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SUB PREȘEDiNȚIA TOVARĂȘULUI NiCOLAE CEAUȘESCU

Ședința Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialisteîn ziua de 17 decembrie a.c. a avut loc ședința Biroului Executiv al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Frontului Unității Socialiste.La ordinea de zi au fost înscrise

probleme cu privire la pregătirea și organizarea alegerilor de depu- tați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare.Biroul Executiv și-a însușit, în unanimitate, documentele supuse dezbaterii, hotărînd să fie prezentate spre aprobare Consiliului Na

țional al Frontului Unității Socia» liste.Biroul Executiv a rezolvat, de a- semenea, unele probleme ale acti* vității curente.Biroul Executiv a hotărît convocarea Plenarei Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste pentru data de 18 decembrie 1974.

(PENTRU ÎNDEPLINIREA Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
delegația culturală din R.P.D. Coreeană

OPTIMA A SARCINILOR
ECONOMICE

eforturi conjugate ale întreprinderilor 
și ministerelorPretutindeni, !n întreprinderi, pe șantiere, oamenii muncii desfășoară o bătălie dîrză pentru ca bilanțul economic al acestui an să fie cît mai rodnic, pentru pregătirea temeinică și multilaterală a producției din 1975 — ultimul an din actualul cincinal. Fie că este vorba de problemele interne ale unităților economice — între care eșalonarea judicioasă a sarcinilor din noul an și definitivarea fabricației, folosirea intensivă a capacităților de producție, înnoirea și modernizarea produselor, reducerea cheltuielilor și creșterea productivității muncii — sau de probleme privind cooperarea interuzinală, aprovizionarea tehnico-materială, încheierea tuturor contractelor economice, ministerele au datoria de a veghea îndeaproape asupra încheierii ne- întîrziate a acestor preparative, pentru asigurarea tuturor condițiilor materiale și organizatorice necesare desfășurării activității întreprinderilor la nivelul prevederilor planului din primele zile ale anului viitor.Pînă la finele anului mai sint două săptămîni. Este 

o perioadă scurtă, în care — așa cum s-a subliniat de către Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în ședința sa din 13 decembrie — toate problemele privind desfășurarea in condiții optime a activității în anul 1975 trebuie rezolvate cît mai operativ, cît mai bine. Revine ministerelor sarcina de a întreprinde în aceste zile acțiuni de mare amploare, de mare complexitate și răspundere. Toate problemele trebuie soluționate la fața locului, în întreprinderi și pe șantiere. Iată de ce

ministerele au datoria de a urmări îndeaproape mersul pregătirilor din unitățile și centralele subordonate, de a aplica măsuri prompte, acolo unde un aspect sau altul depășesc puterea întreprinderilor, de a controla modul în care delegații trimiși în țară rezolvă lucrurile, înlătură diferitele neajunsuri, găsesc soluții practice, viabile problemelor cu care se confruntă unitățile.Așa cum în întreprinderi și pe șantiere se muncește neîntrerupt, cu toate forțele, pentru îndeplinirea și depășirea planului pe acest an, pentru pregătirea judicioasă. a producției anului viitor, tot așa trebuie să se lucreze și în ministere. Ce' se poate face azi, nu mai poate fi lăsat pe mîine. Timpul e foarte înaintat. Deci, activitatea lucrătorilor din ministere trebuie să se caracterizeze prin inițiativă și spirit de înaltă responsabilitate, pentru ca solicitările întreprinderilor să nu fie doar înregistrate, ci să se asigure satisfacerea lor. Acum, biroul de lucru este .terenul, întreprinderea, șantierul ; acum, nu mai e loc pentru promisiuni și asigurări formale, pentru indicații de principiu ; acum, decizia ministerială trebuie să se concretizeze în fapte, în rezolvări practice pentru toate aspectele în suspensie de care depinde producția anului viitor.Propunindu-și să urmărească modul în care ministerele economice își fac datoria, aduc la îndeplinire sarcinile stabilite pentru această perioadă de conducerea partidului, „Scînteia" deschide rubrica de astăzi.

CE MĂSURI PRACTICE SE APLICĂ ÎN ACESTE ZILE 
pentru îndeplinirea optimă a planului pe 1974, 
pentru buna pregătire a producției anului viitor?

I Răspunsuri la ancheta noastră în pagina a lll-a

® Colectivul întreprinderii de Confecții din Bîrlad a îndeplinit prevederile cincinalului cu un an și 15 zile mai devreme. în telegrama a- dresată cu acest prilej C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se spune, printre altele :Indicațiile și îndemnurile dumneavoastră, date cu ocazia vizitei de lucru pe care ați făcut-o în întreprinderea noastră la începutul anului 1973, au constituit cel mai puternic imbold în mobilizarea e- forturilor pentru îndeplinirea angajamentului asumat atunci de organizația de partid, de întregul colectiv de muncă : cincinalul în nurijai 4 ani. Acum avem deosebita satisfacție de a vă raporta, iubite tovarășe secretar general, că, la data de 14 decembrie 1974, am sarcinile cincinalului la globală, producția marfă port, urmind ca pînă la cincinalului să obținem o suplimentară în valoare de 380 milioane lei.• 32 de unități economice din județele Dolj, Gorj și Mehedinți au raportat, pînă ieri. îndeplinirea sarcinilor la principalii indicatori ai planului anual. In rînd.ul acestor colective se află chimiștii fabricii de acetat de vinii din cadrul Combinatului Ișalnita, energeticienii de la Porțile de Fier, minerii exploatărilor carbonifere Baia Nouă și Cicani, navigatorii sectorului Drobeta Tur- nu-Sevfirin, lucrătorii Institutului de proiectări și cercetări miniere pentru lignit, constructorii termocentralelor Turceni și Rovinari. A- vansurile cîștigate permit colectivelor fruntașe să realizeze suplimentar o producție globală evaluată la aproape 100 000 000 lei, iar cel-or din construcții — un tar de lucrări în 200 000 000 lei.O BRASOV „Scînteii", Nicolae Mocanu). — Pînă ieri un număr de 18 linitățî Industriale din judeful Brașov și-au realizat planul pe acest -ari. Printre a- cestea se numără întreprinderea chimică Rîșnov, filatura din Ghim- bav, întreprinderea de materiale de construcții. întreprinderea forestieră de exploatare și transport etc. Producția estimată a fi realizată suplimentar pînă la finele anului de către aceste unități se ridică circa 150 milioane lei.

îndeplinit producția și la ex- sfîrșitul producție

volum suplimen- valoare de circa(Corespondentul

CONDEIUL
E ușor a scrie cînd n-ai nimic a spune. Cel mai greu e condeiul încărcat.Un mare gazetar zicea că „nimic nu este mai vechi decît un ziar vechi".Prin asta voia să înțeleagă că rostul unui cotidian este să reflecte, prompt și exact, dinamismul și bogăția vieții, adică să-și informeze cititorii, repede și bine, despre tot ce se întimplă, în imediata lor apropiere, sau oricît de departe de colectivitatea lor socială sau . națională. Să fie „la zi" cu toate știrile ce-i pot interesa pe cititori și să nu obosească în depistarea noului din toate aspectele vieții, cunoscute sau necunoscute de dînșii.în absența unei informări rapide și variate, gazeta stagnează, se repetă, devine neinteresantă, se învechește. Devine fără rost. în istoria presei se cunosc asemenea e- xemple, de ziare ce supraviețuiesc numai din subvențiile unor grupuri financiare interesate sau din publicitate. Exemple proaste.Reportajul de actualități este metoda clasică de lucru a ziaristului, dar nu și singura.Observatorul și comentatorul propriu au și ei rolul lor.Studiile recente despre progresul și modernizarea soaiologiei politice aplicate Ia presă scot în evidență măsura în care ziarul reprezintă și 

o expresie a opiniei publice. Cazurile analizate și concluziile trase din ele diferă de la tară la țară, și de la o orînduire socială la alta. Ele constată totuși o stare de „recesiune" și de „criză" in dezvoltarea presei ca instrument de „recep- ție-emisie" în raportul cu societatea. A cui ar fi vina ?Majoritatea comentatorilor o pun pe seama integrării situației ei specifice în procesul mai larg al „revoluției" produse în mass-media, în mijloacele de comunicare și informare. Spre a ține pasul cu acest proces rapid, ziariștii trebuie să-și reînvețe meseria, să se recicleze. Munca și scrisul pentru un ziar bun este grea și ingrată, fiindcă astăzi evenimentele se succed într-un ritm adesea imprevizibil, în economie, în politică și pretutindeni există o concurență în ritmul însuși al informației. O presă amorfă, fără personalitate, pierde in primul rind bătălia informației.O altă însușire de căpetenie a unei bune gazete este, cum spuneam mai sus, seriozitatea profesională a comentatorului evenimentelor zilei. Se cunosc cazuri în care un ziar mediocru s-a bucurat de o largă 
8 audiență datorită personalității co- 
J mentatorului său, un om politic sau 
5 un publicist talentat, a cărui opinie 
I reflectă o poziție rezonabilă, cu- 
I rajoasă, democratică.

însemnări
de Mihnea GHEORGHIU

Am cunoscut asemenea oameni și asemenea gazete, a căror experiență merită să fie invocată atunci cind îi școlarizăm pe cei tineri.E drept că, în lumea -întreagă, ziarul face parte din „piinea zilnică" a unor largi categorii de oameni. Sute de milioane. Orice gazetă, oricît de proastă, își are credincioșii ei, care i-ar resimți lipsa. Am văzut, la New- York, odată, un cetățean care, cum- părîndu-și ziarul de simbătă (însu- mînd peste o sută de pagini), îl arunca în întregime, necitit, la coș, păstrindu-și numai pagina rezervată... horticulturii. Asta-1 interesa pe el. Acum e criză de hîrtie. Reacția publicului trebuie să fie alta. Absența ziarului ca marfă creează totuși dorința și curiozitatea cumpărătorului. Așa se explică iarăși schimbarea graficului la vînzări și creșterea preturilor unor ziare, în mai toate țările.Acolo unde funcționează legea cererii și a ofertei, jocul ziarului cu cititorul îmbracă mereu ale forme, pe măsură ce exigențele cresc sau gusturile se schimbă, în copilăria mea apărea, undeva, o singură revistă. Era cind mai bună, cind mai proastă ; uneori, dacă mi-aduc bine aminte, de un lamentabil nivel intelectual. Dar „inteligenția" orașului o cumpăra, regulat., cu sfințenie. N-aveau altceva mai bun. Trebuie luat în considerație și faptul acesta.Presa noastră socialistă are o frumoasă tradiție, celebrată de figurile proeminente ale culturii naționale. Avem azi ziare și ziariști buni și reviste de înalt nivel. O presă angajată, o presă politică prin excelență. A citi o pagină bine scrisă e o adevărată plăcere. A fost și va fi ; atunci cînd este.Ziarul trebuie în același timp să cultive în rindul tuturor cetățenilor spiritul critic și autocritic, intransigența față de lipsuri și neajunsuri, hotărîrea de a lupta împotriva inerției, rutinei și conservatorismului, a tot ce este perimat și frînează mersul înainte, de a depune eforturi pentru perfecționarea continuă a relațiilor sociale. Presa și libertatea ei reală depind moralmente de eficiența acestei acțiuni specifice.Un coleg de breaslă, din tinerețea presei noastre progresiste, ajuns șef redactor la o gazetă, se plîngea de opera colectivului său nu prea priceput, zicînd că gazeta, dacă nu-i frumoasă, măcar să fie deșteaptă. Dar — ca o fată de măritat — ce te faci cu ea cînd e și urîtă și proastă ? O aduci din „condei", o pavoa- zezi, faci caligrafie...Condeiul este însă, in primul rind, un instrument al opiniei responsabile. Atunci cînd este unul a- devărat. ___________

Tovarășul JNicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit. marți du’pă-amiază, delegația culturală din R.P.D. Coreeană, condusă de Cean Ceăl. adjunct al ministrului culturii, și artiști reprezentativi ai Ansamblului „Mansude" din Phenian, care a întreprins un turneu in tara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Dumitru Popesfiu și Ștefan Andrei, precum și Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste.A luat parte, de asemenea, Pak Zung Guc, ambasadorul R.P.D. Coreene Ia București.Cu acest prilej. Cean Ceăl a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros și cele mai bune urări din partea tovarășului Kim Ir Sen șl a felicitat cordial pe to

varășul Nicolae Ceaușescu pentru realegerea sa in înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român..Oaspeții au exprimat recunoștința tuturor membrilor Ansamblului „Mansude" pentru primirea călduroasă ce le-a fost făcută în țara noastră, pentru condițiile create de a transmite în România mesajul artistic al poporului coreean. Ei au împărtășit admirația lor pentru marile realizări obținute de poporul român, sub conducerea P.C.R., în frunte cu secretarul său general. în edificarea socialismului, față de entuziasmul și hotărîrea cu care întregul popor a trecut la înfăptuirea mărețelor sarcini ale Congresului al XI- lea.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat delegația coreeană să transmită tovarășului Kim Ir Sen un salut călduros și cele mai bune urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a salutat cu satisfacție prezența Ansamblului „Mansude" în țara noastră, apreciind turneul acestei valoroase formații artistice, care exprimă virtuțile spirituale ale poporului coreean, ca o manifestare a puternicei prietenii dintre partidele și popoarele noastre. Secretarul general al P.C.R. a relevat importanța dezvoltării în continuare a colaborării culturale ro- mâno-coreene în ansamblul relațiilor de prietenie și solidaritate dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană.în încheiere, tovarășul Nicolae ‘ • Ceaușescu a adresat felicitări călduroase tuturor membrilor Ansamblului „Mansude", urîndu-le noi succese în activitatea lor, în promovarea artei și culturii socialiste, mijită sănătate și fericire.
întrevederea s-a desfășurat lntr-a 

atmosferă de caldă prietenie.

NICI UN ȘTIULETE, NICI UN FIR DE PAI NESTRlNSE DE PE ClMP

zațiile de partid și conducerile unităților agricole să acționeze ferm șl imediat pentru strîngerea din cimp a tuturor produselor, depozitarea și

a ultimilor știuleți, depozitării
păstrareâ lor cu cea mai mare grijă, spre a se evita orice pierderi.Bineînțeles, cea mai mare atenție trebuie acordată stringerii din cîmp în

Noul spital din Piatra Neamț Foto : E. Dichiseanu

de extindere și per
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Lucrările agricole din toamna acestui an, îndeosebi în județele din vestul țării, au fost stînjenite de ploile care au căzut fără întrerupere săptămîni la rind. Este una din cauzele care au prelungit foarte mult recoltarea porumbului, și eliberarea’ terenurilor de coceni. La sfirșitul săptăminii trecute, potrivit de ministerul de întreprinderi âgri- erau, de. recoltat din care. 3 100 ha iar restul în ju-
datelor furnizate resort, în diferite cole de stat mai3 780 ha porumb, în județul -Timiș, dețele Caraș-Severin, Satu-Mare și Ialomița. De asemenea, in anumite cooperative agricole , din. județele Timiș și Arad mai erau de recoltat4 800 hectare cu porumb. Totodată, în Unele județe se găsesc mari suprafețe de pe care- nu- au fost strînși și transportați cocenii de porumb. întrucit timpul s-a înrăutățit — a plouat abundent și a toată țara — se impune că

• •

• •

nins în organi

sănătății noastre■
Dezbătind și adoptînd istoricul Program al edificării societății socia

liste multilateral dezvoltate și al 'înaintării României spre comunism, 
Congresul al XI-lea al partidului a deschis perspective din cele mai in- 
suflețitoare întregii noastre națiuni — cu obiective de cea mai mare în
semnătate pentru dezvoltarea economică a țării, creșterea forțelor de pro
ducție, prosperitatea fiecărui județ. Ca frontispiciu al acestui măreț Pro
gram al viitorului nostru este înscrisă ideea umanismului socialist, ridi
carea continuă a bunăstării materiale și spirituale a tuturor celor ce mun
cesc, sporirea gradului de civilizație al întregului popor — țelul suprem al 
politicii partidului.

Grija pentru om și nevoile sale își găsește multiple forme de expresie, 
ocrotirea sănătății poporului fiind, in acest sens, un exemplu pe 
concret, pe atit de concludent.

cit de

în scopul asigurării bazei materiale a ocrotirii sănătății, se vor aloca, în viitorul cincinal, fonduri de investiții de 6,5 miliarde lei, adică mai mult decît s-a realizat în întreg deceniul 1961—1970. Ce înseamnă aceste miliarde transformate in obiective sanitare înălțate pe teritoriul țării ? Explicațiile le-am primit de la tovarășul dr. Mihai ALDEA, adjunct al ministrului sănătății.în principal, este vorba de 45 de spitale noi cu 23 400 paturi, 41 policlinici. 100 000 paturi in creșe, 430 cabinete stomatologice, 5 600 locuri în leagăne de copii, noi stații de salvare și centre hematologice, dispensare rurale. Pentru dotări și completări cu utilaje, aparataj medical modern din producție internă și din import și mijloace de transport se vor cheltui aproximativ 1,5 miliarde lei. Concomitent, prin noi construcții se va dezvolta baza materială a învățămîntului sanitar și a unități-

lor care asigură asistenta cu camente — farmacii publice spital cu laboratoarele aferente.Iată și cîteva amănunte. Tinind seama de orientările trasate de conducerea de partid, amplasarea noilor construcții sanitare va urmări îmbunătățirea repartizării armonioase in teritoriu a diferitelor tipuri de unități în scopul rezolvării in cit mai bune condiții a nevoilor de asistentă medicală ale populației. Astfel, in afară de complexul clinic de 1540 paturi și policlinică din București, a- flat într-o fază înaintată de construcție, în cincinalul viitor mari capacități de spitalizare se vor realiza sub forma unor unități clinice de cîte 1 200 de paturi in centrele me- dico-universitare Iași, Tg. Mureș și Cluj. în aceeași perioadă se vor mai da in funcțiune spitalele de recuperare din Cluj și Iași cu cite 500 de paturi și policlinică, precum și spitalul de

medi- și de

București) cu 800 de paturi. In cincinalul următor va continua acțiunea de construire, concomitent cu spitalele. a policlinicilor cuplate cu a- cestea. ansambluri sanitare a căror eficientă sporită a fost demonstrată de experiența acumulată pînă în prezent.Trebuie subliniat că, In primii ani ai cincinalului viitor, se va încheia acțiunea de construire a spitalelor generale în toate reședințele de județ- Prin integrarea capacităților e- xistente in centrele de județ cu noile spitale se vor crea unități mari, puternice, capabile să satisfacă în condiții incomparabil mai bune solicitările. cu atit mai mult cu cit imediat după 1975, prin darea in funcție a spitalelor generale cu cîte 700 de paturi in reședințele județelor A- rad, Botoșani, Brăila, Ilfov, Mehedinți. Sălaj, Sibiu, toate județele vor beneficia de cel puțin un spital modern de mare capacitate. De asemenea. va continua, mai accentuat, acțiunea de înzestrare și a altor o- rașe cu mari spitale. Printre acestea se numără cele din Călărași. Dej, și altele.Re linia continuei griji pentru a- sistența și ocrotirea copiilor, pînă în anul 1980, prin construirea de noi creșe, numărul locurilor, față de nivelul de la finele acestui cincinal, se va dubla, ajungînd la 200 000. Prin
AI. PLAÎEȘUpsihiatrie din Cula (lingă (Continuare în pag. a V-a)

bune condiții a porumbului. Ministerul Agriculturii, Industrial Alimentare și Apelor a recomandat ca, în primul rind, să fie transportat direct la uscătorii tot porumbul care a fost cules dar care se găsește a- șezat in grămezi pe pămînt. Transportul trebuie efectuat cu operativitate maximă, spre a se preveni orice depreciere a boabelor. Știu- leții care se află incă pe tulpini trebuie culeși și încărcați direct în căruțe și alte mijloace de transport. Fiind in pănuși, acești știuleți sint uscați ; tocmai de aceea trebuie transportați imediat, pentru că dacă sint lăsați pe pămînt se umezesc. O deosebită atenție trebuie acordată condiționării și păstrării porumbului. Toate cantitățile de știuleți care se string din cîmp trebuie trimise la uscătorii, întrucit acum există capacități suficiente pentru a se face uscarea lor. De asemenea, lucrătorii bazelor de recepție, conducerile unităților agricole de stat și cooperatiste au datoria să controleze în permanență modul în care se păstrează porumbul în pătule și arioaie, să ia măsuri de condiționare atunci cînd apar procese de înclngere a știu- leților.în unitățile agricole din unele județe mai sint suprafețe apreciabile de pe care cocenii de porumb nu au fost încă tăiați și transportați. Datorită ploilor abundente, in județele din vestul țării, pămîntul fiind puternic îmbibat cu apă, lucrările au fost îngreunate. Ministerul de resort a indicat ca toți cocenii să fie strînși și scoși cu ajutorul căruțelor la marginea tarlalelor. De aici, îndată ce pămîntul va îngheța la suprafață, să fie transportați — folosind în acest scop atît căruțele, cît și remorcile — în apropierea sectoarelor zootehnice. Tinind seama de greutățile care au existat în acest an în asigurarea furajelor, este necesar să fie strînse toate cantitățile de coceni care se mai află în cîmp, organizațiile de partid mobilizînd la această lucrare pe toți locuitorii satelor. Oricît de grea ar fi munca acum, efortul depus va fi răsplătit, întrucit cocenii strînși vor completa baza furajeră. Or, chiar, și acum, unii conducători de unități agricole umblă prin alte județe după furaje, in timp ce propriile ogoare sint pline de coceni. Este necesar și obligatoriu ca tot, absolut tot ce se găsește în cfrnp să fie strîns Imediat și depozitat cu cea mai mare grijă.Nimic din ceea ce constituie rodul muncii de un an nu trebuie să se piardă ! Este în interesul economiei naționale, al unităților agricole ca, în cîteva zile, toți știuleții de porumb, toti cocenii să fie strînși șl puși la adăpost. Și pentru aceasta trebuie să acționeze energic și cu răspundere organizațiile de partid de la sate, conducerile tuturor unităților care au încă produse în cîmp.
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FAPTUL
Continuitatea unor 
străvechi virtuți

Așa cum s-a subliniat în cadrul celui de-al Xl-lea Congres, pornind de la experiența adincă de viată a poporului, sorbind din seva înțelepciunii sale și, totodată, bazîndu-se pe concepția materialismului dialectic și istoric despre lume și viață, partidul își propune să asigure o largă eflorescentă a celor mai prețioase virtuți, de cinste, adevăr și dreptate, de responsabilitate socială și omenie, ce au caracterizat dintotdeauna pe cei mai buni fii ai poporului — sinteza superioară a acestor trăsături morale fiind însuși umanismul socialist. In această lumină. SARCINILE ETICE PE CARE NI LE PUNE IN FAȚĂ PARTIDUL DEVIN OBLIGAȚIUNI DE CONȘTIINȚA, iar necesitatea de a le aprofunda presupune efectuarea nu doar a unor simple eforturi de instruire și autoinstruire, ci a unor permanente CONSPECTE ALE CONȘTIINȚEI.
Frumosul e curat, 

spun românii. Iar la 
om, totul trebuie să 
■fie frumos : și sufle
tul, și haina, și gin- 
dul, și fapta.

Așa cum etica indi
vidului ne dezvăluie 
omul, etica unei so
cietăți ne arată valen
țele umane ale aces
teia, viabilitatea, te
meinicia ei. A crea o 
teorie științifică a mo
ralei nu înseamnă 
doar elaborarea unor 
pravile, ci recunoaște
rea in fapt a necesi
tății vitale de a for
mula și aplica in prac
tica de fiecare zi nor
mele conștiinței so
ciale, ale raporturilor 
dintre membrii socie
tății și ale întregii 
colectivități umane a 
națiunii cu patria, cu 
statul, cu orinduirea 
socialistă.

Două milenii de ex
periență de viață, de 
înțelepciune populară 
au forjat in sufletul și 
in comportamentul 
națiunii noastre o ati
tudine specifică nouă 
față de noi înșine, fa
ță de viață, de muncă,

de familie, de socie
tate, de patrie. Un cod 
de comportament în 
istorie cu responsa
bilități profunde față 
de trecut, cu obligații 
temeinice față de pre
zent, cu angajamente 
ferme față de viitor, a 
fost scris de însăși 
dăinuirea noastră în 
spațiul carpato-dună- 
rean și de devenirea 
poporului român în 
procesul renașterii sa
le din ultimii 30 de 
ani cînd, pe tezaurul 
de înțelepciune moș
tenit de la înaintași, 
s-au grefat ca un al
toi de noblețe exi
gențele civilizației so
cialiste. Acestui cod al 
moralei noastre i s-a 
adăugat de către în
seși raporturile de 
viață dintre membrii 
societății socialiste 
codul echității, ca o
condiție sine qua non,
unei înalte etici. în
tr-o îngemănare carc
face din ambele no-
țiuni un întreg indi-
vizibil.

El aparține nu nu
mai unei singure ca-
tegoril umane. deșiș

In primul rînd, co
muniștilor le este o- 
bligatoriu — ca forță 
de exemplu — in toa
te detaliile lui, ci tu
turor cetățenilor tării, 
de la mic la mare, tu
turor membrilor so
cietății noastre ca 
părtași atit la împli
nirea unei continue 
propășiri materiale a 
României, dar, mai 
ales, la făurirea unei 
înalte civilizații mora
le în care supremul 
beneficiar — omul — 
să capete plenar atri
butele omeniei intrin
seci orînduirii socia
liste.

Codul acesta, izvo- 
rit din tot ce a rodit 
în înțelepciune expe
riența umană a po
porului nostru este, 
pentru o societate de 
supreme exigențe față 
de om, un cod al o- 
meniei, un cod al le
gilor morale menit să 
guverneze făurirea u- 
nui om nou, pentru o 
lume nouă.

loan 
GRIGORESCU

Secvențele de mai jos ar fi putut să apară și sub genericul Reluăm un fapt din „Faptul divers". Pentru că ele au pornit de la o notă apărută la rubrica „Faptul divers" din ziarul nostru din 3 noiembrie ; se relata, atunci, despre un cetățean certat cu cinstea și cu legile, care „profitind de buna credință a oamenilor, dar și de unele lipsuri în organizarea distribuirii combustibilului în Capitală, timp de 5 luni de zile s-a dat drept funcționar Ia un depozit, pretinzînd că poate face rost lesne de lemne pe sub mină". Desigur, epilogul a fost cel așteptat, individul respectiv găsindu-se acum la... locul cuvenit.în legătură cu faptul sesizat, am primit însă la redacție un răspuns și din partea întreprinderii „Combustibilul" a municipiului București, în care se arată : „Din cercetările făcute de noi la dosarul cauzei, ce se găsește la Judecătoria sectorului 3, ca și din datele obținute de la organele de anchetă penală, nu au rezultat nici un fel de lipsuri în organizarea distribuirii combustibilului în Capitală. Vă rugăm să dispuneți redactorului dv. în cauză să ne comunice care sint lipsurile constatate de dînsul personal în legătură cu a- cest caz, cu scopul de a lua eventual măsurile de înlăturare ce se impun".Ținînd seama de solicitare, vom da răspuns dar... nu între „patru ochi", ci public, prin coloanele ziarului.Nu negăm — dimpotrivă, consemnăm cu satisfacție — că de la o vreme încoace, mai cu seamă în acest an, programarea, transportul și predatul lemnelor și lignitului la cetățeni au decurs in condiții vădit îmbunătățite față de alți ani. însăși constatarea că programările sînt în general ferme și respectate, că mulți cetățeni (cu care am stat de vorbă în diferite împrejurări) se declară mulțumiți de modul cum au fost serviți denotă că s-au realizat prși buni înainte de către întreprinderea „Combustibilul" în relațiile sale cu publicul.Și totuși, în ciuda acestor preocupări, nu puține treburi continuă să mai șchioapete. Este ceea ce ne-au sesizat cetățenii —

prin viu grai sau prin scrisori trimise redacției.Concfet, intre 1 august și 1 decembrie, 19 bucureșteni s-au adresat în scris „Scîn- teii" criticînd diferite nereguli — privind programul depozitelor și casieriilor, calitatea lemnelor Sau a lignitului, cîntărirea combustibilului și atitudinea celor care-1 aduc acasă cu autocamionul, prețul pe care-1 pretind unii cărăuși particulari etc. . Citeva exemple :...„Subsemnatul Carpo- deanu Aurel — cu domici-

Lauda de sine
nu... prevestește bine

Normele vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste înmănunchează, așa cum au subliniat dezbaterile și documentele celui de-al XI-Iea Congres, un bogat tezaur de experiență reală, concretă, de practică nemijlocită pentru promovarea unor noi raporturi interumane, IZVORlTE DIN VIAȚA, din experiența multiseculară a poporului, din concluziile sale asupra virtuților ca și a neajunsurilor morale, NORMELE VIEȚII NOASTRE SÎNT CONFIRMATE DE VIA
TA. în fiecare loc de muncă și in fiecare clipă. De aceea, pe bună dreptate, spunem că VIAȚA, CERCETAREA ȘI CUNOAȘTEREA EI, STRĂDANIA DE A O PERFECȚIONA REPREZINTĂ CEL MAI CALIFICAT EDUCATOR ÎN SPIRITUL NORMELOR ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE.Pornind de la acest adevăr, ne propunem să prezentăm, periodic, in perimetrul acestei rubrici, secvențe din experiența practică a unor persoane sau colective, de fapt fragmente din cuprinzătorul și permanentul curs de etică pe care viața de nobil efort creator a societății noastre îl oferă fiecăruia dintre noi. Iată, pentru început, citeva experiențe ilustrind adevărul că ORICE ABATERE DE LA CONDUITA MORALA COMUNISTA ARE REPERCUSIUNI NEGATIVE ASUPRA INTERESELOR COLECTIVITĂȚII....înțelepciunea populară spune, în cuvinte simple, că lauda de sine nu miroase bine. Este un avertisment net — și totuși nu de puține ori sîntem tentați să tratăm lăudăroșenia, infatuarea, e- xacerbarea eului ca pe o lacună măruntă, ținînd mai mult de temperament decît de educație sau morală. Ba chiar îl privim pe lăudăros cu un zîmbet condescendent, distingînd doar latura umoristică a acestei racile, nu și caracterul poluant spiritual — și păgubitor material — al consecințelor ei. >Iată însă că unul dintre parti- cipanții la această anchetă — inginerul Gheorghe Gheorghiță, de la întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău — este gata să ne demonstreze, folosind observațiile sale personale în procesul muncii, ce exprimă adeseori lauda de sine. Pentru aceasta, el găsește o formulare lapidară, în stilul maximelor populare : „Orice autolaudă îmi miroase-a fraudă". Apoi, cum e firesc, își argumentează afirma.- ția : „...Cum să calificăm altfel decît fraudă faptul că un maistru de la noi s-a angajat (s-a lăudat) ca, într-o anumilă perioadă, să producă. împreună cu schimbul său. o cantitate suplimentară de sîrmă — și pînă la urmă n-a produs-o 7 Desigur. la prima impresie, s-ar spune o dezinformare, lucru deosebit de dăunător prin lanțul consecințelor pe care le produce întotdeauna. Dar mai mult decît atit, în nu puține cazuri — inclusiv cel de față — dezinformarea maschează o fraudă. Pentru că, după cum aveam să vedem, angajamentul acela, fără acoperire în fapte, nu fusese făcut gratuit. El viza

un cistig suplimentar (pe care, de altfel, maistrul cu pricina l-a și luat, prin raportarea in fals a
NORME DE VIAȚĂ- 
IZVORÎTE DIN VIAțĂ- 
AFIRMATE DE VIAȚĂ

îndeplinirii angajamentului). Dar n-a fost doar atit. Căci producția promisă — și așteptată de beneficiari — a trebuit să fie realizată prin efortul suplimentar al altor formații de lucru. Irosire de forțe, de material, de timp — pentru ce ? Pentru încrederea acordată, necontrolat. unui lăudăros.Dezvoltind ideea de mai sus. întărind-o, alt participant la ancheta noastră. Ion Motea, directorul întreprinderii județene de construc- ții-montaj Sibiu, ne-a spus : „Creditul acordat, fără limită si control, lăudăroșilor, este curată complicitate. Iată, un salariat al nostru. Ion Hindoreanu, atita a tot spus în stîriga și-n dreapta că maistru mai priceput decît el nu mai există. încit unii au început să-1 creadă, numai așa. «pe vorbe», și i-au dat în răspundere un șantier la Mediaș. Urmarea ? «Specialistul» s-a dovedit a fi un impostor, un perfect... dezorganizator al producției, datorită căruia un

Întreg bloc de locuințe a fost compromis. îneît, bătîndu-ne capul să remediem paguba, ne miram șl noi cum de ne-am lăsat «ferme- cați» de acest palavragiu, care-și făcea reclamă cu atita convingere de parcă ar fi crezut el însuși că 
e în stare să facă toate bravurile cu care se lăuda".„Sînt însă și cazuri — ne-a spus Mihai Găinariu, secretarul comitetului de partid de la Exploatarea minieră Leșu Ursului — cînd lăudărosul chiar crede în meritele pe care si le strigă în gura mare. De pildă, este la noi un inginer tînăr care făcea mare caz de diploma pe care abia o primise. Și, numai pe baza hirtiei apreciată de el in sine, cerea să 1 se dea o muncă de răspundere. Am zîmbit noi la început, am căutat să-l lămurim cu blindețe, dar pînă la urmă i-am încredințat nici mai mult nici mai puțin decît conducerea unui sector. Dar. numai după citeva luni, omul a început să bată în retragere, recunoscind cinstit că se supraapreciase... Sigur, e bine că tînărul a avut prilejul să învețe pe viu ce înseamnă răspunderea de a-ți cunoaște măsura reală a capacității ; dar pe noi nu ne absolvă nimeni de ușurința cu care am lăsat, în mod conștient, să se producă această experiență — pe seama producției. Aș sublinia, deci, importanta răspunderii colective în reprimarea lăudăroșe- niei".Să recapitulăm. 1) De cele mal multe ori, lauda de sine vizează avantajul material personal sau au- toevidenjierea obținute nu prin merite reale, ci prin sugestiona- rea celor din jur asupra u- nor ipotetice merite. 2) Urmărind sau nu scopuri lucrative, lauda de sine este păgubitoare pentru colectivitate. Deci, obștea nu trebuie să trateze cu îngăduință lăudăroșenia.Sînt adevăruri care par de la sine înțelese. Dar de cîte ori nu trecem pe lingă ele; cu îngăduință, uitind că viclenia sau iresponsabilitatea unui lăudăros pot aduce neajunsuri mari ? Uneori — cazurile de mai sus, desprinse din lecția vieții, o atestă — neajunsuri de dimensiunile unui... bloc cu opt e- taje !

Mlha? CARANFIE
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

DIALOG 
CU CITITORII
• PÎINE ȘI RAȚIUNE. Primim, pe marginea eseului „Plinea" din partea lui Constantin Topliceanu din Buzău : „mă asociez intru totul grijii de care a fost cuprins actorul Dumitru Furdui referitor la risipa plinii". Trecînd în revistă succesele obținute de economia noastră națională ca bază a creșterii bunăstării celor ce muncesc, C. T. dezvoltă părerea că abundența unui produs sau altul nu trebuie să determine risipirea lui în disprețul cantității de muncă depuse, al fiorului uman pe care-1 înglobează plămădirea lucrurilor. Se simte în rîndu- rile tovarășului Topliceanu, ca și ale altor cititori, mai mult decît o metaforă și mai mult decît o sensibilitate umană. Este bine că ne ridicăm la înălțimea acestui adevăr, al armoniei și in ceea ce consumăm, nu numai în ceea ce producem.
e POLITEȚE. Vorbind despre consum, să extragem dintre scrisori și o corespondență referitoare la servire. La etica servirii, bineînțeles. Un geolog de pe șantierul T.C.H. Motru s-a plîns la cantina lotului Valea Mare de calitatea apei minerale. Discuția a degenerat în injurii pe care responsabilul cantinei le-a adresat consumatorului. Am sesizat și noi cazul organelor competente și iată-ne acum in posesia unui ultim răspuns. Pe lingă satisfacția dată jignitului, se face rezerva că „incidentul nu a fost în cantină, ci într-o magazie de alimente, unde nu se fac consumații". Posibil. Poate că respectivul consumator nici nu avea ce căuta acolo. Am vrea însă ca responsabilul cantinei, cei care-1 controlează, toți oamenii muncii care lucrează in sectorul servicii să înțeleagă odată pentru totdeauna regulile comerțului nostru care se supune și el normelor morale ale societății socialiste.• O SECUNDA 1 I. Enache—Iași : Asigurarea respectării regulilor de conviețuire socială este și o îndatorire a opiniei publice, nu numai a miliției. Constantin Ciobanu — București : Am sesizat autoritatea tutelară competentă în cazul semnalat. Maria Crăcea — Răchitoasa — Bacău : După cum ați avut ocazia să constatați, funcționarul refractar la problemele oamenilor muncii a fost înlocuit. în ce privește drepturile — consultați Statutul C.A.P.

DIVERS
Cartea
5000000Coincidența a făcut ca de ziua lor, la 13 decembrie, tipografii băcăuani să scoată de sub „teasc" cartea numărul 5 000 000. O cifră rotundă, întregind strădania și bucuria meșterilor de aici, care pină nu de mult tipăreau doar ziare și afișe. Numai în acest an, la Bacău au văzut lumina tiparului 180 de cărți pentru diferite edituri din țară, intr-un tiraj de peste un milion de exemplare. Spusele poetului se cuvin cu prisosință și meșterilor băcăuani : „Carte frumoasă, cinste cui te-a scris I".
fair play

șantierului
Cluj pa- 

de covor din

Nu este vorba de un meci de 
fotbal (mai ales că sezonul s-a 
încheiat), dar intimplarea sea
mănă leit cu o disputare a balo
nului rotund. Prețuind din ma
gazia centrală a 
Satu-Mare al T.C.I. 
tru baloturi
policlorură de vinii, inginerul 
Carol Chiș le-a „pasat" imediat 
pe „terenul" noii fabrici de oxi
gen a întreprinderii „Unio". Aici, 
printr-o fentă, au ajuns într-o 
baracă, iar cheia la un maistru, 
care maistru se lansează într-o 
cursă pe extremă, driblează pe 
portar și o pasează unui dul
gher. Dulgherul, după o impre
sionantă fugă de răspundere, 
trece cheia la doi zidari, care zi
dari se apropie periculos de 
„poarta" barăcii și marchează, 
cit ai zice covor, un gol de... 
8 000 lei. La reluarea fazei de 
către miliție, a ieșit la iveală 
un fapt care nu se încadrează 
în fair play : golul fusese marcat 
cu concursul portarului, adică 
paznicul Augustin Păcuraru. An
cheta continuă. Jucătorii au de
venit suporteri. Adică suportă 
consecințele.

Afacere
cu cîrnăciori

©ȘANTIER
o PITEȘTI. Profesoara Elena Ma- teescu, participantă la lucrările celui de-al Xlnîea Congres al partidului, și Florența Munteanu, secretara comUpfului de partid,,,de Ja.,t întreprinderea textilă, s-au înlilmt, la Clubul elevilor și studenților, cu 350 de elevi. Tema dezbaterii : „Să trăim și să muncim în chip comunist". o ZALAU. în ultima lună. în 50 de adunări generale de partid din oraș, la ordinea de zi s-au aflat problemele eticii și echității socialiste. Accent. deosebit s-a pus pe întărirea responsabilității și disciplinei în muncă, pe cultivarea spiritului de întrajutorare; a înaltelor virtuți morale proprii omului nou, constructor al societății socialiste.

ETIC — LA ZI@• VASLUI. Obișnuitul dialog despre etieă 'și echitatea'isocialistă pe care-1 poartă. în orașul Huși, brigada științifică'did'lodalitate a avut loc în ceudiewj,l. Corni.. S-au pus. numeroasei -întrebări pe marginea codului etic comunist, s-au dat lămuririle necesare. Tot la Huși, la universitatea populară, la cursul „Legislația socialistă", numeroși participanți au audiat expunerea intitulată : „Etica lucrătorului din comcrf". ® BUZĂU. „Comunistul — om de omenie", „Din îndemnul conștiinței socialiste", „Etica și responsabilitatea comunistă", „Dicționar etic", iată doar citeva teme de dezbateri asupra valorilor morale socialiste, dezbateri ce au loc pe-

ȘANTIER ETIC —LA ZI ©riodic la căminele culturale din județul Buzău, o TURNU-MAGURE-, LE. Tinerii muncitori de la combi- natul de îngrășăminte chimice i-au invitat în mijlocul, lor pe profesorii Maria Rădescu și Anastasia Bogdan cu care au întreținut un viu dialog pe marginea ideilor cuprinse în codul etic comunist. ® SLATINA. La simpozionul „Virtuțile morale înaintate ale oamenilor acestui pă- mint", ținut la casa de cultură, juristul Nicolae lonescu și prof. Ion Mocanu au stăruit pe îndelete asupra ideilor respectivei teme, o SFÎN- TU-GMEORGHE. Peste 100 de tineri de la întreprinderea de aparataj e- lectric auto au luat parte Ia întîlnirea cu redactorii ziarului județean de

limbă maghiară unde au discutat despre . răspundere și disciplină, despre atitudinea înaintată față de avutul obștesc, o SATU-MARE. Lui Raul Olah, reglor la întreprinderea „23 August", i s-a făcut rău într-u- na din zilele trecute. A fost internat de urgență. Dintr-un impuls firesc, colegii lui Alexandru Csernati și Gheorghe Herman, Comuniști, și-au extins „din mers" zona de lucru, asigurînd funcționarea neîntreruptă și a utilajelor colegului bolnav. Un gest etic care nu mai are nevoie de comentarii. • Așteptăm în continuare asemenea vești de pe vastul „șantier" etic al patriei.

■ In afară de faimoșii covrigi 
calzi și rumeni (șase la un leu), 
oricărui buzoian care se respec
tă ii lasă gura apă după nu mai 
puțin faimoșii „cirnăciori de 
Pleșcoi", preparați după o rețe
tă anume, din carne de oaie, con
dimentați și afumați: ■ Făcîndu-și 
rost de rețetă, dar mai ales de 
oi, „la mica înțelegere", patru 
indivizi din Săpoca-Buzău, pe 
numele lor N. Vrapciu, N. Popa, 
I. Moraru și V. Zaharia, au în
ceput să fabrice clandestin cirnă
ciori, insoțindu-și vinzarea cu 
strigări ritmate : „Ia cirnații, 
afumații / Ia deliciul buzoian / 
Dai un ban, poftești un an". Cei 
patru afaceriști prosperau pă
zind cu ochii. I-a văzut insă și 
miliția. Acum nu-i mai vede 
nimeni.

din str. 13 Decembrie, mi s-a spus că am dreptul în total la 1 900 kg de lemne, la depozit mi s-a tăiat chitanță (nr. 431416, din 25.XI.1974) numai pentru 1 000. Depozitul nu are a- celeași dispoziții ca și centrala ?“...Alți cetățeni din Capitală ne-au semnalat în scris alte deficiențe. Paulina Georgescu, relatîndu-ne despre greutățile întîmpi- nate la procurarea lemnelor, apreciază că „organizarea este încă defectuoasă". Gheorghe Trăistaru,

lemnelor lăsate în stradă — parcă alese dintre cele mai necorespunzătoare din depozit.Sistemul de a descărca combustibilul în fața curții cetățeanului și a pleca — fără ca trimișii depozitului să-și îndeplinească obligația de a obține de la beneficiar semnătura de primire — creează multe nemulțumiri. Relatăm următorul fapt, petrecut la depozitul din Mogoșoaia :Gospodina Elena Badea venise să reclame că în fața porții de la locuința ei
PE MARGINEA UNUI RĂSPUNS DE LA „COMBUSTIBILUL"

Și „perfectul11 este 
încă perfectibil

liul în București, str. Clă- bucet nr. 40, sectorul 8 — am fost internat la spitalul „Filaret" în perioada 29 iulie—8 octombrie. Fusesem programat la combustibil pentru 15 august, dar fiind în spital nu m-am putut duce. Am mers să plătesc, în strada Buzești,- in ziua de 18 noiembrie — dar erau acolo circa 300 persoane. N-am putut rezista la îmbulzeala pricinuită de proasta organizare. Mi s-a spus că mai sînt zile. Dar, practic, unui om îi trebuie vreo două luni pină cînd să se programeze și să primească acasă combustibilul — iar afară e frig. Ce fac eu? — întreb direcția «Combustibilului»"....„Subsemnatul Ion Mol- dovdanu — din str. Fluierului nr. 29, sectorul 3 — m-am prezentat la depozitul de lemne nr. 24 (Gara Obor) pentru a achita costul lemnelor ce mi se cuvin, pentru 3 persoane, pe anul 1974. Am prezentat și certificatul medical al soției mele — bolnavă de astm bronșic. Dar, deși la centrala «Combustibilului»,

bătrin și bolnav, sesizează că „stă în frig și lemnele nu i-au venit nici după o lună de zile". Și așa mai departe, căci asemenea scrisori au continuat să sosească.Autorul notei de la „Faptul divers" — solicitat de întreprinderea „Combustibilul" să comunice care sînt lipsurile constatate personal — a efectuat zilele trecute un raid prin mai multe depozite. Iată numai citeva din situațiile consemnate cu acest prilej :Pensionara Banu Petra — din str. Clucereasa Elena 10, sectorul 8 — și-a plătit lemnele în ziua de 22.X. 1974,'cu chitanța nr. 405140. Nu i s-a spus în ce zi le va primi, ca să stea acasă. I-au fost aduse după mai bine de o lună, tocmai cînd femeia era plecată după cumpărături. Oamenii i-au aruncat lemnele în fața porții, și... pe-aci ți-e drumul — „uitind", după spusele unor martori oculari, să mai descarce citeva zeci de buturugi rămase in lada camionului. Ca să nu mai vorbim de însăși calitatea

— în Bucureștii Noi, strada Malu Mare nr. 5 — a venit un autocamion din care oamenii au început să descarce lemne. Degeaba le-a spus femeia că trebuie să fie vreo greșeală, întru- cît ea nu făcuse nici o comandă în acest sens. „Scrie să le descărcăm aici, aici le descărcăm" — au zis oamenii de la depozit, ‘și-au plecat... plena Badea umblase să caute depozitul care-i trimisese lemne fără să ceară, în timp ce adevăratul proprietar le aștepta în zadar. La depozitul din Chitila — nu aflase nimic ; nici la cel din Dămăroaia. „Poate s-au trimis de aici, de la Mogoșoaia ?“ „Nu, tovarășă — îi spune responsabilul — nu pot fi de la noi, la noi nu se fac greșeli !“ Erau expediate totuși de depozitul din Mogoșoaia — care avea să trimită, apoi, un autocamion să ridice lemnele...La depozitul 54 (din Titan), o serie de cetățeni ne-au sesizat că se pierde totuși prea mult timp pentru procurarea combustibilului. Te duci o dată la casierie — în Șerban Vodă

149 și plătești ; mergi apoi la depozit să iei formulare și să-fi programeze ziua cînd să vii pentru ca... să se proșr&meze data cînd vei primi combustibilui. Cam complicat, nu-i așa ?Cetățeanul este nemulțumit nu numai pentru că trebuie să facă un drum la casierie (program : între orele 7 și 15, afară de sîm- băta și duminica) și alte două la depozit (program : între orele 8 și 14), dar și pentru că este nevoit să se învoiască de 3 ori de la serviciu. Nu s-ar putea — sugerau unii cetățeni — ca la depozit programul săp- tămînal să fie împărțit : 3 zile dimineața și 3 după-a- miaza ?Ce demonstrează aceste situații — sesizate de cetățeni in scris ori la fața locului ? Oare că „nu rezultă nici un fel de lipsuri în organizarea distribuirii combustibilului în Capitală", cum se spune in adresa trimisă redacției de către întreprinderea respectivă ? Așa cum subliniam la începutul acestor rinduri, chiar in condițiile unor e- vidente îmbunătățiri, activitatea întreprinderii „Combustibilul" mai șchioapătă pe ici, pe colo. Cunoscînd că toate întreprinderile care lucrează cu publicul au îndatorirea de a consulta direct și în permanentă opiniile cetățenilor asupra serviciilor pe care le fac — nu ne îndoim că și „Combustibilul" va putea găsi, astfel, noi mijloace prin care să-și îmbunătățească în continuare activitatea, căci,, după cum se vede, există incă loc de mai bine. O mai bună organizare a serviciilor, o corelare a programelor de lucru cu timpul disponibil al oamenilor aflați in cimpul muncii, ca și o perfecționare a sistemului de predare a combustibilului — vor putea, realmente, să transforme nemulțumirile de azi ale cetățenilor în mulțumiri binemeritate.Desigur, cu condiția să existe mai multă receptivitate față de semnalele critice și mai puțină auto- satisfacție despre „inexistența nici unui fel de lipsuri".A propos, fericită coincidență, publicarea rinduri- lor de față sub articolul de mai sus, din centrul acestei pagini, nu-i așa?
G. MITROI

i

I

I

I

1-,

Un bogat sortiment
de aparate electrocasnice

decembrie este, prin „Luna cadourilor". Iar
de alegere plăcut. Iată acest sens, aceste zile

Luna tradiție, alegerea unui cadou, oricîtă plăcere îți face să-I oferi, nu este totdeauna ușoară. Sectorul produselor electrocasnice oferă nenumărate posibilități a unui cadou util și și citeva sugestii in Să reamintim că. înde sfirșit de an. magazinele de stat pun la dispoziția cumpărătorilor o gamă largă de televizoare și aparate de radio, frigidere. mașini de gătit și roboți noi. modele de corpuri de iluminat (lămpi și lampadare, lustre etc.). De reținut că aceste magazine oferă și piesele de

schimb necesare acestei categorii de mărfuri. O mare afluență de cumpărători cunosc magazinele și raioanele specializate în desfacerea de aparate de radio și T V. Tot mai solicitate sînt televizoarele ..Venus", „O- limp", „Aria". „Saturn", „Astronaut" — ultimul cu diagonala de 65 cm. Nu lipsesc, în a- cest sector, nici noutățile. Este vorba de noile modele de televizoare .,Diana 2“< și „Opera HS“, ambele cu ecran de 61 cm diametru.în fotografic — Aspect surprins ieri în magazinul „Victoria" din București.
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ImprudențăS-a intimplat la Galați. O fetiță, Silvia Nicula, lăsată de părinți singură acasă, tot cău- tindu-și de joacă, la un moment dat a deschis frigiderul „Frarn", l-a golit de tot ce a fost înăuntru, s-a vîrît .în el și a tras după ea. Cînd s-au întors rinții a fost prea tirziu...
După
26 de ani

ușa pă-

deDe mic copil a fost crescut părinți buni, cinstiți, iubitori. A ajuns ța 26 de ani, și-a făcut un rost in viață. 11 mistuia insă dorul de a-și vedea măcar o dată în viață mama adevărată care-i dăduse viață. Și astfel, in consens cu părinții săi adoptivi, s-a adresat miliției, iar miliția, după multe investigații, a reușit să-i găsească mama. întîlnirea dintre Traian Crăciun din Ciuj- Napoca (str. Plugarilor 76) și mama lui. Crețu Fănica, din Lu- peni, a fost cu atit mai emoționantă, cu cit au fost pre- zenți și părinții care l-au înfiat și l-au crescut. De fapt, atit a și dorit: s-o vadă măcar o dată. Și el, și mama adevărată, și părinții care l-au crescut ne-au rugat să adresăm, și pe această cale, mulțumiri miliției. Rugăminte pe care le-o îndeplinim plăcere.
Un claxon
de alarmă

cu

Un camion al autobazei pina, județul Prahova, porta lemne. La volan — conducătorul auto Ilie Vasile. La un moment dat, in timp ce cobora o pantă,, camionul a început să prindă viteză din ce in ce mai mare. Inutile au fost încercările disperate ale șoferului. Defect, sistemul de frinare n-a acționat. în coborirea lui vertiginoasă, camionul s-a izbit violent de o clădire aflată pe marginea șoselei, iar ușa cabinei l-a strivit pe șofer, care a decedat in drum spre spital. încă un claxon de alarmă pe adresa celor care trimit în cursă mașini neverificate. Pe ei cine-i verifică ?

Cim- trans-

Rubricâ redactată de
Pelre POPA 
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"
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o Întrebare adresată ministerelor economice:
CE MĂSURI PRACTICE SE APLICĂ 1N ACESTE ZILE

— Care este, succint, tabloul realizărilor colectivelor din întreprinderile ministerului în acest an, care sint creșterile prevăzute pentru ultimul an al cincinalului ?— Preocuparea intensă pentru îndeplinirea sarcinilor de plan din acest an, amploarea întrecerii socialiste, care a angajat întreaga energie și capacitate creatoare a oamenilor din ramura construcțiilor de mașini grele în scopul înfăptuirii înainte de termen a cincinalului, au drept rezultat o producție industrială suplimentară preliminată în 1974 de peste 150 milioane lei, iar față de prevederile cincinalului o depășire a acestora cu 5,3 miliarde lei. Aceasta duce la o depășire, pe perioada 1971—1974, a prevederilor cincinalului cu 9,2 miliarde lei, înregistrîndu-se un ritm mediu anual de creștere de 18,3 față de 14,9 cit se prevăzuse. O caracteristică a planului pe anul 1975 este ritmul susținut de creștere a producției (24,7 la sută față de realizările preliminate din acest an), sporuri deosebite prevăzîndu-se la utilaje tehnologice, mijloace de transport rutier, construcții navale ș.a.— Realizarea și depășirea planului pe 1974 creează o bază favorabilă activității economice în anul viitor. Ce măsuri s-au luat pentru buna pregătire a producției pe 1975, pentru ca realizările din primele zile ale lunii ianuarie să se ridice la nivelul prevederilor și exigențelor planului ?— Sarcinile deosebite ale anului 1975 ne-au determinat să luăm măsuri concrete care au vizat, in principal, rezolvarea în bune condiții a problemelor majore, cum ar fi nominalizarea producției, asigurarea desfacerii, eliminarea unor „locuri înguste" și pregătirea investițiilor pentru anul 1975, asigurarea bazei teh- nico-materiale, a forței de muncă ș.a. în continuare, pornindu-se de la situațiile concrete, centralele rninis- terului desfășoară în aceste zile o acțiune, susținută pentru rezolvarea tuturor

problemelor, producției anului viitor. De asemenea, împreună cu organele centrale de sinteză — C.S.P.,M.A.T.M.G.F. — se vor definitiva ultimele probleme, rămase încă nesoluționate, în legătură cu anul economic 1975.La începutul lunii decembrie nu era încheiată integral contractarea produc- ției-marfă din anul viitor, dar aceasta nu afectează activitatea din trimestrul I. Probleme deosebite ridică

în anul 1975 vom pune un accent mal mare pe utilizarea corespunzătoare a mașinilor-unelte și, respectiv, îmbunătățirea indicelui de folosire a acestora. Planul de dotare a întreprinderilor noastre cu mașini- unelte a fost revizuit, in sensul achiziționării de mașini de performanță menite să înlăture „locurile înguste" din unele întreprinderi.— Neasigurarea la timp și Integrală cu piese turnate, forjate și echipamente
Ministerul Industriei 

Construcțiilor
5

de Mașini Grele

ne răspunde GHEORGHE NESTORESCU,
director general al Direcției plan-dezvoltare

contractarea utilajelor tehnologice, pentru care nu s-a asigurat de către unii beneficiari (ministerele industriei metalurgice, chimiei, agriculturii, industriei aii- mentare și apelor) întreaga documentație tehnică, ne- putîndu-se efectua astfel nici pregătirea fabricației.Cit privește fundamentarea sarcinilor de plan pe anul 1975, s-â căutat să se asigure o cit mai corespunzătoare corelare între prevederile planului și capacitățile de producție. în acest sens, putem spune că s-au soluționat multiple probleme privind încărcarea unor capacități care prezentau un grad scăzut de utilizare și aplatizarea capacităților suprasolicitate, la ora actuală existînd doar 9 cazuri în care capacitățile de producție vor fi solicitate peste 100 la sută. Legat de problema încărcării și utilizării capacităților de producție,

realizate în cooperare a creat în 1974 unele dificul. tați în întreprinderile ministerului. Cum s-au soluționat asemenea probleme pentru anul viitor ?— în anul 1975, producția de piese brute turnate și forjate va cunoaște o creștere de 23 la sută față de 1974. în ce privește cotele acordate prin balanța de piese brute, acestea erau contractate, la 1 decembrie, în proporție de 77,4 la sută, operația de contractare fiind îngreunată mai ales de lipsa documentației pentru utilajele tehnologice. Conducerea ministerului a dispus ca, pînă la data de 30 decembrie, să se încheie acțiunea de contractare. Producția de piese brute pentru anul 1975 are în vedere și crearea unui >stoc de continuitate, în acest sens stabllindu-se sarcini suplimentare turnătoriilor și for11 jeldr. Cu toate acestea, pre

vedem în anul 1975 unele greutăți legate de întîrzie- rea lucrărilor de investiții și neasigurarea, în timp util, a unor utilaje sau cauzate de lipsa unor cadre calificate la noile obiective sau de neprimirea unor materiale pentru turnătorii.Problema asigurării echipamentelor, ansamblelor și reperelor realizate în cooperare pentru 1975 a fost minuțios tratată, accentul pu- nîndu-se, în special, pe soluționarea problemelor legate de cooperările care au produs dificultăți în 1974.. Delegații ministerului, împreună cu cei ai centralelor industriale, s-au deplasat în întreprinderile executante pentru a clarifica toate problemele între furnizori și beneficiari, în vederea contractării ansamblelor, subansamblelor și reperelor care fac obiectul cooperărilor, livrării acestora corespunzător nevoilor producției. în aceste condiții, din peste 1 300 de poziții de cooperare la ansamble, sub- ansambie și repere, pînă a- cum au fost contractate 1164 poziții. Sînt în curs de contractare 91 poziții, urmînd ca încheierea acestei acțiuni să aibă loc pînă la 31 decembrie a.c. Un număr de 54 poziții se află în plin proces de asimilare și omologare ; acestea se urmăresc ia nivelul ministerului și centralelor industriale ca plan tehnic și se vor contracta pe măsura omologării lor. Se întrevăd unele greutăți în realizarea unor cooperări în anul viitor. din cauza capacității limitate la unele subansam- ble, cum ar fi : echipament de injecție pentru motoare diesel ; relee de sprijin și lanțuri de șenile pentru excavatoare și tractoare ; e- chipament hidraulic (con- vertizor, transmisii), precum și turbosuflante pentru motoarele diesel, pentru motoarele de mare putere. Pentru înlăturarea a- cestor dificultăți s-au stabilit măsuri care vor avea efecte pozitive în cursul a- nului viitor. . .
Convorbire, realizată de
Dan CONSTANTIN

— Pentru realizarea sarcinilor de plan din anul viitor — cu 8,5 la sută mai mari decit în 1974 — s-au luat măsuri in scopul mobilizării tuturor resurselor potențiale de care dispun întreprinderile și centralele. O atenție deosebită a fost acordată asigurării bazei tehnico-materiale, în strictă concordantă cu nevoile producției. Pentru a- ceasta s-a acționat pe două căi. în primul rînd, pentru fundamentarea temeinică a nevoilor reale de consum de materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb și utilaje necesare realizării planului de producție în unitățile ministerului. în al doilea rînd, s-a manifestat o preocupare stăruitoare pentru revizuirea normelor de consum, găsirea unor soluții de înlocuire a materialelor deficitare, de reducere a efortului valutar pentru cele din import, de readucerea în circuitul e- conomic a unor stocuri su- pranorrnative de materiale existente în unitățile noastre.— Cu ce rezultate practice, concrete s-au soldat a- ceste acțiuni ?— Pe baza diminuării normelor de consum la materialele Iemhoase, în 1975, circa 8 la sută din producția de mobilă se va fabrica cu materialele economisite pe această cale. De asemenea,

ca urmare a acțiunii de scădere a greutății hîrtiilor și cartoanelor se vor putea realiza aceleași volume de confecții (carton ondulat, saci, caiete ș.a.) cu un consum de materii prime (hîrtie și cartoane) mai mic cu circa 10 la sută. Re

în vederea încheierii contractelor economice. La ora actuală, în calitate de beneficiar, unitățile de producție ale ministerului au perfectate contracte pentru 94 Ia sută din totalul produselor ce Ie vor realiza in anul 1975, din care peste

din lipsa unor specificații pe care trebuia să le asigure Ministerul Industriei Metalurgice.— Ce alte probleme de aprovizionare mai trebuie soluționate pentru desfășurarea în bune condiții a producției anului 1975 ?
Ministerul Economiei Forestiere 
si Materialelor de Construcții 5 5

ne răspunde GHEORGHE MUNTEANU,
director general al Direcției comerciale

zultate similare s-au obținut — în urma analizei cu simț de răspundere a sarcinilor stabilite de conducerea partidului — și în privința consumului de combustibil, metale și alte materiale. ; ,— Care este stadiul încheierii contractelor economice ?-r- în limitele cotelor obținute prin planul de repartiții de materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb și utilaje pentrii 1975, unitățile de producție din cadrul ministerului au acționat hotărît

97 Ia sută pentru trimestrul I. Se urmărește, în continuare, încheierea contractelor și pentru restul produselor, la care s-au înregistrat întirzieri datorită faptului că unii coordonatori de balanțe de materiale nu ne-au transmis la termen repartițiile pentru unele produse, ca, de e- xemplu, Ministerul Industriei Chimice pentru lacuri și vopsele și Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei pentru nisip cuarțos. De asemenea, a întîrziat întocmirea programelor de fabricație a unor produse

— Practic, este vorba de asigurarea unei turbine de abur de 4 MW, care condiționează punerea în funcțiune a noii fabrici de cartoane tehnice Bușteni (fabrica are termen de punere în funcțiune în trimestrul III 1975, iar turbina respectivă încă nici nu este contractată ; cu toate că Ministerul Aprovizionării Teh- nico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe a indicat Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele să o prevadă în balanța pentru anul 1975, acest lucru a fost refuzat

de Centrala industrială de utilaj energetic, metalurgic șl mașini de ridicat) ; de procurarea utilajelor tehnologice (circa 5 200 tone) pentru echipamentele necesare unor noi obiective ce urmează a fi date în exploatare în semestrul I al anului viitor (nici acum a- ceste echipamente — care de mult trebuiau să fie contractate cu unități ale Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și să se afle in curs de fabricație sau montaj — n-au fost contractate ; necon- tractarea se datorește faptului că unitățile M.I.C.M.G., Ia care ne-am adresat în acest scop, au refuzat să ne preia comenzile).în ultimele zile s-au clarificat de organele de sinteză (Comitetul de Stat al Planificării și Ministerul Aprovizionării Tehnico-Ma- teriale) unele probleme privind ’ modul de acoperire a necesarului de consum la o serie de materiale, cum sînt : cheresteaua de stejar la nivelul producției planificate de mobilă, carton duplex-tri- plex pentru producția de împîslitură din fibră bitu- mată, saci de hîrtie pentru ambalarea cimentului ce se va fabrica în 1975.'
Convorbire realizată de 
Sever UTAN

„De peste mare, utilajele au ajuns în portul Constanța; 
de peste două luni, le așteptăm să ajungă pe șantier...4'
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și modernizarea producției la ,,[lectroceramica“-IurdaCLUJ-NAPOCA (Corespondentul „Scînteii", Al Mureșan). — Colectivul întreprinderii „Electroceramica" Turda a realizat în luna noiembrie o depășire a sarcinilor de plan cu peste 9 la sută. De la începutul anului șl pînă în prezent s-au dat, peste prevederi, produse electrocera- mice în valoare de 11,4 milioane lei, cu peste 6 milioane mai t mult decit prevedea angaja- ’ mentul. întregul spor de producție s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii, ca urmare a bunei organizări a producției și a muncii. Colectivul de muncă de aici și-a creat un avans în cincinal la producția globală de 4 luni și 23 de zile, iar la producția-marfă de 6 luni și 8 zile.Cea mai importantă realizare tehnică din ultima vreme la „Electroceramica" este asimilarea în fabricație a izolatorilor pentru transformatoarele de 110 KV pentru medii poluante. Aspect din secția izolatori a întreprinderii -Turda

Pe platforma chimică de la Flo- rești, județul Prahova, se construiește o nouă și mare unitate industrială pentru fabricarea anvelopelor necesare economiei, satisfacerii u- nor solicitări la export. Obiectivul in construcție are.-.termen , apropiat de punere în funcțiune : Ia jumătatea anului viitor, el trebuie să intre în producție cu întreaga capacitate. Am fost pe acbst’nșantidr^" unde constructorii și montorii desfășoară o activitate susținută pentru respectarea termenului stabilit, chiar pentru scurtarea acestuia. Prin eforturi conjugate, beneficiarul, a- cordînd un sprijin efectiv constructorului cu echipe de electricieni, lăcătuși, montori, s-â reușit ca o primă capacitate a noii unități — secția de fabricare a camerelor cu aer — să intre în probe tehnologice cu 6 luni și jumătate mai devreme. Cu toate realizările de pinți acum, pe șantierul de la Flo- reșt'i există serioase rămîneri în urmă la montaj, la alte sectoare de lucru.— Situația cea mai acută o avem Ia hala tie vulcanizare — ne-a spus inginerul-șef Nicolae Bumbăceă. Am căutat să creăm un front larg de montaj, dar, după cum vedeți, lipsesc de pe șantier presele și alte utilaje.— A întîrziat construcția lor ?— Nu — intervine reprezentantul beneficiarului, ing. Ion Cristian, șeful compartimentului investiții de la întreprinderea de anvelope Florești. Este o situație oarecum paradoxală. Din octombrie, utilajele se află în portul Constanța, dar ntt ie putem aduce pe șantier.— Vă rugăm, mai explicit.— în octombrie, de Ia furnizorul străin cu care s-au contractat presele de 55 tone au sosit in portul Constanța 12 bucăți, un număr suficient pentru a menține un flux

UN APEL AL CONSTRUCTORILOR 
DE PE PLATFORMA CHIMICĂ FLOREȘTI

continuu Ia montaj. Eră obligația Centralei de aprovizionare'și livrare a produselor chimice dip Bucu-' reș'ti (director general,1 Alexandru Nițulescu) — așa a stabilit conducerea Ministerului Industriei Chimice — să asigure transportul a- cestora la Florești cu cea mai mare urgență. Cu toate insistențele noastre, centrala nu și-a respectat obligația și nu a adus pe șantier decit două prese, care au și fost montate.De Ia directorul întreprinderii,

ing. Ion Dlma, am aflat că furnizorul de utilaje a anunțat că Ia 20 decembrie a.c. sosesc în portul t'?' Constanță alte 16 prese grele (ultimele). în total se cer transportate de acum încolo la Florești, pe trai- lere. circa 1 400 tone de utilaje, aga- baritice, ceea ce reprezintă un volum foarte mare de transport.— Prin ziarul „Scînteia" — ne-a spus directorul întreprinderii — colectivul nostru adresează conducerii centralei respective. Ministerului Industriei Chimice apelul de a so

luționa dc urgență această problemă care ține in loo lucrările de la Florești.Un asemenea apel adresează șl constructorul. Inginerul-șef Nicolae Bumbăceă preciza :— Sintem hotărîți să ne respectăm cuvîntul dat de a realiza acest important obiectiv economic în termenul stabilit. . Dacă presele o să înceapă să sosească, montorii se angajează să lucreze zi și noapte pentru a recupera cit mai mult din timpul irosit pină in prezent din vina altora.Deci, cînd vor sosi Ia Florești u- tilajele din portul Constanța, tovarăși din Ministerul Industriei Chimice ? ,
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

'i)

arna este un sezon bun pentru îmbunată
Pămîntul constituie o inestimabilă avuție națională a țării și. ca principal mijloc de producție în agricultură, el trebuie folosit în întregime și gospodărit cu cea mai mare răspundere. în ansamblul sarcinilor stabilite de partid pentru conservarea și creșterea suprafețelor agricole, pentru mărirea potențialului lor de producție, o importanță deosebită are executarea în ritm susținut a lucrărilor de combatere a excesului de umiditate și a eroziunii, de extindere a amenajărilor pentru irigații, de ameliorare a sărăturilor și de corectare a acidității solurilor podzolice — într-un cuvînt. a lucrărilor de îmbunătățiri funciare.Evident, aceste lucrări se execută 

în toate anotimpurile și ele trebuie să se desfășoare fără întrerupere și acum, în timpul iernii. Tocmai de aceea, în lumina prevederilor legilor în vigoare, conducerile unităților a- gricole, consiliile populare, direcțiile agricole județene au îndatorirea să organizeze în această perioadă ample acțiuni, cu participarea largă a locuitorilor satelor, pentru executarea de lucrări de îmbunătățiri funciare pe suprafețe cit mai mari — acțiuni care trebuie să se desfășoare sub conducerea directă, nemijlocită 
a organelor și organizațiilor de partid. Este o obligație determinată de interesele întregii noastre societăți. de cerința de a crea și pe a- ceastă cale condiții pentru obținerea de recolte cit mai mari și sigure în anul 1975 și în perspectiva viitorului cincinal.în numeroase județe, organizațiilede partid și consiliile populare comunale, reluînd și amplificînd experiența anilor precedenți. au trecutîncă din toamnă la organizarea unorasemenea acțiuni. Pe baza analizeloriăcute pe teren, consiliile populare

din multe comune au hotărît aplicarea unor măsuri imediate și de perspectivă pentru valorificarea a noi suprafețe prin lucrări de îmbunătățiri funciare, ca și pentru recuperarea terenurilor care au primit temporar altă destinație. Au fost identificate 38 000—40 000 hectare — terenuri pe care băltesc apele, pilcuri de arborete și mărăcinișuri, vii părăgi- njte și livezi în declin care urmează a fi defrișate. De altfel, pe 15 000 ha

de apă, n-au putut fi cultivate suprafețe mari. în județul Arad, zilele trecute au fost recepționate lucrările de desecare pe malul sting al rîului TeUz 1 — prin care vor fi ferite de inundații 6 000 ha teren — și. continuă lucrările în sistemul Teuz 2. în județul Timiș se fac lucrări pentru ca suprafața desecată în acest an să ajungă la 7 600 hectare. Asemenea acțiuni, la care iau parte numeroși locuitori ai satelor, se desfășoară și
un adevAr confirmat de experiența 

a numeroase unitAti din agricultura

din cele identificate în această toamnă se și execută lucrări de îmbunătățiri funciare.Cu deosebire în aceste zile, precum și în „ferestrele iernii", cînd solul nu este înghețat, este necesar să se execute intens lucrările de desecare. Și în acest an, în partea de vest a tării, datorită ploilor abundente. importante suprafețe de teren sînt afectate de excesul de umiditate. Dar și în alte zone ale tării, după ploile abundente din ultimele zile, solul a fost puternic îmbibat cu apă, îneît pericolul băltirii nu este înlăturat, indiferent cum va evolua timpul, programele de desecări trebuie îndeplinite întocmai, aceasta constituind o garanție că nu se vor repeta situații de felul celor întilnite în anii trecuți cînd, din cauza excesului

în județele Satu-Mare, Bihor, Buzău, Mureș și altele.Tot in scopul extinderii terenurilor arabile, este posibil și necesar să se execute acum defrișări de tufișuri și arborete pe suprafețe cit. mai mari, să fie continuate lucrările de combatere a eroziunii solului. în județul Mehedinți, răspunzînd chemării conferinței organizației județene de partid, mii de țărani cooperatori participă la defrișarea arboretelor și mărăcinișurilor, Ia alte lucrări de îmbunătățiri funciare prin care se urmărește ca, în anul viitor. suprafața arabilă să crească cu 4 000 hectare. în zonele de deal din județele Prahova și Buzău au fost efectuate lucrări de combatere a eroziunii solului, mare parte din ele rea- lizîndu-se prin munca patriotică a ce-

firile funciare
tățenilor. Și asemenea lucrări continuă pe noi suprafețe.Cu stăruință și hotărire trebuie să acționeze, în continuare, organele județene de partid, de stat și agricole, pentru realizarea integrală a planului la amenajările locale pentru irigații, aceasta avînd o mare importantă pentru sporirea producției agricole. în acest an, în județul Buzău au fost amenajate pentru irigat 3 500 hectare, iar lucrările au continuat și în această toamnă. Important este, totodată, ca, peste tot, amenajările pentru irigații din anii precedenți să fie întreținute în bune condiții, prin repararea și desfundarea canalelor, astfel incit să Se asigure folosirea lor cit mai eficientă în scopiîl creșterii producției.în agricultură este actual, este urgent tot ceea ce garantează realizarea unor producții sporite in anul care vine. Și actuală, de mare importantă in această perioadă este continuarea in ritm susținut, fără răgaz, a lucrărilor de îmbunătățiri funciare, menite să sporească suprafața arabilă, să ridice potențialul productiv al pămintuiui. Nucleul organizatoric și promotorul acțiunilor de masă pentru executarea lucrărilor de desecări, de combatere a eroziunii solului, de amenajare a noi suprafețe pentru irigat trebuie să fie comitetele comunale de partid și consiliile populare. Lor le revine sarcina să mobilizeze larg mijloacele materiale și forța de muncă de la sate la executarea acestor lucrări pe suprafețe cit mai mari, creîndu-se și în acest fel premise sigure pentru sporirea rodniciei pămintuiui. a producției agricole, în interesul dezvoltării economiei naționale, al bunei aprovizionări a populației.

Din
mii de

. Am înregistrat din nou. la redacție, zecile de apeluri telefonice ale corespondenților noștri din județele tării : „Relatez despre ceva inedit !“, „O știre importantă !", „Transmit despre o realizare deosebită !“ Sînt cuvintele cu care încep relatările în cadrul teleconfe- rinței „Scînteii" de astăzi. Și, din relatările pasionante, am desprins liniile de forță, trăsătura caracteristică a acestor zile de sfîrșit de an — zile ale unei activități entuziaste pentru îndeplinirea exemplară a planului și a angajamentelor pe a- cest an. pentru înfăptuirea tuturor sarcinilor stabilite de partid în domeniul economic. Bătălia pentru plan înseamnă, în fapt, o bătălie pentru noi și importante certitudini în ultimul an al cincinalului.Din PLOIEȘTI. Constantin Că- praru transmite :— Pînă la jumătatea lunii decembrie, 27 de întreprinderi din județul PRAHOVA au realizat prevederile planului pe acest an. Un calcul arată că numai în aceste unități se va obține, pînă la sfirșitul anului, o producție suplimentară de peste 200 milioane de lei.— Ce preocupări deosebite au colectivele fruntașe în aceste zile de la sfirșitul anului ?— Iată cîteva acțiuni imediate prezentate de tov. Aurel Bughici, directorul întreprinderii de mecanică fină din SINAIA : „în cinstea Congresului al Xî-lea al partidului, colectivul nostru, pe baza unor calcule gospodărești, care vizau fructificarea rezervelor interne, a hotărît suplimentarea angajamentului cu 750 de pompe de injecție, care să fie realizate în decembrie, și pină acum am fabricat peste 400 de pompe în echivalență din acest angajament. Evident, aceste realizări ne îndeamnă acum la un nou angajament : nu numai 750 de pompe, in plus, în această lună, ci 850. Așa. ca să ajungem la o cifră rotundă : 7 000 de pompe peste plan în acest memorabil an jubiliar. Iată doar o singură măsură, care ne dă garanția înfăptuirii noului angajament : punerea în funcțiune a celei de-a cincea mașini-agregat (pentru frezat corpul pompei, echipată cu 28 de scuie), concepută în întregime

tenta țara -
muncă side către specialiștii noștri și fabricată prin autoutilare, asigură o creștere de 4 ori a productivității muncii, la anumite operații, în secția de pompe in linie.— Și energeticienii din cadrul întreprinderii de centrale electrice din BORZEȘTI au îndeplinit, cu aproape trei săptămîni mai devreme, planul pe anul în curs — relatează Gheorghe Baltă. Au fost create astfel condiții ca, pînă la finele anului 1974, să se realizeze o producție globală suplimentară in valoare de 98 milioane lei.— Cu ce rezultate se prezintă producătorii de energie în direcția

Teleconferința „Scînteii

succese

Prahova : 27 de întreprinderi au îndeplinit planul 
anual

Borzești: 4 500 tone combustibil economisit 
Cluj-Napoca : Roadele inițiativelor muncitorești 
Galați: Al 12-lea cargou a primit „botezul apei" 
Pitești: 90 000 mp țesături de lînă peste preve

deri
Brăiia : De ziua Republicii - 12000 tone lami

nate finite suplimentar

economisirii resurselor energetice ?— Continuînd tradiția rezultatelor de prestigiu obținute în acest sens, energeticienii din Borzești vor raporta la sfirșitul anului o economie de 4 500 tone combustibil convențional.Din CLUJ-NAPOCA, corespondentul nostru, Al. Mureșan, relatează :— Mai întîi, cîteva date privind producția suplimentară realizată de colectivul Combinatului minier din Cluj-Napoca, care și-a îndeplinit cu 15 zile mai devreme planul pe acest an. Aici s-au dat peste prevederi, în acest an, 110 000 tone nisipuri cuarțoase clasate, 8 000 tone cuarț granulat. Pînă la această dată, 20 de întreprinderi industriale din județul Cluj și-au îndeplinit planul anual.— Poți releva cîteva inițiative sau’ experiențe deosebite, afirmate în întrecere în unitățile fruntașe ?— La „Industria sîrmei" din Cimpia Turzii un colectiv a elaborat și aplică o originală metodă de reparare rapidă a vetrei cuptoarelor electrice, mărindu-le durabilitatea și creînd posibilități pentru creșterea producției de oțeluri aliate și înalt aliate ; la întreprinderea de cazane mici și arzătoare din

Cluj-Napoca, o inițiativă muncitorească vizează realizarea unei producții suplimentare zilnice de 50 de Iei, de către fiecare muncitor direct productiv — inițiativă care s-a soldat, pină acum, cu o producție peste plan de circa 11 milioane de lei.— Practic, se poate spune că, în acest an, la GALAȚI, s-a lansat în medie o navă in fiecare lună.— Pe ce fapte îți bazezi afirmația, Dan Plăeșu ?— Deunăzi, a primit botezul apei un nou cargou de 8 250 tdw, al 5-lea din această serie și al 12-lea lansat aici de la începutul anului, în comparație cu precedenta navă din aceeași serie, lansarea a fost efectuată cu 3 săptămîni mai devreme. De asemenea, zilele acestea pleacă în probe de marș, pe mare, un alt cargou de 8 250 tdw, care va fi livrat tot în cursul lunii decembrie.— Așadar, odată cu tradiționala urare făcută de „botez" fiecărei nave — „vînt bun de la pupa 1“ — transmitem felicitări și harnicilor navaliști gălățeni.„Cel mai rodnic an de la înființarea unității" — așa își intitulează corespondenta sa Gheorghe Cîrstea. într-adevăr, la fabrica de stofe „Argcșeana" din PITEȘTI, anul acesta poate fi considerat drept cel mai rodnic an de la crearea unității. Numai în acest an, aici se va realiza peste plan o producție-marfă de 24 milioane Iei, sumă care se va materializa în circa 90 000 mp țesături de lină.Am primit, prin telex, o știre de ultimă oră : „Realizindu-și planul pe acest an, colectivul întreprinderii „Laminorul" din BRĂILA se angajează în fața conducerii partidului să obțină suplimentar produse în valoare de 38 milioane de lei — 'concretizați în 12 000 tone de laminate finite pline — și peste 13 milioane de lei "beneficii, transmite Stănilă Zamfirache, secretarul comitetului de partid. Succesele noastre le închinăm acestui an jubiliar — anul XXX al eliberării patriei, anul Congresului al XI-lea al partidului — apropiatei aniversări a republicii noastre dragi".
Vlorel SAIĂGEAN
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ÎN SPRIJINUL CELOR CE STUDIAZĂ
în învățămintul politico-ideologic

și economic de masă

t V

După cum este știut, Întregul în- vățămint politico-ideologic și economic este axat anul acesta pe documentele Congresului al XI-lea al partidului, asigurînd studiul lor organizat de către membrii partidului, de U.T.C., sindicat, practic de către toți oamenii muncii. Pentru a înlesni aprofundarea marii bogății de idei și teze desprinse din aceste documente programatice ale construcției societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism, s-au elaborat și sint în curs de elaborare numeroase materiale destinate fie direct propagandiștilor, lectorilor, cursanților, fie cabinetelor de științe sociale, pentru îmbogățirea fondului lor documentar.Astfel, fiecare dintre temele cuprinse in programa învățămintului politico-ideologic șl economic de masă formează obiectul unei lucrări, de volum restrîns, publicate de EDITURA POLITICA. Pină acum au a- părut : o Continuitatea luptei poporului român pentru înaltele idealuri de libertate socială și națională, de Mircea Mușat ; • Principiile politicii economice a P.C.R., de Gheorghe Crețoiu și Ioan Zahiu ; « Știința conducerii societății în socialism, de Sergiu Tamaș.Vor apărea în curînd : o Mecanismul conducerii colective a unităților economice ; o Partid, stat, democrație ; o Socialismul și comunismul ; 
o Principiile politicii Partidului Comunist Român în problema națională ; e Activitatea ideologică a Partidului Comunist Român ; « Principiile politicii externe a României socialiste ; e Partidul Comunist 

Român — detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Totodată, Editura politică a publicat un bogat material vizual (grafice, fotografii) pe teme ca : • Pentru bunăstarea poporului ; 0 Industria socialistă a României ; • Agricultura socialistă ; • învățămintul și știința în Republica Socialistă România ; o Familia și copiii în România socialistă ; 0 Totul pentru om :
0 România pe coordonatele Terrei : 
0 Democrația socialistă in România.ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLITICE „ȘTEFAN GHEORGHIU" tipărește culegeri de texte, ca suport documentar și informativ pentru fiecare din temele cuprinse în programa învățămintului politico-ideologic și economic de masă. Pină acum au apărut asemenea culegeri pentru primele 2 teme. Ele conțin extrase din documentele Congresului al XI-lea referitoare ,1a tema respectivă, selec- țiuni din cuvîntările secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de asemenea bibliografii tematice selective, hărți, grafice etc.BIBLIOTECA CENTRALA DE STAT difuzează cabinetelor de partid, cabinetelor de științe sociale bibliografii pentru fiecare din temele cuprinse in programa învățămîn- tului politico-ideologic și economic de masă. Ele indică, alături de extrase din documentele de partid și din scrieri ale clasicilor marxism- leninismului, studii, articole și grafică apărute în presă, diafilme și diapozitive realizate de studioul „Animafilm".

STUDIOUL CINEMATOGRAFIC „ANIMAFILM" a realizat pentru prima temă din programa de invă- țămînt șase diafilme pe baza exponatelor aflate în Muzeul de istorie a P.C.R., a mișcării revoluționare și democratice. De asemenea, au fost puse la dispoziția cabinetelor de științe sociale seturi de diapozitive pe teme cum ar fi : 0 Industria Republicii Socialiste România la trei decenii de la eliberarea patriei. Bilanț și perspective ; 0 Dezvoltarea resurselor energetice ale țării, gospodărirea rațională a combustibilului și energiei — cerință a progresului neîntrerupt aî economiei naționale ; • Agricultura României socialiste. Bilanț și perspective : 0 Cultura românească la a XXX-a aniversare a eliberării patriei de sub dominația fascistă ; 0 Creșterea nivelului de trai material și spiritual al întregului popor — țelul suprem al politicii P.C.R. ; 0 Succese ale politicii externe a României.Materiale în sprijinul învățămin- tului politico-ideologic și economic de masă apar, de asemenea, în revistele teoretice. Astfel, ERA SOCIALISTA publică consultații pe fiecare temă din programă, insoțindu-le cu o amplă bibliografie. MUNCA DE PARTID publică pentru fiecare temă planuri tematice, precum și date sintetice, grafice, ce pot fi utilizate de propagandiști și agitatori în dezbateri, convorbiri, expuneri etc.Propagandiștii, cursanții care activează in economie găsesc, de asemenea, un bogat material documentar și ilustrativ in REVISTA ECONOMICA și REVISTA DE STATISTICA.

PROGRAMUL 1

8,30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoalfi.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Tribuna TV. (In ajutorul 

cursanților din invătămîntul 
politico-ideologic și economic 
de masă).

10.50 Film artistic : „Departe de 
Tipperary". Producție a Casei 
de filme patru.

12.10 Rapsodul ăstei țări mă știu...
12.20 Telex.
12.25 închiderea programului. 
16,00 Curs de limba germană. 
16,30—17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex.
17.35 Agroenciclopedla.
18,05 Atenție la... neatenție 1
18.25 Scena — emisiune . de actua

litate șl critică teatrală.
18,40 Tragerea Pronoexpres.
18.50 Familia în marea familie a 

societății noastre.
19.20 1001 de seri : Felix motanul.
19.30 Telejurnal.
20,00 Cu documentele Congresului 

pe masa de lucru.
20,15 Interpreți de muzică popu

lară.
20.35 Teleclnemateca. Ciclul „Mari

ecranizări" : Love Story. Ecra
nizare după povestirea cu a- 
celași nume a lui Erich Se
gall. Premieră TV. In distri
buție : AU Mac Graw, Ryan 
O’Neal, John Marley, Ray
Milland, Katherine Balfour, 
Tom Lee Jones. Regia : 
Arthur Hiller.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20,00 O viață pentru o idee : Ioan 
Athanasiu.

20,30 Festivalul folcloric al țărilor 
dunărene.

21,00 Desene animate.
21,20 Telex.
21,25 Legile tării — legije noastre.
21,35 Primii fulgi de nea — muzică 

ușoară.
21,45 Bucureștiul necunoscut.
22,00 Cărți și idei.

Cursurile serele de speciulitute
O forma de învățămînt care și-ar putea spori 
contribuția la pregătirea muncitorilor calificațiCa dascăl încerc o mare satisfacție cînd văd cu cită atenție și grijă se ocupă conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, de dezvoltarea și perfecționarea învăță- mîntului, de asigurarea tuturor condițiilor de pregătire și educare a noilor promoții de constructori ai socialismului și comunismului. Aceste preocupări și-au găsit un loc important — fundamentat și argumentat științific — in Programul partidului și în Directive, documente de excepțională însemnătate pentru viitorul României socialiste, adoptate de Congresul al XI-lea. Exprimîndu-mi deplina adeziune la aceste documente, aș dori să-mi spun părerea asupra u- nor modalități practice de transpunere în viată a unora dintre hotărî- rile Congresului referitoare la pregătirea forței de muncă. Mai concret, este vorba de organizarea învățămîn- tului profesional ca mijloc eficient pentru perfecționarea pregătirii forței de muncă.După cum se precizează în Directive, pentru a acoperi necesitățile de cadre calificate ale economiei noastre naționale, în perioada 1976—1980 va trebui asigurată formarea profesională a circa 1,8—2 milioane persoane. O cale importantă pentru realizarea acestui deziderat este și invățămin- tul seral — profesional și liceal — îndeosebi pentru pregătirea muncitorilor calificați într-o seamă de meserii de bază — cum ar fi construcția de mașini, mașini-unelte, mecanica fină, electrotehnica etc. Pină în prezent, aceste forme de învățămînt se rezumă, cu timiditate, la una-două clase, organizate pe lingă unele școli profesionale sau licee de specialitate. Avantajele dezvoltării învățămintului seral de specialitate sint multiple. Prin creșterea ponderii pregătirii și perfecționării forței de muncă pe a- ceastă cale, se poate mări considerabil numărul persoanelor care se ca

lifică — paralel cu elevii din învățămintul de zi — folosind aceeași bază materială școlară : laboratoare, cabinete, săli de clasă, ateliere. Deloc neglijabil este și faptul că elevii de la seral, fiind sa- lariați, nu au nevoie de alte cheltuieli de școlarizare, redueîndu-se astfel simțitor cheltuielile pe elev pe toată durata studiilor. întrucît la in- vățămîntul liceal de specialitate seral vin elevi care și-au însușit deja o meserie, fie prin calificare la locul de muncă, fie prin școala profesională, se poate realiza mal eficient osmoza între învățămînt-producție- cercetare, se poate obține mult mai ușor o policalificare, în funcție de necesitățile obiective ale producției din întreprinderile unde aceștia lucrează. în plus, liceul de specialitate seral le dă elevilor posibilitatea să studieze noi realizări din domeniul științei și tehnicii.în acest context, consider ca o necesitate obiectivă generalizarea învățămintului seral pe lingă toate liceele de specialitate și, după caz, la școlile profesionale.Dezvoltarea învățămintului profesional seral implică insă șl rezolvarea cîtorva aspecte de organizare și desfășurare. Urmărind planurile și programele de studiu ale claselor noastre de seral, am remarcat că ele copiază aproape mecanic învățămîn- tul de zi, fără să țină seama de nivelul real de cunoștințe și de experiența elevilor ce lucrează în producție, de virsta lor. Unele obiecte de cultură tehnică generală — ca desen tehnic, studiul materialelor, rezistența și organe de mașini — se predau la fel ca la zi, cu toate că ele au fost însușite de liceenii seralisti încă în școala profesională. De exemplu, secția serală a liceului nostru — cu profilul „prelucrări prin așchiere" — 
e formată din elevi strungari. La o

biectul „mașini-unelte" programa insistă asupra componentelor strungului normal, pe care ei le cunosc de 5 sau 10 ani lucrind efectiv pe asemenea mașini, în loc să dea mai multă atenție strungurilor cu coman- dă-program și prelucrărilor convenționale, deci noutăților tehnice. Consider, de aceea, că ar trebui elaborate programe și manuale de specialitate specifice seralului, abordarea capitolelor făcîndu-se diferențiat, cu accent pe noutățile tehnice, pe procedee moderne de prelucrare. Apoi, după cum se știe, in școala profesională sau în cadrul calificării la locul de muncă se dă cu deosebire atenție însușirii meseriei. Ar fi deci firesc ca învățămintul liceal de specialitate seral să completeze cunoștințele de cultură generală ale tinerilor la nivelul învățămintului liceal de zi, asi- gurîndu-se astfel bacalaureaților o pregătire unitară, științifică și de specialitate. Cit privește organizarea, s-ar putea forma clase pe schimburi, pentru a nu perturba bunul mers al producției. De asemenea, s-ar cuveni studiată de către forurile de învăț.ă- mînt. posibilitatea admiterii absolvenților școlii profesionale — curs de zi — direct în anul 3 al liceului seral din ramura de specialitate respectivă, pe baza unui examen de diferențe.Așezat pe baze noi. în spiritul Programului partidului adoptat de Congresul al XI-lea, învățămintul de specialitate seral va marca o contribuție considerabilă la creșterea gradului de calificare a oamenilor muncii, la dezvoltarea plenară a capacităților lor creatoare puse în slujba înaintării țării noastre pe drumul socialismului.
Ing. Constantin BRUCIU 
directorul Grupului școlar „Unio" 
Satu-Mare

între numeroasele titluri care au văzut lumina tiparului in întimpi- narea Congresului al XI-lea al partidului se numără și Dicționarul de economie politică, apărut în Editura politică — prima lucrare de acest fel elaborată în țara noastră..Rod al muncii unui larg colectiv, alcătuit din cadre didactice de la catedra de economie politică a A- cademiei de studii economice și de la alte catedre de economie politică din Capitală și din țară, de la unele catedre economice de ramură, specialiști din institutele de cercetări sau care lucrează nemijlocit în practică, Dicționarul de e- conomie politică răspunde unei necesități de mult resimțite în peisajul literaturii economice din țara noastră. Subliniind meritele colectivului de autori, un gînd se cuvine îndreptat spre, cel care, ca membru al colegiului de redacție și coordonator din partea editurii, a consacrat elaborării dicționarului ‘multe luni de muncă încordată, ultimele ale vieții sale — prof. univ. dr. loan Zahiu.în etapa actuală, cînd opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, mărețele obiective stabilite de Congresul al XI-lea ridică înalte exigențe in fața activității economice, cind în economia noastră au loc vaste mutații calitative, devine tot mai necesară înarmarea cu temeinice cunoștințe economice. Este in afara oricărei îndoieli că activitatea în orice ramură și verigă a economiei naționale va deveni cu atit mai eficientă 'CU cit cadrele de resort, specialiștii respectivi și, în general, oamenii muncii vor cunoaște mai bine cum se manifestă legile și. categoriile economice în condițiile concrete din țara noastră și vor acționa în conformitate cu cerințele lor. Lectura Dicționarului de economie politică evidențiază capacitatea sa de a sluji ca un util instrument de pregătire economică, de perfecționare și îmReînnoiți-vă abonamentele la revista„ERA SOCIALISTĂ"Reînnoiți-vă abonamentele pentru anul 1975 la revista „ERA SOCIALISTA", revistă teoretică și social-politică a Comitetului Central al Partidului Comunist Român. Prețul unui abonament este de 72 lei anual (24 de numere) și 38 lei semestrial.Abonamentele se fac la oficiile și agențiile P.T.T.R., factorii poștali și prin difuzorii de presă din întreprinderi, instituții și de la sate.

Filarmonica „George Enescu"

De curînd s-au întors dintr-un lung turneu in Anglia filarmonica „George Enescu", condusă de Mihai Brediceanu, soliștii Ion Voicu și Valentin Gheorghiu. 14 zile în 14 orașe ale Angliei, confruntări cu un public meloman foarte exigent, bun cunoscător al valorilor din literatura muzicală universală. S-au cîntat pagini de: Brahms, Bruckner, Ceaikovski, Dumitrescu, Enescu, Paganini, Rogalski, Rahmaninov, Weber. Succesul in fața ascultătorilor, a criticilor muzicali, a presei a fost incontestabil.Iată ce scria criticul Peter Palmer intr-un ziar din Nottingham i „în concertul pe care Filarmonica 

in Angliadin București l-a dat la Albert Hall, Nottin-■ gham, Simfonia a IV-a de Brahms a avut grandoarea epică a unei nuvele clasice". „Mihai Brediceanu, care a condus simfonia fără baghetă și fără partitură, s-a a- vintat în allegro-ul introductiv, jonglînd cu elementele contradictorii și construind treptat o tensiune tulburătoare. Dar orchestra a demonstrat cu adevărat măsura posibilităților sale în tragismul aproape neîndurător cu care a parcurs variațiunile finale. cu acel tulburător solo de flaut, care constituie o parte integrantă a narațiunii". „Ion. Voicu, solistul violonist, directorul muzical al orchestrei, a dat o interpretare

bogățire a cunoștințelor în acest domeniu, corespunzător progreselor realizate de științele economice în țara noastră și pe . plan mondial.Cum este și firesc, Dicționarul de economie politică acordă o deosebită atenție problemelor economiei politice a socialismului, materialele sale fiind in cea mai mare parte legate de economia noastră socialistă. De la primele pagini se degajă efortul autorilor de a pune puternic în lumină tocmai acele e- lgmente de maximă referință pentru o economie ca a noastră, ce are drept atribute esențiale ritmul înalt, efortul statornic pentru modernizare și perfecționare în perspectiva făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării spre comunism. De pe aceste poziții sint tratate problemele promovării progresului, tehnic, prognozei. și planificării, echilibrului și optimului economic, eficien- sței-economice și formelor , ei, reproducției, venitului național și creșterii economice, ale rentabilității, cointeresării și răspunderii materiale a lucrătorilor și unităților e- conomice, ale analizei economice, în aceste probleme, ca de altfel în toate problemele dezvoltării noastre economice, sint evidențiate orientările stabilite de Congresul al XI-lea, căile de acțiune pentru transpunerea lor in practică.Cît privește problemele economiei politice a capitalismului, de asemenea amplu abordate în lucrarea de față, acceptul cade, cu deosebire, pe cele care privesc capitalismul contemporan. Coroborînd materialele respective, cititorul do- bindește imaginea reală, sugestivă a variatelor contradicții economice, sociale și politice proprii orinduirii capitaliste, care cunosc în prezent o profundă ascuțire, semnificativă pentru noua etapă a crizei generale â capitalismului.Un merit remarcabil al Dicțiqna- rului de economie politică este a- 

Concertele orchestrei
Beethovenhalleplină de sentiment, cu ritmuri flexibile, con- certo-ului de Ceaikovski".Criticul Stephen Walsh, în „The Times" aprecia, de asemenea, că „Brahms a beneficiat în permanență de o expunere clară și competentă din punct de vedere stilistic, meritul pentru aceasta revenindu-i, fără îndoială, dirijorului Brediceanu, cu înclinația ce-i este proprie pentru o gestică economică și cu sensibilitatea sa care răspîndeș- te emoții".în „The Northern Echo" se subliniază excelenta calitate a orchestrei, valoarea indiscutabilă, îndemî- narea, ușurința pianistului Valentin Gheorghiu. 

cela că se oprește stăruitor asupra fenomenelor și proceselor economice specifice țărilor în curs de dezvoltare. O pondere importantă ocupă in ansamblul volumului problematica colaborării și cooperării economice internaționale.Notabil este deopotrivă efortul autorilor de a amplasa in structura lucrării un cit mai mare volum de informații privind dezvoltarea gîn- dirii economice din țara noastră, precum și din celelalte țări socialiste. cit și din numeroase alte țări ale lumii. Valoarea formativă a lu
NOTE DEL EC TU BA

crării sporește prin articolele consacrate metodelor matematice și statistice în cercetarea economică*.''' Un real, interes pentru cei. ce acti- . vează in domeniul relațiilor economice externe prezintă anexele inserate in cuprinsul dicționarului privind monedele naționale și unitățile de măsură folosite în practica națională și internațională.Problematica bogată, racordată la ceea ce este mai pou și mai semnificativ în viața economică internă și internațională, maniera de tratare, caracterizată prin rigoare științifică, claritate și concizie reușesc să facă Dicționarul de economie politică util unui cerc foarte larg de cititori, atit celor care studiază sau predau economia politică, cît și lucrătorilor din practica economică, cursanților din diferitele forme ale învățămintului, tuturor celor care doresc să fie la curent cu teoria economică șl progresele ei, înscriin- du-1 printre aparițiile editoriale meritorii ale acestui an. în plus, se cuvine remarcat că Dicționarul de economie politică se bucură de o execuție grafică de înaltă calitate.
Ioan ERHAN

Manifestări comemorative Ia AlbacCu prilejul împlinirii a 190 de ani de la răscoala lui Horea, Cloșcă, și Crișan. în comuna Albac — județul Alba, unde s-a născut Horea, a avut loc un simpozion organizat de filiala Societății de științe istorice. Au fost prezentate un număr de 8 comunicări referitoare Ia eveni

Cu cîțiva ani în urmă, cind orchestra de tineret din Bonn concerta la București, publicul a putut aprecia seriozitatea, disciplina, rigoarea cu care tinerii muzicieni de- pănau partiturile. Tot din Bonn a venit acum orchestra Beethovenhalle. Este una dintre formațiile simfonice din R. F. Germania care, în ultimii ani, s-a afirmat în mod e- vident.Sub bagheta dirijorului Volker Wan- genheim, orchestra Beethovenhalle ne-a propus un program bine chibzuit : Richard Strauss, Beethoven. Brahms. Schumann, pagini „clasice" foarte cunoscute, care puteau dezvălui soliditatea pregătirii mu- zicienilor-interpreți: a- poi Raoșod'a a II-a de Enescu și în primă audiție Schite simfonice de Alois Zim

mermann. Nu este nevoie să mai subliniem că, atunci cind apreciem valoarea u- nei astfel de orchestre, ștacheta de la care pornim este la „înălțime". „Beethovenhalle" știe ce este aceea „disciplina muzicii", este un ansamblu care depășește dificultățile tehnice ale oricărei partituri, care cintă corect de la „prima vista". Astfel, au fost firești acele sonorități pline ale Eroicei beet- hoveniene, ale Simfoniei a IV-a de Schumann, construcția clară a momentelor culminante, desenarea punților, marcarea dezvoltărilor. Mai puțin însă a reușit această orchestră să trezească interes publicului printr-o tălmăcire personală.Un succes incontestabil l-a avut pianistul Hans Richter Haaser,

Ediția a Il-a a Micului dicționar filozofic, rod al activității unor specialiști in diferite ramuri ale filozofiei și discipline limitrofe (economie politică, psihologie, pedagogie. sociologie), urmărește să prezinte ceea ce este esențial în domeniul filozofiei de la constituire și pină astăzi, să ofere o sinteză, din perspectiva filozofiei marxiste, a cercetărilor de specialitate în acest domeniu și mai ales a problematicii prezentului, o imagine obiectivă a evoluției diferitelor discipline filozofice și categorii ale gîn-

dirii .maipțistr», Lucrarea se constituie,’ așțfql, ca un instrument de lucru util, atit pentru specialiști, , ...cit și pentru un cerc mai larg de ci- r.-r-titOrt? 'Confruntarea intre cele două ediții, apărute în Editura politică, la un interval de cinci ani, evidențiază sensibilele îmbunătățiri aduse recentei ediții.Este de menționat, mai întîi, efortul autorilor de a depăși anumite goluri teoretice, fie prin mutarea centrelor de interes spre orientări și curente de mare circulație în discuțiile contemporane, fie prin corectarea unor deficiente manifestate anterior. Astfel, sint mal larg oglindite problemele de antropologie, de filozofia științei (cu deosebire cele de epistemologie, metodologie și de logică a științei), probleme ale culturii spirituale și ale e- ducației etc.O serie de termeni existenți anterior în dicționar au fost totalmente reformulați sau apar in formulări sensibil îmbunătățite. Schimbările s-au făcut pe linia îmbogățirii informației și a creșterii exactității, pe linia adîncirii analizei și a nu-

mentele de la 1784—1785 in ținutul Zarandului. Filiala Arhivelor Statului din Alba Iulia a organizat o expoziție de documente pe tema : „Lupta maselor populare din județul Alba pentru libertate socială și independență națională, pentru socialism". (Ștefan Dinică).

muzician ce ne aduce aminte de Kempff și Gieseking — care la virsta de peste 60 de ani a reușit să facă demonstrația unei interpretări pline de e- nergie, de dinamism, cu forța dramatică necesară dificilului Concert nr. 2 de Brahms. Și încă un moment reușit al orchestrei din Bonn : prezentarea Schițelor pentru orchestră — „Liniște și revenire" de Zimmermann, unul dintre cei mai redutabili compozitori germani ai secolului . XX. O lucrare de mare finețe, un fel de „clepsidră" cu sonorități impresioniste, în care „surdina" dă cea mai mare intensitate, o lucrare in care se murmură un freamăt nostalgic. o chemare, o dorință de împlinire;.
Smaranda 
OȚEANU

A DOUA EDIȚIE
anțărilor, a accentuării argumentării și totodată a micșorării ponderii criticii verbale in favoarea celei de conținut. Prin toate acestea, e- diția nouă a ciștigat in rigoare științifică și forță de argumentare.în spiritul cerinței de a lărgi dialogul, de pe poziții marxiste ferme, cu diversele școli și curente contemporane, au fost incluse personalități ale științei secolului XX, precum și figuri de filozofi, asupra cărora s-a concentrat in ultimul deceniu interesul discuțiilor (L. Althusser, M. Foucault, Fromm, L. Goidmann, H. Marcuse, M. Mc. Lu- han, Pius Servien, Școala de la Frankfurt), accentul căzînd, după cum se observă, pe o seamă de gin- ditori apropiați de'marxism și care au avut un rob important în dezn voltarea creatoare a problemelor filozofice. După reguli similare de selecție sint prezentate și personalitățile reprezentative pentru filozofia românească. Dincolo de unele omisiuni, care vor fi. desigur, suplinite in ediții viitoare, apare evidentă preocuparea pentru-valorificarea marxistă a tezaurului gîndirii naționale, pentru reliefarea tradițiilor ei înaintate, a meritelor unor gînditori în promovarea progresului atit pe planul cunoașterii, cit și pe plan social- politic.în reeditări ulterioare, ar putea constitui, de asemenea, obiect de preocupare și înlăturarea unei a- numite lipse de unitate în definirea unor termeni cuprinși în diverse articole înrudite sau corelate prin tematică.Astfel, la termenul de existență, pe lingă indicarea că el reprezintă ființa, totalitatea a ceea ce ființează, intervine precizarea că „în filozofia marxistă existența ’ înseamnă
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ROMANIA-FILM prezintă pe Alain Delon, Simone 
Signoret, Renato Salvatori în

„Ferma susp

Coproducție franco-italiană. Regia : Jean Chapot.

ființarea social-istorică a omului" (p. 192). Trecind însă la termenul de ființă, dicționarul, după ce lămurește diferitele sale accepțiuni in istoria filozofiei, menționează că, „in filozofia marxistă, ființă semnifică existența" (p. 207). O primă nedumerire, în fața căreia se găsește cititorul doritor să afle cu precădere înțelesul termenului de existență in filozofia marxistă.Observații asemănătoare s-ar putea face urmărind familia categoriilor : mișcare, devenire, dinamism, dezvoltare, progres sau familia categoriilor determinismului etc.Concluzia care se impune este necesitatea unui efort mai accentuat de unificare, de corelare, efort care ar putea fi susținut eventual și de organizarea unor dezbateri științifice prealabile care să permită stabilirea convergențelor și deosebirilor cuvenite.•• Pentru realizarea acestui deziderat,.credem .,că ar fi bine ca familiile ide termeni să fie revăzute de același autor.în fine, este de observat că cele mai puține îmbunătățiri în noua ediție a dicționarului le-au înregistrat categoriile fundamentale ale filozofiei marxiste, cu deosebire cele referitoare la teoria generală a existenței și a cunoașterii. Este un neajuns care reflectă, de fapt, stadiul cercetărilor de specialitate, constituind astfel un apel la întregul nostru front filozofic, pentru orientarea efortului creator și în a- ceastă direcție.Un dicționar este o etapă în creația unei epoci și este sau ar trebui să fie o măsură a acestei creații. Privind la „Micul dicționar filozofic" ca la o etapă a creației noastre filozofice, trebuie să conchidem că el este o realizare meritorie, un început promițător pentru punerea bazelor unei lexicografii filozofice de amploare enciclopedică.
Călina MARE
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CULTURAL '
ÎN SPRIJINUL ÎNSUȘIRII 

DOCUMENTELOR
CONGRESULUI AL XI-LEAîn șirul manifestărilor cultural- educative și politice de masă ce se desfășoară în județul Sălaj, în scopul însușirii și aprofundării conținutului documentelor Congresului al XI-lea al partidului și al mobilizării maselor largi de oameni ai muncii in munca pentru îndeplinirea mărețelor obiective stabilite de Congres, se numără și expunerile pe tema „Semnificația istorică a Congresului al XI-lea al P.C.R.", susținute de membrii biroului comitetului județean de partid. Asemenea manifestări au avut loc în localitățile Zalău, Cehu- Silvaniei, Jibou, Hțda. Ileapda. Ip, Crasna, Șimleu-Silvaniei etc. (Gh. 
Rusu). . „ ,

★Casa orășenească de cultură Tg. Secuiesc, în colaborare cu comitetul orășenesc U.T.C., a inițiat un amplu concurs gen „Cine știe cîștigă" cu participarea tinerilor muncitori ai platformei industriale a orașului (întreprinderea de șuruburi. întreprinderea de confecții, întreprinderea de amidon), precum și a elevilor liceelor și școlilor profesionale din oraș. Concurenții vor trebui să răspundă la o serie de întrebări avînd ca temă prevederile documentelor Congresului al XI-lea al partidului, cit șî la întrebări care vizează verificarea cunoștințelor de cultură generală, de etică și achitate ale participanților. (Geza TomBri).
COLOCVIUL 

UNIVERSITĂȚILOR 
POPULAREîn scopul perfecționării sistemului de educație a adulților, sub egida consiliului județean al Frontului Unității Socialiste, cele 13 universități populare din județul Botoșani au început recent un ciclu de acțiuni ce se vor desfășura sub forma unor colocvii. Deschiderea a- cestor activități s-a făcut în cadrul Universității populare Botoșani printr-o dezbatere cu tema „Forme, și mijloace de educație folosite de universitățile populare". Au participat conducerile tuturor universităților populare din județ, lectori și cursanți. (Munieanu Mihai).

„DELTA" LA VASLUILa Vaslui a avut loc vernisajul expoziției „Frumuseți naturale și elemente acvatice din județul Tul- cea", organizată de Muzeul Delta Dunării, in colaborare cu Comitetul județean Vaslui pentru cultură și educație socialistă. Expoziția, găzduită la complexul muzeistic din orașul de reședință al județului, redă aspecte ale faunei din județul Tulcea, cu precădere din Deltă. (Crăciun Lăluci),
COR SEMICENTENARCorul cadrelor didactice din Satu- Mare și-a sărbătorit jubileul a 5 decenii de rodnică activitate cultu- ral-artistică. în cadrul adunării festive, prilejuite de acest eveniment, la care a participat tovarășul loan Foriș, prim-secretar al comitetului județean de . partid, veterani ai corului și alțl animatori ai formației au evocat succesele repurtate de-a lungul deceniilor de corul sătmărean, contribuția valoroasă la educarea maselor in spiritul dragostei față de patria socialistă și Partidul Comunist Român. Spectacolul jubiliar prezentat în continuare a cuprins cîntece cu profund mesaj patriotic și închinate partidului, prelucrări folclorice și alte creații din bogatul repertoriu al acestui cor. (Octav Grumcza).
„OLTULE CE CURGI 

LA VALE"în zilele de 14 și 15 decembrie, la Drăgănești-Olt și Slatina a avut loc cea de-a doua ediție a festivalului de doine și balade intitulat sugestiv „Oltule ce curgi la vale". Au luat parte participant din 8 județe ale țării : Vîlcea, Dolj, Gorj,- Tulcea, Dîmbovița, Teleorman, Mehedinți și Olt. Celor mai buni con- curenți li s-au inmînat diplome și premii. (Emilian Rouă).
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Excelenței Sale 
locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE

Președintele Consiliului Militar Suprem, 
Șef al statului NigerCu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a proclamării Republicii Niger, vă adresez, în numele poporului și guvernului român, precum și în numele meu personal, cele mai călduroase felicitări, iar poporului nigerian prieten urări de noi succese în dezvoltarea liberă și independentă a țării sale.Folosesc acest prilej pentru ă-ml exprima convingerea că Republica Socialistă România și Republica Niger își vor intensifica eforturile pentru a întări și extinde relațiile de colaborare dintre ele, spre beneficiul popoarelor, român și nigerian, al. cauzei păcii și înțelegerii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Cronica zilei Primire la primul ministru al guvernului

Excelenței Sale
domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaProfund mișcat de cuvintele emoționante pe care Excelența Voastră 
șl doamna Ceaușescu au binevoit să mi ie adreseze cu ocazia încetării din viață a soției mele, vă rog să primiți expresia recunoștinței mele celei mai profunde.

La invitația ziarului „Scinteia", tovarășul Igor Nikolaevici Medvedev, vicepreședinte al Agenției de presă „Novosti", a făcut o vizită de documentare în tara noastră.Ziaristul sovietic a vizitat unități economice și de invățămint din Capitală și județul Cluj, a purtat convorbiri la Comitetul județean Cluj al P.C.R.. Consiliul Culturii și Educației Socialiste, ziarul „Scinteia". A- gerpres și Radioteleviziunea Română. s-a întîlnit cu ziariști români.Ziaristul sovietic a fost, de asemenea. primit la C.C. al P.C.R. de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. La întrevedere a participat Alexandru Ionescu, re- dactor-șef al. ziarului „Scinteia".
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe și cooperării din Republica Niger, căpitan Moumouni Djermakoye Adamou, cu ocazia Zilei naționale a acestei țări.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, a primit, marți, pe Ferei- dun Mahdavi, ministrul comerțului din Iran, care participă la lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei mixte ministeriale româno-iraniene pentru cooperarea economică și tehnică, ce se desfășoară la București.Cu acest prilej, a avut loc o convorbire, în cadrul căreia au fost relevate cu satisfacție bunele relații româno-iraniene, subliniindu-se rolul determinant pe care l-au avut în dezvoltarea acestora întîlnirile și înțelegerile dintre președintele Nicolae Ceaușescu și șahlnșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. Au fost examinate căile și mijloacele pentru extinderea și adîncirea colaborării economice dintre România și Iran, în interesul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.La primire, desfășurată tntr-o atmosferă cordială, prietenească, au participat Ion Pățan, viceprim-mi-

nistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Nicolae Doi- caru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, Ion St. Ion, secretar general al guvernului. Au luat parte Alexandru Boabă, ambasadorul României la Teheran, și Aii Reza Bahrami, ambasadorul Iranului la București.După întrevedere, primul ministru al guvernului a oferit un dejun onoarea ministrului iranian.
★în aceeași zi, ministrul iranian comerțului a avut întrevederi Mihail Florescu, ministrul industriei chimice, și loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele.în cadrul intîlnirilor au fost abordate probleme de interes reciproc, exprimîndu-se totodată satisfacția pentru bunele relații de colaborare și cooperare statornicite în aceste domenii între România și Iran.

iii
al 

cu

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

CU PROFUNDĂ CONSIDERAȚIE

♦Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu. a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului de externe al Greciei, Dimitrios Bitsios, pentru felicitările transmise cu prilejul numirii sale în această funcție.
Mesaj adresat Președintelui RepubliciiAdunarea națională bisericească, întrunită în ședință de constituire pentru perioada 1974—1978 și în ședință anuală de lucru, a adresat . o telegramă președintelui Republicii So- . claliste România, Nicolae Ceaușescu, în care, în numele ierarhilor,, preoților și credincioșilor ortodocși din cuprinsul patriarhiei române, sînt exprimate sentimente de înaltă stimă și profund devotament.Dorim să Vă mărturisim marea satisfacție a obștii clericilor și mirenilor bisericii ortodoxe române, se sc fe în telegrama semnată de pa-, triarhul Justinian, pentru progresele realizate de poporul nostru în toate sectoarele de muncă în timpul celor 30 de ani de la eliberarea patriei de sub dominația ■ fascistă, în unire indestructibilă și însuflețire patriotică nestăvilită.

Vă asigurăm că toți credincioșii ortodocși de pe întinsul plaiurilor strămoșești, formînd un singur corp cU întregul popor român, mîndru de originea și trecutul său eroic, conștient de legitimitatea trăirii și dăinuirii în cuprinsul hotarelor țării sale și hotărit să-și ducă viata în bună înțelegere și cooperare frățească cu celelalte popoare ale lumii, vor munci, și în viitor cu elan și încredere nezdruncinată pentru continua înflorire a patriei noastre iubite, pentru sprijinirea activității multiple a Frontului Unității Socialiste, la care Biserica ortodoxă Română a aderat împreună cu toate cultele religioase din republica noastră pentru propășirea spirituală și materială a poporului român și pentru biruința definitivă a păcii în lumea întreagă.

R. P. BULGARIA

Gara prieteniei

împlinirea a 100 de ani de la înființarea Muzeului de artă populară al Republicii Socialiste România — instituție de recunoscut prestigiu — a fost marcată marți prin mai multe manifestări jubiliare, la care au luat parte reprezentanți ai organelor municipale de partid și de stat, personalități ale vieții noastre artistice, cercetători și muzeografi.în sala mică a Palatului Republicii a avut loc ședința festivă, în cadrul căreia directorul muzeului aniversat, Tancred Bănățeanu, a trecut în revistă etapele parcurse de această instituție, rodnica sa activitate desfășurată în domeniul colecționării, cercetării, păstrării și ' valorificării unui prețios patrimoniu. Reprezen-

ziune și hotărîre pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și al comunismului în România.Colectivul Muzeului de artă populară al Republicii Socialiste România vă încredințează, tovarășe secretar general, că va munci cu și mai multă rîvnă pentru a aduna și păstra cu cea mai mare grijă comorile de frumusețe create în decursul veacurilor de talentatul nostru popor, aducîndu-și prin aceasta contribuția la educarea patriotică și artistică a oamenilor muncii, și îndeosebi a tineretului, la sporirea prestigiului în lume al scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.

☆George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea, ministrului afacerilor externe al Japoniei, Kuchi Miyazawa, ca răspuns la . mesajul de felicitare trimis acestuia cu ocazia numirii în actuala funcție.
★Marți dimineața a sosit în Capitală o delegație, de activiști ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez, condusă de tovarășul Piotr Stecko, adjunct al șefului Secției Administrative a C.C. al P.M.U.P., care, la invitația C.C. al P.C.R., efectuează o vizită pentru schimb de experiență în țara noastră.La sosire, pe aeroportul , Otopeni, delegația a fost salutată de Stefan Kiss, secretar general al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid. A fost de față Edward Rokicki, consilier al Ambasadei R.P. Polone la București.

★Cu prilejul turneului pe care l-a întreprins în țara noastră ansamblul artistic „Mansude" din Phenian, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Pak Zung Guc, a oferit, marți seara, o recepție.Au luat parte Dumitru Ghlșe și Ion Dodu Bălan, vicepreședinți ai Consiliului Culturii și Educației So-, cialiște, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Turcuș și Constantin Potîngă, adjuncți de șef de secție la C.C. al P.C.R., Ion Botar, secretar general al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, reprezentanți ai uniunilor de creație, personalități ale vieții culturale și artistice, ziariști.A fost de față Cean Ceăl, adjunct al ministrului culturii din R.P.D. Coreeană.

Excelenței Sale domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIMulțumindu-vă pentru călduroasele felicitări și sincerele urări pe care ați binevoit să mi le adresați cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru, mă folosesc de acest prilej pentru a vă exprima profunda mea convingere •.............................. .. .țările noastre se prietene, pentru lumea întreagă. că relațiile tradiționale de prietenie și cooperare dintre vor dezvolta și mai mult, spre binele popoarelor noastre pace și securitate în regiunea Balcanilor, în Europa și în

C CARAMANLIS
Prim-ministru al Greciei

Excelenței Sale domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România BUCUREȘTI Vă mulțumesc în modul cel mai sincer pentru felicitările cordiale adresate cu ocazia numirii mele în funcția de prim-ministru al Japoniei, împărtășesc convingerea exprimată în mesajul dumneavoastră și voi fi bucuros să acționez în acest scop.

TAKEO MIKI
Prim-ministru al Japoniei

A

întoarcerea din Franța a delegației
Marii Adunări Naționale

Moderna clădire, din sticlă și beton, a Ministerului Transporturilor, situată în plin centrul Sofiei, este legată, din acest an, prin noi fire cu punctele de frontieră ale căilor ferate bulgare și cu centrul de dispecerat din Plovdiv. în birourile conducerii ministerului și la cîteva dintre direcțiile generale, coordonatoare ale deplasării , mijloacelor de transport feroviar, auto și naval, aceste fire sînt conectate la mici e- crane care îngăduie a se cunoaște în orice clipă situația încărcărilor și descărcărilor din gările de frontieră și din porturi, circulația containerelor și intrarea sau ieșirea mărfurilor de importexport.Una din informațiile recepționate din Ruse pe aceste ecrane anunța, nu de mult, trecerea peste Dunăre a ultimelor locomotive Diesel e- lectrice livrate de u- zina „Electroputere"- Craiova, din cele 10 contractate de Bulgaria pe anul 1974. Cu acestea, pe drumurile feroviare ale Bulgariei circulă, în prezent, 110 locomotive Diesel electrice și hidraulice românești, • mașini care se bucură de cele mai frumoase a- precieri din partea specialiștilor bulgari.în genere, relațiile româno-bulgare in domeniul transporturilor, ca, desigur, și in celelalte domenii, sînt tot mai ample și diversificate. Despre a- cestea ne-a vorbit, cu prilejul vizitei pe care am făcut-o la

Ministerul Transporturilor, în ziua în care a fost anunțată oficial constituirea Complexului național de transport al Bulgariei, adjunotul ministrului transporturilor, Emil Zahariev :— Trebuie să subliniez, în primul rînd, că sintem pe deplin mulțumiți de relațiile pe care le avem cu specialiștii români. în- tr-adevăr, baza noastră de transporturi feroviare dispune de tehnică livrată din
CORESPONDENȚA 

DIN SOFIA

România și, în cadru) acesteia, de peste o sută de locomotive Diesel. Dar tot atît de bine cooperăm și în producția de vagoane : primim osii din România și livrăm vagoane descoperite și cisterne. Am făcut multe lucruri in comun pentru îmbunătățirea activității la punctele de frontieră. Avem o stație de frontieră comună, Ruse, și, de cu- rînd, am căzut de a- cord să mai creăm încă o stație comună pe teritoriul României, cu ocazia construirii Complexului hidrotehnic Nicopol- Turnu-Măgurele.Recent, am semnat o convenție de colaborare tehnico-științi- fică, în programul căreia sînt incluse o serie de teme de cercetare de interes comun, cum ar fi elaborarea acestui sistem automatizat de informații, tovarășii ro

mâni avînd, ca și specialiștii noștri in acest domeniu, o bogată experiență. O altă temă este legată de crearea și dezvoltarea sistemului unic de transport containerizat, al cărui stat major se află la București și în a cărui bună funcționare sintem cu toții interesați.De altfel, despre bunele și strinsele relații care există între specialiștii în transporturi din cele două țări își propune să vorbească și filmul documentar „Gara de frontieră" cu care Bulgaria intenționează să participe,, in 1975, la Festivalul internațional al filmelor cu tematică feroviară din Elveția. Autorul scenariului, Ilia Iurukov, directorul Direcției de propagandă din Ministerul Transporturilor, ne-a relatat că tema principală a filmului . său este prietenia dintre cele două popoare, ilustrată prin activitatea comună a lucrătorilor din transporturile celor două țări desfășurată in gara internațională Ruse.Iată de ce, de mai multe zile, în incinta gării feroviare internaționale a orașului Ruse, toate sau a- proape toate operațiunile de zi și de noapte ale lucrătorilor români și bulgari aflați aici se desfășoară la lumina reflectoarelor cinematografiei bulgare. Primul tur de manivelă la filmul „Gara de frontieră" — gara prieteniei a fost dat.
C. AMARIȚE1

tanti ai unor ihStitutii.l;'?eURurgl'e! Și-; h *organizații obș’t&Șii ••&«'■• adus"4tilultili“/ "‘M i; ...... .. ......(ju același prilej, in rotonda sălii,•
"■' ■mici Ș Palatului .Republicii, .'s-a jdțiȘ-.'’ chis o expoziție care' oglindește’ pe larg istoria muzeului. De asemenea, acestui' eveniment îi este consacrată și sesiunea științifică „Limbajul artei populare", precum și expoziția „Obiceiuri populare de iarnă", care se va deschide azi, la Galeriile de artă ale municipiului București din strada Academiei nr. 15. (Dumitru Tîrcob).

lor muzeului ceriVeAăr’.'"1"'1' '•“ în încheierea ședinței s-a dat citi-,’ re textului unei telegrame adresate secretarului general_ al partidului, tovarășul Nicolae ‘Ceaușescu, de către colectivul muzeului, în care se spune, printre altele : întruniți în ședință festivă cu prilejul aniversării a 100 de ani de lâ constituirea primei colecții a Muzeului de artă populară al Republicii Socialiste România și însuflețiți de imensa bucurie'a realegerii dumneavoastră ca secretar general al Partidului Comunist Român, ne exprimăm încă o dată, cu aceeași fermitate, profundul nostru atașament față de partid, față de tot ce întreprindeți, tovarășe. Nicolae Ceaușescu, pentru binele patriei, al poporului, conducîndu-ne cu clarvi-

★Marti Ia amiază a. spșiț^în , Capi- talăS' o delegație a Erphtului.’ .ălllm- ' -citoresc Antidictatoriăb’; (AiE.M.Ț /diiț -Grecia, formată din Ijfffiluțhș Vșisi.-ț.,. l'-lisi^i Galănopulos BabiS; >membri-âiComitetului ~ ~la invitațiaU.G.S.R. va noastră.La aeroportul international Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășii Pavel Ștefan și Larisa Munteanu, secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R.
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Central al A.E.M., care Consiliului Central al efectua o vizită în țara
(Agerpres)

sănătății noastre
(Urmare din pag. I)atingerea acestui nivel se vor putea satisface într-o largă măsură solicitările populației în acest domeniu. Un însemnat efort material se face pentru dotarea și completarea dotării cu utilaje si aparate medicale a unităților spitalicești, majoritatea realizate de industria noastră constructoare de mașini, angrenată din ce în ce mai mult într-o continuă diversificare, modernizare și perfecțidnare a acestor produse. Ți- nînd seama de structura morbidității actuale, de tendințele evolutive pentru viitorul apropiat, se va da o atenție deosebită dotării moderne a asistentei de urgentă, secțiilor de a- nestezie-terapie intensivă și reanimare. investigațiilor, tratamentului afecțiunilor cardiovasculare și tumo- rale.Va continua, de asemenea, acțiunea de îmbunătățire a condițiilor de acordare a asistentei medicale în mediul rural, prin fonduri sporite din bugetul statului în vederea susținerii efortului material propriu rezultat din contribuția voluntară. Se prezumă că în felul acesta vor fi realizate circa două sute de dispensare medicale rurale.Dezvoltarea bazei materiale trebuie să fie însoțită și de o Creștere corespunzătoare, numerică și calitativă, a cadrelor. Astfel, pentru dezvoltarea bazei materiale a învăță- mintului sanitar mediu, liceal și postliccal, rețeaua existentă va fi completată cu trei școli noi, iar alte două se vor extinde, creîndu-se condiții pentru pregătirea a șase-șapte mii cadre medii sanitare anual. Va crește și numărul studenților. Dacă în 1971 s-au primit în facultățile me- dico-farmaceutice 1 500 de studenti, în prezent și în anii cincinalului viitor 2 400 vor fi primiți în anul I circa de studenți.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
DIN 17 DECEMBRIE 1974

LAEXTRAGEREA I : 85 47 61 39 6420 1 48 50 37 87 76EXTRAGEREA a Il-a i 81 23 7027 56 31 14 34 73 86 32 52EXTRAGEREA a III-a : 36 33 6320 67 87EXTRAGEREA a IV-a : 86 50 5461 84 29EXTRAGEREA a V-a : 66 78 13 1980 77Fond general de cîștiguri : 1 299 200 
lei.

Sosirea in Capitală a unei delegații a Comitetului Național 
ică din R. P. UngarăAu fost de față reprezentanți ai Ambasadei R.P. Ungare la București, în aceeași zi, la Consiliul' Național pentru Știință și Tehnologie au început convorbirile oficiale cu privire la intensificarea colaborării și cooperării . in domeniul cercetării științifice și dezvoltării tehnologice și stabilirea în acest scop a planului de colaborare pe anul 1975. Totodată, oaspeții au vizitat unități de cercetare din Capitală.

pentruLa invitația Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, marți a sosit la București o delegație din Republica Populară Ungară, condusă de tovarășul Miklos Ajtai, președintele Comitetului Național pentru Dezvoltare Tehnică.La sosire, pe aeroportul Otopenl, oaspeții au fost întîmpinați de loan Ursu, președintele C.N.Ș.T., și alte persoane oficiale.

Delegația Marii Adunări Naționale, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, președintele M.A.N., care a făcut o vizită oficială în Franța, la invitația Adunării Naționale ~ ceze, s-a ' . ' ' ' 'delegație au făcut parte brescu, . . ” ’ 'popular al județului Suceava, Letay Lajos, redactor-șef al revistei „Uiunk", secretar al Comisiei permanente pentru 'invățămint, știință și cultură a M.A.N., Ion Roman, vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, membru al Comisiei permanente pentru învățămînt, știință și^illtUră,:. Iulia Pașca, director al întreprinde- • rii textile .„I iunie" '.din lamembru al Comisiei permanente e-r^-fimembri mi' ambăsadei. conomico-financiare, Mihai Dumitru,

Fran- inapoiat în Capitală. Din Miu Do- președintele Consiliului
director general al întreprinderii de autoturisme Pitești, membru al Comisiei permanente pentru politică externă.La sosire, pe aeroportul Otopeni erau prezenți Maria Groza, vicepreședinte al M.A.N., președinți ai unor comisii permanente, deputați, alte persoane oficiale.' A fost prezent Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București.

☆La aeroportul „Le Bourget", delegația a fost condusă de Franțois le Douarec, prim-vicepreședinte al A- dunării Naționale Franceze, de depu- i.ntați și funcționari superiori xJin.pșr- . lamcntii] francez.’■■■.'-■A fost’-prezent -ambasadorul Romă- ■ ..miel la Paris^'.Const-antin Flitan,;alți ’.
_____i mrnbb td «(Agerpres)

R. P. UNGARĂ

Cupolele argintii

Conferință de presă la Ambasada
Republicii Vietnamului de SudLa sediul Ambasadei Republicii Vietnamului de Sud din București a avut loc, marți la amiază, o conferință de presă cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud. Au participat reprezentanți ai ziarelor centrale, Agenției române de presă „Agerpres'*, Ra- dioteleviziunii, ai altor publicații, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe și ai Ministerului Apărării Naționale, Au luat parte, de asemenea, atașați militari, aero și navali, precum și corespondenți ai presei, străine la București.A fost prezent C. Paraschivescu Bălăceanu, vicepreședinte al Comi-

tetului national de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.în cadrul conferinței, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud. Lam Van Luu, a relevat deosebita însemnătate pe care a avut-o crearea Frontului Național de Eliberare pentru lupta poporului din Vietnamul de sud și a evocat succesele înregistrate de populația din Vietnamul de sud pe multiple planuri, sub conducerea F.N.E. și a Guvernului Revoluționar Provizoriu. G:R.P„ Lam recunoștința nist Român, mân pentru torul efectiv vietnameze în lupta sa dreaptă.
în numele F.N.E. și Van Luu a exprimat fată de Partidul Comu- guvernul și poporul ro- sprijinul prețios și aju- acordate populației sud-:

PE AGENDA SPORTURILOR DE IARNA

AZI, DESPRE SCHI
© Aproape peste tot, zăpadă favorabilă schiului • Primele 
competiții, pe pîrtiile din Poiana Brașov e Ianuarie '75 — 
„lună de vîri” 1

campionatelor naționaEe deA nins — în general, din abundență — nu numai în localitățile montane, ci aproape peste tot în țară, iar temperatura s-a situat sub „cota înghețului". Putem spune deci că sezonul sporturilor de iarnă a început. Pe plan local, precum și la centru, forurile sportive — preocupate din vreme de întocmirea planurilor de activitate pentru sezonul 1974—1975 — au trecut la organizarea primelor competiții.Despre activitatea la schi, în general despre calendarul F.R.S.B., am aflat noutăți de la antrenorul federal, prof. Ion Berindei. Duminică, sure exemplu, vor avea loc „Cupa Cristianul Mare" (probe alpine) și „Cupa 30 Decembrie" (probe de fond) — ambele pe pîrtiile din Poiana Brașov. La sfirșitul ultimei săptămini a acestui an sînt programate — în decorul minunat al Predealului — tradiționalele concursuri de deschidere pentru toate probele de schi (alpine, fond și sărituri). Sezonul de schi se va lansa din plin în prima lună a noului an. Marea majoritate a competițiilor respective au ca loc de desfășurare binecunoscutele stațiuni montane Sinaia, Predeal, Poiana Brașov. Cîteva însă

pentru schiori e A fost definitivat calendarul 
schi, bob, sanie și biatlonvor fi găzduite la Fundata, Miercurea Ciuc și Rișnov. Iată și datele campionatelor naționale : alpine — 21—23 februarie, la Poiana Brașov (pentru juniori), 7—9 martie în Paring (pentru seniori) ; fond — 21—23 februarie, la Vatra Dornei (juniori), 7—10 martie, in Bucegi (seniori) ; la sărituri — la Predeal _ •(juniori) și 23 februarie biatlon — la ~ 25—26 ianuarie 1—2 februarie 10—1.1 februarie 25—26 ianuarie bruarie (seniori), tot la Sinaia.

★Bucureștenilor amatori de sporturi de iarnă le mai comunicăm că întreprinderea economică de administrare a bazelor sportive (I.E.A.B.S.) a deschis — ca în fiecare an — un centru de închiriere a materialelor și echipamentului sportiv la Stadionul Republicii (intrarea Puțul cu Apă Rece). Aici se pot închiria schiuri, bocanci, pulovere, mănuși, hanoracuri, căciulite și pantaloni de schi. Magazia este deschisă zilnic, în afara duminicilor și a sărbătorilor legale, între orele 10—13 șl 16—20.

16, februarie (seniori) ; Poiana Brașov — (seniori și tineret), (juniori) ;(la . Sinaia) ; sanie — (juniori) și 1—2 fe-bob

prin str.pulovere,

PE MICUL BCM LA SFÎKȘ8T DE SĂPTĂMîNĂSîmbătă, 21 decembrie. Ora 13,05 — Hochei pe gheață : U.R.S.S. — Cehoslovacia (transmisiune directă de la Moscova). Ora 16,45 — „Fotbal 1974 în imagini" (partea, a Il-a). în cuprins : secvențe din meciurile Eiend- hoven—Ajax, Ujpest—Bayern, Feyenoord—Stuttgart. Celtic—Atletico, Steaua—O.F.K. Beograd, Franța— România, R.F.G.—Ungaria, Brazilia— România, Borussia—Milan, Argentina—România și altele.

Duminică, 22 decembrie. Ora 15,30 — „Fotbal 1974 in imagini" (partea a III-a). în cuprins : secvențe din meciurile Bayern—Atletico, România— Grecia, Iugoslavia—Anglia, Olanda— România. Real—Barcelona. Tottenham—Feyenoord. Magdeburg—Milan, Polonia—Brazilia, Danemarca—Spania, România. Steagul „U“ .. ...............................F.C. Koln, Scoția—Spania și altele.
R.F.G.—Olanda, Danemarca— roșu—Besiktas, Craiova—Atvidaberg, Dinamo—

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HOCHEI. „Cupa campionilor 

europeni"• La Budapesta s-a disputat meciul retur dintre echipa locală Fe- rencvaros și formația franceză St. Gervais, contînd pentru „Cupa campionilor europeni" la hochei pe gheată — ediția 1974/1975. Hocheiștii maghiari au obtinut victoria cu scorul de 6—2 (2—1, 4—1, 0—0) și s-au calificat pentru turul II al competiției. în primul joc, Ferencvaros a ciștigat cu scorul de 7—0.
*• Echipa reprezentativă de hochei pe gheată a Poloniei și-a început turneul în Cehoslovacia jucînd ia Preșov cu selecționata secundă a tă- rii-gazdă. Hocheiștii polonezi au obtinut victoria cu scorul de 5—2 (3—1, 0—0, 2—1).

BOX. Campionatele Africii
8 Campionatele cii au luat sfirșit mai multe titluri gate de pugiliștii au intrat in posesia „Cupei Nasser". Echipa Nigeriei a cucerit 2 medalii de aur. iar echipele Kenyei. Republicii Arabe Egipt, Tunisiei și Camerunului au lie de aur.

TENIS. Brazilia — Argentina, 
în „Cupa Davis"® Meciul Brazilia—Bolivia, disputat la Sao Paulo în cadrul zonei sud- americane a „Cupei Davis" (ediția 1974—1975), s-a încheiat cu scorul de5— 0 în favoarea brazilienilor. Ultimele două partide de simplu s-au încheiat cu următoarele rezultate : Edson Mandarine—Ramiro Benavides6— 3. 10—8. 6—8, 6—1; Thomas Koch- Eduardo Gorostiaga (forfait, jucătorul bolivian acuzind o întindere musculară). în turul următor, echipa Braziliei va întâlni, tot la Sao Paulo, selecționata Argentinei.

de

în nordul Ungariei, pe malul drept al Tisei, se află amplasat unul dintre cele mai mari și Thai moderne combinate chimice din țară. Oamenii îl denu- mesp’ ‘."Simplu; -Ț;y,K. (Tiszai yegyi ’ Kombi- naț),.' adiCă-Combinatul chimîh/ds'pe Tisa. Materia’ primă ce o folosește o constituie gazul metan.De curînd am vizitat combinatul, în cadrul căruia funcționează o fabrică de îngrășăminte chimice cu un conținut de peste 20 la sută azot, precum și alte unități. Ceea ce ne-a determinat cu deosebire să facem această vizită a fost evenimentul intrării in probe tehnologice a fabricii de etilenă din perimetrul marii întreprinderi.Andor Huszar, directorul combinatului, ne informează că această fabrică se numără printre cele mai, mari și mai moderne unități de același gen din centrul Europei. După efectuarea probelor tehnologice, noua întreprindere va fi dată in exploatare (în vara anului viitor) cu întreaga capacitate de producție — de. 250 000 tone pe an. Interlocutorul nostru arată că pe lingă cele un sfert de milion de tone de etilenă această întreprindere, pentru care s-au făcut investiții de

circa 6 miliarde fo- rinți, va mai realiza anual și 125 000 tone de propilenă. Jumătate din producția de e- tilenă a fabricii va fi exportată, iar restul va fi- transporta^jg^n.. condUctălă' Kazincbșr- cika, unde — cu o în- vestiție-de’Tl milîaj’de forinți — ăh construiește o mare fabrică de PVC.în ce privește combinatul în ansamblu,
CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA

este demn de reținut faptul că valoarea producției ce o realizează in acest an depășește o jumătate muiard de forinți. in preajma combinatului s-au înălțat blocuri de locuințe, magazine moderne, școli, grădinițe, cinematograf și alte construcții social-cul- turale.Nu departe de această zonă, la Kazincbar- cika se află in construcție un alt mare combinat chimic cu o capacitate de producție de 150 000 tone pe an. La această nouă fabrică, ce va intra in funcțiune in 1978, procesul de producție va fi îndrumat de instalații electronice, iar toate operațiunile vor fi automatizate. în planurile privind edificarea acestui obiectiv s-a ținut seamă și

de riscul că, odată cu intrarea sa în funcțiune, apele rîului Sajo ar putea fi poluate ; ca atare, aici se construiește și o fabrică de epurare a apei penii mS-a.y prevă-, ?uț Jpirduri .jn valoare ...de '300. milioane lo- iitrinttaoi.)aib inO altă mare întreprindere a industriei chimice, aflată in continuă dezvoltare și modernizare, . este combinatul de la Pet. în ultimii ani, aici s-au făcut investiții, de peste 9 miliarde forinti. Fabrica de amoniu, de pildă, a fost modernizată și, ca urmare, acum se obține o producție suplimentară de 20 000 de tone pe an — cantitate din care se pot obține 60 000 tone de îngrășăminte chimice.în general, industria chimică a Ungariei a înregistrat în ultimii ani un ritm rapid de dezvoltare. Noile edificii ale chimiei, cupolele lor argintii punctează — în anii bogați în roade ai socialismului — tot mai frecvent harta economică a țării. Pentru extinderea, în continuare, a acestei ramuri s-au investit in acest an 10,3 miliarde forinți. în perioada viitorului plan cincinal, producția chimică a țării prietene urmează să înregistreze o nouă și substanțială creștere.
Aurel POP

Ședințe ale unor comisii permanente C.A.E.R.

de box ale Afri- la Kampala. Cele(5) au fost ciști- din Uganda, care
obținui cîte o meda-

★scoțian Ken Buchanan• Pugilistulși-a păstrat titlul de campion european la categoria ușoară. în gala desfășurată la Paris. Ken Buchanan l-a învins prin abandon. în repriza a 13-a, pe francezul Leonard Tavarez.

FOTBAL. „Mondialele" 
din 1978 — în Argentina« Cu prilejul unei conferințe presă, care a avut loc la Buenos Aires, Joao Havelange, președintele Federației Internaționale de Fotbal, a confirmat că întrecerile campionatului mondial din anul 1978 se vot desfășura în Argentina. Exprimin- du-și încrederea in capacitatea organizatorică a federației argentinene de specialitate, președintele F.I.F.A. a declarat : „Noi sintem siguri că forurile sportive argentinene vor continua să lucreze fără încetare pentru a asigura condiții optime de desfășurare a „Cupei mondiale".* <® La Atena se va disputa astăzi meciul Grecia—Bulgaria. contînd pentru grupa a 8-a a campionatului european de fotbal intertări.

vremea
Timpul probabil pentru 19, 20 și 21 decembrie. în țară : Vreme in general închisă, mai ales în nordul și es-

tul tării, unde, temporar, vor cădea precipitații. în celelalte regiuni, precipitațiile vor avea un caracter local. Vint moderat. Minimele vor fi cuprinse între minus 7 și 3 grade iar maximele între minus 3 și plus 7 grade. Ceață dimineața și seara. în București : Vreme în general închisă. Temporar, precipitații. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura ușor variabilă. Dimineața și seara ceață.

BUDAPESTA 17 (Agerpres). — Recent, a avut Ioc la Budapesta ședința Comisiei permanente C.A.E.R. pentru industria de petrol și gaze, la lucrările căreia au participat delegații din țările membre ale C.A.E.R., precum și o delegație a R S.F. Iugoslavia.Comisia a examinat o serie de probleme privind asigurarea, in perspectivă, a necesarului de țiței și gaze al țărilor membre ale C.A.E.R., coordonarea planurilor din domeniul industriei de petrol și gaze, dezvoltarea transportului de țiței și gaze prin conducte, specializarea în producție a unor produse petroliere de mic tonaj, standardizarea metodelor de încercare a diferitelor produse petroliere, colaborarea în probleme legate de protecția mediului înconjurător etc.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — Săp- tămîna trecută a avut loc la Moscova ședința Comisiei permanente C.AlE.R. pentru statistică. în legătură cu împlinirea a 10 ani de la intrarea în vigoăre a Convenției dintre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I. privind participarea Iugoslaviei la activitatea organelor C.A.E.R., comisia și-a exprimat satisfacția pentru rezultatele a- cestei colaborări.Comisia a exăminat sarcinile privind dezvoltarea colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. și R.S.F.I. în domeniul statisticii și a adoptat ho- tărîri corespunzătoare. Au fost, de a- semenea. examinate unele probleme actuale ale colaborării în domeniul prelucrării automate a datelor statistice și a fost adoptat planul pe perioada 1976—1980.
In curînd
la chioșcuri și librării

I
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O.N.U Rezolul» ntM talomrea Congresul Uniunii Sindicatelor încheierea Congresului
si lupta împotriva plitei fe apartheid din Iugoslavia Partidului Socialist Portughez

NAȚIUNILE UNITE 17 — Corespondentul nostru transmite : Adunarea Generală a adoptat — cu 118 voturi pentru, nici unul contra și 10 abțineri — cel mai important proiect de rezoluție al sesiunii în problemele decolonizării, care vizează transpunerea în viață a Declarației asupra acordării independenței țărilor și popoarelor coloniale.Supusă dezbaterilor și aprobării de un grup de state socialiste și nealiniate, între care și România, Re- ' zoluția reafirmă că perpetuarea colonialismului în toate formele sale de manifestare este incompatibilă cu Carta Națiunilor Unite, cu Declarația universală a drepturilor omului și cu Declarația decolonizării, constituind în același timp o amenințare serioasă la adresa păcii și securității lumii. De asemenea, rezoluția — la 
a cărei elaborare România a participat direct cu propuneri concrete — reafirmă recunoașterea legitimității luptei popoarelor aflate sub dominația străină, pentru exercitarea dreptului lor la autodeterminare și independență prin toate mijloacele necesare aflate la dispoziția lor, și ia notă cu satisfacție de progresele înregistrate de mișcările de eliberare națională, în special de cele din A- frica, atît în lupta lor armată, cit și în realizarea programelor de reconstrucție din zonele eliberate. Puterile colonialiste sint chemate să-și retragă imediat și necondiționat toate bazele și instalațiile lor militare din colonii și să se abțină de la construirea altora. Totodată, rezoluția cheamă la lărgirea recunoașterii internaționale a mișcărilor de eliberare națională.Adunarea Generală a adoptat apoi în unanimitate un proiect de rezoluție supus aprobării de un grup de state nealiniate și socialiste, între care și România, și vizind diseminarea informațiilor privitoare la e- voluția procesului decolonizării, în scopul mobilizării tuturor forțelor progresiste, anticolonialiste, antira- siste, pentru eradicarea dominației străine și grăbirea sfărîmării . ultimelor vestigii ale colonialismului.în continuarea dezbaterilor sale, plenara Adunării Generale a adop-

taț o serie de rezoluții in problema apartheidului, avînd drept coautori mai multe state, între care și' România. Intr-una din rezoluții Adunarea Generală cere Consiliului de Securitate să reia de urgență în dezbatere chestiunea conflictului rasial din Africa de Sud, în scopul adoptării unei decizii vizînd respectarea strictă a embargoului de arme și muniții furnizate regimului apartheidului. Intr-o altă rezoluție se cere guvernanților Africii de Sud să elibereze imediat din temnițe pe cei care au fost condamnați pentru simplul motiv că s-au opus politicii de apartheid. Situația din Africa de Sud formează obiectul unei rezoluții separate, pe care plenara a adoptat-o cu o majoritate covîrșitoare. După ce prezintă situația grea a poporului sud-african, aflat sub teroarea apartheidului, și dezvăluie legăturile dintre regimul acestei țări și anumite state și trusturi occidentale, rezoluția cheamă la excluderea emisarilor guvernanților de la Pretoria din toate organismele O.N.U. rințele desfășurate sub Națiunilor Unite.
★NAȚIUNILE UNITE 17 ______________— întrunit pentru a examina evoluția situației în Namibia, Consiliul de Securitate al O.N.U. a adoptat marți, în unanimitate, un proiect de rezoluție prezentat de Camerun, Kenya și Mauritania. După ce condamnă „continuarea ocupării ilegale a Namibiei de către Africa de Sud și aplicarea in teritoriul sud-vest african a legilor și practicilor rasiste și represive", documentul reclamă din partea regimului de la Pretoria : emiterea unei declarații solemne prin care se angajează că va transpune în fapt prevederile rezoluțiilor și deciziilor O.N.U. în problema Namibiei.

și confe- auspiciile
(Agerpres).

R.F.G, apreciază drept pozitive
propunerile R.D.G,

privind normalizarea, în continuare, a relațiilor bilateraleBONN 17 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al guvernului Republicii Federale Germania, Klaus Bolling, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că guvernul de la Bonn a a- preciat ca pozitive propunerile Republicii Democrate Germane privind normalizarea, în continuare, a relațiilor dintre ceie două țări, fiind gata să poarte noi tratative în această problemă, relatează agenția D.P.A. In mod deosebit, a arătat Bolling, sînt a- vute în vedere negocierile privind îmbunătățirea tranzitului dinspre și înspre Berlinul occidental, intensificarea contactelor economice, precum 
(i o serie de ameliorări în sistemul

ele plăți necomerciale între cele două state germane.Agenția precizează că aceste puncte de vedere ale R.F.G. au fost aduse la cunoștința R.D.G.. în cadrul ^convorbirii pe care Giinter Gaus, conducătorul reprezentanței permanente a R.F.G. în R. D. Germană, a avut-o cu ministrul adjunct de externe al R.D.G., Kurt Nier.Klaus Bolling a menționat, totodată, că guvernul de la Bonn a luat act de intenția R.D.G. de a iniția negocieri cu o serie de întreprinderi economice din R.F.G. și că, în această ordine de idei, salută orice progres pe calea colaborării economice dintre cele două state.
După încheierea convorbirilor

dintre președinții Franței și S. U. A,Președintele Ford a declarat ziariștilor că întîlnirea la nivel înalt americano-franceză a fost „foarte reușită și extrem de utilă pentru ambele părți". De asemenea, președintele S.U.A. a calificat drept „constructivă" maniera în care s-au desfășurat convorbirile cu președintele Valery Giscard d’Estaing. Congresul, a subliniat el, va fi foarte satisfăcut de progresele realizate în Martinica.

merican a fost de. acord cu „eliminarea măsurilor protecționiste sau restrictive în cadrul schimburilor comerciale".

CUVÎNTAREA PREȘEDINTELUI I. B. TITOBELGRAD 17. — Corespondentul nostru transmite : în prezenta președintelui Iosip Broz Tito, la Belgrad au început lucrările Congresului al VII-lea al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia. La lucrări participă peste 1 300 de delegați și un mare număr de delegații de peste hotare. Din țara noastră, .participă tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Congresul a aprobat ' propunerea făcută de Mika Spiliak, președintele Consiliului Uniunii Sindicatelor, în numele membrilor sindicatelor, al clasei muncitoare, ca Iosip Broz Tito să fie declarat președinte de onoare al Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia.Luînd cuvintul, președintele Tito a relevat că organizația sindicatelor iugoslave trebuie să exprime și să consolideze unitatea de interese a muncitorilor și solidaritatea lor, să fie unul dintre factorii importanți ai întăririi frăției și unității popoarelor iugoslave. El și-a exprimat convingerea că Congresul va înfăptuirea unor acțiuni șite ale sindicatelor în contribui la și mai reu- îndeplinirea

sarcinilor mari care stau in fața societății, îndeosebi în ceea ce privește dezvoltarea relațiilor socialiste de autoconducere și realizarea prevederilor Constituției și a Congresului U.C.I. Pînă spus el, clasa muncitoare, cu Uniunea Comuniștilor, multe din obiectivele sale obținut mari rezultate în rea forțelor de producție. Președintele Tito s-a referit apoi la o serie de probleme actuale pe plan economic, indicînd măsurile care trebuie, întreprinse pentru soluționarea problemelor ce stau in fața economiei și asigurarea progresului economic și social continuu.In expunerea sa, președintele Consiliului Uniunii Sindicatelor din Iugoslavia a relevat că Congresul al VII-lea se desfășoară in perioada activității Întregii societăți de traducere în viață a prevederilor Constituției și de realizare a hotăririlor Congresului al X-lea al U.C.I., care a creat un climat politic deosebit de favorabil pentru activitatea sindicatelor și a lărgit posibilitățile de angajare politică a clasei muncitoare în toate domeniile vieții sociale.

hotărî rilor acum, a în frunte a realizat istorice, a dezvolta-

LISABONA 17 (Agerpres). - La Lisabona au luat sfîrșit lucrările Congresului Partidului Socialist Portughez. Congresul a adus unele modificări la Programul. Statutul și Declarația de principii ale partidului și a ales Comisia națională a P.S.P., compusă. din 151 de membri. In funcția de secretar general a fost reales Mario Soares.La lucrările congresului au participat delegații ale unor partide socia-

liste și social-democrate, ale unor partide comuniste, ale unor partide de . guvernămînt din țări africane și mișcărilor de eliberare din Angola și Mozambic.Din partea Partidului Comunist Român a participat o delegație formată din tovarășii Stefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar, al C.C. al P.C.R., și Va- sile Potop, membru al C.C. al P.C.R.
Primul ministru peruan SESIUNEA SEIMULUI

R. P. POLONE

întrevedere Mao Tzedun — 
Mobutu Șese SekePEKIN 17 (Agerpres). — Președintele Mao Tzedun a avut, marți, o întrevedere cu Mobutu Șese Seko, președintele Republicii Zair, aflat în vizită in R.P. Chineză. Cu acest prilej, între președintele Mao Tzedun șl președintele Mobutu Șese Seko a avut loc o convorbire cordială, prietenească, relatează agenția China Nouă.

Comunicat comun 
coreeano-zairez

RomânieiLIMA 17. — Corespondentul nostru transmite : Primul ministru al Republicii Peru, general de divizie Ed- gardo Mercado Jarrin, l-a primit, luni, pe ambasadorul României la Lima, Mircea Nicolaescu, cu ocazia plecării definitive a acestuia. In cursul întrevederii, premierul Mercado Jarrin a evocat bunele . relații existente între România și precum și importanța pe care statul peruan o acordă dezvoltării, continue a legăturilor cu .țara noastră.
Peru,

VARȘOVIA 17. — Corespondentul nostru transmite : La . Varșovia a avut loc sesiunea R. P. Polone. Cu acest . fost aprobate planul de dezvoltare social-economică a Poloniei pe anul 1975 și bugetul de stat pe anul viitor.în cadrul sesiunii a luat cuvintul Piotr Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri, care s-a referit la sarcinile ce revin diferitelor sectoare în anul viitor, evidențiind necesitatea creșterii . productivității muncii, economiei de materiale și materii prime, folosirii mai bune a capacităților de producție.

Seimului prilej, au

agențiite de presa transmit: mărfuri și colaborării economicemărfuri și colaborării economice și tehnico-științifice bilaterale. De asemenea, cele două camere de comerț și industrie vor crea în cadrul lor secții de relații în vederea stimulării schimbului de mărfuri și a colaborării reciproce.

PHENIAN 17 (Agerpres). — Comunicatul comun coreeano-zairez, privind vizita efectuată în R.P.D. Coreeană de Mobutu Șese Seko, pre- ședintele-fondator al Mișcării Populare a Revoluției din Zair, președintele Republicii Zair, și convorbirile pe care acesta le-a avut cu Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, arată că cele două părți și-au afirmat hotă- rîrea de a dezvolta în continuare relațiile lor de prietenie și cooperare.Cele două părți au evidențiat că pe-plan internațional are loc un proces de regres al forțelor imperialismului și de afirmare a popoarelor în trecut oprimate din Asia, Africa și America Latină, care pășesc pe calea independenței. în acest context, a fost relevată necesitatea realizării unității in lupta împotriva imperialismului, a colonialismului, neocolonialismului și rasismului.Președintele Mobutu Șese Seko I-a invitat pe președintele Kim Ir Sen să efectueze o vizită oficială în Zair. Invitația a fost acceptată — relatează agenția A.C.T.C.

★Președintele Valery Giscard d’Estaing a declarat, în cadrul unui interviu acordat televiziunii franceze, că, în actuala conjunctură economică internațională, „care riscuri serioase". Franța intenționează să se călăuzească după „regula cooperării și concertării internaționale". Referindu-se la convorbirile cu președintele Gerald Ford, șeful statului francez a arătat că. în cadrul acestora, șeful executivului a-
comportă

★Acordul încheiat în Antile de președinții Gerald Ford și Valery Giscard d’Estaing în legătură cu reevaluarea aurului va avea ca efect creșterea, de patru ori. intr-un termen scurt, a prețului „oficial" al metalului prețios, scrie agenția France Presse.Consecințele imediate ale acestui acord nu sînt toate de aceeași natură : pe de o parte, reevaluarea metalului galben permite țărilor industrializate posesoare de aur să redo- bindească disponibilitățile financiare, pe care criza energetică Ic-a compromis în mare măsură, dar, pe de altă parte, ea riscă să accelereze tensiunile inflaționiste prin creșterea masei monetare, care decurge din aceasta.
/

1N ȚĂRILE CAPITALISTE DEZVOLTATE *

Unitatea flmericîi Latine 
se întărește prin preluarea eop- trolului de către statele din regiune asupra resurselor naturale de care dispun și întrebuințarea lor în interesul propriilor popoare, de necesitatea dobîndirii unei ne independențe economice, a rat președintele Venezuelei, Andres Perez. Șeful statului zuelean a subliniat că preluarea controlului asupra resurselor naturale de către statele din regiune constituie „un act de legitimă apărare a intereselor naționale".

Mișcarea de eliberare din 
Sao Tome și Principe (M.L.S.T.P.) a desemnat pe cei cinci membri ai guvernului provizoriu de tranziție, conform prevederilor acordului de la Alger, încheiat între guvernul portughez și o delegație a mișcării. Primul ministru este Leonel d’Alva, secretar general adjunct al M.L.S.T.P., ceilalți patru membri fiind Alda Espirito Santo, Gastao Torres, Carlds da Graca și Pedro Umbellina.

conștiente depli- decla- Carlos vene-

Guvernele R. P. Chineze 
și Cambiei au hotărît să stabi* lească relații diplomatice la nivel de ambasadă între cele două țări. (China Nouă).

Senatul american a ratifl- cat protocolul de 13 Geneva din anul 1925 care interzice utilizarea gazelor toxice și similare și a armelor bacteriologice în caz de război. 103 state ale lumii au ratificat deja acest protocol. Senatul a ratificat de asemenea convenția de la Geneva privind interzicerea perfecționării producției și stocării armelor bacteriologice (biologice) și toxinelor și distrugerea acestora.
Parlamentul francez 8 aprobat planurile pentru construirea tunelului pe sub Canalul Mînecii. El a aprobat două proiecte de lege care vor permite . guvernului să ratifice tratatul franco-britanic privind construirea tunelului. După cum s-a anunțat însă Marea Britanie a cerut amînarea realizării acestei construcții.

R.P.D. Coreeană și fius- 
trîO au să stabilească relațiidiplomatice la nivel de ambasadă (A.C.T.C.)

Fostul președinte al Con
siliului de Stat * deputat din partea Partidului Noua Democrație, Mihail Stassinopoulos, a fost propus, marți, candidat al guvernului pentru funcția de președinte provizoriu al Republicii Elene. Dezbaterile și vo-. tul asupra candidaturii urmează să intervină 'in ședința Parlamentului convocată pentru azi.

Vicepreședintele Consi
liului Executiv Federal, se_ cretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Miloș Mi- nici, aflat într-o vizită oficială în capitala greacă, a fost primit, marți, de Constantin Caramanlis, primul ministru al Greciei, căruia i-a transmis, din partea președintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și a președintelui Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., Gemal Biedici, invitația de a vizita Iugoslavia. Invi-■ tația a fost acceptată.

VIETNAMUL DE SUD ORIENTUL APROPIAT

„ȘOMAJUL: INAMICUL

CHEMĂRI
cu prilejul

creării Frontului Național
ds' EliberareVIETNAMUL DE SUD 17 (Agerpres). — Agenția de presă „Eliberarea" a dat publicității chemările prilejuite de cea de-a XÎV-a aniversare a creării Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud. Chemările relevă necesitatea ca forțele armate de eliberare ale poporului sud-vietnamez și întreaga populație să-și întărească unitatea, să lupte perseverent pentru aplicarea Acordului de la Paris asupra Vietnamului, pentru edificarea unui Vietnam de sud pașnic, independent, democratic, neutru și prosper. în vederea realizării reunificării pașnice a patriei.în chemări este exprimată gratitudinea poporului. sud-vietnamez pentru sprijinul pe care îl acordă luptei sale drepte poporul nord-viet- namez. țările socialiste, mișcările de eliberare națională, întreaga omenire progresistă și este salutată solidaritatea militantă dintre popoarele vietnamez, cambodgian și laoțian.

6 000 000

UN INTERVIU 
AL PREȘEDINTELUI

R. A. fcGlPT, A. SADATTEHERAN 17 (Agerpres). — „Conflictul arabo-israelian și criza din Orientul Apropiat nu pot fi rezolvate pe calea utilizării forței și operațiunilor militare", a declarat președintele R. A. Egipt, Anwar Sadat, intr-un interviu acordat ziarului iranian „Ettelaat". Una din problemele cele mai urgente și importante constă în dezamorsarea bombei care este gata să explodeze în Orientul Apropiat, a Continuat președintele. Activitatea îndreptată spre realizarea păcii trebuie să continue. Noi am început acest proces cu acordurile de dezangajare, care au fost deja îndeplinite. Apoi, procesul s-a oprit și acum este necesar ca el să reînceapă.Anwar Sadat a subliniat, de asemenea, că „în cazul in care toate teritoriile arabe ocupate de Israel după 5 iunie 1967 vor fi restituite fără tîr- guială și soluții intermediare, dacă Israelul va recunoaște drepturile legitime ale pop_orului palestinean, sîn- tem gata să încheiem un tratat de pace cu Israelul care vă însemna lichidarea stării de război ce durează în această regiune de 26 de ani". Președintele Egiptului a arătat că Conferința de pace de la Geneva reprezintă un for adecvat unde trebuie să se rezolve problema instaurării unei păci trainice în Orientul Apropiat. „Aceasta înseamnă că in cadrul Conferinței de lâ Geneva trebuie rezolvată problema. palestineană că bază importantă a păcii. De aceea, Egiptul va cere ca la conferință să participe reprezentanți ai poporului palestinean".

Protocolul de colaborare, pe o perioadă nelimitată de timp, dintre camerele de comerț și industrie ale României și Bulgariei, a fost semnat la Sofia. Documentul prevede ca cele două instituții să folosească toate posibilitățile în scopul dezvoltării schimbului reciproc de

I încetat din viață Costas Varnalis, unul din cei mai mari poeți ai Greciei moderne, deținător al Premiului „Lenin" Născut în anul fectuat studiile fiind, pînă îndupă care s-a dedicat in exclusivitate scrisului. Varnalis a fost membru al P.C. din Grecia încă de la fondarea acestuia.

(1956).pentru pace1884, Varnalis și-a e- la Atena și anul 1925

• O EXPEDIȚIE TEME
RARĂ îșl propune să efectueze anul viitor un grup de femei sovietice : traversarea Antarcticii pe schiuri. Ținta lor va fi Polul Sud pe care, conform planurilor, il vor. atinge după 50 de zile. în drum, vor face popas la stația sovietică „Vostok" și, de asemenea, la baza științifică americană „Amundsen- Scott". .

Paris, profesor, UNEI

I
BAGDAD: &
Plan cincinal de modernizare

a agriculturii irakiene

• PRELUDIUL
ERUPȚII ? Un grup de nouă oameni de știință a mai multe zboruri de ție deasupra vulcanului Mauna Loa, din Hawaii, a cărui activitate ș-a intensificat în ultimele zile. Seismografele înregistraseră o serie de mișcări seismice de mică intensitate, al căror număr a crescut treptat de-la 60 pînă la aproape 1 000 pe zi. Oamenii de știință încearcă să afle dacă intensificarea mișcărilor seismice constituie preludiul unei noi erupții sau repre- țșință un -fenomen cu caracter temporar. Ultima erupție a vulcanului din Hawaii s-a produs în 1950.

efectuat observa-
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LE CHOMAGE DANS LES PAYS INDUSTRIALISES 
A L'AUTOMNE 1974
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ou VJuilfet pour fin 1974
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, Previziunile cele mai pesimiste ale experților au fost depășite: in toate țările (capitaliste) dezvoltate 
șomajul a făcut in ultimele săptămini un salt considerabil" — scrie revista franceză „L’Express , care publica 
graficul de mai sus sub titlul „Șomajul in țările industriale in toamna anului 1974". ■

Nivelul actual al șomajului este redat in grafic prin siluete negre; siluetele albe indica estimările făcute 
la 1 iulie de expertii O.C.D.E. (Organizația pentru colaborare și dezvoltare economică). Depășirile masive ale
previziunilor O.C.D.E. — înscrise lateral, în procente — de la 10,6 la suta, zn Franța, la nu mai puțin ae 
la sută, în Italia — evidențiază extinderea galopantă a acestui -flagel, in partea de jos este redat numărul șo-
merilor raportat la populația activă din: Marea Britanie, Franța, R.F.G., Japonia, Italia, S.U.A.

Șomajul este azi „inamicul nr. 1“ — apreciază revista in concluzie.

Consfătuirea reprezentanților țărilor socialiste participante la programul „Intercosmos“PRAGA 17 (Agerpres). — La Ppa- ga a avut loc consfătuirea ordinară a conducătorilor organelor naționale de coordonare ale țărilor socialiste participante la programul „Intercos- ■ mos" de cercetare și folosire în scopuri pașnice a' spațiului cosmic.La consfătuire au luat parte reprezentanții Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei, R. D. Germane, Mongoliei, Poloniei, României, Ungariei, U.R.S.S., precum și Secretariatul C.A.E.R.Participanții la consfătuire au examinat rezultatele lucrărilor efectuate în cadrul programului de colaborare al țărilor socialiste in domeniile fizicii cosmice, meteorologiei cosmice, biologiei și medicinii cosmice și telecomunicațiilor spațiale. Consfătuirea a consemnat dezvoltarea cu succes a colaborării în domeniile menționate și rezultatele noi de o importanță științifică și tehnică deosebită obținute în anul care a trecut. Consfătuirea a acordat o a- tenție deosebită examinării perspectivelor programului „Intercosmos" și, în special, dezvoltării colaborării in domeniul cercetării de la distanță a resurselor terestre cu mijloace aerospațiale. Consfătuirea, care s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere și prietenie, va contribui la dezvoltarea in continuare a colaborării țărilor socialiste în studierea și cucerirea spațiului cosmic în scopuri pașnice.

G’uvernul irakian a elaborat un plan cincinal de dezvoltare a agriculturii, care urmează să fie pus în a- plicare începînd cu a- nul viitor. Se are în vedere organizarea pe baze moderne a agriculturii, înzestrarea ei turarea monarhiei, cu mașinile și utilajul necesar, înfăptuirea u- nui vast program' de irigații, creșterea șep- telujlui, îmbunătățirea condițiilor de viață ale maselor . țărănești. Pentru realizarea a- cestor obiective vor fi afectate citeva, arde de dolari, ce urmează să ținută în . mare. din veniturile zate de industria petrolieră.Irakul are o ____veche tradiție in domeniul agriculturii. In cîmpia ce.se întinde între fluviile Tigru și Eufrat din cele mai vechi timpuri au fost construite sisteme complexe de irigații, ceea ce a permis dezvoltarea amplă a diverselor culturi' de cereale. Invaziile străine din secolele 13 și 14 au transformat insă orașele înfloritoare în

mili- sumă fie ob- măsură furni-
stră-

ruine, iar terenurile agricole în zone de- șertice. Pămînturile fertile au fost acaparate mai tîrziu, în timpul ocupației otomane și al dominației coloniale, de marii latifundiari. După înlă- _______ ’.Al, în 1958, noile autorități republicane au promulgat o lege a reformei agrare, care nu a fost însă integral aplicată.Abia în urma luției din iulie cînd Ia putere a Partidul Baas Socialist, s-a trecut la aplicarea reformei a- grare. In 1970 a fost promulgată o nouă lege, în virtutea căreia statul a expropriat marile latifundii, r^- distribuindu-Ie familiilor țărănești fără pămînt sau cu pământ puțin. Paralel, au luat ființă 1 200 de ferme, de stat, cooperative a- gricole și cooperatiste, un număr de țărani și agricoli.Planul cincinal de dezvoltare a agriculturii se bazează pe importantele progrese
RIO DE JANEIRO;
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revo- 1968, venit Arab

asociatii grupînd important muncitori

dobîndite pînă în pțe- zent. Astfel, în ce privește irigațiile, noul program are în vedere continuarea lucrărilor de construire a canalului început în iunie 1973, care urmează să lege lacul Thar- thar de fluviul Eufrat Un alt proiect pentru punerea în valoare a terenurilor de- șertice se execută în regiunea Bassorah, unde un canal de 42 km va lega apele reunite ale Tigrului și Eufratului cu cele ale Golfului. In regiunea Khalis, între fluviul Tigru și riul Diyala, urmează să fie irigată în anii următori o suprafață de '350 000 ha. Diverse baraje ce vor fi construite în regiunile Mossul, Bakhma, Himrin vor permite a- menajarea pentru a- gricultură a încă 300 000 de hectare.Toate aceste proiecte se încadrează in vastul efort depus de poporul irakian pentru punerea în valoara a resurselor sale, pentru înaintarea pe calea progresului și bunăstării.
Crăciun IONESCU

Preocupări pentru diversificarea
schimburilor comerciale

Efectele perturbări
lor economice interve
nite pe plan mondial 
se fac simtițe si în 
Brazilia, care înregis
trează in acest an un 
deficit al balanței sale 
comerciale de peste 4 
miliarde si jumătate 
de dolari. . 
determinat 
brazilian să 
o serie de 
linia.echilibrării schim
burilor externe. Ast
fel, a fost suspendat 
importul de bunuri de 
consum de către orga
nele administrației de 
stat, întreprinderile 
publice si societățile 
cu capital mixt — care 
sint acum orientate 
spre achiziționarea u- 
nor asemenea bunuri 
pe piața internă.

Această hotărire se 
adaugă unei măsuri 
complementare, între
prinsă in urină cu sap

Aceasta a
Guvernul 

recurgă la 
măsuri pe

te luni, prin care a- 
celeași întreprinderi 
au fost obligate să dea 
prioritate cumpărări
lor de mașini și echi
pamente de pe piața 
internă, pe linia sti
mulării dezvoltării in 
ritm susținut a indus
triei braziliene a conr 
strucțiilor de mașini.

Orientarea spre sti
mularea dezvoltării in
dustriei naționale este 
ștrîns legată de diver
sificarea relațiilor eco
nomice externe. După 
cum declara recent 
președintele Comisiei 
de coordonare a co
merțului exterior, „in 
anul viitor guvernul 
brazilian va orienta 
întreprinderile si so
cietățile cu. capital 
mixt să-și extindă sfe
ra de acțiune dincolo 
de continentul ameri
can și de Piafa comu
nă, spre statele socia
liste europene". „Da-

torită caracterului eco
nomiei tarilor socia
liste — preciza aceeași 
oficialitate — Brazilia 
poate negocia cu ele 
acțiuni de cooperare 
de mare amploare", 
adăugind că „Brazilia 
suferă un deficit per
petuu in schimburile 
pe care le are cu 
S.U.A. si țările C.E.E., 
ceea ce nu se intimplă 
in schimburile cu ță
rile socialiste". In opi
nia factorilor de răs
pundere brazilieni, 
amplificarea si diver
sificarea schimburilor 
economice, lichidarea 
dependentei de piețele 
tradiționale va duce, 
odată cu echilibrarea 
balanței comerciale, la ' 
asigurarea unor con
diții adecvate desfășu
rării procesului de 
dezvoltare economică.

V. PAUNESCU

• LEOPARDUL REZIS
TĂ. După cercetări in diferite regiuni din ■ Africa, la sud de Sahara, s-a ajuns la concluzia că numărul leoparzilor este mai mare decît se credea. Animalele au fost urmărite timp de un an : cîteva dintre ele au fost capturate și li s-a agățat la git cite un „colier" radiq- emițător, fiind apoi puse din nou în libertate. Leoparzii au putut fi astfel reperați datorită semnalelor radio, stabilindu-se că fiecare animal „ocupă" un teritoriu de 12 km pătrați. Por- nindu-se de aici și în baza a- numitor calcule, se estimează că efectivul leoparzilor se ridică la cîteva sute de mii. depășind astfel numărul leilor, girafelor și rinocerilor.

• CIT VOR TRĂI CO
PIII NÂSCUȚI ÎN ’74? Fetițele născute în acest an vor atinge o medie de virstă superioară celei a băieților născuți în același an : 73,8 ani față de 67.4 ani — anunță Oficiul federal de statistică din Wiesbaden (R.F.G.). în ultimii 20 de ani s-a observat în majoritatea statelor europene o stagnare a duratei probabile a vieții la băieți și o ușoară creștere la fete.

• RESTRICȚII DE VI
TEZĂ. Potrivit datelor furnizate de grupul de lucru „100 la pră“; constituit la Departamentul federal al . justiției din Elveția, restricțiile de viteză impuse pe șoselele din Elveția au adus și în această țară, Ca și în alte state ale lumii, nu numai economii importante la consumul de carburanți, ci și o scădere simțițoare a numărului accidentelor. Astfel, s-a constatat că în ultimul an. numărul accidentelor a scăzut cu 40 . la sută, iar al victimelor cu 38 la sută.
• PERFORMANTĂ 

CHIRURGICALĂ. Chirurgi de la un spital din Cracovia au efectuat cu succes o operație care a constat în coaserea Ia loc a unui picior aproape total detașat de restul corpului. Pacienta este studentă, în virstă de 22 de ani, victimă a unui grav accident de tramvai, în urma căruia unul din picioare i-a fost retezat aproape de șold, astfel incit atîrna doar de o fișie îngustă de piele. Prima fază a operației a durat cîteva ore și s-a încheiat cu un succes parțial,. realizindu-se refacerea circulației sanguine a membrului tăiat și readucerea țesuturilor la temperatura normală. Au urmat, apoi, alte faze operatorii, combinate cu un tratament intens cu antibiotice. Acum, la șapte luni după accident, piciorul cusut a început să dea semne vădite de vindecare.
Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dituzorll din întreprinderi șl Instituții Din străinătate, abonamentele ae fac prin „ROMPRESF1LATELIA* București 
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