi tipuri de mașini de găurit, a căror tehnologie de fabricație este asigurată. La a- cestea se adaugă mașina de frezat M.S.-15, realizată prin cooperare cu o firmă din Elveția. Acțiunile de cooperare se vor amplifica In anul 1975 și cu alte firme străine.Ca urmare a creșterii nivelului tehnic al mașinilor-unelte realizate la „înfrățirea", tot mai multi parteneri solicită încheierea de contracte cu întreprinderea orădeană. Așa se explică faptul că exportul mașinilor de rabo- tat sporește în 1975 — pe bază de contracte ferme — pînă la sută Ia șută, iar al mașinilor de găurit cu aproape 80 Ia sută. Temelia înfăptuirii sarcinilor la export în anul viitor o constituie rezultatele bune din acest an, măsurile luate pentru înnoirea, și modernizarea produc- ției ; avînd asigurate capacitățile și spatiile de producție, resursele materiale 'necesarĂ". 'Wleciivul unității se angajează să-și onoreze exemplar obligațiile asumate.

Dan CONSTANTINși corespondenții „Scînteli"
Pe măsură ce metronomul lui ’74 Iși anunță grăbit bătăile finale, începe să-și impună cadența metronomul lui ’75. La întreprinderea de mașini grele se aliniază la start noi capacități de producție ; la „Semănătoarea" se perfecționează tehnologiile de fabricație ; la „Republica" se pregătește debutul unor u- tilaje construite prin autodotare ; la întreprinderea „Laromet" se creează noi formații de lucru pentru u- tilajele de bază, în vederea extinderii schimbului III...Pretutindeni, in întreprinderila bucureștene, la fiecare loc de muncă „cheie", se pun la. punct ultimele amănunte strategice care urmează să asigure realizarea, în bune condiții, a sarcinilor de producție sporite din anul viitor, înfăptuirea cincinalului în patru ani și jumătate. încă din prima zi a lunii ianuarie, în întreprinderile „Electroaparataj" și „Automatica", de exemplu, volumul producției fabricate va crește cu aproape 25 și, respectiv, 18 la sută. Sporuri cu atit mai vrednice de subliniat, cu cit ele vor fi obținute aproape exclusiv pe seama creșterii productivității muncii. Deci, în condițiile u- nor importante schimbări calitative ale proceselor de producție, care depind, în primul rînd, de oameni, de modul cum ei vor ști să folosească și să perfecționeze mijloacele tehnice aflate în dotare, într-un cuvînt, de experiența și resursele creatoare ale fiecărui om, ale fiecărui colectiv de întreprindere. în consecință, pregătirea producției lui ’75 Jn aceste unități a început cu pregătirea celor ce o vor realiza. Si, cum o asemenea acțiune nu se putea efectua peste noapte. încă de Ia începutul anului. în cele două întreprinderi au fost organizate

cursuri de calificare a noilor angajați, cursuri de ridicare a pregătirii profesionale a muncitorilor din categoriile I—III și a tinerelor cadre tehnice, au fost inițiate multiple măsuri de sprijinire concretă a acestora la locul de muncă, pentru realizarea in bune condiții a sarcinilor de producție ce revin fiecărui om și fiecărei mașini. A- cum, atît la „Electroaparataj", cît și la „Automatica", aceste pregătiri sînt încheiate. Testele și sondajele
Din experiența unităților 
industriale ale Capitalei

efectuate cu cei ce au absolvit cursurile de calificare sau de ridicare a calificării — in momgntul de fată, aflați în plină perioad’ă de „rodaj", de încadrare în ritmul formațiilor în care vor lucra — atestă că ei reușesc să facă față cu succes noilor exigențe ale producției.De altfel,. în perioada 1972— 1974 în întreprinderile bucureștene au fost pregătiți și s-au încadrat în producție, în contextul unor ample acțiuni initiate de comitetul municipal de partid, aproape 140 000 de muncitori. Iar în anul care vine, in u- nitătile municipiului, iși va face debutul productiv un alt contingent de muncitori calificați, care numără 42 000 de oameni. Acțiunea de recrutare și pregătire a lor. con- tinuînd experiența anilor precedent. a fost organizată în așa fel incit ei să poată folosi cu pricepere mijloacele tehnice încredințate. dînd de la început randamen

tul scontat. Se cuvine subliniat că aproape o pătrime dintre aceștia au fost angajați în urma sprijinului a- cordat de cele 875 de colective, formate din 4 630 de activiști obștești care, mergînd din casă în casă, au discutat pe îndelete cu peste 11 000 de persoane. în mare parte femei, neîncadrate în muncă, ajutindu-le să-și descopere un drum propriu și rodnic în viată.în mod firesc, o atenție specială a fost acordată pregătirii cadrelor prevăzute pentru cele 58 de capacități de producție mai importante și două obiective noi — „Conect" și întreprinderea de echipamente periferice — programate să intre în funcțiune în anul viitor. Așa se face că, în prezent, este asigurat întregul necesar de 21 000 de muncitori, tehnicieni și ingineri care vor lucra în aceste unități. Pină a- cum. din numărul celor 18 746 de muncitori ce urmează să fie pregătiți în 50 de meserii pentru noile capacități de producție, mai bine de 10 000 sînt calificați șț lucrează în locuri de muncă similare celor în care vor fi încadrați, iar restul se află în cursuri de calificare prevăzute să se încheie și ele înainte de punerea în funcțiune a investițiilor respective.Paralel cu asemenea acțiuni. în- cepînd de anul trecut peste 97 000 de muncitori, îndeosebi din categoriile inferioare, au absolvit cursuri intensive de scurtă durată, iar în momentul de față alți 25 000 de muncitori urmează asemenea cursuri, ceea ce se va răsfrînge pozitiv, în mod nemijlocit, într-o activitate productivă cu o eficiență economică superioară.
Dumitru TÎRCOBcorespondentul „Scînteli"

TÎRGOVIȘTE

Utilajele an sosit; se așteaptă 
livrarea... spiritului de ordine

Ceea ce se vede în fotografie'nu este altceva decît hala laminorului degrosisor, din cadrul întreprinderii de oțeluri aliate din Tîrgoviște. Aici, dezordinea este... la ea acasă ; mii de tone de utilaje tehnologice, nemontate din cauza unor rămîneri în urmă în realizarea construcțiilor, stau depozitate la întîmplare. Ce răspuns dă acestor realități conducerea grupului de șantiere Tîrgoviște ? Dar beneficiarul ?

Anul unor mari investii
(Urmare din pag. I)planul de investiții pe anul 1975, cu mult mai mare decît în anii anteriori, se impune adoptarea neîntîr- ziată a celor mai eficiente măsuri pentru fiecare caz în parte, astfel ca, în cel mai scurt timp, problemele aflate în suspensie să-și găsească rezolvarea cuvenită. Dintre urgențe se detașează înfăptuirea perseverentă și cu maximă răspundere a indicațiilor date de conducerea partidului privind fructificarea integrală a capacității institutelor de proiectare, extinderea utilizării proiectelor tip și refolosibile, degrevarea institutelor centrale de întocmirea unor detalii de execuție, acordindu-se o deosebită grijă laturilor eficienței economice a investițiilor.De mare-.însemnătate este și asigurarea integrală și din timp a u- tilajelor tehnologice. Importanța ei se conturează cu atît mai clar cu cît analiza critică a experienței din acest an, din anii anteriori, arată că greutățile ivite în realizarea unor obiective de investiții au fost generate în mare măsură de nesoluționarea din vreme și în întregime a acestei probleme. Sarcina încheierii de urgență a contractelor privind asigurarea tuturor utilajelor tehnologice se ridică mai ales în cazul unor investiții din industria construcțiilor de mașini grele, mașini- unelte și electrotehnicii, industria chimică, metalurgică. Elucidarea ne- Intîrziată a tuturor aspectelor legate de procurarea utilajelor și in

stalațiilor tehnologice necesare, în primul rînd pentru capacitățile cu termene de punere în funcțiune în anul 1975, trebuie să preocupe într-un înalt grad pe toți factorii cu răspunderi directe în acest domeniu : beneficiari și proiectanți, furnizori, forurile de resort ale acestora din cele două ministere constructoare de mașini. Esențial este ca prin acțiunile ce se întreprind să se asigure livrarea ritmică pe șantiere a mașinilor și utilajelor tehnologice, în concordanță cu graficele de montaj și de punere în funcțiune a capacităților de producție.Realizarea ritmică a planului de investiții în 1975 este determinată In egală măsură de crearea, în timpul care a mai rămas din acest an, a frontului de lucru pentru toate șantierele mari sau mici. Este vorba de o cerință de maximă actualitate, dacă ținem seama că la peste 13 la sută din totalul lucrărilor noi l mai importante nu a fost încă începută execuția lucrărilor, deși termenele stabilite au expirat. Este necesar ca — pe baza măsurilor stabilite în recenta ședință a Consiliului de Miniștri — Ministerul Construcțiilor Industriale, celelalte ministere care au în subordine unități de construcții să organizeze temeinic activitatea șantierelor, în scopul desfășurării în bune condiții a lucrărilor pe timp de iarnă.
Alexandru OLTEANUdirector în Banca de' Investiții

Cauzele ce determină ca Intre unități agricole apropiate — situate în cadrul aceluiași județ — să existe diferențe mari de recoltă au fost analizate pe larg și cu prilejul „Zilei recoltei" care s-a sărbătorit în acest an la' Timișoara. Se știe că diferențele de recoltă nu pot fi puse numai pe seama condițiilor climatice ; ele se datoresc mai ales slabei organizări a muncii, deficiențelor în conducerea activității. Acest lucru iese foarte bine în evidență comparind rezultatele a două cooperative agricole vecine — Valea Argovei și Gurbănești — din județul Ilfov.Cooperatorii din Valea Argovei s-au dovedit harnici și pricepuți in gospodărirea cu chibzuință a pământului, a mijloacelor materiale de care dispun. A- cest lucru este dovedit de faptul că, în acest an, in condiții climatice grele, ei au obținut producții mulțumitoare : 2 600 kg griu,3 300 kg porumb, 2 050
V - - - - - - - -- - - -

kg floarea-soarelui, peste 30 000 kg sfeclă de zahăr in medie la hectar. Rezultate bune au obținut și pe cele 135 ha cultivate cu legume, cît și în alte sectoare. Dar aceste recolte, după cum remarcă înșiși cooperatorii, sint cu mult sub posibilitățile de care dispune cooperativă. De precizat că cele 4 600 ha teren, situat în Cimpia Mostiștei sau la „Poarta Bărăganului", cum mai spun locuitorii satului, este pămînt bun, roditor.Că există mari rezerve de sporire a recoltelor — aceasta este o realitate demonstrată de rezultatele cooperativei agricole vecine, cea din Gurbănești. In aceleași condiții de climă șl sol, cooperatorii de aici, muncind cu chibzuință și hărnicie, au obținut recolte superioare celor realizate la Valea Argovei. S-au obținut, în medie, la hectar porumb și orz cîte 4 600 kg, grîu 3 600 kg și 35 000 kg sfeclă de zahăr. Dacă și la Valea Argovei s-ar fi obținut asemenea recolte pe cele

850 ha griu și 950 ha porumb, ar fi rezultat în plus o cantitate de peste 2 000 tone cereale. Deci această importantă cantitate de cereale în minus numai la
producție între două unități vecine, cu aceleași condiții pedoclimatice, cu a- ceiași oameni harnici, pri- cepuți și buni gospodari. Este vorba de o organiza-

Cooperatoril din Gurbănești analizează în consiliul de conducere și, dacă e cazul, în adunările generale eventualele neajunsuri In organizarea pro-
încearcă să tărăgăneze e- fectuarea lucrărilor sau nu respectă normele de calitate. Lucrurile se analizează și se clarifică în adevărata lor lumină și fiecare

de producție, conștienți că ei sînt aceia care beneficiază, în primul rînd, de rezultatele bune obținute.în cooperativa din Valea Argovei s-au petrecut une-

DE CE E MAI MARE RECOLTA VECINULUI?
Pentru cb mai mare a lost și grija gospodarilor

în două cooperative din județul Ilfov: moduri diferite de lucru, niveluri deosebite de producție

două culturi a creat un gol în hambarele cooperatorilor din Valea Argovei, cît și ale statului.Dar să vedem care sînt cauzele care au determinat aceste diferențe mari de
re mai temeinică a muncii, de o îngrijire mai atentă a plantelor și a animalelor, de gospodărirea mai cu chibzuință a averii obștești, de folosirea din plin a zilelor și orelor bune de lucru.

ducției șl a muncii ; de flecare dată se stabilesc măsuri concrete pentru fiecare sector de activitate, pentru fiecare cooperator in parte, se ia atitudine hotărîtă împotriva celor care
cooperator cunoaște bine sarcinile ce le are de realizat, primește drepturile ce i se cuvin la timp, La rîndul lor, cooperatorii a- duc o însemnată contribuție la realizarea planului

le lucruri de care se face vinovată conducerea unității, dar de care nu sînt străini nici unii activiști și specialiști din cadrul organelor județene, care au lăsat lucrurile să meargă Ia

voia întîmplării. Președintele cooperativei, Vasile Zglabiu, a fost trimis pe timp de un an la o școală de partid, iar inginerul șef Stelian Neacșu și-a satisfăcut în același timp stagiul militar. Deci de la bun început unitatea a fost lipsită de cele mai calificate cadre de conducere. Lipsiți de acești oameni, membrii consiliului de conducere nu au putut cuprinde toate sectoarele de activitate, „au scăpat hățurile" din mină, iar carul — treburile de conducere — a luat-o razna.Nu e deloc întîmplător că la cultura griului s-a obținut cu 1 000 kg mai puțin decît la Gurbănești. Munca nu a fost bine organizată și, de aceea, recoltatul s-a prelungit mult peste limitele admise ; din această cauză, griul s-a supracopt și îmburuienat. Combinele nu au fost urmărite cu atenție în timpul recoltatului, nu au fost bine reglate și, în felul, acesta, s-a pierdut o mare cantita

te de boabe. La cultura porumbului nu au fost efectuate la timp lucrările de întreținere, a lăsat de dorit pregătirea solului ; ca atare, producția la hectar a fost cu 1 300 kg mai mică față de cea realizată la Gurbănești.Președintele și inginerul șef, reintorși în cooperativă, au reactivizat munca și, împreună cu toți comuniștii și membrii cooperatori, sînt hotărîți să curme a- ceste nereguli, să pună ordine și să întroneze disciplină în toate sectoarele de activitate. S-au insămințat în teren bine pregătit și în condiții mult mai bune, în comparație cu anul trecut, peste 1 200 ha cu grîu, or? și furaje, care au și răsărit. Cooperatorii din Valea Argovei sînt deciși ca, în a- nul viitor, să obțină producții la nivelul posibilităților, să ajungă din urmă pe cei din Gurbănești și chiar să-i întreacă.
Florea CEAUȘESCU
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Programul partidului, adoptat entuziast de cel de-al XI-lea Congres, subliniază cu deosebită claritate rolul creației artistice în procesul de formare a omului nou, a conștiinței socialiste, in afirmarea concepției sale înaintate despre lume și viată. „Literatura și arta — se precizează în acest excepțional document — trebuie să-i ajute pe oameni să privească mereu înainte, să le dea 
o imagine înflăcărată a perspectivei istorice, să prefigureze schimbările viitoare ale societății, să însuflețească masele populare, tineretul patriei noas. tre, la fapte mărețe închinate realizării visului de aur al omenirii — comunismul...".Iată, formulat clar, în spiritul profundului umanism ce caracterizează întreaga activitate a partidului nostru, obiectivul major al noii societăți, în care se reflectă nu numai rolul, într-o anumită e- tapă, al literaturii și artei, ci însuși destinul în general preocupări în viața ____________ .mânia socialistă, destinul artei este inseparabil legat de destinul omului. Pe măsura avansării spre societatea socialistă multilateral dezvoltată șl a trecerii la societatea comunistă, omul de tip nou — cum îl definesc documentele partidului — va avea din ce în ce mai multă nevoie de frumos, își va căuta cu din ce în ce mai multă competență și exigentă, în propriul său orizont spiritual, sursele „energetice" pentru noi și conștiente angajări în uriașul proces de edificare a viitorului. Prin artă, prin mesajul ei social și u- man. omul își va exprima ceea ce este mai nobil și mai înălțător in el, va continua să transmită semenilor, generațiilor succesive, pildele de. umanitate care au înflăcărat și vor înflăcăra marșul necontenit al omenirii spre visul ei de aur — comunismul.Alături de celelalte domenii artistice, muzica, prin largul diapazon al

capacității sale expresive, prin inefabilul conținutului el de cea mai nobilă esență umană, acest „grai in care se oglindesc fără posibilitate de prefăcătorie însușirile psihice ale o- mului, ale popoarelor" — cum spune marele muzician și umanist George Enescu — își are un loc și un rol bine definit in configurația spirituală a României contemporane. Nu voi face, desigur, o istorie a muzicii a- cestul popor de la Dunăre și Car- pați pentru a mărturisi forța și ca-

bun și omul politic, autorul operetei „Crai Nou", al celebrei „Balade" și al imnurilor identificabile cu înseși voința și aspirațiile naționale ale poporului român : „Trei culori" și „Pe-al nostru steag", au marcat, e- tapă cu etapă, demersul istoric al românilor — au fundamentat conceptul educației estetice și patriotice prin intermediul artei sunetelor.Fenomenul 'muzical românesc • înregistrat în anii socialismului valori definitorii, tocmai în sensul a-

anvergură (oratorii, opere, operete) figuri și momente din trecutul istoriei naționale nu-i este adăugată, cu forța necesară, orientarea spre teme și subiecte din actualitatea e- roică a zilelor noastre. Eforturile, în multe cazuri. încununate de succes, în direcția perfecționării .limbajului muzicii, pierd, uneori, din vedere o- biectul intrinsec al preocupărilor, a- lunecînd in 6teril, extravagant, experimente în sine.Desigur, arta,
t

PROGRAMUL 1

al acestor nobile României. în Ro-

O REUȘITĂ ARTISTICĂ:

„Săptămîna

a creației muzicale

pacitatea talentului său muzical 1 voi afirma numai, de fapt voi prelua afirmațiile făcute de personali, tăti competențe în materie, că, dintre popoarele Europei, poporul român vine în contemporaneitate cu o zestre a artei populare dintre cele mai bogate, cu un folclor muzical și coregrafic dintre cele mai diverse, cu un potențial creativ din cele mai viguroase în aceste domenii în care se regăsesc frumusețea morală, claritatea și noblețea aspirațiilor, voința de libertate și demnitate socială și națională.în spiritul documentelor Congresului, al Raportului prezentat de secretarul general al partidului, care — subliniind obiectivele actuale ale creației artistice — insistă asupra însemnătății generoaselor tradiții patriotice, revoluționare ale culturii românești, mi se pare demn de amintit că prin cele mai de seamă lucrări ale lor. compozitorii înaintași — între care la loc de frunte se află Ci- prian Porumbescu. compozitorul tri-
Viața universitară

(Urmare din pag. I) le stăpînească. în cercetarea de medicină și farmacie, acest imperativ a fost înțeles și în mare măsură realizat. Dacă mai există cercetători care cred că pot să adîncească singuri o problemă și să descopere lucruri demne de forțele limitate ale unei singure specialități sau ale unui singur om, oricît de înzestrat și de pasionat ar fi, rezultatele strădaniei lor izolate nu pot decît să se lase așteptate... toată viața. Ideile fecunde și rezultatele palpabile se nasc și se realizează în munca de confruntare a spiritelor în sinul colectivului complex de cercetare, în ciocnirile de frontieră ale specialităților sau în teritoriile interdisciplinare. Cu —=, __________ .... ... _______ condiția, desigur, să se închege în-unor ăîșcuții în fațș șțuășijtllbf, ori- .''Tr^âdeVă'r. "ftn colectiv de. cercfetători entate în așa fel' î’hcit'să ' facă thăi si ace'ștâ'să aibă o bază adecVată .de vie și mai ușor de asimilat esența ■ cercetare și să fie cultivat în spi- problemelor expuse. De altfel, toate . ritul muncii de echipă. Cercurile-ști-- celelalte forme de î'nvățămînt, de a ’ "" căror optimă desfășurare, așa cum se specifică în Programul partidului, depinde perfecționarea cunoștințelor tuturor oamenilor muncii, se pretează în egală măsură la activități de echipă, în care participarea directă a tineretului studios cu întrebări și lămuriri constituie un ferment activ în înțelegerea lucrurilor. Contrar aparențelor, între activitatea de echipă și munca individuală cu studenții sau studiul individual al studenților nu există contradicții. Orice muncă de- echipă (curs, stagiu, seminar, examen etc) implică o pregătire individuală, o asimilare individuală a cunoștințelor, o valorificare individuală 
a acestora. Activitatea în colectiv creează climatul potrivit pentru valorificarea studiului individual; cele două stiluri de muncă se întregesc în mod creator, unul pe celălalt.Cercetarea științifică, chemată pe bună dreptate să premeargă . obiectivele și necesitățile dezvoltării societății, relevă și mai elocvent necesitatea și beneficiile muncii de echipă, în prezent, în medicină, ca în orice alt domeniu, o abordare strict individuală a unor teme de cercetare, oricît ar fi de limitate, nu mai este posibilă. Echipele de specialiști din subdomeniile aceleiași discipline ori chiar colective complexe din diverse discipline au devenit o formulă, sau în orice caz un deziderat, la ordinea zilei, acceptate, deși nu întotdeauna deplin realizate de toată lumea. ~ blema, așadar, nu se mai pune munca de cercetare în echipă oportună sau nu, ci cum să se fecționeze și să se valorifice bine, mai concret munca colectivă. Pentru motivul că cercetarea unor aspecte realmente noi șl utile In orice sector, oricît de restrîns în aparență, sînt de o asemenea complexitate incit numai echipele de specialiști de diversă formație (laborator diferențiat, clinică, radicinvestigații, epidemiologie etc.) pot să încerce să

strînsă, continuă, în cadrul colectivelor de catedră, de disciplină, al unor colective sau echipe mai înguste sau mai largi, intra sau interdis- ciplinare, la care pot și trebuie să fie antrenați tot mai larg înșiși studenții. Chiar în activități care păreau prin excelență de tip individual începe să se simtă nevoia complinirii eforturilor, aducătoare nu numai de noutate, ci și de un plus de eficacitate. Ne referim la modul de predare în echipă, în care subiectul unor lecții, de patologie bunăoară, este expus de mai mulți specialiști (in cazul în speță de clinician, morfopa- tolog,^_ epidemiolog etc.), în cadrul

profundăriî caracterului său umanist, al capacității sale de mobilizare și înaripare a maselor în opera de construire a noii societăți, de făurire a conștiinței socialiste, de perfecționare morală a oamenilor. Muzica, asemenea tuturor bunurilor, materiale și spirituale ale societății, a devenit un atribut al educației estetice generale, participantă activă la amplul și profundul proces de determinare a noului profil spiritual al României socialiste.Muzica corală, cîntecul revoluțio-, nar și patriotic, muzica ușoară și de estradă cu o tematică precis angajată. muzica de operă, operetă și balet, cea vocal-simfonică și simfonică, echilibrat promovată în concerte și spectacole publice, în emisiuni de. radio și televiziune, pe discuri, poartă cu sine valori autentice demonstrînd viabilitatea fenomenului. transmitînd generațiilor mărturii incandescente ale timpului nostru, ale sensibilității dinamice specifice acestei epoci de mare explozie a tuturor capacităților crea-, toare ale umanității. Valoarea educativă a muzicii constă. în acest caz, în însăsi valoarea ei estetică. în măsura în care, armonios dezvoltată, în toate stilurile si personalitățile creatoare. ea izbutește să emoționeze, să convingă, să înnobileze masele.Sint. desigur. în acest moment, încă destule locuri, imagini și chipuri umane, simboluri ale acestui timp, cărora muzica le este datoare. Tendința de a evoca în creații de

muzica, are legile ei. O operă nu are valoare estetică dacă nu aduce un spor de noutate, desem- nînd personalitatea autorului și a timpului care o inspiră. Or, într-o vreme de adinei mutații revoluționare care se petrec în prezent, în societatea noastră, lucrul nou sub raport tematic șl stilistic poate fi surprins numai urmărind cu a- tenție șl discernământ mișcările din sensibilitatea, din dinamica fără precedent a spiritualității românești. Teritoriul românești este întindere ; o în- varietatea de sti-culturii muzicale de o deosebită tindere in care lurl și personalități apare nu numai ca o realitate incontestabilă, dar chiar ca o necesitate, in fond, a dezvoltării școlii noastre de compoziție muzicală. în acest context, exclusivismul, înghețarea în formule cunoscute. teama abordării deschise, in dezbateri vii. edificatoare a problemelor și problematicii muzicii, apar ca fenomene incompatibile cu optica estetică științifică.Opera, opereta, baletul, oratoriul, cantata, genuri a căror capacitate de comunicare este, datorită utilizării cuvîntului, mai mare, mai explicită, oferă compozitorilor posibilitatea de a se Inspira din faptele pozitive, mărețe ale societății noastre in permanentă perfecționare. Factori de îndrumare și organizare a vieții muzicale. instituțiile de spectacole șl concerte, emisiunile de radio și televiziune au, desigur, menirea să mijlocească mai operativ și sistematic trecerea tuturor acestor valori ale muzicii naționale în universul de spiritualitate al maselor largi de oameni ai muncii. Astfel, muzica își va demonstra convingător educare estetică și formare a conștiinței înnobilare spirituală rare creatoare a maselor pe măsura înaltelor sarcini ce stau astăzi în fața sa.
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rolul său de patriotică, de socialiste, de și de înflăcă-
Vasil© DONOSH

artelor plastice668,30 Curs de limba germană. 
9,00 Teleșcoală

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Reporter ’74. Din cuprins : 

Civica ; Constructori șl ver
ticale la Tlrgu-Mureș ; La 
nivel mondial.

10.50 Roman foileton : Umbra Tur
nului.

11,40 Preferințele dv. muzicale sint 
și preferințele noastre.

12.20 Telex.
12,25 Închiderea programului. 
16,00 Curs de limba rusă. 
16,30—17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17.35 Steaua Polară — emisiune de 

orientare școlară șl profesio
nală. Vocație pentru frumos : 
Industria textilă.

17,55 Legile țării, legile noastre. 
Legea retribuirii după canti
tatea șl calitatea muncii.

10,05 Film serial pentru copil i 
„Douăsprezece luni".

15.35 Lecții TV pentru 
din agricultură.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
00,00 Revista economică 

plinind hotărtrlle 
lui. '

00,30 Teatri/ liric TV. in memo- 
rlam. Premieră TV. Balet pe 
muzica lucrărilor „Toccata" 
și „In memorlam", de Ale
xandru Pașcanu, șl „Nunta", 
de Doru Popovici. Interpre
tează Ansamblul de balet 
contemporan „Chore studio" 
al Operei de stat din Timi
șoara.

31.20 Documentar TV : Vacanță In 
Carpațl.

31.30 O seară cu Charles Aznavour, 
Dusty Springfild, Roslyn 
Kind șl orchestra condusă de 
Claude Luter. Regia : Jean 
Cristophe Averty.

22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL 3

20,00 Arte Înfrățite : Muzica și li
teratura. Selecțluni din ope
rele „Marin Pescarul" de Mar
țian Negrea, după povestirea 
„Păcat boieresc" de Mlhall' 
Sadoveanu, și „Ovidlu" de 
C. I. Nottara, după drama 
„Ovidlu", de Vaslle Alecsan- 
drl.

20.30 Film artistic : Djamllea. O 
producție Klrghiz-Film. Pre
mieră pe țară. Ecranizare a 
cunoscutei povestiri cu a- 
celașl titlu de Cinghiz Aitma
tov.

21.50 Ce știm șl ce nu știm des
pre...

22.20 închiderea programului.

neștf contemporane. A reieșit și cu acest prilej caracterul militant atit de specific limbajului grafic care, asociat lucrului de migală artizanală, a amplificat rezonanțele umane și sociale ale lucrărilor. Alte două expoziții colective : cea de caricaturi „Amfora ride" (sala „Amfora") și expoziția de scenografie „Spectacol și scenă" (sala „Gala- teea") au pus în evidență personalități și preocupări dintre cele mai specifice acestor domenii.Expozițiile personale, circumscrise prin însăși natura lor relevării unor particulare modalități de expresie, au completat acest tablou complex al orientărilor generoase, umaniste, proprii artelor plastice românești. Am menționa in acest context expoziția semnată de Octav Grigorescu, expoziție caracterizată prin preferința pentru o execuție în care este urmărit în primul rînd un efect de mare rafinament pictural, expresie a inteligenței, dar și a unei sensibile emotivități ; expozițiile Rodica La- zăr, Iacob Lazăr (galeria „Simeza"), care demonstrează de fiecare dată, cu alte mijloace, posibilitățile nelimitate de.expresie o- ferite de abordarea realistă a vieții, ca și expoziția de pictură, tapiserie și grafică care pune in lumină căutările de exprimare plastică simplă, sintetică, ale Codită.Folosind modalitate tere, atit pentru cit și pentru cei ra se adresează, re. dintre artiștii zanți au exprimat, desigur diferit, într-o manieră cit mai personală, propriile gînduri și sentimente. Dincolo însă de diferențe individuale, trăsătura dominantă a acestor expoziții pare a fi receptivitatea față de tot ceea ce este profund și primordial uman. Prin nenumăratele ei reuși- | te și contribuții la difuzarea socială a valorilor artei noastre plastice contemporane. „Săptămîna artelor plastice" a atras atenția asupra unor lucrări de calitate, constituind prin aceasta un îndemn convingător pentru aprofundarea în continuare a realității, pentru realizarea unor opere vibrante, pe măsura înaltelor teluri artistice și social-educative ale culturii românești.

țărilor creatoare ale acestora, căutărilor de adevăr și mai bine, de nou și frumos. Con- știenți de faptul că arta trebuie să onoreze cerințele omului de azi, plasticienii s-au străduit să reprezinte în lucrările lor ceea ce este esențial, caracteristic în dezvoltarea și afirmarea unor realități umane superioare, tinzînd spre o artă cu ecou cît mai profund in sensibilitatea și conștiința privitorilor. De-a lungul simezelor tuturor expozițiilor deschise în această perioadă, vizitatorii au avut astfel prilejul să constate, odată mai mult, vitalitatea artei noastre contemporane, calitatea ei.în acest sens, expozițiile colective organizate cu prilejul „Săptămînii artelor plastice" au constituit adevărate expozi- ții-argument. Un argument în favoarea calității, a talentului. „Culoarea ca mijloc de implicație afectivă", ca și expoziția de sculptură mică, deschise in sălile „Căminul artei", reunind lucrări ale unor pictori și sculptori foarte cunoscuti, au reprezentat manifestări semnificative nu numai prin nivelul lor înalt, dar și prin imaginea cuprinzătoare pe care o deschideau asupra tendințelor și orientărilor celor mai fertile ale artei noastre contemporane. Aflate la confluența sensibilității cu gin- direa lucidă, lucrările acestei expoziții au stat mărturie unei seriozități de atitudine, au demonstrat, de fiecare dată, o anumită gravitate în fața motivului ales — în majoritatea cazurilor omul zilelor noastre, angajat în efortul de edificare a cietăți.Găsirea de simbol pentru noului în formă sensibilă, pentru relevarea sensurilor adinei ale realității a conferit lucrărilor de

Săptămîna trecută (7—15 decembrie), a- genda vieții noastre culturale a consemnat numeroase manifestări organizate în cadrul „Săptămînii artelor plastice", eveniment cu multiple semnificații edificatoare pentru climatul de e- mulație determinat de Congresul al XI-lea al P.C.R. In Capitală, în alte localități din țară au expoziții colective, zentate mentare artă, manifestări care au prilejuit contacte ale marelui public cu lucrări dintre cele mai recente, mai reprezentative, semnate de artiști aparținind tuturor generațiilor. Nu ne propunem în rîn- durile de față analiza fiecăreia dintre numeroasele expoziții deschise cu acest prilej, ci doar relevarea cîtor- va caracteristici esențiale.Vom Începe prin a sublinia diversitatea acțiunilor înscrise pe afișul „Săptămînii...", relevînd complexitatea mijloacelor prin care arta plastică își poate exercita influența a- supra marelui public. Expozițiilor ca atare li s-au adăugat — in Capitală — simpozionul organizat în Sala Dalles pe tema: „Intimitatea artistică a o- biectului util ; produs și consum la nivelul de civilizație al societății socialiste", dezbaterile cu public organizate pe marginea expozițiilor „Arta și orașul", „Realizări din domeniul artei numentale și lor decorative", loarea ca de implicație tivă", audițiile muzicale pe tema plastice, programul de filme de artă plastică românească, concursul de desene, acuarelă și guașă pentru copii pe temele „Patria mea", „Monumentul patției", „Orașul meu".Prin caracterul său cuprinzător, programul „Săptămînii artelor plastice" a pus, așa- grafică prezentate in dar, plenar în ’Valdă-1 cadrul expoziției „Ate- re o pluralitate a tendințelor, diversitatea unor modalități plastice specifice picturii, sculpturii, graficii, artelor decorative, de- signului și filmului de artă românesc versitate toare, pe general, concrete, culturale niei de azi. Ele au demonstrat. odată cu aceste trăsături, că e- ficiența artei înseamnă măsura în care lucrări concepute pentru oamenii societății socialiste românești răspund întrebărilor și frămîn-

fost deschise personale sau au fost pre- filme docu- pe teme de

lui Pavel

■A-

mo- arte- „Cu- mijloc afec- creația ca de cunoaș- sine, căro- fieca- expo-

ființă cercul „Prietenii teatru- adevărat act de cultură. (Lă- Crăciun).

reali- și un indi- tutu-

ROMÂNIA-FILM prezintă o producție a Casei de Filme 5

NEMURITORII

DE

CULTURAL

De Ion țiat-

promițător al dramaturgiei spre obiectivele superioare noastre militante, atit de subliniate de Congresul al

elaborat de Congresul al XI-lea al partidului. (Gheorghe Susa).
FESTIVALUL „DARCLEE"

„VictorBîrlad a ini-

artelor colectiv noii so-imagini redarea

Pro- dacă

ințifice studențești. controvers'ate încă sub aspectul conținutului lor, ar trebui să fie in primul rînd o școală de muncă,, de cercetare în echipă, în care studentul să învețe să se integreze într-o activitate colectivă de cercetare, să înțeleagă ce este o muncă de analiză și de sinteză în- tr-un asemenea colectiv, cit de important este aportul fiecăruia in activitatea colectivă și cum se zează. pină la urmă, un întreg rezultat de echipă din munca viduală, conștient dirijată, a ror.în fine. în lumina și în realitatea Integrării învățămintului cu cercetarea și producția, în care Programul partidului identifică un obiectiv e- sențial al politicii noastre școlare, spiritul și munca de echipă sint deopotrivă de stringente și în activitatea productivă — în cazul nostru în activitatea spitalicească și de ocrotire a sănătății, în general, în forma externatului generalizat, a internatului. a practicii în producție etc.în concluzie am considerat oportune aceste rinduri nu numai pentru că lucrurile bune merită să fie reamintite, ci și pentru că documentele cu valoare excepțională, a- doptate de Congresul al Xl-fea, implică rememorarea principalelor sarcini specifice domeniului de activitate al fiecăruia dintre noi. studierea aprofundată a posibilităților e- xistente în vederea realizării acestor sarcini la cel mai înalt nivel de eficiență practică. Și dacă în diversele activități amintite, alături de succese, culegem și rezultate care nu ne mulțumesc, acestea nu pot să fie corectate decît prin îmbunătățirea muncii, iar îmbunătățirea, în condițiile actuale și viitoare, nu poate să vină fără perfecționarea și adincirea stilului de muncă în colectiv, fără găsirea și valorificarea optimă a specificului universitar acestui

SflIIIS

di-corespunză- un plan mai realităților sociale și ale Româ-

lierul ca eveniment" virtuți certe, ale .artei de idei, a conturat personalități artistice care, refuzindu-se falselor înnoiri, se află în căutarea unor expresii originale. Localul atelierului colectiv de gravură al 
U.A.P. din str. Speranței nr. 15 a fost transformat cu acest prilej în sală de expoziții. Vizitatorul primelor săli era familiarizat cu uneltele și tehnicile gravurii, pentru ca apoi să i se prezinte preocupări dintre cele mai caracteristice gravurii româ- Marina PREUTU

„ELOGIUL MUNCII 
ELOGIUL PATRIEILa Casa de cultură a sindicate- lor din Bistrița a avut loc un concert coral intitulat „Elogiul muncii, elogiul patriei", susținut de formația corală „Andrei Mureșanu" care activează sub egida Consiliului județean Năsăud. — piese de muzică corală românească, intre care au predominat cîn- tecele de masă patriotice și revoluționare, elogiind munca, victoriile obținute de poporul nostru sub conducerea partidului, dragostea nețărmurită de țară și încrederea nestrămutată în viitorul ei luminos. (Ion Anghel).

JOIA ARTISTULUI 
AMATOR

al sindicatelor Bistrița- în program : numeroase

Sub acest titlu, Școala populară de arta din Baia Mare a debutat cu un nou ciclu de manifestări cultural-educative destinate maselor de oameni ai muncii. în cadrul noii formule de prezentare, sute de tineri participă la spectacole de poezie și cîntece patriotice, expoziții de artă, gravitînd in jurul ideii de muncă și creație, de prețuire a frumosului uman și artistic. „Joia artistului amator" a devenit astfel un bun prilej de a face, o- dată cu educația artistică, educația politică a tineretului, în sensul precizat de luminosul Program

Ieri, în sala Teatrului de stat din Pitești s-a deschis, pentru trei zile, cea de-a doua ediție a festi- valului-concurs de muzică cultă și dans clasic „Darclee". Manifestarea are ca scop stimularea interesului melomanilor și creației pentru muzica cultă și depistarea de noi interpreți de valoare ai genului. în concurs sînt angajați 44 de soliști vocali și instrumentiști, 8 soliști și cupluri de balet din 20 de județe ale țării. Festivalul este marcat de prezența unor interpreti de prestigiu de la conservatorul „Ciprian Porumbescu". Teatrul de operă și balet București. (Gh. Cîr- stea).
PENTRU IUBITORII 
TEATRU DIN VASLUIcîtiva ani, teatrulPopa" dino stagiune permanentă în orașul de reședință al județului, prezentînd cu regularitate spectacole. în actuala stagiune, publicul

I

I

Un film de Serglu Nlcolaes- cu. Imaginea: Alexandru David. Coloana sonoră : A. Sala- manian. Muzica: Tiberiu Olah, Nicolae Covaci. Cîntă formația „Phoenix". Montajul: lolana’a Mîntulescu. Decoruri: Filip Di-mltrlu, Richard Schmidt, Sever Frențiu, Ioana Cantuniari. Costume : Hortensia Georgescu, Petre Veniamin. Cu: Amza Pellea, Ion Besoiu, llarion Cio- banu, Sergiu Nicolaescu, Jean Constantin, Costel Bălolu, Colea Răutu, Gheorghe Dinică, Heide Marie Wenzel și Gina Patrichi.Film realizat în studiourile centrului de producție cinematografică „București".
vasluian a vizionat premiera pe țară „Umbrele zilei" de Radu F. Alexandru, iar zilele trecute cea e-a doua premieră a teatrului, Chițimia", de Ion Băieșu. Urma- ea acestei inițiative : teatrul Victor Ion Popa" din Bîrlad și-a format un public iubitor de teatru, cu frecvență la spectacolele mult așteptate. Un exemplu — la filatura de bumbac și alte unități a luat lui", luci

125 DE ANI
DE LA ÎNFIINȚAREA 

MUZEULUI DE ISTORIE 
NATURALĂ DIN SIBIUTimp de 2 zile (14 și 15 decembrie), la Sibiu au avut loc manifestările prilejuite de împlinirea a 125 de ani de la înființarea muzeului de istorie naturală (una din principalele unități ale Muzeului Brukenthal), al cărui valoros tezaur numără aproape 1 milion de piese. Pe lingă organizarea unei importante sesiuni de comunicări, la care au luat parte cercetători, cadre universitare din București, Baia Mare, Cluj, Constanța și Sibiu, în cadrul manifestărilor a fost vernisată expoziția comemorativă „Muzeul de istorie naturală la 125 de ani de la înființare" și a fost vizitată expoziția de bază a muzeului „Sistematica lumii male". (Nicolae Brujan).

Cum era șl firesc, stagiunea teatrală în curs, concepută și realizată în climatul fertil, în atmosfera de mobilizare optimă a tuturor energiilor creatoare, cafe a caracterizat cea de-a 30-a aniversare a eliberării patriei și care a precedat cel de-al XI-lea Congres al partidului — prezintă o imagine îmbucurătoare.Conceput în spiritul prețioaselorprevederi și indicații ale Programului ideologic al partidului, repertoriul primelor trei luni ale stagiunii vădește atenția specială, preocuparea concertată a tuturor factorilor de decizie din acest domeniu (directorii teatrelor, secretariatele literare, comitetele oamenilor muncii,' direcția de resort din C.C.E.S.), de a mări —începînd cu selectarea acestui elecare este textul — larga difuziune în mase cît mai largi de spectatori a teatrului, capacitatea lui de a sprijini substantial procesul de modelare a conștiinței socialiste, a omului nou. In această perspectivă, o contribuție Importantă a a- vut-o, desigur, și reluarea celor mai valoroase premiere originale ale sezonului teatral precedent, semnate de Aurel Baranga, Paul Everac, Horia Lovinescu, Titus Popovici,Dar realizarea 'cea mai evidentă și demnă de reliefat — in continuarea unui fapt pozitiv al vieții teatrale din 1973—1974 ■— este ponderea deosebită a piesei românești inedite. Merită relevat aici interesul teatrelor — izvorît dintr-o înțelegere mai adîncă a obiectivelor lor ideologice — pentru valorile dramaturgiei originale noi. Am asistat astfel la premiera absolută a unor piese semnate de D. R. Popescu („Pasărea Shakespeare" — Ia Cluj), Horia Lovinescu („Ultima cursă" — la Botoșani și la „Nottara"), Marin Sorescu („Matca" — la Teatrul Mic și la Brăila), Dan Tărchilă („Sărutul"— la Brașov), Petru Vintilă („Cine ucide dragostea ?“ — la Teatrul „Giulești" și la Ploiești), I. D. Sirbu („Amurgu-acela violet" — la Petroșani și la Craiova), Hans Kehrer („Pîinea nebunilor" — la Teatrul german din Timișoara), Francisc Munteanu („Omul cu piciorul bandajat" — la Pitești) ș.a. Am înregistrat debutul unor dramaturgi (Radu F. Alexandru — „Umbrele zilei" — 'la Bîrlad, ori Gh. Barbu — cu „Răsplata", la Constanța). Semnificativă pentru cele mai împlinite dintre noile premiere românești ni se pare actualitatea problematicii abordate, orientarea spre dezbaterea etică pe . teme sociale șl umane ale zilei de

azi. Chiar dacă între o lucrare și alta apar diferențe sensibile, în genere firești, din punctul de vedere al finalizării — tendința de ansamblu este fără îndoială fertilă. Ea demonstrează cursul originale ale artei pregnant XI-lea.Am urmărit, de asemenea, cu interes — un interes mult potentat de valoarea, de fantezia spectacolelor — reluarea unor texte consacrate ale creației dramatice din primii ani ai socialismului, sau a unor lucrări a- preciate apărute mai tîrziu — reluări dintre care am aminti „Nu sînt turnul Eiffel" de Ecaterina Oproiu — la Baia Mare, „Zodia Taurului" de

•spectatorii preferind spectacolul de valoare diferitelor „înscenări" care mizează pe succes ieftin. Secretul ?La acea premisă importantă in stabilirea relației cu publicul care a fost calitatea, diversitatea mai mare a repertoriului s-a adăugat — refe- rindu-ne la teatrele din întreaga țară — și ritmicitatea mai bine susținută a premierelor, ceea ce a mărit posibilitățile de alegere, de alternare a genurilor etc. Dar la toate acestea au contribuit în chip substanțial reușitele înregistrate de multe teatre în .direcția realizării unor spectacole în care densitatea ideilor să se îmbine cu forța metaforelor scenice de a atrage, de a sensibiliza, de a emoționa. A fost aceasta o probă satisfăcător trecută a ma-

nice a acestora — In așa fel incit să se asigure captarea spectatori, facțori degice a programului teatral și ai creației — le incumbă responsabilități sporite în aceste direcții. Totodată, se impune prospectarea sistematică, promptă a repertoriului străin contemporan — cu deschidere spre creația autorilor profesioniști din cele mai diverse zone geografice — crearea unui sistem de investigare, de cercetare a acestui domeniu, asigurarea posibilităților de informare în această privință a tuturor teatrelor din țară (atîta vreme cit serviciul de documentare de la B.C.S., așa cum e

ecoul lor în conștiințe, interesului succeselor de Comuniștilor din teatre — bază ai orientării ideold-1

STAGIUNEA TEATRALĂ:

UN D£BUT PROMIȚĂTOR
Mihnea Gheorghiu — la Cluj, dar în primul rînd frumosul spectacol de la Teatrul „Bplandra" cu „Trei generații" de Lucia Demetrius, argument convingător al rezistenței la timp a unei asemenea scrieri.N-au lipsit din configurația afișului creației originale nici lucrările repertoriului nostru clasic, sau din perioada interbelică. Demnă de salutat ne pare punerea în valoare a creației lui Victor Ion Popa — îndeosebi prin punerea în scenă, cu o distribuție de prim rang, la Teatrul Mic; a piesei „Răspîntia cea mare", adevărată „redescoperire" a unui text de puternic dramatism și cu un accentuat, dar subtil, specific național.Nu puține au fost și surprizele plăcute cu lucrări de substanță din literatura străină. Publicul a intim- pinat cu interes realizările unor teatre din- Capitală și din întreaga țară cu piese de Shakespeare, Moliere, Gogol, Ibsen. Brecht, Maiakovski, de F. G. Lorca, A. B. Vallejo, Diirren- matt, sau de Leonid Zorin și Alfonso Sastre. Dar nu ne propunem să insistăm aici asupra acestui important sector al repertoriului.Măsură a eficienței activității teatrale — relația teatrelor cu spectatorii prezintă indicii unei evidente și îmbucurătoare intensificări. Cu puține excepții, teatrele joacă cu săli pline. Există producții despre care se poate spune că „merg cu casa închisă". însăși puterea de orientare 

a publicului pare mai matură —

turității politice, a virtuților creatoare ale oamenilor noștri de teatru — care, înțelegînd nobila menire a artei lor, au subscris implicit la acele indicații ale Programului partidului care vorbesc de evitarea experimentelor cu ecou rcstrîns, de necesitatea unei activități artistice de cit mai largă și directă audiență în mase.Cum spuneam — prima parte a acestei stagiuni s-a desfășurat sub auguri favorabili. Ciștigurile importante se cer însă dezvoltate în continuare, pentru ca teatrul românesc să poată răspunde cu întreaga capacitate înaltei sale funcții social-educative. Aceasta presupune contribuția mai substanțială la viața, la eficiența spirituală a activității institutelor artistice a tuturor oamenilor de teatru.' Comitetele oamenilor muncii, și îndeosebi organizațiile de partid din teatre, pot și trebuie să sprijine mai ferm conducerile instituțiilor teatrale in îndeplinirea înaltelor sarcini care decurg din documentele Congresului.Ar trebui, desigur, menținut — și generalizat — ritmul realizat în privința afirmării — prin spectacole — a unor noi texte românești. Dar problema esențială o constituie intensificarea eforturilor de a determina scrierea unor piese militante, profund angajate, axate pe probleme majore ale vieții contemporanilor noștri. Și, în egală măsură, contribuția mai vie, mai exigentă a teatrelor în ce privește definitivarea textelor dramatice, perfecționarea valorificării sce-

conceput, coordonat, nu poate a- . vea eficiența necesară).Ritmul de muncă, apreciabil, de care aminteam, nu e nici el consecvent — cum va trebui să devină de aici înainte. Iată cîteva discrepanțe, numai din București : în timp ce Teatrul , Mic și ne-au invitat la a treia premieră, alte teatre programează liniștite doar reluări.Și în privința „performanțelor" . spectaculare există mult loc pentru mai bine. Sint încă insuficiente spectacolele într-adevăr reprezentative pentru nivelul artei teatrale românești — adevăratele „cărți de vizită" ale teatrelor. Deși s-au realizat montări de valoare șl sub aspectul „direcției de scenă", pe ansamblu, actuala stagiune se anunță mai ales ca un nou moment „al actorului". (Ceea ce nu înseamnă că nu mai există și multi actori mari fără roluri). Șe impune deci o mai atentă folosire a tuturor cadrelor artistice ; atragerea în procesul de creație și în ritmul normal de activitate în teatru a acelor regizori care stau, de cam multă vreme. în expectativă.Paralel cu îmbunătățirea „afișului" și a creației teatrale propriu-zise, vor fi binevenite noi ■ măsuri pentru extinderea și diversificarea relațiilor cu publicul. Este de dorit ca fluxul și conținutul turneelor în orașele fără echipe artistice să fie optimizate, ca spectacolele prezentate în cartiere, în uzine, școli, ori dezbaterile cu publicul, sondajele să devină permanențe ale vieții teatrelor, iar concluziile lor să fie fructificate și mai energic.

3Teatrul „Nottara"

Natalia STANCU-ATANASIU
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FELICITĂRI ADRESATE
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
la realegerea în funcția

de secretar general al P. C. R.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist. RomânDragă tovarășe,Vă transmitem felicitările și salutările noastre cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de secretar general al partidului, de către Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.Sperăm că Partidul Comunist Român și poporul României, în frunte cu noul Comitet Central, sub conducerea și îndrumarea dumneavoastră înțeleaptă, vor obține tot mai multe succese, în următorii ani, pe drumul construirii societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism.Vă dorim multă sănătate și ani mulți. Cu salutări frățești,

MUHAMMAD FARHAD
Secretar general al C.C. al Partidului 

î Comunist din Bangladesh

Cronica zilei

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânScumpe tovarășe,în numele Partidului Progresului și Socialismului, vă felicităm călduros și în mod frățesc pentru reînnoirea alegerii dumneavoastră de către cel de-al XI-lea Congres în funcția de secretar general al Partidului Comunist Român.Vă dorim noi și mari succese în conducerea Partidului Comunist Român și în întărirea rîndurilor forțelor antiimperialiste, pentru socialism, progresul popoarelor și pacea lumii.

ALI VATA
Secretar general al Partidului 
Progresului și Socialismului 

din Maroc

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia realegerii Excelenței Voastre ca secretar general al Partidului Comunist Român din Republica Socialistă România, am deosebita plăcere să vă transmit cordiale felicitări pentru încrederea pe care cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român a acordat-o Excelenței Voastre.Sînt convins că asumarea de către dumneavoastră a funcției de secretar general al partidului va constitui unul din factorii majori care vor pune în valoare cu mai multă îndrăzneală realizarea scopurilor fixate pentru dezvoltarea și prosperitatea poporului Republicii Socialiste România.Folosesc acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre cele mai bune urări și cea mai înaltă considerație, dorind dezvoltarea continuă a cooperării fructuoase între cele două organizații și țări ale noastre.
GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI

Președintele
Republicii, Democratice Sudan,. .

S-a înapoiat In Capitală, venind de la Moscova, delegația de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Ion Catrinescu, membru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C.U.S., a efectuat o vizită pentru schimb de experiență in Uniunea Sovietică.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Petre Dănică, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.Au fost de față membri ai Ambasadei U.R.S.S. la București.
★în Capitală a sosit o delegație de activiști ai P.C.U.S., condusă de tovarășul I. S. Afanasiev, adjunct al șefului Secției Cultură a C.C. al P.C.U.S., care, la invitația C.C. al P.C.R., va efectua o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.Pe peronul Gării de Nord, delegația a fost salutată de tovarășul Dumitru Ghișe, membru al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, de activiști de partid.Au fost de față, de asemenea, N. V. Maslennikov, însărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei.
*Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a transmis o telegramă de felicitare lui Kamal Hossain, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Bangladesh.
★în cadrul Zilelor muzicii poloneze, organizate sub egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, luni seara a avut Iod, la Ateneul Român, concertul formației „Cappella Cra- coviensis” din R.P. Polonă.Au asistat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, reprezentanți al Uniunii compozitorilor, alte personalități ale vieții noastre cultural-artistice.De asemenea, au fost de față Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul R.P. Polone la București, precum și membri ai delegației culturale poloneze, aflată în țara noastră cu prilejul acestor manifestări muzicale.
★Luni a părăsit Capitala delegația Mișcării de prietenie și solidaritate pentru pace din Togo (MASOPA), formată din Joseph Amekoudji, președinte, și Odette Hundt, responsabilă cu asigurările sociale din Lome, președinta secției femei a MASOPA, care ne-a vizitat țara Ia invitația Comitetului Național pentru Apărarea Plăcii.
*A părăsit Capitala delegația Comitetului argentinean al păcii, care ne-a vizitat țara timp de citeva zile, la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii.
★Academia Republicii Socialiste România a omagiat, luni, în cadrul unei sesiuni, personalitatea șl opera lui Francisc I. Rainer, reputat medic și anatomist român, cu prilejul îm- pliniriii g >100 de ani de.la naștere.■. J (Agerpres)

IJ
ijț

ȘTIRI SPORTIVE
NATAȚIE: Juniorii ploieștenî 

învingători Ia WroclawLa Wroclaw s-a desfășurat întîlni- rea internațională amicală de natație dintre selecționatele de juniori ale orașelor Ploiești și Wroclaw. Tinerii înotători români au obținut victoria cu scorul de 126—124 puncte. Proba de 200 m bras a fost cîștigată de Dra- goș Aldea cu 2’35”, timp ce constituie un nou record de juniori al României. In proba de 200 m spate, pe primul loc s-a clasat polonezul Ostrowski — 2’22”6/10, urmat de Constantin Mandache — 2’25”7/10.
★La Gotwaldow s-a desfășurat un concurs internațional de înot la startul căruia au fost prezenți 180 de sportive din opt țări, printre care și România. în proba feminină de 200 m fluture, cîștigată de Rosemarie Kother (R. D. Germană) în 2’15”9/100, înotătoarea română Anca Groza s-a situat pe locul al treilea, cu timpul de 2’28”6/10.

Cursuri de inițiere în bazine 
bucureșteneîn perioada vacanței de iarnă a e- levilor, la bazinele „23 August” și Floreasca din Capitală vor fi organizate cursuri de inițiere la înot conduse de cadre de specialitate. Cursurile sînt programate atit dimineața, cit și în cursul după-amiezii. înscrierile se primesc începînd de astăzi, marți, 17 decembrie. Informații suplimentare la telefoanele 21 61 15 (bazinul „23 August”) și 33 65 01 (bazinul Floreasca).

BOXIn orașul Iugoslav Skoplje au luat sfirșit reuniunile turneului internațional de box pentru trofeul „Gongul de aur”. în cel mai spectaculos meci, finala categoriei mijlocie-mică, iugoslavul Vujkovicl a obținut victoria Ia puncte în fața lui Nicolaie Constantin. Alți doi pugiliști români, Constantin Lucian (cat. cocoș) și Cornel Hoduț (cat. ușoară), au obținut și ei medalii de argint.
SCHI: „Cupa mondială"„Cupa mondială” la schi a programat la Saint Moritz o probă masculină de coborîre cîștigată de sportivul austriac Franz Klammer. învingătorul a fost cronometrat, pe o pîr- tie în lungime de 3 210 m cu o diferență de nivel de 805 m, cu timpul de l’54”72/100.în urma acestei noi victorii (schiorul austriac a terminat învingător și in concursul desfășurat săptămina trecută la Val d’Isere), Franz Klammer s-a detașat în clasamentul individual al „Cupei mondiale”, totall- zînd în prezent 58 de puncte. In clasamentul general pe echipe conduce autoritar Austria cu 304 puncte, urmată de R. F. Germania — 86 puncte.

TENISîn primul tur al concursului internațional de tenis de la Sydney, australianul J. James l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe suedezul Borg. Alte rezultate : Andrews (S.U.A) — Collins (Australia) 6—1, 6—3 ; Eastburn (Australia) — Carmichael (Australia) 6—4, 6—4 ; Beust (Franța) — Marks (Australia) 6—7, 6—1, 8—6.

A apărut nr. 16/1974 al revistei „MUNCA DE PARTID *Din bogatul sumar al revistei desprindem : editorialul „Un vast și în- suflețitor program pentru toate organele și organizațiile de partid” ; documentarul pentru lectori, propagandiști, agitatori și cabinetele de științe sociale intitulat „Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea — bilanț bogat, călăuză sigură pe drumul progresului socialist” ; relatarea dezbaterilor Secțiunii pentru problemele organizatorice. ale vieții interne de partid și ale organizațiilor de masă și obștești din cadrul Congresului al XI-lea al P.C.R, Menționăm, de a- semenea, articolele „Pregătirea temeinică a producției anului viitor" și „Comuniștii — promotorii mișcării pentru economisirea resurselor materiale”. In cadrul rubricii „Acțiuni energice pentru îndeplinirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al P.C.R.” este publicat articolul „Ridicarea la un nivel mai înalt a mun

cii practice în toate domeniile” de Mihai Telescu, precum și articolul redacțional „Popularizarea și aplicarea hotărîrilor marelui forum al comuniștilor”. La rubrjca „Organizațiile de partid — factor unificator al eforturilor pentru realizarea cincinalului înainte de termen” se publică dezbaterile de la masa rotundă „Spirit militant, perseverență in valorificarea deplină a potențialului productiv”, iar la rubrica „Cum se înfăptuiește rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid" articolul „Urmărirea consecventă a îndeplinirii hotărîrilor” de fon Catrinescu. Revista mai cuprinde rubricile sale : „Din activitatea organizațiilor de masă și obștești”, „Invăță- mîntul politico-ideologic și economic de masă”, „Continua perfecționare a activității organizatorice”, „In ajutorul birourilor organizațiilor de bază”, „Note critice”, „La ordinea zilei”, „Răspunsuri la întrebările cititorilor”.

PRESEDINTEIE FRONTULUI DE ELIBERARE DIN MOZAMBIC «
A DEPUS 0 COROANĂ DE RORI IA MONUMENTUL EROILOR 

LUPTEI PENTRU LIBERTATEA POPORULUI SI A PATRIEI.

Luni dimineața, președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, Samora Machel, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au participat tovarășii Emil Drăgănescu, membru al Comitetului Politic Executiv, vice- prim-ministru al guvernului, general colonel Ion Coman, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului apărării naționale, șeful Marelui Stat Major, Petre Constantin, secretar al Comitetului munici-
în cursul după-amiezil de luni, membri ai delegației Frontului de E- liberare din Mozambic (FRELIMO) au făcut o vizită printr-o serie de cartiere de locuit ale Capitalei, precum și la unele obiective social-cul- turale.Cu acest prilej, oaspeții au fost informați despre amploarea construcției de locuințe din Capitală și, in general, din întreaga țară, mărturie elocventă a. preocupării partidului șl statului nostru pentru continua îmbunătățire a condițiilor de viață ale

pal București al P.C.R., Nicolae Popa, vicepreședinte al Consiliului popular municipal București.Au luat parte, de asemenea, membrii delegației FRELIMO care se află in tara noastră.La sosire, o gardă militară a prezentat onorul. După depunerea coroanei s-a păstrat un moment de reculegere.In continuare, președintele FRELIMO a vizitat rotonda monumentului.Solemnitatea s-a încheiat prin defilarea gărzii de onoare.
*oamenilor muncii, ale întregului popor.In Titan-Bâlta Albă, oaspeții au făcut un popas la policlinica din a- cest cartier.în, cursul vizitei, membrii delegației FRELIMO și-au exprimat admirația lor față de opera de construcție ce se realizează in Capitala României socialiste, față de modul în care edilii și gospodarii orașului se preocupă de problema locuințelor, răspund nevoilor social-culturale ale cetățenilor.(Agerpres)

Sosirea unei delegații economice iranieneLuni a sosit în Capitală o delegație economică iraniană, condusă de Fereidun Mahdavi, ministrul comerțului, pentru a lua parte la lucrările ceîei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno-ira- niene pentru cooperarea economică și tehnică.Pe aeroportul Otopeni delegația a fost salutată de Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului ’ exterior, și cooperării economice internaționale, Nicolae Doica- ru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, reprezentanți ai conducerii unor ministere.Au fost de față Alexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran, și Aii Reza Bahrami, ambasadorul Iranului Ia București.
★In cursul aceleiași zile, în Capitală au început lucrările comisiei mixte ministeriale.

In alocuțiunile rostite cu acest prilej, cei doi miniștri au relevat că lucrările sesiunii se înscriu ca un moment important în transpunerea in practică a indicațiilor' președintelui Nicolae Ceaușescu și șahinșahu- lui Mohammad Reza Pahlavi Arya- mehr cu privire Ia dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie, colaborare și cooperare. La sfirșitul acestui an, au subliniat vorbitorii, volumul schimburilor comerciale s-a dublat, față de 1973, sporind in același timp acțiunile de cooperare și domeniile de conlucrare.Agenda de lucru a comisiei înscrie, intre altele, analiza îndeplinirii prevederilor protocolului sesiunii anterioare, stadiului derulării acțiunilor de cooperare economică, a noi acțiuni de colaborare bilaterală.
Vizita ministrului industriei din SuediaLa invitația Ministerului Industriei Metalurgice a sosit, luni după-amia- ză, la București Rune B. Johansson, ministrul industriei din Suedia.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost intîmpinat de Necujai Agachi, , ministrul industriei mofâlurgice, de alte persoane oficiale...

A fost prezent Kurt Leijon, ambasadorul Suediei la București.In cursul aceleiași zile a avut Ioc o întrevedere între cei doi miniștri, In cadrul căreia au fost abordate probleme privind colaborarea în producția de oțeluri . speciale. In construcția unor obiective, precum și în domeniul cercetării. / •
Ca în fiecare an, 
0 LUME INTR-UN VOLUM:

in curind, in mina tuturor cititorilor

Cwpleisl „Sport și săaăîate44, în întrecere cu timpul
Complexul „Sport și sănătate” — important mijloc de cuprindere a maselor la practicarea organizată și sistematică a exercițiilor fizice. și a sportului — se află la capătul primului an de activitate. Conceput la indicația expresă a documentului programatic cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și sportului în țara noastră — Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din februa- rie-martie 1973 — acest complex polisportiv a fost primit cu interes de oamenii muncii.Primul an fusese definit chiar prin regulament ca an de activitate experimentală. Astfel, numărul „unităților de bază” — întreprinderi, instituții, școli, cooperative meșteșugărești, sate șl unități militare — a fost limitat la aproximativ 5 000 pe ansamblul țării, în fiecare județ ale- gîndu-se asociațiile sportive cele mai corespunzătoare pentru începutul acțiunii. De asemenea, în fiecare dintre unitățile alese, s-a limitat numărul celor înscriși, atenția fiind orientată cu precădere spre tineret. Chiar și așa,- participanții la complexul „Sport și sănătate” în 1974 s-au cifrat la citeva sute de mii.Cea mai importantă dintre concluzii rezultă chiar din acest fapt — respectiv interesul oamenilor muncii, al tinerilor față de această acțiune, considerînd-o binevenită pentru propria sănătate, pentru dezvoltarea fizică, pentru creșterea capacității lor de muncă și destinderea plăcută și utilă in timpul liber. Acest interes s-a dovedit în unele locuri mai mare decît capacitățile inițiale de cuprindere ale organizatorilor.Asistînd la citeva antrenamente pentru trecerea probelor la întreprinderea bucureșteahă „Flacăra roșie" — pe care o socotim aici un tel de etalon — am observat voia bună cu care tineri și mai virstnici — de fiecare dată cam trei sute la număr — luau pacte la alergări, aruncări și, mai ales, la jocuri sportive. O măsură potrivită ce s-a bucurat de succes printre tineri a fost și aceea de a se programa spre sfirșitul antrenamentelor dansuri și citeva numere

artistice. Dar, la „Flacăra roșie”, participanții la antrenamente n-au adus cu ei numai voia bună, ci au formulat și Observații cu privire la regulament. Critica vizează, de pildă, latura formularistică a complexului, prea complicată — brevetele la purtător, cu necesitatea completării mai multor rubrici ; vizita medicală suplimentară, cu o viză specială — termenul prea lung și nestimulator fixat pentru îndeplinirea normelor (3 ani 1) ; ponderea prea mică a probelor (sporturilor) facultative, de

tru Furnică (Brașov) — In județul nostru s-au distribuit in faza experimentală 25 000 de brevete. Rezultatele sînt slabe, in parte datorită aspectelor birocratice de Înscriere și evidență. Ar trebui ca toate întrecerile tradiționale din județe să fie folosite pentru trecerea probelor complexului ; Radu Toma (Neamț) — Accesibilitatea cea mai largă și activitatea vie, simplă, fără complicații birocratice, iată ce cred că . trebuie asigurat organizării complexului polisportiv la fiecare loc de muncă.
® După un an experimental, importante modificări ale 
regulamentului • Perioada de timp pentru trecerea probe
lor se va reduce la un an ® în locul brevetului la purtător — 

o diplomă de atestare

regulă și cele mai atractive pentru înscrierea la complex ; caracterul prea restrictiv al valorii unor norme pentru unele categorii de virstă etc.Asemenea observații critice se regăsesc în multe alte locuri. O anchetă întreprinsă de noi în rîndul cîtorva dintre secretarii consiliilor județene pentru educație fizică și sport scotea la suprafață, printre altele, și următoarele păreri : Ion Mi- hăescu (Mureș) — Perioada de trei ani pentru îndeplinirea tuturor normelor și probelor provoacă scăderea interesului pentru înscriere. Ar trebui redus termenul la cel mult un an ; Mircca Cojocaru (Prahova) — Oamenii preferă sporturile care se practică în grupuri mai mici, grupuri care se alcătuiesc chiar la locul de muncă (secție, serviciu etc.), in concordanță cu timpul liber comun ; Emil Jecu (București) — Se impune revizuirea unora dintre norme, greu de îndeplinit, și care îndepărtează oamenii: Dumitru Dumitriu (Bacău) — Subscriu la observația despre formularistică, prea complicată, ca și la ideea de a se revizui unele norme, de exemplu cele care privesc alergările de viteză ; Dumi

Acum, la încheierea anului experimental, s-au luat în discuție numeroasele propuneri strînse de la toate consiliile județene pentru educație fizică și sport, ca și de la organele locale și centrale ale organizațiilor cu atribuții legale in sportul de masă, de la activiști, instructori și profesori de specialitate, de la practicanții înșiși. Astfel, s-a elaborat la C.N.E.F.S. un proiect de regulament Îmbunătățit, proiect care va fi supus spre aprobare Comisiei centrale pentru „Sport și sănătate”. (Reamintim că această comisie reunește pe reprezentanții tuturor factorilor interesați în mișcarea sportivă de masă - C.N.E.F.S.. U.G.S.R., U.T.C.,U.A.S.C.R., C.N.O.P., UCECOM,U.N.C.A.P., Ministerul Educației și învățămintului, Ministerul Sănătății, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne).Din lectura acestui proiect reies modificări importante ale regulilor, în sensul creșterii accesibilității complexului. Astfel, se preconizează ca, începînd din 1975, perioada de îndeplinire a normelor și de trecere a probelor să fie redusă la un singur an. Brevetele la purtător, după cum

am văzut, puțin agreate, se vor desființa, in locui lor, la sfirșitul fiecărui an, înmînîndu-se participanților cite o diplomă de atestare a trecerii probelor complexului. Evidența pro- priu-zisă se va face la orice asociație sportivă pe simple foi-tlp. De asemenea, se precizează că pentru școlari, ca și pentru oamenii muncii din întreprinderi și instituții — categorii net predominante numeric — nu se vor mai cerc examene medicale suplimentare și vize medicale speciale, ei avînd deja fișele de sănătate cuvenite la unitățile din sistemul me- dico-sanitar. Subliniem, la acest capitol important, un adaos regulamentar binevenit, și anume prevederea după care cadrele medicale răspund în rînd cu alte categorii de activiști de desfășurarea în mase a complexului polisportiv (printr-o hotărire comună a Ministerului. Sănătății și a C.N.E.F.S.).în privința normelor, se preconizează ajustarea unora la nivelul accesibilității de masă (unele alergări de viteză). Totuși, prevederea cea mai importantă din acest domeniu, care va ușura simțitor pătrunderea și desfășurarea acțiunii „Sport și sănătate” in școli, se referă la punerea de acord pină la identitate a normelor complexului pentru școlari cu cele alo Ministerului Educației și In- vățămîntului ; aceasta, ca o necesitate de pe urma intrării in vigoare din anul școlar 1974—1975 a „Sistemului unic de verificare și apreciere a gradului de pregătire fizică a elevilor”, elaborat de către M.E.I.Odată ce va primi și girul Biroului Executiv al C.N.E.F.S., noul regulament va servi drept bază pentru reluarea acțiunii pe un larg front de masă, din luna martie 1975. Nu-i însă de prisos să subliniem în încheiere că nici un regulament, oricît ar fi el de bun, nu va putea decide reușita unei activități de proporțiile complexului „Sport și sănătate” decît dacă toți cei cu atribuții și responsabilități în propășirea mișcării sportive de masă vor munci energic, cu pasiune și dăruire deplină.
Valeria MIRONESCU
Ion DUMITRIU

Excelenței sale
Domnului MUHAMMADULLAH

Președintele Republicii Populare BangladeshCu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele poporului român, al Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai cordiala felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de bunăstare și prosperitate pentru poporul din Bangladesh.Constatînd cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor prietenești dintre țările noastre, îmi exprim sincera convingere că ele vor continua să se dezvolte in interesul popoarelor noastre, al păcii și înțelegerii internaționale. 9
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Alteței sale
Șeic ISSA BIN SALMAN AL-KHALIFAH

Emirul Statului BahreinCu ocazia Zilei naționale a Statului Bahrein, am plăcerea de a vă transmite cordiale felicitări și cele mai bune urări pentru sănătatea și fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și bunăstarea poporului bahreinian.Nutresc convingerea că între țările noastre se vor dezvolta relații prietenești, în avantajul ambelor, popoare.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaFoarte impresionat de amabilele felicitări transmise de Excelența Voastră cu ocazia sărbătorii noastre naționale, vă adresez călduroase mulțumiri. Asigur pe Excelența Voastră că bunele relații dintre cele două țări ale noastre sînt de o importanță excepțională și vă rog să primiți urările mele sincere pentru sănătatea Excelenței Voastre și pentru viitorul fericit al poporului român.
URHO KEKKONEN

Președintele Republicii Finlanda

Excelenței sale
Șeic MUJIBUR RAHMAN

Prim-ministru al Republicii Populare BangladeshCu prilejul Zilei naționale a Republicii Populare Bangladesh, am deosebita plăcere de a vă adresa, în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai sincere felicitări • și urări de sănătate și fericire personală, de noi succese în activitatea dumneavoastră de înaltă răspundere.
MANEA MÂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

„LE FIGARO".

1975 in țările capitaliste industrializate:
CREȘTERE ZERO și ȘOMAJ PROGRESIV". ,.x, Această prpgnoză aparțmind A.E.C.D. ..(OrgaiiișigUa ..pentrp Cooperare , . Econbniică Și Dezvoltare), eșț'Otniilu coțțjeptăt.ă.îritr-tfh articol publică! " de ziarul francez „Le Figaro”, țlin care reproducem cele ce urmează : • Țnfl'âție;' recesiune, șomaj. Âe'estâ țț‘Jifine, Ți(îftîărifl':l$&nSetildr: englezi' îl»'

»>

, - - --------, -T----- »- --------cuvinte sînt tot mai frecvent folosite cind se caracterizează conjunctura din ce în ce mai neliniștitoare existentă in țările occidentale, scrie ziarul. Să ne referim mai întîi la INFLAȚIE. Manifestîndu-se la Început ca un foc mocnit, ea crește tot mai mult în intensitate. In perioada septembrie 1973—septembrie 1974, creșterea prețurilor în țările industrializate a fost în medie de 14 la sută, dună calculele experților Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare. Dar această, creștere medie a prețurilor, care se încetinise in perioada de vară, s-a accelerat în ansamblul țărilor.Inflația însă nu este egală. Astfel, în R. F. Germania și Suedia rata inflației se găsește sub 10 la sută (7,3 la sută și, respectiv, 9,8 la sută). Dimpotrivă. Japonia și Italia — cu o rată de 24 la sută — se situează de departe în fruntea plutonului țărilor inflaționiste. Probabil, ele vor fi ajunse din urmă de Anglia, care va cunoaște o rată a inflației de 20—25 la sută. Aceeași organizație prevede o creștere a producției naționale de pină la 0,5 la sută. In

va ridica la 900 000 de persoane.La această de învins, se. ce în ce maiLa Londra, economice al aceleiași organizații, Fred Atkinson, a declarat că țările industrializate vor cunoaște anul viitor cea mai ridicată rată a șomajului din perioada postbelică, in timp ce rata inflației nu va coborî sub 10 la sută. Atkinson a subliniat deteriorarea situației economice în Statele Unite, fapt ce a determinat O.E.C.D. să-și reducă obiectivele, și așa modeste, propuse pentru anul 1975. Intr-adevăr, produsul național brut american, care între 1973 și 1974 a scăzut deja cu 2 la sută, se va reduce cu incă 2 Ia sută intre 1974 și 1975.Consilierul economic principal al Casei Albe, Greenspan, a declarat, în legătură cu aceasta, în cursul unei conferințe de presă, că perioada recesiunii pe care o traversează economia americană se va prelungi pină la mijlocul anului viitor cu o rată a șomajului depășind 7 la sută din populația activă.

inflație, tot mai greu adaugă un ȘOMAJ din dificil de zăgăzuit, directorul pentru studii

.10

„VOLKSSTIMME"

Anacronismul inegalității în drepturi a femeilor
Ziarul austriac „VOLKSSTIMME" publică, sub semnătura cores

pondentului său la Stockholm, o însemnare despre discriminările la 
care sint supuse femeile in țările scandinave.„Lipsa egalității in drepturi, care se menține în țările scandinave, favorizează exploatarea în continuare a forței de muncă feminine. Astfel, în Norvegia, femeile cîștigă, în medie, cu 24 la sută mai puțin decît bărbații care ocupă aceleași funcții.Aceste deosebiri de salarizare constituie, între altele, o importantă sursă de profituri suplimentare pentru patroni. Dar discriminarea femeii nu se limitează numai la salarizare. Și în privința calificării, studiului, avansării, femeile sint serios dezavantajate. (In comerțul norvegian, doar 5 la sută din femeile ocupate dețin funcții de răspundere. în instituțiile de stat, numai unu Ia sută din femei se află în asemenea funcții. Din numărul total al studenților, 38 la sută sînt femei. Dar numai jumătate din studente îșl termină studiile. Motivul : șansele de a-și putea exercita, după absolvire, profesiunea sint foarte mici și, în al doilea rind, dacă au copii nu găsesc a- proape nici o posibilitate organizată pentru asigurarea îngrijirii lor pe timpul cit sînt ocupate. Numai 3,8 la sută din numărul total al copi- 

„DIE WELT". VllrtUl

între Rio Grande și Munții Manzano, la marginea orașului Albuquerque din statul New Mexico (S.U.A.), se învirte, cocoțat pe acoperișul laboratorului Sandia, up aparat ciudat, asemănător unui uriaș „mixer” de bucătărie. El folosește energia cinetică a vîntului și este cea mai recentă mașină, funcționînd pe bază de vînt. a Americii. Pentru viitor se prevede construirea și a altor „mașini de vînt” la Albuquerque, care să furnizeze energie la un preț de cost competitiv față de centralele a- tomice de astăzi sau de centralele, ce utilizează surse de energie convenționale.Conceptul nu este nou, el a fost patentat deja în 1927. Criza de ener

ilor găsesc locuri în creșe sau grădinițe.în Suedia, femeile ocupă, de regulă, posturile cele mai prost retribuite. Din 1,7 milioane de femei aflate în cîmpul muncii, doar a- proape 1 000 sînt încadrate în cea mai inaltă clasă de salarizare. Printre cei care primesc salarii minime se numără circa 500 000 de femei, față de mai puțin de 200 000 de bărbați, deși numărul total al bărbaților încadrați in muncă este considerabil mai mare decît cel al femeilor. In această situație nu este de mirare că multe femei capabile și dornice să muncească renunță să se angajeze în întreprinderi sau instituții.Șansele de calificare și avansare sînt și in Suedia minimale pentru femei. Peste un sfert din femeile muncitoare nu găsesc de lucru in localitatea în care domiciliază. Și atunci cind au copii, imposibilitatea de a găsi un loc unde să-i poată lăsa constituie un motiv care duce, deseori, la abandonarea locului de muncă. Iar cind găsesc un loc la cre- șă sau grădiniță, taxele care se plătesc diminuează și mai mult veniturile și așa reduse”.
in circuitul economicgie din zilele, noastre a determinat însă să se reînvie și să se dezvolte vechea idee. Avantajul mașinii este marea ei simplitate. Țelul care trebuie atins este ca moara de vînt neconvențională să fie mai ieftină decît cea convențională.în cadrul unui program pe 5 ani se prevede construirea in S.U.A. a unei centrale eoliene de 100 kW, ca prim pas în vederea construirii in viitor a unor „mori de vînt” furnizoare de megawați de energie electrică. Prin calcule realiste s-a ajuns la concluzia că centralele eoliene, amplasate corect, vor putea acoperi,’ pină în anul 2000, circa 19 la sută din necesarul de energie al S.U.A.
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La Națiunile Unite a fost adoptat: R. S. F. IUGOSLAVIA „Declarația de la Guyana" preconizează:

Un important document preconizînd 
întemeierea relațiilor dintre state 

pe baze noi, democratice 
Intervenția reprezentantului RomânieiNAȚIUNILE UNITE 16 — Corespondentul nostru transmite: Comitetul pentru probleme politice si de securitate al Adunării Generale și-a încheiat dezbaterile asupra punctelor înscrise pe agenda sa, prin adoptarea unui proiect de rezoluție — supus de un grup de state, între care și România — la punctul „necesitatea transpunerii în viată a Declarației asupra întăririi securității internaționale".Acest document, adoptat de comitet cu 79 de voturi pentru, unul contra (Statele Unite) și 12 abțineri, reafirmă în mod solemn principiile Declarației și face apel la toate statele să le transpună neîntîrziat în viață pentru accentuarea destinderii internaționale, încetarea cursei înarmărilor și reducerea nivelului armamentelor. De asemenea, rezoluția reafirmă dreptul suveran al statelor de a participa, pe bază de egalitate, la rezolvarea problemelor internaționale majore în conformitate cu Carta, astfel ca pacea și securitatea să fie edificate, necesitatea respectării efective a suveranității și independentei fiecărui stat, a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur destinele, liber de orice intervenție din afară sau presiuni.Rezoluția evidențiază, totodată, că orice presiuni exercitate contra unui stat pe motiv că acesta își exercită dreptul suveran de a dispune în mod liber de resursele sale naturale constituie o violare flagrantă a dreptului popoarelor la autodeterminare și a principiului neintervenției.în încheiere, în document se reafirmă legitimitatea luptei popoarelor, aflate sub dominația străină, pentru autodeterminare și independentă și se cere tuturor statelor membre să transpună în viață prevederile Declarației asupra acordării independentei tarilor și popoarelor coloniale, ale rezoluțiilor și hotărîrilor 

O.N.U. vizînd eradicarea colonialismului, rasismului și apartheidului.Luînd cuvîntul la dezbateri, reprezentantul României a prezentat concepția țării noastre asupra problemelor păcii și securității internaționale, subliniind că România consideră că întărirea securității internaționale impune, înainte de toate, sta-

bilirea și dezvoltarea relațiilor dintre state pe baze noi, democratice, pe recunoașterea strictă de către toate statele și fată de fiecare dintre ele a principiilor fundamentale ale dreptului internațional.Arătînd că România a luat inițiativa înscrierii acestor principii în declarații solemne și în tratate încheiate cu alte state, ceea ce constituie modalități concrete de punere în aplicare a Declarației asupra întăririi securității internaționale, vorbitorul a subliniat imperativul concertării eforturilor tuturor statelor pentru rezolvarea justă și durabilă a problemelor care confruntă comunitatea națiunilor. în context el a menționat înalta apreciere dată de țara noastră rolului țărilor mici și mijlocii, al statelor nealiniate, în edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Subliniind că România militează pgntru elaborarea și înfăptuirea unui program real de dezarmare, în primul rind de dezarmare nucleară, vorbitorul a declarat că este timpul să se treacă de Ia vorbe la fapte, de la planificarea — individuală sau colectivă — a înarmărilor, la planificarea dezarmării, prin încheierea de acorduri corespunzătoare, în scopul stopării cursei înarmărilor, al interzicerii folosirii armelor termonucleare și asumării de către statele nucleare a obligației solemne de a înceta producția de arme de distrugere în masă și de a trece la eliminarea lor din arsenale.
® B B ®

Sosirea președintelui
Consiliului Central al U.G.S.R.BELGRAD 16 — Corespondentul Agerpres transmite : Tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a sosit luni la Belgrad, unde, la invitația Consiliului Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, va participa la lucrările celui de-al Vll-lea Congres al sindicatelor iugoslave.La gara Dunav, tovarășul Mihai Dalea a fost întîmpinat și salutat de Mika Spiliak. președintele Consiliului Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia, și de alte persoane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți Ion Avram, însărcinat cu afaceri al ambasadei României la Belgrad, șl membri ai ambasadei,
★La plecare, tovarășul Mihai Dalea a fost condus de tovarășii Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., Larisa Mun- teanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști ai sindicatelor.Au fost prezenți Petar Dodik, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București și membri ai ambasadei.

Vizita delegației Frontului Unității SocialisteBELGRAD 16 — Corespondentul Agerpres transmite : Delegația Frontului Unității Socialiste, condusă de Ștefan Mocuța, membru al C.C. al P.C.R., membru în Consiliul Național al F.U.S., aflată în vizită in Iugoslavia, la invitația Conferinței federale a U.S.P.M.I., a avut luni convorbiri cu Marin Tetinici, vicepreședinte al Conferinței federale a U.S.P.M.I. într-o atmosferă cordială, prietenească, s-a făcut un schimb de păreri cu privi

re la preocupările actuale ale celor două organizații.Delegația a avut, de .asemenea, convorbiri cu Aleksandar Bakocevici, membru al Secretariatului Prezidiului Conferinței federale, și cu Bosko Stankovski, președintele Conferinței republicane a Uniunii Socialiste din Macedonia, și a vizitat o serie de obiective industriale și social-cultu- rale.Luni seara, delegația s-a înapoiat în Capitală.
MEXIC

întrevedere a șefului delegației economice româneCIUDAD DE MEXICO 16 (Agerpres). — în continuarea vizitei dele-, gației economice guvernamentale române în Mexic, Vasile Pungan, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, conducătorul delegației, s-a întîlnit cu guvernatorul statului Chiapas, Manuel Velasco Suarez. Cu acest prilej, guvernatorul statului Chiapas și-a exprimat deplina satisfacție față de rezultatele vizitei pe care a efectuat-o recent în România. Totodată, el și-a exprimat admirația față de personalitatea pre

ședintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, aducind elogii țării noastre pentru politica activă și constructivă de statornicire a unui climat de pace și colaborare între națiuni și popoare.Conducătorul delegației române a avut, de asemenea, întrevederi cu conducerile întreprinderii mexicane pentru petrol și a Complexului pentru construcția mijloacelor de transport auto și feroviar și a vizitat o- biective economice din unele regiuni ale Mexicului.

Extinderea colaborării între țările 
latino-americaneCARACAS 16 (Agerpres). — La încheierea conferinței de la Puerto Ordaz, din Venezuela, la care au participat președinții republicilor centro- americane — Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, șeful statului venezuelean și șeful guvernului panamez, a fost adoptată „Declarația de la Guyana", care cuprinde un ansamblu de acorduri bi și multilaterale, definind liniile directoare ale cooperării in domeniile economic și financiar între țările participante.Declarația prevede extinderea colaborării intre toate țările caraibiene, inclusiv cele care n-au luat parte la reuniune, pronunțîndu-se „pentru cooperare economică deplină, în in-

CONVORBIRILE
LUI MILOS MINICI LA ATENAATENA 16 — Corespondentul A- gerpres transmite: Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Federal, secretar federal pentru afacerile externe al .R.S.F. Iugoslavia, a sosit luni într-o vizită oficială de trei zile în Grecia, la invitația ministrului de externe grec, Dimitrios Bitsios. Programul vizitei prevede, între altele, convorbiri oficiale la sediul M.A.E. din Atena și o primire Ia primul ministru, Constantin Caramanlis.Răspunzînd la întrebările ziariștilor, Miloș Minici a declarat la sosire că, in cadrul convorbirilor cu omologul său grec, pe lingă relațiile bilaterale, va fi abordată și situația din Cipru, care, a apreciat el, „constituie una dintre problemele actuale cele mai dificile".

teresul Americii Latine". Pe de altă parte, delegațiile participante cheamă Hondurasul și statul El Salvador să continue eforturile în vederea restabilirii relațiilor diplomatice și a prevenirii oricărei situații care ar putea să dăuneze păcii din zonă.Participanții își exprimă încrederea în ce privește posibilitatea semnării unui tratat intre Statele Unite și Panama, care să reflecte aspirațiile legitime ale națiunii panameze în problema Canalului Panama. Ei își exprimă, de asemenea, sprijinul pentru convocarea unei reuniuni a președinților țărilor din America Latină, la Caracas, anul viitor.Declarația subliniază dreptul țărilor în curs de dezvoltare de a-și e- xercita controlul deplin asupra resurselor lor naturale și de a le folosi în procesul dezvoltării integrale a propriilor lor popoare.Ultimul punct al declarației conține prevederi referitoare la cooperarea economică și financiară între Venezuela și celelalte șase țări centro- americane și la punerea în aplicare a unui plan în vederea restabilirii a- griculturii hondurasiene, distrusă în urmă cu cîteva luni de un puternic uragan.
PLENARA C.C. AL P.C.U.S.MOSCOVA 16 (Agerpres). — La Moscova a avut loc luni plenara C.C. al P.C.U.S., care a dezbătut planul de dezvoltare a economiei naționale și bugetul de stat ale U.R.S.S. pe anul 1975. Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., a rostit o amplă cuvintare.Plenara l-a eliberat pe Piotr De- micev din funcția de secretar al C.C. al P.C.U.S., în legătură cu numirea sa în funcția de ministru al culturii al U.R.S.S.în aceeași zi a avut loc o primă rundă de convorbiri între Miloș Minici și Dimitrios Bitsios.

et pmiuiNBEiyi
• „SYMPHONIE". De la centrul spațial „Kennedy" (Cape Canaveral) va fi lansat în noaptea de marți spre miercuri, cu ajutorul unei rachete americane de tip „Thor- Delta", primul satelit franco— vest-german de telecomunicații din seria „Symphonie". Satelitul urmează să se plaseze pe o orbită cu altitudinea de 36 000 km. Ulterior, el va fi imobilizat într-un punct „fix" deasupra Africii occidentale și va servi unor programe experimentale de care vor beneficia India, Brazilia, Iranul și Camerunul. Costul programului, suportat in mod egal de cele două țări, este de 880 milioane franci.’
• PE URMELE... PO

LIȚIEI. Delincvența pare să fi cuprins și unele sfere ale politiei italiene. Recent, o cetățea- nă din Roma, constatînd că in absenta ei apartamentul a fost devastat, a anunțat în grabă cea mai apropiată secție de politie. între timp însă, a făcut, pe cont propriu, un inventar al bijuteriilor și sumelor de bani „scăpate din vedere" de hoți. După inspecția polițiștilor, avea să constate că o importantă sumă de bani și bijuterii de valoare „s-au topit" odată cu plecarea acestora. Un nou telefon la poliție — și cei care o pră- daseră pentru a doua oară s-au pomenit în boxă, alături de cei pe care îi căutau.

Comunicat 

americano-francezFORT-DE-FRANCE 16 (Agerpres). — în Insula Martinica au luat sfîr- șit convorbirile la nivel înalt ame- ricano-franceze.După cum informează comunicatul final dat publicității, cei doi președinți au apreciat că „ar fi de dorit să aibă loc, cît mai curînd posibil, o conferință a țărilor exportatoare și importatoare de petrol, precedată de o reuniune pregătitoare". Gerald Ford și Valery GiScard d’Es- taing — informează în continuare comunicatul — au hotărît „să promoveze o cooperare mai strîrleă' în domeniul financiar și să adopte măsuri economice mai eficiente pentru evitarea agravării șomajului, paralel cu continuarea luptei contra inflației". Părțile au subliniat, totodată, „însemnătatea nerecurgerii la măsuri comerciale cu caracter protectionist".în discuțiile consacrate Orientului Apropiat — se arată, de asemenea, în comunicat — cei doi șefi de stat au relevat „importanța realizării în viitorul apropiat de noi progrese pe calea instaurării în zonă a unei păci juste și durabile".
r
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Premierul Consiliului de 
Siut al R. P. Chineze, Ciu En-lai, a avut o întrevedere, la spitalul unde se află internat, cu președintele Republicii Zair, Mobutu Șese Seko — anunță agenția China Nouă. în aceeași zi, au început convorbirile între Den Siao-pin, vicepre- mier al Consiliului de Stat, și președintele Mobutu.

Ambasadorul României 
în Suedia, Dumltru Lazăr> a ferit Un Cocteil în saloanele ambasadei, cu prilejul prezenței' la 'Stock- țiolm.^a savantului de origine .română prof. dr. George Emil Pal'ad'e, laureat al Premiului Nobel pentru medicină pe anul 1974. Au participat membri ai Academiei regale de științe și ai conducerii Fundației Nobel, oameni de știință, personalități culturale, profesori, membri ai familiei savantului. Manifestarea s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de prietenească.

Și-a prezentat demisia 
din funeția de președinte 
al Greciei seneralul Phaidon

de presă transmit:
Ghizikis — relatează agenția A.N.A. într-o scrisoare adresată premierului Constantin Caramanlis, Ghizikis a a- rătat că după restaurarea ordinii democratice în țară' și alegerile desfășurate la 17 noiembrie, precum și după referendumul de la 8 decembrie privind viitoarea formă de stat a Greciei, circumstanțele care făceau necesară rămînerea sa la magistratura supremă nu mai sînt actuale. Phaidon Ghizikis urmează să rămînă în funcție pînă la alegerea de către parlament a unui președinte interimar al Greciei.

garia a delegației Frontului de Eliberare din Mozambic (F.lt.E.L.I.M.O.) și a guvernului de tranziție, condusă de Samora Machel, președintele F.R.E.L.I.M.O., și convorbirile purtate cu o delegație de partid și 'guvernamentală bulgară, condusă de Jivko Jivkov, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a fost dat publicității la Sofia. Comunicatul relevă că ambele părți doresc dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre P.C.B. și F.R.E.L.I.M.O. și dintre cele două țări.

In Bangladesh a fost ani- versată împlinirea a trei ani de la obținerea independenței țării. Luni, la Dacca a avut loc o adunare populară. în mesajul adresat națiunii de premierul Mujibur Rahman, se face apel la unirea eforturilor tuturor forțelor patriotice pentru reconstrucția națională și depășirea dificultăților economice provocate de inflație, inundații și foamete.
Premierul Australiei, Gou’h Whitlam, va face o vizită oficială în Uniunea Sovietică, la mijlocul lunii ianuarie 1975 — anunță agențiaT.A.S.S.

Intre 9 și 15 decembrie, în 
orașul Guadalajara, capitala 
statului mexican Jalisco, a avut 
loc săptămâna culturii româ
nești. în cadrul acestei acțiuni 
a fost deschisă expoziția „Româ
nia în imagini". La inaugurare 
au luat parte vicepreședintele 
Consiliului municipal, rectorul 
Universității din Guadalajara, 
oameni de știință și cultură, 
ziariști și alte persoane oficiale.

Comunicatul bdgaro-mo
zambican p[ivind vizita în BuI*

>:>>>>>>>>> >>>> >. (

’'■'V DIN ȘTIRILE DE DUMINICĂe Adunarea Generală a Națiunilor Unite a aprobat o definiție a agresiunii, asupra căreia un acord intervenise încă în primăvara acestui an, în cadrul Comitetului O.N.U. pentru definirea noțiunii de agresiune. Definiția a fost adoptată prin consens, fără să fie supusă la vot. Documentul definește agresiunea armată, enumeră actele care pot fi calificate drept agresiune, precum și consecințele juridice ale acestora.© Primul ministru al Greciei, Constantin Caramanlis, a declarat în parlament că bazele militare străine aflate pe teritoriul Greciei, care nu au legături cu apărarea țării, vor fi lichidate. El a precizat că guvernul a instaurat controlul asupra a șapte baze militare americane pină va fi definitivat statutul acestora.

SITUAȚIA ECONOMICĂ ÎN LUME
K

• fenomene • implicații ® preocupări actuale
Problema alimentației pe plan mondial este una din acele probleme 

majore ale vieții internaționale de a căror soluționare depind înseși vii
torul și progresul întregii omeniri. în P.aportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-.lea al P.C.R. se subliniază că „în cadrul noii ordini economice și politice internaționale, sp cere a- cordată o atenție deosebită problemei alimentației" și se relevă nece
sitatea unor măsuri hotărîte în vederea creșterii mai rapide a produc
ției agricole, îndeosebi in țările în curs de dezvoltare, precum și alte 
măsuri destinate să contribuie, prin efortul comunității internaționale, 
al O.N.U. și organismelor specializate, la rezolvarea acestei probleme.

Actualitatea problemei — despre care se vorbește pe larg în dosarul „Omul în căutarea condiției umane", din Almanahul „Scînteia", 1975, în curs de apariție — urgența unor asemenea măsuri, posibilitatea de a 
se curma flagelul foametei în cadrul eforturilor pentru crearea unei 
noi ordini economice și politice internaționale sint relevate în declara
țiile unor marcante personalități din diferite țări, participante la recen
ta Conferință mondială a alimentației de la Roma — declarații consem
nate de corespondentul nostru din ItaZia.La întrebarea : care sînt factorii 

care au determinat deteriorarea si
tuației alimentare, răspîndirea foa
metei și subnutriției pe glob, JAG- 
JIVAN RAM, ministrul agriculturii și irigațiilor al Indiei, a declarat : „Foametea care se resimte pe întinse regiuni ale globului și, îndeosebi, nutriția insuficientă și necorespunzătoare — problemă care confruntă un mare număr de state îri curs de dezvoltare — nu sînt, așa cum s-ar putea crede, rezultatul inacțiunii statelor respective, al lipsei de voință sau incapacității lor de a face față acestor situații. Ele se datoresc, incontestabil, dominației coloniale, faptului că economia țărilor noastre 
a fost ruinată timp îndelungat de exploatarea străină. în numeroase țări, producția agricolă a bătut pasul pe loc decenii de-a rîndul sau s-a dezvoltat unilateral, potrivit intereselor proprii ale puterilor coloniale. Dar nici după cucerirea independenței politice, vechile relații de inechitate n-au dispărut complet, exploatarea continuînd în forme mai rafinate, neocolonialiste, ca, de pildă, folosirea unor politici comerciale și de schimb care privează țările sărace de principalele venituri pe care le-ar putea obține din exporturile lor".

Este actuala situație fatală sau, 
dimpotrivă, există posibilități de a 
face față crizei alimentare ? în legătură cu această întrebare vitală, experțl în materie s-au referit la modalitățile concrete de a asigura dezvoltarea producției agricole și o mai bună repartizare a resurselor a- limentare. Iată, de pildă, opinia exprimată de GAMANI COREA, secretar general al Conferinței Organizației Națiunilor Unite pentru

X.__________________ _____________________________

Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) : „Principalul obiectiv al unei politici mondiale asupra alimentației ar tre-

pentru dezvoltarea agricolă și Consiliul Mondial al Alimentației".Păreri în același sens au fost exprimate și de KAYINGA ONSI 
N’DAL, comisar de stat pentru agricultură al Republicii Zair, care, re- ferindu-se la căile de creștere a producției agricole în țările in curs de dezvoltare, a relevat indeos.ebi cerința modernizării metodelor de muncă în agricultură. „Fiecare țară din această categorie — a spus d-sa — trebuie să-și intensifice cercetările științifice în domeniul agricol, să acționeze perseverent pentru aplicarea rezultatelor acestor cercetări. Este, de asemenea, important să se extindă utilizarea îngrășămintelor chimice, a mașinilor agricole, dezvoltarea rețelei de irigații și hidroameliorații". Interlocutorul a relevat, ca o chestiune extrem de importantă, necesita-

asupra necesității opririi cursei înarmărilor și stabilirii unor norme noi, democratice, în comerțul internațional. „Delegația peruană — a amintit interlocutorul — a propus, în spiritul rezoluțiilor O.N.U., ca 10 la sută din cheltuielile mondiale destinate in prezent înarmărilor să fie destinate luptei contra foametei în lume. In ce privește dezvoltarea comerțului mondial, este îmbucurător că marea majoritate a delegațiilor prezente la Roma s-au pronunțat pentru măsuri structurale în raporturile internaționale de schimb, pentru stabilirea u- nor raporturi juste și echitabile între prețurile materiilor prime și cele ale produselor industriale, pentru suprimarea tuturor barierelor și măsurilor protecționiste care există în prezent în comerțul internațional. într-ade-

Răspund : miniștrii sau comisarii de stat pentru agricultură din INDIA, VENEZUELA, 
PERU, ZAIR, NIGERIA, IRAN și secretarul general al U.N.C.T.A.D.

bui să-I constituie — ne-a declarat d-sa — creșterea potențialului agricol al țărilor în curs de dezvoltare — în această privință efortul propriu al fiecărei țări fiind esențial și hotărî- tor. Agricultura trebuie să-și găsească locul ce i se cuvine în planurile naționale de dezvoltare ale acestor țări. Desigur, punerea unui accent deosebit pe agricultură nu trebuie să însemne subestimarea industrializării, ci, dimpotrivă, stimularea a- cesteia. Căci o producție agricolă accelerată fără o industrie puternică este de neconceput. în impulsionarea agriculturii țărilor în curs de dezvoltare un rol de seamă vor trebui să-1 aibă organismele create de conferința mondială de la Roma — Fondul

SHEtea ridicării gradului de pregătire a oamenilor care muncesc în agricultură, în așa fel incit aceștia să poată utiliza metodele cele mai raționale. „Sprijinul și asistența țărilor industrializate sînt, desigur, imperios necesare și | binevenite, cu condiția ca ele să fie dezinteresate, să nu constituie un instrument de presiune politică sau de altă natură, să respecte suveranitatea și independența statelor, să corespundă cerințelor u- nei cooperări echitabile și reciproc a- vantaj oase".GENERALUL RAFAEL HOYOS RUBIO, șeful delegației Republicii Peru la conferința amintită, a pus în evidență o serie de factori politici de natură să contribuie la soluționarea problemei .alimentației, insistînd

nomice și politice internaționale. în acest sens, referindu-se la mesajul trimis conferinței de președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, că și la. mesajul trimis de președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, ministrul agriculturii al Venezuelei, LUIS JOSE OROPEZA, a ținut să releve importanța deosebită a sublinierii ca obiectiv fundamental a „imperativului u- nei noi ordini economice internaționale pentru ameliorarea și rezolvarea definitivă a problemelor alimentației, ceea ce reclamă în modul cel mai stringent lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii in țări bogate și țări sărace, abolirea definitivă a exploatării colonialiste și neocolonialiste, respectarea suveranității fiecărei țări asupra resurselor sale materiale, dezvoltarea unei cooperări echitabile intre toate statele".La rîndul său, O. J. OKEZIE, comisar pentru agricultură și resurse naturale al Nigeriei, a relevat că noua ordine „trebuie să se bazeze pe justiție, egalitate, interdependență, pe interese comune și cooperare între toate statele. Faptul că în «Declarația universală pentru eliminarea definitivă a foametei și subnutriției», adoptată la Roma, s-a subliniat importanța pe care o are pentru rezolvarea problemelor alimentației în lume instaurarea unei noi ordini e- conomice internaționale confirmă că această idee ciștigă tot mai mult teren".Firește, acest deziderat se poate îndeplini numai prin acțiuni comune ale statelor, printr-o luptă asiduă din partea tuturor popoarelor. După cum a spus ministrul iranian JAM- SHID ANOUZEGAR, „actualele carențe alimentare, care afectează milioane de oameni de pe întreaga planetă, nu vor putea fi soluționate de- cît prin efortul comun al tuturor națiunilor, printr-o largă cooperare internațională".

văr, acestea se impun ca deziderate fundamentale ale tuturor popoarelor".Părerile exprimate de interlocutori converg, după cum s-a putut vedea, spre ideea centrală că situația în domeniul alimentației, ca și alte probleme acute ale lumii de azi, își poate găsi o soluționare radicală numai prin instaurarea unei noi ordini eco-Această idee fundamentală dobîndește o tot mai largă audiență în rîndurile tuturor membrilor comunității internaționale. Devine azi tot mai limpede că de modul în care vor acționa toate statele, toate popoarele pentru statornicirea noii ordini politice și economice mondiale, de intensificarea colaborării egale în drepturi între toate națiunile, depind hotărîtor rezolvarea problemei alimentației, îndepărtarea definitivă a spectrului foametei în lume, asigurarea prosperității și progresului întregii umanități.Roma. Radu BOGDAN

P. C. Portughez sprijină 
măsurile autorităților 

de la LisabonaLISABONA 16 (Agerpres). — Comisia politică a C.C. al Partidului Comunist Portughez a publicat o declarație în care își exprimă sprijinul deplin în legătură cu măsurile guvernului provizoriu și Mișcării forțelor armate privind lupta împotriva sabotajului și a speculei. Partidul Comunist Portughez consideră că măsurile adoptate trebuie să constituie începutul unei politipi consecvente îndreptate împotriva cercurilor monopoliste și a latifundiarilor. Pentru edificarea unei Portugalii democratice este necesar — se arată in declarație — să se procedeze la o purificare a instituțiilor de stat pe care s-a sprijinit în trecut burghezia monopolistă, să fie pedepsite persoanele care poartă răspunderea principală pentru corupția și crimele fascismului, precum și cele care se fac vinovate de sabotaj economic împotriva procesului de democratizare.iMocewfos qe qsaxM&SȚjs

• DOI ANI SI JUMĂ
TATE CU SANIĂ. ^“torul japonez Naomo Uemura este do părere că doar aventurile trăite își- găsesc o reflectare convingătoare în romane. Pentru a transpune în practică a- cest principiu, el a escaladat cîteva din piscurile cele mai înalte ale lumii și a navigat pe Amazon pe o plută. Acum, își propune una dintre cele mai lungi și periculoase călătorii cu sania trasă de ciini, din vestul Groelandei peste mările înghețate, insulele din nordul Canadei, Canada continentală și A- laska — traseu însumînd 10 000 km I Acest drum, care urmează să ia sfîrșit în aprilie 1977, ar corespunde, în sens invers, celui străbătut in urmă cu mii de ani de eschimoși, care, după părerea scriitorului japonez, ar fi venit în America de Nord și Groelanda din Asia. Pericolele cele mai de temut care îl pindesc sînt staționările îndelungate în ținuturi nelocuite, fisurile în calota de gheață, atacurile urșilor polari înfometați.

marginalii

Limbajul cifrat al 
cuvintelor frumoase..,

Satisfacția pentru cuvintele 
frumoase, uneori chiar elogioase, 
din certificatele de muncă înmâ
nate salariaților la plecarea din- 
tr-o întreprindere, se transfor
mă, adesea, in nedumerire și 
amărăciune cind angajarea la 
altă firmă intîrzie, ba uneori este 
chiar refuzată. Intrigat de a- 
ceastă aparentă contradicție, 
Hans Joachim Krause, activist 
sindical din Dusseldorf, și'-a pro
pus să dezlege misterul si, după 
cinci ani de cercetări minuțioa
se, după analizarea a mii de cer
tificate de muncă, a ajuns la o 
descoperire interesantă. Docu
mentele necesare la schimbarea 
locului de . muncă si angajarea 
într-aliă parte foloseau expresii 
cu dublu sens, cifrate după un 
anume cod — practică exercita
tă pe scară largă, in virtutea 
unei convenții tacite, respectiv 
a unor ințelegeri intre factorii în 
cauză.

Dacă in caracterizarea salaria
tului se spune, de pildă, „s-a 
străduit să rezolve in mod cores
punzător sarcinile încredințate" 
— cuvintul „străduit" însemna 
de fapt un rezultat nesatisfăcă
tor din punct de vedere al con
ducerii firmei. Expresia : „a co
respuns pe deplin așteptărilor 
noastre" — traducea in realitate 
o apreciere exact contrarie. „A 
rezolvat corect toate lucrările" 
însemna, de fapt, „este lipsit de 
inițiativă" ș.a.m.d. In sfirșit, 
semne anume (o subliniere, de 
pildă, in stingă semnăturii) con
turau fizionomia politică a celui 
in cauză : dacă este membru de 
sindicat, dacă are o orientare de 
stingă etc.

După convingerea lui Krause 
jumătate din cele 15 milioane de 
certificate de muncă, eliberate 
anual in R.F.G., sint redactate in 
această terminologie cifrată. A 
apărut chiar și o zicală : „Nu 
orice laudă înseamnă ceea ce 
pare", însoțită de îndemnul la o 
lectură repetată și atentă a cer
tificatelor, spre a desprinde sen
sul lor ascuns.

Procedeul este folosit, se pare, 
și în alte țări, fiind pe cale să-și 
extindă și aria domeniilor. Zia
rul austriac „Die Presse" sus
ține că, „in ciuda dezmințirilor, 
unele instituții bancare transmit, 
prin anume cifre imprimate pe 
diferite formulare, informații 
despre starea materială a clien
tului" etc.

tntimpinate firesc cu proteste 
pline de indignate, dezvăluirile 
privind asemenea practici carac
teristice pentru raporturile din 
societatea burgheză sint apre
ciate, pe bună dreptate, ca o le
zare gravă a drepturilor cetățe
nești. In Austria se discută chiar 
despre necesitatea elaborării „li
nei legi de apărare strictă a ce
tățenilor împotriva folosirii abu
zive a datelor cifrate".

Petre STANCESCU

• ASTRONOMII 
EPOCII DE PIATRĂ. Mis- teriosul ansamblu de pietre megalitice albastre de la Stonehenge, Anglia, reprezintă, probabil, rămășițele unui observator astronomic primitiv. Recent, astronomul englez G. Hon- kis, a stabilit, cu ajutorul unui calculator, poziția Soarelui și Lunii față de ansamblul megalitic in toate momentele zilei și nopții. El a ajuns la concluzia că încă acum 4 000 de ani se puteau prevedea cu ajutorul a- cestui „observator" toate eclipsele de Soare și Lună.

• CANCEROGENEZA. Potrivit aprecierilor specialiștilor C. Heidelberger și L. Sachs, particlpanți la Congresul internațional de cancerologie de la Torino, majoritatea tumorilor la om este provocată de substanțele existente in mediul înconjurător. Administrind 6 000 de substanțe chimice unor animale, specialiști din S.U.A. au observat că 1 000 dintre aceste substanțe au provocat diferite forme de cancer. Idealul ar fi de a se controla toți compușii chimici înainte ca omul să le suporte efectele. Dar civilizația modernă implică utilizarea a sute de mii de produse, astfel incit un asemenea control nu este deocamdată posibil.
• „OCEANUL PACI

FIC" - o monografie în 13 volume — este o nouă lucrare științifică apărută în Uniunea Sovietică. Alcătuită de oamenii de știință de la Institutul de oceanologie al Academiei de Științe a U.R.S.S., lucrarea cuprinde date privind caracteristicile fizice, chimice, geologice, geofizice, biologice ale Pacificului. O serie de hărți și planșe ilustrează balanța termică a o- ceanului, cît și a atmosferei de deasupra sa, in diferite anotimpuri ale anului. Pentru alcătuirea lucrării au fost valorificate datele strînse în decurs de 20 de ani.
•RECORD TRIST. „Idealul" vieții lui Rick Weeks, din orașul nord-american Augusta, era să-i apară numele in cartea „Guinness", unde sint consemnate cele mai bizare recorduri. împins de această arzătoare dorință, a petrecut 273 de zile în virful unui stîlp înalt de 10,5 m, întrecîndu-1 astfel, cu 20 de zile, pe deținătorul anterior al recordului. ' Rubrica la care ar trebui însă să figureze, ar fi de „cel mai trist record" : goana după senzațional l-a făcut pe Rick Weeks să reziste unui uragan, -să reziste tentației de-a lua parte la căsătoria uneia dintre fiicele sale, dar totodată l-a dezumanizat în așa măsură incit nu a coborît nici cînd o altă fiică a încetat din viață...
• RATA CEA MAI 

SCĂZUTĂ. Potrivit raportului anual al Institutului de studii demografice din Franța, in 1973 in această țară s-au înregistrat 854 900 nou născuți, față de 875 000 în 1972. Pentru 1974 se prelimină un procent de numai 800 000 nou născuți. Rata natalității a fost deci, anul trecut, de 16,4 la mia de locuitori, pentru acest an apreciin- du-se că cifra respectivă va fi de 15 la mie, respectiv cea mai scăzută din întreaga perioadă postbelică.
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