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România se pronunță ferm 
și acționează consecvent pentru 
lichidarea decalajelor economice

Obiectiv programatic stabilit de Congresul al XI-lea al partiduluiîn concordanță cu cerințele progresului umanității și ale cauzei păcii în lume
Congresul al XI-lea al Partidului 

t Comunist Român, analizînd în mod <• .profundat realitățile lumii contemporane, a subliniat cu putere importanța excepțională a combaterii și depășirii fenomenului subdezvoltării pe plan mondial, cerința arzătoare a lichidării decalajelor dintre țările dezvoltate șl cele în curs de dezvoltare. Apreciind că aceasta reprezintă o problemă de soluționarea căreia depind, în ultimă instanță, înseși soarta popoarelor, viitorul omenirii, Programul P.C.R., Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, celelalte documente ale Congresului relevă caracterul ei de stringentă actualitate și, în i același timp, aduc o contribuție substanțială la identificarea căilor și modalităților unei rezolvări corespunzătoare intereselor fundamentale ale propășirii fiecărei națiuni, ale progresului general al umanității. în spiritul înaltei responsabilități față de propriul popor și față de destinele umanității, România se afirma, o dată mai mult, ca militantă dîrză, neobosită, pentru lichidarea inechităților și injustiției pe glob, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.Lumea contemporană oferă tabloul unor izbitoare contraste în ce privește gradul de dezvoltare economică a diferitelor țări și zone geografice. Imense decalaje separă grupul relativ restrîns al țărilor industriale, a* vansate sub raport economic, de majoritatea celorlalte state, rămase în urmă pe planul forțelor de producție și al nivelului de viață. Specialiștii O.N.U. au evaluat produsul social mondial la 3 700 miliarde de dolari,

ceea ce înseamnă — la o populație a globului de circa 3,7 miliarde — o medie pentru fiecare locuitor al Terrei de circa 1 000 dolari pe an. în realitate însă, în țările dezvoltate — în care trăiește 34 la sută din populația planetei noastre — venitul pe locuitor este de 2 400 de dolari pe an, în timp ce în statele sărace venitul

că drum spre aștri, pe planeta noastră numeroase popoare se află intr-o stare de cumplită înapoiere economică, milioane de oameni trăiesc in condiții de subnutriție, boli, analfabetism.Documentele Congresului al XI-lea subliniază, pe drept cuvînt, că sub- « dezvoltarea nu se datorește unor
„Una din problemele de mare actualitate ale 

vieții contemporane este decalajul care s-a accen
tuat între țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare. Lichidarea subdezvoltării, asigurarea 
progresului economico-social mai rapid al țărilor 
rămase în urmă constituie o cerință primordială 
pentru dezvoltarea întregii omeniri, pentru reali
zarea unei colaborări și păci trainice în lume".

NICOLAE CEAUȘESCU

pe locuitor dacă atinge 180 de dolari pe an. Acestea șînt cifre medii ; la polii celor două categorii de țări discrepanta este și mai flagrantă : 3 085 și. respectiv, numai 85 dolari — adică un venit de 7 dolari pe lună I Ca expresie a acestei situații, acum, în era celor mai spectaculoase progrese tehnico-știin- țifice, cînd omul a reușit să-și croias

cauze indescifrabile —, ci este produsul direct al îndelungatei dominații imperialiste și colonialiste, produsul exploatării, jefuirii și asupririi nestingherite a popoarelor respective de către fostele metropole. Iar dacă subdezvoltarea și decalajele se mențin' și se perpetuează aceasta se datorește existenței unor relații profund Inechitabile intre țările in curs de

dezvoltare și statele capitaliste avansate. Acest sistem de relații, impuse de imperialism, iși găsește expresia în politica neocoloniaiistă de dominație și aservire economică, determinînd orientarea unilaterală a economiilor țărilor in curs de dezvoltare spre producția de materii prime industriale sau agricole, existența unor termeni de schimb neechivalent in cadru) cărora „foarfecă prețurilor" acționează în defavoarea tarilor subdezvoltate — ceea ce are ca. efect cumulativ spolierea acestora din urmă, adîncirea și mai pronunțată a decalajelor.Partidul nostru a subliniat stăruitor in decursul anilor din urmă și a relevat și mai pregnant la Congresul al XI-lea că aceste evoluții prejudiciază nu numai țările în curs de dezvoltare, ci ajunge să se întoarcă chiar și împotriva țărilor avansate industrial ; tot mai-puternic se conturează ca una din trăsăturile cele mai evidente ale noii crize în care a intrat sistemul capitalist faptul că fenomenele de recesiune economică din țările puternic dezvoltate sint grav ascuțite de menținerea subdezvoltării ; împingerea marii majorități a țărilor la periferia dezvoltării economice mondiale înseamnă îngustarea artificială a pieței țărilor cuprinse în sistemul capitalist, ceea ce nu putea să nu ducă la ascuțirea, puternică a contradicțiilor 'interne ale aces'tuia, la ascuțirea fenomenelor de criză, accentuarea decalajelor mareînd. de fapt, o rupere t echilibrului economic mondial.
(Continuare în pag. a V-a)

PLANUL ANULUI 1975
Fișe sintetice

Perspectiva dezvoltării economico-sociale a țării noastre in 1975—ultimul an din actualul 
cincinal —am înfățișat-o prin grafice, în ziarul de duminică.

Prezentăm începînd de azi — sub formă de fișe sintetice — principalele prevederi și 
cerințe ale dezvoltării industriei noastre socialiste, așa cum sint definite prin planul pe anul viitor.

IN PAGINA A Ill-A

Ai nouălea
Rindurile de față nu se vor nici discurs pro domo, 

nici cursiv publicitar. Ele nu fac decit să concretizeze 
fireasca datorie a reporterului de a-și informa citi
torii.

...A apărut, așadar, Almanahul „Scînteia“-1975. încă 
o cărămidă de smalț tipografic vine să se așeze in 
raftul multicolor de bibliotecă pe care cititorul l-a 
destinat măsurării timpului. Raftul acela numără 
acum nouă volume purtind însemnul „Scinteii". Poate 
că, făcind. numărătoarea, cititorul va simți nevoia să 
confrunte almanahul recent, încă mirosind a cernea
lă tipografică, cu volumul apărut acum aproape un 
deceniu. Va reciti acolo, in Cuvintul de început : „Ce 
dorește cititorul contemporan ? Ce așteaptă el de la 
un asemenea almanah ? Tradiția e bogată. Ea îmbră
țișează in țara noastră mai bine de un veac, o gamă 
vastă de preocupări și tonalități..."

Ce va găsi cititorul in almanahul recent ? Iată 
o enumerare a principalelor titluri (teme) : „PRO
GRAMUL PARTIDULUI explicat și ilustrat", „Mic 
dicționar politic", „Istoria se scrie sub ochii noș

JUDEȚUL HUNEDOARA 
A ÎNDEPLINIT 

PLANUL ANUALDEVA (Corespondentul „Scinteii", Sabin Ionescu). — Ieri, au fost realizate sarcinile pe ansamblul e- conomiei județului in 1974. Pînă la 31 decembrie ș.c., colectivele de întreprinderi industriale ale județului vor obține o producție suplimentară de peste 320 milioane lei,, care se concretizează, in principal, In peste 120 milioane kWh energie electrică,. 37 000 tone fontă, 18 000 tone cocs metalurgic, 78 000 tone otel, 62 000 tone laminate finite pline, mai mult de 116 000 tone cărbune net. 11 000 mc prefabricate din beton.
PICĂTURA DE CERNEALĂ

tri", „Omul în căutarea condiției umane", „Supercon- 
tinentul albastru", „Oceanul planetar iși dezvăluie tai
nele", „Celula încetează de a mai'fi o necunoscută", 
„Alimentele — pe gustul și, mai ales, pe înțelesul tu
turor", „Roboții — un surogat uman „Cum poate 
supraviețui opera de artă", „Marea croazieră interpla
netară", „..Avocatul casei» vă oferă 50 de consultații", 
„Societatea de consum la ora adevărului", „Cit timp 
poate inflori pomul vieții", „Cum rideau bunicii noș
tri", „Chiar dacă sinteți un as al volanului...". Desi
gur, simpla enumerare de titluri nu e totdeauna con
cludentă (deși, ar fi de ajuns să aducem argumentul 
zecilor de specialiști din țară și străinătate care par
ticipă la tratarea temelor). Dar in cazul de față ea 
spune esențialul. Căci, numai citind-o — sau privind 
cele 324 de ilustrații color și alb-negru — cititorul va constata că — in spiritul cuvintului de inceput de-acum 
nouă... almanahuri — i se răspunde la principalele ținte de interes care-1 preocupă. Dar, desigur, răspun
suri formulate la nivelul realităților din pragul lui 1975, al zestrei de cunoaștere și experiență, de CONȘTIINȚA, cu care s-a îmbogățit cititorul în acești ani de spor fără precedent al tezaurului nostru material și spiritual.

Incit, dacă almanahul i se va părea interesant, cititorul .va trebui să-și mulțumească în primul rind sieși, preocupărilor și gustului său, capacității sale de 
a discerne, de a formula o opțiune. De fapt, rindurile 
de față s-au scris tocmai pentru a aduce un omagiu 
cititorului.

Peîre DRAGU

Ținuturile Bacăului, păstrătoare ale unor vechi mărturii ale tradițiilor de luptă pentru libertatea poporului, sînt. în a- celași timp, și depozitare ale unor pagini de Istorie a luptelor sociale,. Resursele naturale (petrol, sare, cărbuni, păduri) au atras privirile și au determinat. încă de la începutul secolului trecut, apariția capitalismului industrial. Bazinele Trotușului și Tazlăului au devenit de timpuriu centre muncitorești. Numeroase opreliști, in primul rind înfeudarea tării intereselor marilor monopoluri străine. au împiedicat totuși dezvoltarea industrială in ritmul cuvenit. în agricultura județului existau, la începutul secolului, 250 de moșii care totalizau suprafața de 220 000 hectare teren agricol, imașuri și păduri. Producțiile agricole erau mici, mici

PRINCIPII DE VIAJĂ, 
IZVORlTE DIN VIAJĂ, 

CERUTE DE V
Sub acest titlu generic, inaugurăm, la rubrica „Omul — munca — etica șl echitatea 

socialistă", o suită de articole, flecare in parte dezvoltînd cite o Idee cuprinsă în CODUL 
PRINCIPIILOR Șl NORMELOR MUNCII Șl VIEȚII COMUNIȘTILOR, ALE ETICII Șl ECHI
TĂȚII SOCIALISTE. Stăruim astăzi asupra unor semnificații ale primului punct al Codului 
etic comunist.

1. Datoria fundamentală a membrilor de partid, a membrilor 
Uniunii Tineretului Comunist este de a servi cu credință cauza 
partidului și poporului, de a pune tot ce au mai bun, întreaga lor 
energie, capacitate de muncă și pricepere în slujba înfăptuirii Progra
mului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. Fiecare 
comunist trebuie să pună mai presus de orice înflorirea materială și 
spirituală a patriei socialiste, creșterea continuă a gradului de bunăstare 
și civilizație ale poporului, afirmarea tot mai puternică a națiunii noastre 
în rîndul națiunilor lumii.

în pagina a ll-a articolul nostru :
„A SERVI CU CREDINȚA CAUZA PARTIDULUI Șl POPORULUI"

Prin activitate pruductivă
superior organizată

spre eficientă economică mai înaltăPlanul și bugetul de stat pe anul 1975 situează în centrul preocupărilor întreprinderilor, centralelor, ministerelor, organelor și organizațiilor de partid sarcina creșterii substanțiale a eficienței -economice. Concentrarea eforturilor asupra realizării indicatorilor de eficiență in toate sectoarele de activitate este cu atît mai necesară cu cit de a- ceasta depind, în mod hotăritor, creșterea mai rapidă a venitului național, asigurarea de resurse sporite pentru dezvoltarea in ritmuri susținute a economiei și ridicarea nivelului de trai al poporului.Prin planul pe anul viitor, con- tinuîndu-se acțiunile ferme din acest an, din ceilalți ani ai cincinalului, s-au stabilit niveluri mobilizatoare, s-au ridicat la noi cote superioare sarcinile ce definesc sporirea eficienței economice. Fie că este vorba de sporirea productivității muncii, de reducerea costurilor de producție și, în cadrul a- cestora, a cheltuielilor materiale, sau de prevederile referitoare la înnoirea și modernizarea produselor ș.a,, indicatorii fixați prin plan urmăresc mărirea necontenită ■ eficienței activității productive.Acum, cînd mai sint puține zile pînă la finele acestui an, importantă este definitivarea pregătirilor — în fiecare unitate și centrală industrială — în vederea realizării sarcinilor de eficiență în fiecare decadă și lună a anului 1975.în vederea sporirii productivității muncii trebuie luate măsuri pentru folosirea integrală rațională a capacităților de producție, a timpului de lucru și a forței de muncă, pentru extinderea mecanizării și automatizării, perfecționarea tehnologiilor de fabricație, organizarea mai bună a producției, întărirea disciplinei in muncă, ridicarea calificării lucrătorilor. Pe planul reducerii costurilor, preocupările trebuie îndreptate spre sporirea gradului

de valorificare și reducerea consumurilor de metal, lemn, materiale chimice, materii prime pentru industria ușoară, spre utilizarea cu economii maxime a tuturor resurselor de materii prime, materiale, energie și combustibil, spre înlăturarea risipei de fonduri materiale și financiare, sporirea rentabilității de ansamblu și pe fiecare produs în parte, instituirea unui regim sever de economii în unitățile productive. Pe planul înnoirii și modernizării producției, acțiunile se cer concentrate în direcția reproiectării produselor existente și asimilării operative de noi produse, ridicării nivelului lor tehnic și calitativ, a competitivității. Sint, după cum se desprinde, pirghii și mijloace multiple, care trebuie puternic acționate In fiecare întreprindere, în flecare ramură, pentru îndeplinirea indicatorilor- de eficiență prevăzuți In planul pe 1975.înfăptuirea acestor sarcini majore presupune acțiuni mai energice, bazate pe măsuri concrete și complexe, desfășurate de organele și organizațiile de partid, comitetele și consiliile oamenilor muncii din întreprinderi și centrale, de ministerele economice. Totul constă în asigurarea de la începutul anului a unui cadru organizatoric și poli- tico-cducativ de natură să stimuleze valorificarea superioară a resurselor interne de capacitate tehnică și creativă, să concentreze eforturile și inițiativa oamenilor muncii în direcția creșterii pe toate căile a eficienței economice.Cum se acționează acum pentru realizarea acestor obiective ? In ce măsură sînt pregătite întreprinderile pentru trecerea cu denlin succes la abordarea sarcinilor care privesc sporirea eficientei ?(ÎN PAGINA A III-A t SONDAJUL „SCÎNTEII" ÎN CÎTEVA UNITĂȚI INDUSTRIALE)
Secvență din hala de montai a 
mașinilor grele de la întreprinde
rea de mașini-unelte șl agregate 

din București

erau și veniturile gospodăriilor țărănești. Ele oscilau Intre 380— 700 lei anual. Și iată prețul pe care trebuia
de griu pentru o căciulă. 4 kilograme de griu pentru un kilogram de cuie, 15 kg de griu pentru o coasă. 7

lor de țiței de la Moi- nești 1 — 84 kg de griu pentru un scul de bumbac...Anii care au urmat
Ctstoriî noi
pe meleagurile 

stejarului slin Borzești
însemnări din județul Bacău

să-l plătească un țăran pentru cele necesare traiului său : un kilogram de griu pentru 1,5 kg sare, 4 kg griu pentru un kilogram de săpun, 38 kilograme
kg de griu-* pentru o seceră. 380 kg de griu oentru un plug, 11 kg de griu pentru o căldare. 1,5 kg griu pentru un litru de gaz — asta, in tara cimpuri-

eliberării României, anii de construcție socialistă, de edificare a unei lumi noi au venit și în ținuturile Bacăului, ca un act

profund de justiție socială și istorică, de pătrundere in evul înfăptuirilor la care au visat zeci și zeci de generații. Odată cu primul plan cincinal, în județul Bacău a inceput epopeea construcției unora dintre cele mai mari combinate ale industriei chimice. Valea Trotușului devine un imens șantier. Cînd schelele construcției au fost date deoparte, oeisa- jul munților se înnobilase, căpătase adaosul geometriilor metalice ale unui lung șir de instalații : o uzină de cauciuc sintetic, o uzină chimică de produse clorosodice, o rafinărie pentru prelucrarea comDlexă a petrolului integrate în ceea ce numim astăzi Combinatul chimic Borzești.
Mihai CARANFIL 
Gheorghe BALTA

(Continuare 
in pag. a IV-a)

0 ARTĂ DESPRE OAMENI, DESTINATĂ OAMENILORImensa varietate a modalităților de reprezentare și de formare a civilizației noastre socialiste iși află în sculptură modalități la tel de variate de expresie. Bogăția tipologiilor umane, dezvoltarea tot mai complexă a personalităților concrete și-au găsit corespondențe extrem de diverse în imaginile sculpturii românești de astăzi.Iată de ce — ne-a spus în- tr-un recent interviu artistul poporului Ion Irimescu — criteriul a- precierii valorice, judecata estetică nu pot fi limitate la formă în sine, ci mereu trebuie raportate la idealurile și scopurile sociale concrete ale perioadei istorice pe care o trăim. Noțiunea de „contemporan", aplicată artelor plastice și sculpturii în special, conține două determinante fundamentale : pe de o parte racordarea ei la cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, .iar pe de altă parte integrarea in spiritualitatea culturii noastre, sentimentul apartenenței la tradițiile și la contemporaneitatea noastră socialistă. Sint două direcții care, departe de a se exclude, converg și se împletesc armonic.Aceeași calitate de „contemporan" se referă insă, pe planul pur al artisticului, atit la forma de exprimare, cit și la conținutul exprimat. Spre deosebire de multe din căutările de ordin formal de aiurea, de multe ori inedite, interesante, dar oarecum sterile, arta noastră a reușit pînă acum să împletească armonios forma și conținutul, să le angajeze, în moduri variate de exprimare. Ea a reușit să exprime, foarte larg și deloc didactic, idealurile noastre, problemele noastre de viață și creație, să fie legată de tot ceea ce se petrece mai important în jurul nostru și care intr-un fel sau altul ne influențează.
— Cum poate fi implicat pre

zentul in sculptura românească 
de azi 2

Artistul poporului
Ion IRIMESCU

despre criteriile valorice 
ale sculpturii românești de astăzi

— Sculptura noastră de azi, din punctul de vedere al valorii artistice, se află pe o treaptă destul de înaltă. Este, de asemenea, foarte acută preocuparea artiștilor de a o integra, cit mai eficace, in contextul vieții contemporane, respectiv țelurilor social-educative actuale. Mărturie stau numeroasele dezbateri la care, împreună cu publicul amator de artă, am asistat în ultima vreme. Arta și orașul, arta și strada, arta și oamenii — iată tot atîtea teme, tot atîțea încercări de a lega problemele strict individuale ale creației artistice de problemele mari ale societății noastre. Formele și soluțiile propuse sînt foarte diferite. Mi se pare, uneori, că se pune prea mare accent pe frumusețea exclusivă a formei. Dincolo însă de acest aspect, pe care l-aș numi periferic, se observă, mai a- les in ultimul timp, o tendință tot mai accentuată de a exprima intr-o manieră mai figurativă, prin intermediul sculpturii, problemele omului. Această tendință mi se pare cu atît mai importantă cu cit arta noastră statuară este încă lipsită de o serie de lucrări de importanță națională. Nu avem incă, in suficientă măsură, acele monumente care să ilustreze momentele mari din viața poporului nostru, figurile mari din istoria și cultura noastră. Este adevărat, în ultimii ani mai ales, au fost ridicate lucrări foarte importante și deosebit de . interesante ca concepție artistică. Aș aminti, astfel, monumentul ostașului român ridicat de Vida Gheza la Cărei, legat de un anumit specific regional care îmbină armonios prezența figurativă cu probleme moderne de arhitectură ; monumentul ecvestru al lui Mircea cel Bătrîn ridicat de Ion Jalea la Tulcea, într-o concepție mai clasică ; monumentul lui loan Andreescu, semnat de Paul Vasilescu, la Buzău; monumentul lui
(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL
servi cu credința

cauza partidului și poporului"
Toată măreția omului, spunea 

un mare ginditor, sta in puterea 
cugetării lui. Omul epocii noastre 
aspiră la mai mult. Sintem doar 
generația care afirmă, construiește și desâvîrșește o nouă orânduire so
cială. Generația care, făcîndu-și 
crez din ideile transformatoare ale 
Partidului Comunist Român, își 
propune altitudini și mai ambi
țioase să afirme și să modeleze omul nou, omul „măsură a tuturor 
lucrurilor". Este, desigur, una din
tre cele mai dificile si nobile în
treprinderi această angajare de a 
ținti spre realizarea unor valori u- mane exemplare, generatoare de 
conștiință nouă. Înscrierea unui a- 
semenea obiectiv pe agenda noastră 
de prefaceri revoluționare vine să 
arunce un puternic fascicul de lu
mină asupra efortului permanent 
al partidului consacrat perfecționă
rii omului.

Cum se conturează chipul aces
tuia in Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniș'tilor, ale eticii și echității socialiste a- 
probate de Congresul al XI-lea al 
partidului ? in rindurile de față 
vom stărui cu deosebire asupra pri
mului punct din Cod.

In acest paragraf, reprodus in 
pagina I a ziarului, se concen
trează chintesența viziunii noastre 
despre comunist, despre omul de 
azi si de miine, revoluționarul care 
a schimbat si schimbă o lume. In- 
trind in rindurile partidului, așa 
cum se arată și în Angajamentul solemn introdus recent ca articol 
nou în statut, comunistul face le
gământ, in fața tovarășilor săi de 
muncă, a partidului, a întregului 
popor să servească cu credință cauza partidului, să militeze cu în
treagă'capacitate șt putere de mun
că pentru înfăptuirea politicii sale 
de transformare revoluționară a 
societății, de edificare a socialis
mului sî comunismului pe pămin-

tul României. Comunistul nu cu
noaște cauză mai înaltă decit slu
jirea partidului, a poporului. El nu 
poate răspunde decit astfel cinstei 
deosebite care i se face de a fi pri
mit in rindurile celor mai buni fii 
ai poporului. Pentru el nu există 
altă probă mai convingătoare de 
însușire a statutului și progra
mului partidului decit munca fără 
preget pentru realizarea exempla
ră a prevederilor cuprinse in a- 
cestea.

Iată, așadar, ce dimensiuni ca
pătă, in lumina exigentelor ac-PRINCIPII DE VIATĂ, IZVOR1TE DIN VIATĂ, CERUTE DE VIATĂ 
tuale, modelul oferit de comunist, 
aspirația continuă a acestuia spre 
continuă perfecționare. Cu cit fie
care comunist in parte va fi mai 
călit, mai bun la locul de muncă 
încredințat de partid, de societate, 
cu cit va fi mai pregnant exemplul 
oferit de el, in intreaga muncă și 
viață, cu atît vor spori influenta 
partidului, puterea lui de a antre
na energiile umane, de a forma și 
educa oameni înaintați. Pentru că, 
așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „...partidul sînt oamenii, conștiința lui este conștiința oamenilor. Putem spune cu deplin temei : partidul sintem noi. membrii săi, reprezentanții poporului. El nu este nici mai bun, nici mai

rău decit sintem noi, clarviziunea sa este clarviziunea colectivă a membrilor săi, a conducerii sale. Sintem astăzi întru totul îndreptățiți să afirmăm : partidul este poporul, reprezentat prin cei mai buni fii ai săi".
Comunistul deci, așa cum se a- 

firmă și in Cod, este omul hotărit 
să-și consacre devotamentul, in- 
treaga sa energie și capacitate țe
lului care animă națiunea noastră 
socialistă : înfăptuirea Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Liantul care cimentează aces
te strădanii intr-un tot de ne
desfăcut se. numește dragoste de patrie, in prim planul mun
cii pentru modelarea conștiințelor, 
Codul comunist pune tocmai aceas
tă iubire a patriei — considerată 
piatra de încercare a tuturor vir
tuților cetățenești, umane. In epo
ca pe care o trăim — epoca celui 
mai dinamic timp de împliniri din 
istoria României — patriotismul se 
măsoară cu fapta consacrată pro
gresului țării, victoriei cauzei parti
dului ; cu devotamentul șl demnitatea Cetățenească ; cu responsabilitatea înaltă a spiritului civic, în- 
țelegînd prin aceasta contribuția la elaborarea noilor căi ale înfloririi 
noastre socialiste și, in egală mă
sură, participarea la realizarea a- 
cestor ambițioase obiective.

Pornind de la efortul prezent 
pentru modelarea sa morală, pro- 
iectindu-l în viziunea viitorului, 
Codul principiilor și normelor noas
tre etice înfățișează omul societății 
noastre — această tulburătoare „lu
me mică" — în toată măreția lui, 
cu o statură morală pe măsura înal
telor exigente ale epocii pe care o 
edificăm.

Hie TANASACHE

La comitetul de partid al uzinei, doi oameni se frămintă In găsirea unei soluții,— ...Alt om mai potrivit decit inginerul Constantin Nicolae nu văd. Are capacitatea de a soluționa problemele secției 5. Sigur că o să fie greu. N-ar fi însă pentru întiia oară cind dă piept cu obstacolele., Apoi, m-am și gindit la cîțiva maiștri și reglori pricepuți. Oameni disciplinați, cu un înalt simț al datoriei. Ii vom lua de la mecanică 2...Directorul tehnic al întreprinderii ploieștene „1 Mai“, ing. Ste- lian Teodorescu, era nerăbdător să afle părerea lui Toma Oprea, secretarul comitetului de partid; Cuvîntul acestuia din urmă 1— Sînt perfect de acord cu cele ce spuneți despre Constantin Nicolae. Dar... aud că nu prea stă grozav cu sănătatea.— Știi ce. tovarășe secretar 7 De vreme ce ești de părere, sa-1 chemăm aici pe Constantin. O să ne spună el cum stă cu sănătatea....Secvența de mai sus am înregistrat-o cu un timp in urmă. Iar acum cîteva zile am mers cu treburi de reporter în secția 5. Aici s-au realizat, pînă nu de mult, remorci. în prezent, secția trăiește un moment deosebit : trecerea la producția de utilaje de complexitate tehnică. O trecere „din mers", care cere disciplină, o mare cheltuială de energie, decizie promptă, pasiune comunistă pentru îndeplinirea exemplară a acestui deziderat. L-am găsit alei pe inginerul Constantin Nicolae, în calitate de conducător al acestui nucleu de producție. De Ia 1 noiembrie a lăsat planșeta de la atelierul de proiectare șl a trecut în acest sector de prelucrări, aflat într-un dinamic proces de tehnicizare.— Greu 7 — l-am Întrebat direct.— Este greu, evident, mi-a răspuns cu sinceritate. Dar tocmai

pentru că este greu mă aflu eu aici; Este o sarcină de partid.$1 trece îndată la subiect : „Ne-am angajat să dăm gata 10 agregate de cimentare și nu mai puțin de 25 de instalații de comandă hidraulică. O sarcină cu 30—40 la sută mai mare decit anul trecut. Cuvîntul dat este un cuvînt de comuniști, de oameni care știm ce înseamnă să te angajezi, care înțelegem deplin valoarea disciplinei tehnologice și a relațiilor statornicite între noi. Vrem să reușim !
Unul dintre cei mulți
MEREU PREZENT

LA DATORIE
Este, dacă vreți, ți o chestiune de ambiție personală : nu vreau să înșel încrederea cu care m-au creditat cei ce m-au trimis aici. Cu atît mai puțin încrederea oamenilor cu care lucrez..."îl ascult pa actualul șef al secției 5 și rememorez. Timp de un deceniu l-am tot întîlnit In uzina constructoare de utilaj petrolier. Confruntîndu-se mereu cu alte șl alte probleme. Pus să lucreze acolo unde erau așteptate energia, priceperea profesională, pasiunea lui. Socotind drept sarcină de partid aceste solicitări, într-un loc sau altul și, ca un ostaș disciplinat, străduindu-se să corespundă locului și încrederii, să îndeplinească riguros îndatoririle ce-i reveneau. Da, mi-aduc aminte... La întreprinderea „1 Mai" lua ființă un nou sector de fabricație : de auto- remorci. Era în 1964. Atunci, aici, un tînăr subțirel s-a recomandat : ing. Constantin Nicolae, adjunctul secției. Mi-a răspuns și atunci la fel :

— Nu-i ușor. Dar trebuie să reușim. încerc să-mi fac cit mai bine și disciplinat datoria de comunist.Inginerul și-a onorat această îndatorire. Ing. Constantin Nicolae, la vîrsta de 23 de ani, a fost ales secretar al comitetului uzinal de partid — muncă politică de mare răspundere. La tîrgurile internaționale de la Leipzig, de la Brno, instalațiile românești cu marcâ „UPETROM" au primit distincții încrustate în aur. Izbinzi ale întregului colectiv, dar și un semn al activității de partid eficiente...Alte și alte sarcini s-au cerut duse la îndeplinire. Sectorul de proiectare trebuia întărit L-am găsit pe același inginer lucrînd la planșetă, în atelierul de agregate, de cimentare sau de noi tipuri de instalații de foraj. în „timpul liber". în activitatea de partid, ca responsabil al comisiei economice a comitetului uzinal de partid, își duce la îndeplinire sarcinile încredințate....Să ne reîntoarcem Ia finalul secvenței evocate la începutul a- cestor rînduri. în seara aceea de octombrie, cînd inginerul Constantin Nicolae a fost chemat la comitetul de partid, propunîndu-i-se noul post, el a răspuns scurt : „Merg la mecanică 5. Mă întrebați de sănătate ? O să am grijă să nu mă împiedice în muncă. Apoi, nu uitați ceva : abia am 36 de ani. tovarăși !“.Un colectiv tînăr, In formare, are ca șef un Inginer comunist ti- năr. Care nu se teme de greu. Care a răspuns totdeauna, disciplinat, prezent I Așa cum l-au învățat comuniștii care l-au primit în mijlocul lor. Așa cum II învață el azi pe cei cu care lucrează. Prin faptele de fiecare zi.
Constantin CAPRARU
corespondentul „Scinteii"

DIVERS
Comorile 
învățătoarei»

De mai bine de două decenii, 
Virginia Popescu, învățătoare 
din comuna Pojorîta — Suceava, 
a adunat, cu migală și pasiune, 
peste 4 000 de eșantioane de mo
dele de cusături și țesături popu
lare, meșterite cu iscusință șl 
fantezie, de-a lungul anilor, de 
vestitele creatoare de frumos 
din zona Cimpulung-Moldove- 
nesc. Unele din piesele colecției, 
de o valoare inestimabilă, au o 
Vechime de peste 300 de ani. 
Împreună, alcătuiesc o lume 
feerică, de basm. Iar ca o re
cunoaștere a strădaniei învăță
toarei, a dragostei ei pentru 
frumos, ea a fost aleasă condu
cătoarea cercului de artă popu
lară din orașul de la poalele Ra- 
răului.Rămășag... se
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Codul principiilor șl normelor muncii și vieții comuniștilor, ale e- ticii și echității socialiste se adresează conștiinței comuniștilor ce- rîndu-le să fie „...dușmani neîmpăcați ai individualismului mic-bur- ghez, ai manifestărilor de egoism, de subordonare a intereselor generale unor interese individuale înguste". E o cerință de prim ordin a societății noastre socialiste ; ea se integrează în efortul de formare a omului nou. în rindurile de față ne-am propus ,șă investigăm, cu ajutorul .citorva 'interlocutori, unele înfățișări ale egoismului și, mai ales, modalitățile de combatere a unor tendințe egoiste, străine moralei noastre, care se mai manifestă, pe alocuri, în muncă și în viață.

Inginerul Onofir Podar, directorul întreprinderii de geamuri din Buzău, ne spunea următoarele :— Există diverse forme de manifestare a egoismului. Aș vrea să vă vorbesc despre una care s-ar putea numi „Eu sînt totul, eu fac totul 1“ Iată, de exemplu, un grup de specialiști a realizat un dispozitiv cu performanțe ridicate. Deși se știa bine cine au fost realizatorii, șeful compartimentului respectiv s-a prezentat într-o zi la mine ca să-mi spună că ideea Ji aparține t .numai lui, . ;că el’.are meritul principal, că dacă nu era el... și așa mai departe. Era doar o laudă nevinovată ? Mult mai mult decît asta. Era invidie, incapacitatea de a recunoaște reușitele altora. Era încercarea de a-și

însuși meritele altora șl de a acredita ideea că el este acolo „buricul pă- mîntului". O manifestare crasă a unui anume tip de egoism pe care sintem
goistul de acest tip nu refuză un anume tip de „efort"... așa cum reiese din cazul pe care ni l-a relatat arhitectul Eusebie Latiș, directorul

altminteri un bun meseriaș, dar avid după laude cu orice preț, s-a angajat să realizeze proiectul instalațiilor interioare la o mare clădi-
Eu, mie, al meu — 

în oglinzile deformante ale egoismului
datori să-1 combatem cu toată hotărirea.Am ..adăuga.:. a, egoismului' care încearcă să aducă in folosul celui în cauză pu doar produ- sui maTeriai ar muncii altora, dar chiar și „justificarea" socială a atribuirii acestor bunuri. Mai există și situația cînd e-

Centrului Județean de proiectări Suceava.. — îl poți recunoaște u- rieorvdupâ „eul" folosit la fiecare pas. „Creez", „decid", „eu", „eu“... Spu- ■ hfe dâspre un edificiu la care a lucrat și el : „Uite cabana mea, hotelul meu, cartierul meu, al meu, al meu, al meu...". Unul dintre tehnicienii noștri, de

re. Colegii mai experimentați s-au oferit să-l ajute, i-au.dat:*/■Sfaturi dintre cele mabiutile. ;>■ A refuzat cu strășnicie.. Nu numai că n-ar fi vrut să împartă cu nimeni „gloria" sau, mai bine spus, ipotetica viitoare glorie, dar a refuzat nînă și gîn- dul că ar putea cineva' să pretindă că i-a dat vreo

idee. Urmarea a fost că, prin supradimensionare, lucrarea a ajuns la costuri duble și vă dați seama ce înseamnă asta a- colo unde se lucrează cu milioane. Sigur că proiectul a trebuit să fie refăcut, iar vinovatul a plecat de la noi. A rămas Insă morala fabulei...Morala fabulei care ne vorbește despre vanitatea, despre egoismul feroce, total neavenite șl anacronice într-o societate care își clădește edificiul unei înalte civilizații socialiste din cărămizile efortului colectiv, din prinqșul . muncii tuturor, adus . cu..,’ . dăruire, cu sinceritate și modestie.Și alte asemenea e- xemple am putea să Invocăm aici. Fiecare cu „particularitatea" sa, fiecare înfățișînd o „nuanță", o individualizare a e-

goismului. Pentru că și scăderile morale împrumută amprenta individului ce Ie poartă. Sint brutale ori subtile, suave sau grosolane... Ba chiar pretind să ne înduioșeze, u- neori. Esențialul pentru noi, comuniștii, este că individualismul mic-bur- ghez, egoismul, sub orice chip ni s-ar înfățișa, este tot ce poate fi mai potrivnic spiritului dăruirii "comuniste, atmosferei de muncă fără preget în folosul colectivității socialiste —. și, de aceea, se cere combătut cu fermita- 7,ten Oricît- s-ar vrea de-jusmez ; tifi,caț, .prițit de mult ne-ar.;< da tîrcoale „buricul , pă- mîritului", nu este și al pămîntului nostru. în care rodesc valorile morale autentice și generoase ale conștiinței comuniste.
C. MIHAI 7

DE LA C. E. CLa 31 decembrie a.c„ ora 16,30, vor avea loc în Capitală (sala Clubului finanțe-bănci, str. Doamnei nr. 2) tragerile la sorți pentru trimestrul IV 1974 ale libretelor de economii cu cîști- guri și libretelor de economii cu dobindă și ciștiguri, precum și tragerea la sorți pentru luna decembrie a.c. a obligațiunilor C.E.C. cu ciștiguri.

La aceste trageri la sorți Casa de Economii și Consemnați- uni va acorda titularilor de librete de economii și posesorilor de obligațiuni C.E.C.portante ciștiguri în obiecte bani.Cei interesați sînt invitați participe la aceste trageri sorți.
im- Ș*să la
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NOUTĂȚI LAPînă în prezent, combinatul de pielărie și încălțăminte „Clujeana" a contractat aproape întreaga producție pe anul 1973 cu numeroși beneficiari din țară, precum și din U.R.S.S. S.U.A., Anglia, Suedia, Danemarca, Franța, Belgia, Norvegia. Miile de modele noi de Încălțăminte prevăzute să intre în fabricație în 1975 se remarcă prin caracteristici superioare, fiind mai frumoase, mai rezistente la purtat.

„CLUJEANA"în anul viitor vor intra în funcțiune noi capacități la fabrica de cauciuc, astfel că se va rezolva definitiv problema aprovizionării din sursă proprie cu tălpi, tocuri și alte accesorii din Cauciuc. De asemenea, se prevede înzestrarea tăbăcăriilor cu diferite instalații și utilaje, prin autodotare.
AI. MUREȘAN
corespondentul „Scinteii"
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AGENDĂ DE SEZON

Din experiența invățămintului politico-ideologic și economic de masă
X

- MARELE CABINET DE LUC
CABINETELOR DE PARTIDDezvoltarea considerabilă a învățămîntului politico-ideologic și economic de masă, în cadrul căruia, practic, întreaga populație activă a țării studiază în prezent documentele Congresului al XI-lea al partidului, ridică importante răspunderi în fața cabinetelor de partid, chemate să sprijine activ buna lui desfășurare, atît sub raportul documentării și informării, cît și al îndrumării metodologice. întrucît la Galați a fost puternic dezvoltată baza documentară a cabinetului de partid și s-a acumulat deja o bună experiență în sprijinirea învățămîntu- lui politico-ideologic și economic, am solicitat o convorbire directorului cabinetului, tov. Ioan VELINCOV.

— V-am ruga să ne spuneți 
cum ați conceput activitatea de 
ansamblu a cabinetului in rela
ția sa cu invățămintul politico- 
ideologic și economic de masă ?— Aș menționa, în primul rînd, pregătirea materialului documentar, menit să înlesnească aprofundarea problemelor teoretice și politice re- zultînd din documentele Congresului al XI-lea. De pildă, pentru tema care a constituit recent obiect de studiu pentru cursanții care lucrează în economie — „Problemele fundamentale ale politicii economice a P.C.R. în etapa dezvoltării multilaterale a societății socialiste" — cabinetul a pregătit și a pus la îndemîna propagandiștilor și cursanților cîte un dosar conți- nind bibliografia corespunzătoare — extrase din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres și din alte cuvîntări ale secretarului general, din Programul partidului și din Directive, iar ca materiale ajutătoare, cele 25 de întrebări și răspunsuri publicate în „Scinteia" pe marginea Directivelor, broșura pe această temă apărută în Editura politică, consultațiile publicate în revistele „Era socialistă" și „Munca de partid", un material documentar întocmit la cabinet privind dezvoltarea economico-sociaiă a județului în viitorul cincinal, apoi două planuri de dezbatere — unul mai sumar, pentru cursanți, un altul, mai amănunțit, pentru propagandiști.

Cerințele Invățămintului politico- ideologic și economic de masă ne-au călăuzit și in sistematizarea fondului de carte. Astfel, fișierul tematic al bibliotecii oferă o clasificare a lucrărilor din perspectiva temelor ce urmează a fi parcurse în învățămînt.Odată cu aceasta, ne-a preocupat și ne preocupă elaborarea unor materiale intuitive, menite să înlesnească studiul, să ajute Ia înțelegerea și a- profundarca ideilor din documentele Congresului. Astfel, am întocmit un set de diapozitive intitulat „Dezvoltarea economico-sociaiă a României în lumina documentelor Congresului al XI-lea".Aș vrea să subliniez că orientările generale ale dezvoltării viitoare sînt raportate la realitățile noastre județene, Ia sarcinile care revin oamenilor muncii din județ în lumina documentelor Congresului al XI-lea. Chiar în momentul de față, la cabinet este organizată o expoziție referitoare la dezvoltarea județului Galați în viitorul cincinal — pe care o transpunem pe diapozitive pentru a putea fi folosită și la celelalte, cabinete. La cabinet se află și două hărți cu caracter economic — una la nivel national, alta la nivel județean, care ilustrează viu dezvoltarea diferitelor ramuri economice la nivelul actual și în perspectivă.
— Cunoașterea direcțiilor dez

voltării viitoare este, desigur, 
foarte importantă. Dar eficiența 
invățămintului politico-ideologic

și economic de masă se mă
soară, in primul rînd, prin ca
pacitatea lui de a mobiliza oa
menii la o activitate practică, 
concretă pentru realizarea obiec
tivelor propuse. Cum sprijină 
cabinetul de partid o asemenea 
orientare a invățămintului 7— Căutăm să asigurăm o bună informare a propagandiștilor, a lectorilor asupra realizărilor și, mai ales, asupra deficiențelor din activitatea economică. în acest scop, păstrăm o legătură permanentă cu organele de sinteză locale și cu prilejul fiecărei instruiri a propagandiștilor le aducem la cunoștință situația realizării planului la principalii indicatori, le recomandăm să pună în dezbaterea comuniștilor diferitele neajunsuri, să stăruie asupra căilor de înlăturare a acestora.Un exemplu, credem, concludent. La lamihorul de tablă groasă — în cadrul dezbaterilor la tema „Problemele fundamentale ale politicii economice a P.C.R." — s-a a- bordat temeinic ideea valorificării superioare a materiilor prime, căreia i se acordă o deosebită importanță în documentele Congresului. Cu acest prilej s-au născut idei și inițiative valoroase, soldate, în răstimp de numai cîteva săptămîni, cu realizarea peste plan a 3 700 tone laminate de calitate superioară.Mai sint și cazuri însă cind dezbaterile din învățămîntul de partid plutesc în generalități, deși situația de la locurile de muncă respective ar impune o analiză profundă, stabilirea unor măsuri menite să înlăture deficiențele existente; Ne revine, de aceea, nouă, cabinetului, o- bligația nu numai de a informa lectorii și propagandiștii, ci și de a-i ajuta efectiv la orientarea dez

baterilor către problematica concretă. — Este firesc ca de munca de 
documentare și informare des
fășurată la cabinetul județean de 
partid să beneficieze și nu
meroasele cabinete de științe sociale din unitățile județului. 
Cum acționează în acest sens 
cabinetul județean ?— Pentru a transmite cabinetelor din întreprinderi, școli, comune o bună parte a materialului documentar pe care-1 pregătim, am întocmit o broșură referitoare la dezvoltarea economico-sociaiă a județului pînă în prezent, precum și In următorul cincinal — care cuprinde și Un număr de grafice detașabile, care să poată fi proiectate la epidia- scop. De asemenea, am elaborat la cabinet un caiet documentar, insu- mînd texte și aprecieri . din . documentele de partid referitoare la județul nostru.Important este insă nu numai să furnizăm material documentar cabinetelor, ci și să le ajutăm să-și confecționeze cu forțe proprii materiale axate pe realitățile locale și, mai ales, să le îndrumăm pentru a le folosi într-un mod activ, potrivit cerințelor fiecărui loc de muncă. Pornind de la această necesitate am creat in orașele Tg. Bujor și Berești, precum și in comuna Pechea, cu concursul factorilor locali, cabinete de științe sociale pilot. De la început ne străduim să imprimăm acestor cabinete un rol funcțional, asigurînd un bogat material documentar, inspirat din realitățile locale și o bază tehnică corespunzătoare.

Convorbire consemnată de
Paul DOBRESCU

• ÎN ACESTE ZILE, MAGAZINELE DIN ÎNTREAGA TARA OFERĂ CUMPĂRĂTORILOR un bogat și vatiat fond de mărfuri, specifice sărbătorilor de iarnă. între altele, au fost puși în vînzare sute de mii de pomi de iarnă (naturali și artificiali), 8 milioane glo- buri și diverse ornamente, mii de tone de cozonaci, plăcinte, torturi Și alte produse de cofetărie. Nu lipsesc nici cadourile lui Moș Gerilă. Intrați în magazinele de galanterie, de incălțăminte și confecții sau în parfumerii și vă veți convinge.• REVELIONUL. Aproximativ 25 000 de bucureșteni își vor petrece revelionul in 100 de restaurante, la casele de cultură ale sectoarelor sau in cantinele-restaurant ale marilor întreprinderi. Pentru mesele de Anul nou din aceste unități vor fi pregătite peste 100 000 de sarmale, circa 10 tone de fripturi și 5 000 kg produse din carne, două vagoane și jumătate de vin, mii de sticle de șampanie și multe altele. Se pare că pofta bună nu mai are astfel nici o scăpare.• CURSE SUPLIMENTARE DE AUTOBUZE I.T.A. în perioada 21—31 decembrie a.c. circulă suplimentar curse I.T.A. pe traseele. București - Rm. Vilcea. Tirgoviște. Călărași. Alexandria. Giurgiu, Drăgășani, Tr. Măgurele, Pitești ș.a. Programul curselor se poate afla la telefon 13 36 42.• PENTRU AUTOMOBILIȘTI. De la 1 ianuarie începe revizia tehnică a autoturismelor pentru anul 1975. Adresele unităților auto- service care efectuează revizia se pot afla de la cooperativa „Auto- mecanica", tel. 22-12 43.
NOU• ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NASAUD, fondul locativ sporește In 1974 cu peste 900 de apartamente. Conform prevederilor, in 1975 se vor înălța alte 1 100 de apartamente.• BAZA "MATERIALA A OCROTIRII SĂNĂTĂȚII în județul Timiș va continua să se îmbogățească și în anul viitor : încă două noi dispensare la Timișoara ; un cămin de bătrîni cu 200 de locuri la Găvojdia ; 6 creșe cu cite 100 de locuri (4 la Timișoara și Cite una la Deta și Dădrag) etc.• GHIMEȘ - CICEU — DEDA — CALE FERATA ELECTRIFICATA. După ce în prima parte a acestui an fusese electrificată bor- țiunea de cale ferată Ghimeș — Ciceu, recent au fost încheiate lucrările pe tronsonul Ciceu — Deda. Astfel, alți 166 de km se adaugă rețelei ferate electrificate.
DE LA CITITORI* FELICITĂRI C.F.R.-ULUI. „Doriți un Ioc la geam 7 Lingăușă ? În compartimentul de nefumători sau de fumători.7“ întrebările mi-au fost puse la Agenția de voiaj C.F.R. din orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Nimic deosebit, dar o astfel de solicitudine fiind rară o propunem și celorlalte agenții și case de bilete C.F.R. (Vasile Că- tană, Calea Griviței 401). ,• „COMUNA NOASTRĂ N-AR PUTEA DEVENI O COMUNA FRUNTAȘA ? Noi, cetățenii — ne scrie Ion Bătrînu din Sudiți, județul Ialomița — sintem gata să contribuim cu eforturile proprii ale tuturor, dar am dori ca și edilii locali să ne ajute : am plătit banii pentru introducerea apei potabile, dar lucrarea nu s-a executat nici astăzi ; căminul cultural, magazinul sint gata să se dărîme... și cite nu ar mai fi de făcut ?“.
DIVERSE® BILETUL LA CONTROL I Gh. Simionescu. salariat la Uzina de mecanică fină ; Popa V. Marcel, salariat la I.C.M. 7 ; Daniel Po- lixenia, str. Someșul Rece, bloc 5 : Ionescu Nicolae, bd. Republicii 63 ; Kcblcrmann Ella, bd. 1848 nr. 6 ; Ursachi Ștefan, str. Brezo- ianu 47—49 ; Dumitrescu Lidia, str. Postăvaru 21 ; Jucan Ion, Calea Văcărești 262... Cine sint ? Contravenienții care călătoreau fără bilet depistați recent de către organele de control ale I.T.B. „Chiar dacă numărul lor este mic, noi — ni se comunică de la I.T.B. — tot solicităm opinia publică să ne ajute in efortul de a educa pe toți cetățenii".

Vasile Rîcean și loan Bara întorceau spre casă, în satul Soporu de Cîmpie (Cluj). Abia coborîți din autobuz, au urcat treptele bufetului, unde au început să se „cinstească" unul pe altul :— Eu dau cîte una mică de „tărie" și plecăm.— Plecăm, după ce mai dau și eu cite una mare, că n-o fi foc.Apoi, l-a venit rîndul primului să mai dea un rînd, apoi... Apoi, Rincean a pus rămășag că bea o sticlă întreagă, pe nerăsuflate.— Dacă tu o bei, o plătesc eu. Bate palma.Palma s-a bătut și Rincean a băut. A băut și a căzut. Deși a fost transportat urgent la spitalul din Cimpia Turzii, n-a mai salvat.talul din putut fi
de

in puterea 
întreprinderii 
stanța au dat peste trei indivizi 
pe malul lacului Ollina l Stan 
Marin, Gh. Olteanu și p, Cio
banii din Satul Nou. Unul din 
ei a încercat să lege vorba:

— Bată-vă norocul, să vă bată, 
de paznici ! Credeam că-s alții, și cind colo, oameni cunoscuți...

— Și noi vă cunoșteam de oa
meni cumsecade, dar acuma...

— Acuma chiar am găsit șl 
noi o plasă și vroiam să vedem 
ce-i în ea.

In plasă — pește, 
găsită. Era a lor. Si 
propria plasă.

nopții, paznicii 
piscicole Con-

Dar nu era' 
au căzut în

Nu era de

Autobuzul 
era pregătit 
e un fel de 
Nicolae Negoiță, șoferul, se tot 
chinuia să pornească motorul, 
dar degeaba. Acumulatorul, pe
semne, era la capătul puterilor 
și, din cauza frigului, nu mai 
isca nici o scinteie. Șoferul i-a 
rugat pe cîțiva călători să îm
pingă autobuzul. Cum insă dru
mul era în pantă, autobuzul a 
început s-o ia la vale. Șoferul 
n-a putut să frîneze la timp, a 
pierdut controlul volanului și 
autobuzul a sărit peste malul 
unui pîrîu, răsturnindu-se. 
călător și-a pierdut viata, 
alți cinci au fost răniți.

da Blăjani-Buzău 
de drum. Pregătit, 

a spune, pentru ca

Frâna si...

Un 
iar

în dreptul comunei Bucov (Prahova), ciobanul Gheorghe Trandafir traversa șoseaua cu turma de oi. Nici n-a apucat bine să ajungă turma în mijlocul drumului, că spre ea s-a și năpustit, cu viteză năpraznică, o camionetă (21-PH-2324), condusă de Stelian Apostol. Pe loc. 24 de mioare au căzut ca secerate și, odată cu ele, și ciobanul, care n-a mai putut fi salvat. Din primele cercetări rezultă că de vină e conducătorul auto, care a mers neatent și cu viteză excesivă. Aceleași cercetări au stabilit însă că mașina fusese trimisă în cursă cu sistemul de frînare defect și neverificat. Cine verifică... verificatorii 7
<4

Răspunzînd de gestiunea ma
gaziei de produse chimice a În
treprinderii mecanice Sadu, 
Gheorghe Petrescu a sustras 
trei butoaie de spirt industrial. 
Cum spirtul avea nevoie de o 
temperatură constantă pentru 
a-și păstra cele 96 de grade, l-a 
adăpostit — unde credeți ? — 
in casa mamei soacre din comu
na Turburea. Dar nu l-a păstrat 
multă vreme, pentru că l-a des
coperit miliția. Acum se află 
însuși G. P. în „păstrare", tot 

temperatură constantă".

Rubrică redactată de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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spre eficiență economică mai inaltă
Consumurile specifice de energie Reproiectarea și asimilarea noilor produse

PLANIFICAREA DIN BIROU MJU BUN SĂ ÎNSEMNE
Elementul caracteristic al planului pe 1975 îl constituie continuarea în ritm

Șl REZERVELE DIN HALEÎntreprinderea de aluminiu din Slatina este una dintre unitățile mari consumatoare de energie electrică. Aici, în fiecare zi, se utilizează o cantitate de energie electrică echivalentă cu necesarul Bucureștiului. Tocmai de aceea, micșorarea permanentă a consumurilor este și trebuie să fie una dintre problemele majore ale colectivului de muncitori, tehnicieni și ingineri de Ia această uzină. Dună II luni de activitate însă, întreprinderea. înregistrează mari depășiri: 226 milioane kWh, cantitate cu care s-ar fi putut produce 15 066 tone aluminiu. Este drept, în ultimele luni, dună plenara comitetului treprindere. s-au redus oarecum consumurile ■ de energie electrică (cu aproximativ 3 milioane kWh pe lună). In ceeași perioadă, cu excepția lunii noiembrie. s-au realizat și sarcinile de plan. De asemenea. în 15 zile ale lunii decembrie s-au produs suplimentar față de plan peste 100 tone aluminiu.— Nu este suficient — aprecia tovarășul Mircea Bunea, președintele comitetului sindical din întreprindere — să ne facem planul, trebuie să ne încadrăm riguros în consumurile specifice prevăzute.Intr-adevăr, așa trebuie. Pentru aceasta însă este necesar să se lichideze cauzele (de altfel, cunoscute) care duc la depășirea consumurilor de.energie. In unele hale de electroliză se înregistrează consumuri mult diminuate în comparație cu altele. De pildă, in hala nr. 5 de electroliză s-au consumat, în medic, pe 11 luni cu aproape 2 000 kWh mai puțin pentru, producerea unei tone de aluminiu față de hala nr. 4. Despre cauzele care determină ca aceste consumuri de energie să fie depășite, am discutat cu tovarășii Valentin Florescu, de la serviciul producție, și Dragomir Boboș, de la serviciul energetic al întreprinderii. Este vorba, în primul rînd, de faptul că nu întotdeauna materia primă și materialele consumate au fost de aceeași calitate. „S-ău folosit 8 sorturi de alumină, de diferite calități — am reținut din discuție — .ceea ce a influențat procesul tehnologic și, implicit, consumul de enerr gia. Apoi, multe cuve de electroliză 
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de partid din in-
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ARAD,

Înîrejîrmderea de aluminiu 
din Slatina

de plan. De ase-

Cerințele tot mai mari privind consumul de oxigen la întreprinderea de vagoane din Arad, precum și în alte întreprinderi industriale din județ au impus mărirea capacității de producere ’existente, prima soluție vizînd construirea a încă unei fabrici de oxigen în cadrul întreprinderii de vagoane. Valoarea noii construcții depășea 5 milioane lei, iar termenul de realizare era mult prea lung. în aceste condiții, un colectiv din întreprindere, condus de inginerul loan Tonenchi, șeful secției mecano-energetice,

i nu au fost reparate conform graficelor stabilite și utilizarea lor, în • atari condiții, a dus la mărirea consumului specific. O altă cauză constă în lipsa pieselor de schimb, fant ce a generat folosirea necorespunzătoare a cuvelor de electroliză. S-a înregistrat — de ce să nu recunoaștem, îndeosebi în primul semestru al anului — și o oarecare fluctuație a muncitorilor în întreprindere, mai ales în -uzina de electroliză, iar uneori nu s-a respectat tehnologia de fabricație."Cauzele sînt așadar cunoscute. Ce se întreprinde pentru diminuarea consumurilor specifice de energie e- lectrică în anul viitor ? întrebarea am adresat-o tovarășului Dumitru Vana, in- giner-șef al uzinei de electroliză. care ne-a spus : „In acest an am avut mul- realizarea indica-te necazuri întorilor de plan. Pentru 1975 ne-am angajat ca, odată cu. fabricarea ritmică a producției prevăzute în plan, să ne încadrăm și în consumurile de materii prime și materiale stabilite. în ce privește consumul de e- 1 nergie electrică trebuie spus, din capul locului, că ministerul de resort ne-a comunicat un plan care nu se poate realiza nici cel puțin teoretic. Evident, noi o să facem tot ce este posibil pentru a utiliza cît mai bine, mai eficient energia electrică. Dar normele fixate de minister pentru 1975 trebuie neapărat revăzute. Concret, pentru consumul cît mai rațional al energiei electrice am stabilit un plan de măsuri cu termene și responsabilități precise. Mai întii, vom pune un accent deosebit pe respectarea strictă a tehnologiei de fabricație. Vom acorda, de asemenea, o atenție deosebită pregătirii în continuare a producției anului viitor. S-au întreprins multe lucruri . bune în ceea ce privește stabilitatea cadre-' lor. De asemenea, măsurile aplicate, ca urmare a plenarei comitetului de partid din iunie 1974, au asigurat condiții pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute."

ca,
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Emilie^ ROUĂ.
corespondentul „Sointeii"
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și maistrul loan Pregea, de Ia vechea fabrică venit cu o nouă tare a viitoareiJași spațiu învechea fabrică de oxigen. „Secretul" constă în reamplasarea mai judicioasă a utilajelor. Prin noua soluție aplicată, cheltuielile de investiții au fost reduse, față de proiectul inițial, cu peste 1,7 milioane lei, iar timpul de punere iii funcțiune cu peste 5 luni.

de oxigen, au soluție de mon- fabrici in ace- care se află

Constantin S1M1ON
corespondentul „Scînteii"

(
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Șl MAI ECONOMICOSîntreprinderea „Hidromecanica" din Brașov este o unitate cu un pronunțat caracter de mecanică fină. Cu tot volumul ridicat de manoperă pe produs, cheltuielile materiale, în ansamblul cheltuielilor generale de producție, dețin o pondere de circa 70 la sută. Drept urmare, este pe deplin explicabilă atenția ce o acordă conducerea întreprinderii, organizația de partid, întregul colectiv reducerii necontenite a acestor cheltuieli.Dacă ar fi să ierarhizăm preocupările noastre în această direcție, primul loc l-ar ocupa, desigur, cele axate pe activitatea de reproiectare a produselor aflate în fabricație și de asimilare a unor produse noi, cu caracteristici tehnico - economice superioare. Aceste preocupări s-au concretizat, în ultima perioadă. în realizarea unor produse cu un consum'specific de de cel existent anterior, fiind comparabil cu cei al unor produse similare străine. Este cazul, printre altele, al turboambreiajului cu reductor TA-700 și al turboambreiajulul TAV—850—R destinate instalațiilor de foraj marin, care au o greutate de 32 și, respectiv, 45 kg pe CP, comparativ cu turboambreiajul TAV—700, la care greutatea se ridică la 55 kg pe CP. Un alt produs — turbosuflaiita TS—6 pentru, supraalimentarea motoarelor Diesel de 4 000 CP —are o greutate egală cu cea a turbosuflantei TS—4, care supraalimentează motorul de 2 100 CP. In urma reproiectării și a- plicării unor soluții constructive și tehnologice avansate, la o serie de produse, cum ar fi transmisia hidraulică TH 1. frîna hidrodinamică FH 1, au fost îmbunătățiți substanțial parametrii, iar altele au scăzut în greutate, au devenit mai suple.Sînt rezultate pozitive, dar apreciem că, în ce privește reducerea cheltuielilor materiale prin reproiectarea produselor aflate în fabricație și asimilarea altora noi, cu caracteristici îmbunătățite, atît în întreprindere, cît și la colaboratorii noștri există încă mari rezerve nevalorificate. Trebuie să recunoaștem că, Ia această oră, mai avem în fabricație produse la care consumul specific de metal'poate fi în. continuare micșorat, cădlh';secfiile? primare ale întreprinderii și ale cola-
«ni». hf’w.tn?rti) 7 ■' ■■

înîreprinderea 
„Hidromecanica" 

din Brașov

metal scăzut față
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Chiar dacă sezonul rece a început, la sate sînt multe de făcut pentru creșterea suprafețelor agricole și sporirea potențialului productiv al pămintului. Și în aceste zile este actual, este important să se execute ample lucrări. de îndiguiri, regularizări de cursuri de apă, de extindere a amenajărilor pentru irigații, de combatere a excesului de umiditate și a eroziunii solului, de ameliorare a solurilor acide și sărăturate și multe altele. Desigur, asemenea lucrări se execută în toate anotimpurile, dar ele trebuie să se desfășoare fără întrerupere și în timpul iernii, cu participarea largă a oamenilor muncii de la sate. In cadrul teleconferinței de astăzi, corespondenții noștri județeni ne informează despre acțiunile desfășurate în aceste zile.începem cu județul Brăila, unde, în ultimii ani, s-a acumulat o experiență valoroasă în ce privește atragerea oamenilor muncii de la sate la efectuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Ce se face acum 1— Acum se lucrează intens, ca în orice perioadă a anului — transmite Mircea Bunea. încă la sfirșltul toamnei, din inițiativa comitetului județean de partid, s-a întocmit un plan de acțiuni pentru lucrările de îmbunătățiri funciare care urmează a fi executate în perioada ianuarie 1974 — primăvara 1975. Planul prevede amenajarea pentru irigații în sisteme locale a încă 845 de ha, realizarea unor acumulări pe 196 ha și desecări pe alte 100 de ha.— Practic, ce se face acum, în aceste zile de început de iarnă ?— Conducerile unităților agricole șl consiliile populare, sub conducerea nemijlocită a organelor și organizațiilor de partid, au mobilizat mii de locuitori ai satelor la executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare. De exemplu, în ziua de 18 decembrie am urmărit o astfel de acțiune, organizată de către consiliile intercooperatiste Făurei, Jir- lău și Cireșii. Am văzut la lucru peste 1 000 de locuitori din satele Dedulești, Jirlău, Vișani, Ciineni,

boratorilor mai ies repere cu adaosuri de prelucrare ridicate. în 1975, această latură a activității noastre va continua să se situeze, într-0 măsură și mai mare, în atenția conducerii întreprinderii, a organizației de partid, a cadrelor tehnice. în prezent, cunoaștem cu precizie sarcinile ce ne revin și, de nu am spune, în multezuri lucrările de asimilare a produselor noi și de reproiectare se găsesc intr-un stadiu avansat. Numitorul comun ce caracterizează aceste produse constă în înaltul lor nivel tehnic, consumul specific redus de metal, o funcționalitate îmbunătățită ș.a. Un exemplu îl constituie turbosuflanta TS- 6, care, în ciuda faptului că supraalimentează motoarele Diesel de . 3 000 CP. nu depășește greutatea turbosuflantei pentru motoarele de 700 CP. precum și transmisia hidraulică TH-8 care este astfel concepută incit să îndeplinească și funcția avută, pînă în prezent, de reductorul inversor în greutate de 1 500 kg, pe care îl elimină.Programul de modernizare a produselor noastre, de reducere a consumului de metal, pentru anul ce vine, prevede reproiectarea in continuare a unor produse aflate în fabricație, dintre care amintim> doar două — turboambreiajul TAV-700, a cărui putere va crește de la 400 CP la 600 CP, rămînînd la greutatea inițială, sau „familia" convertizoarelor CHC 650 și CHC 750, a căror putere va crește, prin noi soluții constructive, cu circa 20 la sută.Asemenea eforturi stăruitoare își găsesc roadele și în nivelul ridicat de valorificare a metalului. In întreprinderea noastră, dintr-o tonă de metal obținem, în medie, produse în valoare de circa 60 000 lei. La unele „familii" de produse, această valoare este mult mai mare. Exemplu : la turbosuflante — cifra se ridică la 600 000 lei, transmisii hidraulice — la 250 000 lei, iar la convertizoare — la 150 000 lei.
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Inq. VioieliMETEAiG-i ,um 
directorul întreprinderii șm, 
„Hidromecanica" din Brașov
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mai fertil, mai productiv!
Cireșu, Vultureni, JugureanU. Ulmu și Batogu. Organizați în trei șantiere : Dedulești — șantierul nr. 1, Mircea Vodă — șantierul nr. 2 și Făurei — șantierul nr. 3. țăranii cooperatori au dislocat pînă în prezent peste 12 000 mc de pămînt din totalul de 15 000 mc prevăzuți a fi excavați manual. Rîvna este explicabilă, dacă ne gindim că, odată terminate lucrările, cooperatorii din Dedulești și Mircea Vodă vor beneficia de irigații pe o suprafață de alte 350 ha. Am dat numai aceste exemple care demon

s-au degradat. Iată de ce noi am trecut cu toată hotărirea la lucru pentru a nu lăsa nici măcar o palmă de pămînt nefolosită. Pe o suprafață de 20 ha am defrișat toți mărăcinii, iar mecanizatorii au e- xecutat arături adinei. Și cum în apropiere se află o sursă de apă, au fost executate canale de aduc-, țiune pe o lungime de peste 3 km, astfel incit în primăvară vom iriga în întregime cele 20 hectare, care vor fi cultivate cu legume11.La fața locului ne-am convins de forța de mobilizare a organizației
Astăzi, la teleconferința „Scînteii", 

despre lucrări de îmbunătățiri funciare în județele Brăila, 
Mehedinți, Arad

strează hotărirea oamenilor muncii din județul Brăila de a gospodări mai bine pămintul, de a nu sta iarna cu miinile în sin.— Nici mehedințenii nu obișnuiesc să stea cu miinile în sin — intervine Virgil Tătaru, caro transmite de la Drobeta Turnu-Severin. La chemarea conferinței organizației județene de partid, care a stabilit ca pînă la finele anului 1975 să fie redate în circuitul agricol, prin acțiuni de masă, 4 000 hectare de teren, au răspuns mii de oameni ai muncii din agricultura județului Mehedinți, care participă în aceste zile la lucrările de îmbunătățiri funciare.Ce fac ei ? Multe. Am să vă relatez ceea ce mi-a declarat Tudor Dragotă; secretarul comitetului comunal' de partid Florești : „Aproape în fiecare an noi am făcut cite ceva în ceea ce privește buna gospodărire a pămintului. Și totuși, în zona noastră, unde cea mai mare parte din suprafață este situată în pantă, mai avem terenuri care, de ani de zile, stau nefolosite, terenuri care, în mare parte,

de partid. In diferite puncte lucrau peste 2 500 de cqoperatori, tineri și virstnici, la defrișarea mărăcinișu- rilor și arboretelor. Nu-i un caz izolat. . In comunele Prunișor, Breznița de Motru, Butoiești, Stin- găceaua, Gruia, Pătule, Timna, Că- zănești, Malovăț. și altele, zilnic, sute de cooperatori execută lucrări de combatere a eroziunii solului, de redare în circuitul agricol a noi terenuri. In cooperativele agricole din Corcova, Jirov și Broșteni, numai prin desființarea a peste 20 km drumuri inutile, ce brăzdau tarlalele, și folosirea integrală a capetelor de parcele s-au mai cîș- tigat 68 hectare teren. în mai puțin de 3 săptămîni, în județ s-au „descoperit", prin aceste acțiuni, peste 1 200 ha teren.— în județul Arad, principala problemă la ordinea zilei in agricultură o constituie combaterea excesului de apă — informează Constantin Șimion. A plouat mult, chiar foarte mult în această toamnă. De a- ceea, au fost întocmite proiecte pentru executarea unor ample lucrări de desecare. Unele din ele sînt gata.

Zilele trecute a avut loc recepția lucrărilor de desecări din sistemul 1, pe malul sting al rîului Teuz, lucrări ce vor asigura evacuarea apelor de pe o suprafață de peste 6 000 hectare terenuri a- gricole din zona localităților Si- cula, Chereluș, Țipar 1 și 2 și Sin- tea Mare. De asemenea, constructorii fae verificările și pregătirile necesare în vederea recepționării lucrărilor de desecări din sistemul 2 Teuz care afectează peste 11 000 hectare și a lucrărilor de completare și refacere pe o distanță de 23,6 kilometri a digului pe malul drept al riului Crișul Alb. Alte lucrări — cum sînt cele de desecări din zona Hanio'ș-Vărșand, îndiguirile pe rîul Crișul Negru în amonte de localitatea Zerind, suprainăl- țarea digului pe riul Mureș în zona municipiului Arad și altele — sînt în curs de execuție, ele .urmînd a fi finalizate in cursul anului viitor.— Se scurg apele de pe cimp ? întrebăm, pentru că ing. Nicolae Popescu, directorul direcției de fond funciar și organizarea teritoriului din Ministerul Agriculturii, reîntors din județul Arad, ne-a informat că puțini locuitori ai satelor participă la executarea lucrărilor simple cum ar fi săparea de șanțuri pentru evacuarea Ochiuri lor de apă.— Situația este cunoscută la organele județene de partid și de stat. La Bocsig, Minerău. Voivodeni, Birsa. s-a lucrat mult in această toamnă. Dar la Mișca, Galea, Șicu- Ia, Mocrea, Seleuș, Șiria și altele, consiliile populare nu au atras pe oameni la lucrările de desecare. Ca urmare, apa băltește pe mari suprafețe.Rezultă, așadar, că pe lingă lucrările de îmbunătățiri funciare care se execută de către unități specializate, cu fonduri de la stat, este necesar să fie atrași la aceste acțiuni toți locuitorii satelor. Este in interesul tuturor ca pămintul să devină mai fertil, mai productiv.
Ion HERȚEG

PRODUC77A INDUSTRIALĂ VA CREȘTE IN 1975 CU 15 LA SUTĂ

FAȚĂ DE NIVELUL ACESTUI AN

în 1975 vom realiza o producție industrială de 1,9 ori mai mgre decît în 1970, 
de 3,4 ori mai mare față de 1965 și de 33 de ori mai mare față de 1938.

Pe ansamblul industriei, comparativ cu prevederile inițiale ale actualului 
plan cincinal, în 1975 se va realiza o producție suplimentară de circa 50 miliarde 
lei. lată cîteva date sugestive privind depășirea acestor prevederi la cîteva produse 
(prima cifră reprezintă nivelurile planificate pe 1975, a doua cifră — în paranteză 
— prevederile inițiale) : oțel — 10,1 milioane tone (9,7 milioane) ; produse electro
tehnice și electronice — 31,9 miliarde lei (29,5 miliarde) ; construcții navale — 4,6 
miliarde lei (4,25 miliarde) ; frigidere — 340 mii bucăți (300 mii) ; încălțăminte — 
101 milioane perechi (92,6 milioane).

Creșterea eficienței economice - problema centrală a dezvoltării industriei 
în întregul cincinal — se regăsește din plin în prevederile planului și bugetului pe 
1975.

© PRODUCTIVITATEA MUNCII în industria republicană va spori cu 10,3 la 
sută; productivitatea muncii pe o persoană încadrată va fi de 239 000 lei.

® COSTURILE DE PRODUCȚIE se vor reduce în continuare, cheltuielile maxi
me la 1 000 lei producție-marfă fiind stabilite la 875 lei. Un accent deosebit se va 
pune pe reducerea cheltuielilor materiale, prin micșorarea consumurilor de materii 
prime, materiale, energie și combustibil.

UN SINGUR PROCENT ECHIVALEAZĂ: LA CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII

MUNCII In industria republicană, cu o producție DE CIRCA 5,1

Z'T MIUĂRDE LEI- LA REDUCERE A CHELTUIELILOR MATERIALE CU ECO- ’

si NOMII DE PESTE 3 MILIARDE LEI. SbiiBl o isob rn3 olijăJilBbom .a1

© MODERNIZAREA PRODUCȚIEI: în anul 1975, două din fiecare 5 pro
duse vor fi noi sau modernizate, adică inexistente înainte de anul 1971. Se vor 
introduce și extinde zeci și zeci de tehnologii noi.

© RANDAMENTUL UNEI ZILE : Ce va însemna o zi în 1975 pentru sporirea 
avuției țării ? Este edificatoare în acest sens compararea producției medii zilnice 
în trei ani diferiți, la cîteva produse:

Produsul 1965 1970 1975

- oțel (tone) 9 400 17 800 26 800
- motoare electrice (!<W) 4 050 9140 20 000
— tractoare (bucăți) 41 94 161
- televizoare (bucăți) 324 903 1770
- fire și fibre chimice (tone) 60 210 480
- țesături (mii mp) 1400 1900 3 250

..

8

Producțiile anului 1975, ca de altfel toate prevederile planului, vor putea fi 
atinse numai dacă fiecare colectiv va acționa ferm, încă din primele zile ale lunii 
ianuarie, pentru a folosi din plin, în scop productiv, fiecare minut, fiecare ceas de 
muncă! Fiecare dintre datele'prezentate pînă aici reprezintă, de fapt, coordonate 
precise ale muncii viitoare. Din legea planului național unic subliniem cîteva sar
cini și exigențe deosebite pentru activitatea din industrie în 1975 :

@ CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE - CÎT MAI DEPLIN FOLOSITE, mașinile, 
utilajele și instalațiile - încărcate la maximum în toate schimburile de lucru, asigu- 
rîndu-se funcționarea lor continuă și în condiții de siguranță.

DIN SPORUL PRODUCȚIEI INDUSTRIALE, 60 LA SUTĂ TREBUIE REALI-

ZAT PRIN FOLOSIREA INTENSIVĂ Șl RAȚIONALĂ A CAPACITĂȚILOR

EXISTENTE.

in
cu

© SUPRAFEȚELE DE PRODUCȚIE - CÎT MAI BINE UTILIZATE, prin dotarea 
cu noi mașini și utilaje ; intensificarea acțiunii de autodotare, pentru realizarea pe 
această cale a unui volum sporit de mașini si utilaje.

® APROVIZIONAREA TEHNICO-MATE^IALĂ - ASIGURATĂ RITMIC, 
concordanță cu necesitățile proceselor de fabricație, a tuturor întreprinderilor,
respectarea strictă a normelor și normativelor de consum. ELABORAREA DE PRO
GRAME DE COOPERARE Șl COLABORARE ÎNTRE UZINE, care să asigure realiza
rea ritmică a sarcinilor prevăzute în plan,

© MATERIILE PRIME - VALORIFICATE LA UN GRAD SUPERIOR : în 1975, 
valoarea producției obținute dintr-o tonă de laminate finite pline va spori în con
strucția de mașini, față de 1974, cu 11 la sută ; a produselor chimice obținute dân- 
tr-o mie de mc gaz metan - cu 3,1 la sută; a produselor obținute dintf-un mc de 
masă lemnoasă exploatată

©
TÂȚITE.

cu 6,8 la sută.
NIVELUL TEHNIC Șl CALITATEA PRODUCȚIE! - CONTINUU ÎMBUNĂ

RESURSELE MATERIALE ALOCATE PRIN PLAN - RAȚIONAL GOSPO
DĂRITE.

®
cordanță cu cerințele planului ; vor fi pregătiți 375000 de muncitori calificați, care 
vor intra în producție în 1975.

V____________________________ _ ________________________________________________

FORȚA DE MUNCĂ Șl CADRELE CALIFICATE să fie asigurate în con-

J
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TEA TR UL POPULAR
msnls mai

Reprezentînd cota cea mai înaltă a mișcării teatrale de amatori, cele 16 teatre populare existente în momentul de față constituie o' prezență din ce în ce mai vie în viața spirituală a orașelor și județelor în care își desfășoară activitatea. Realizarea obligațiilor lor statutare — privind susținerea unor stagiuni permanente, la sediu și în deplasare, cu un repertoriu reînnoit, de la an la an, cu cel puțin două-trei titluri — a cunoscut în stagiunea trecută, la majoritatea teatrelor populare, importante depășiri ale indicilor de plan, inclusiv ale numărului de spectacole și de spectatori. Așa cum s-a subliniat și. la Consfătuirea pe țară a acestor instituții, organizată luna trecută la Tirgoviște, creșterile n-au fost însă numai de ordin cantitativ: ele au reprezentat doar urmarea firească a diversificării formelor de activitate și a modalităților de spectacol abordate de teatrele populare, care, în stagiunea la care ne referim, au inclus în repertoriul lor, pe lingă piesele mari, în trei acte, și „spectacole-coupd", cu piese într-un act, recitaluri de versuri, montaje literare, spectacole complexe, cu caracter omagial, spectacole de satiră și umor, de operetă și estradă, sau adresîndu-se predilect copiilor.Efortul de a-și căuta un profil propriu, de a se diferenția de teatrele profesioniste și prin specificul și complexitatea manifestărilor, jus- tifieîndu-și în același timp denumirea de „teatre populare" prin conținutul spectacolelor, a caracterizat activitatea celor mai multe colective și a condus totodată la un repertoriu teatral angajat, militant, în care ș-au oglindit lupta comuniștilor în anii grei ai ilegalității, cit și în anii construcției socialiste, viața și munca oamenilor muncii de azi, din uzine, de pe șantiere, de pe ogoare.Trebuie să menționăm, între realizările de frunte ale teatrelor populare, spectacole ca „Puterea și adevărul" de Titus Popovici, la Teatrul popular din Rm. Vîlcea, ^Accidentul" de Cristian Munteanu, la Teatrul popular din Buzău, sau spectacolul- coupe al Teatrului popular din Mediaș, cu piesele „Și pe strada noastră" și „Oaspetele în faptul serii" de Horia Lovinescu. Sînt montări care, prin nivelul lor artistic deosebit, au. primit medalia de aur la concursul formațiilor teatrale și muzical-core- grafice.Subliniem în acest context ca pozitivă permanentizarea unor colaborări cu actori și regizori ai teatrelor profesioniste (cum ar fi cele ale lui

mult sprijin
Constantin Codrescu și D. D. Nelea- nu, de circa zece ani îndrumători apropiați ai teatrelor populare din Mediaș și, respectiv, Rm. Vîlcea), colaborări care nu pot contribui decit la creșterea prestigiului teatrelor populare. Credem, de aceea, că și celelalte teatre populare ar trebui să se preocupe într-o mai mare măsură de atragerea unor personalități ale vieții noastre teatrale profesioniste, cu care să colaboreze nu întîmplător, ci permanent. Creșterea continuă a calității spectacolelor, o- mogenizarea colectivelor și încrederea lor în ceea ce fac sînt legate și de asemenea colaborări de prestigiu, iar ele pot fi extinse In noua stagiune.

și o mai calda încurajare
nă, maghiară și germană — precum și prin cea de estradă, efectuează deplasări pe raza a patru-cinci județe, Teatrul popular din Buzău a susținut 65 de spectacole în deplasare, iar numărul spectatorilor pe care îl realizează anual Teatrul popular din Lugoj, numai prin spectacolele-de- plasare, depășește cifra de 20 000.Rezultă, fie și numai din aceste exemple, că majoritatea teatrelor populare și-au extins influența educativă în rîndul maselor, și-au consolidat prestigiul de care se bucură în orașele unde activează și pe raza județelor in care efectuează deplasări. Fiind deci, și trebuind să fie, nu numai prin statutul lor, ci și prin permanența activității, relativa sta

0 importantă formă a activității 
culturale de masă

Demn de remarcat este șl faptul că. spre deosebire de stagiunile trecute, au fost susținute foarte multe reprezentații în intreprinderi, la locurile de muncă sau pe stadioane. Astfel, Teatrul popular din Buzău a prezentat în stagiunea 1973—1974 un număr de 107 spectacole, la care au participat 48 680 de spectatori ; la un singur spectacol-recital al Teatrului popular din Mediaș, dat pe stadion, au participat peste 8 000 de spectatori; toate teatrele populare care au inclus în repertoriul lor recitaluri de poezie patriotică au susținut spectacole rtu numai la sediu, ci și în întreprinderi, unele teatre populare, precum cel din Drobeta Tr. Severin, realizînd chiar 7 asemenea spectacole de montaje literare și recitaluri poetice. Nu face excepție nici cel mai tînăr teatru popular, din Tirgoviște, care, pe lingă montaje, prezintă cu piesa „Adîncimi" de Constantin Chiriță reprezentații în -centrele petrolifere de la Moreni, Găești, Titu și Valea Mare.Activitatea celor mai multe dintre teatrele populare a inclus și susținerea unor adevărate microstagiuni permanente în centrele urbane înconjurătoare, dar și în multe comune ale căror scene ofereau un minimum de posibilități de montare. Teatrul popular din Hunedoara a susținut numai într-o singură localitate, stațiunea Geoagiu Băi, un număr de 27 de spectacole. Teatrul popular din Mediaș, prin toate secțiile sale — româ
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bilitate a trupei, siguranța și ținuta orientării repertoriale și. prin calitatea spectacolelor, exemple pentru celelalte peste 4 300 de formații teatrale de amatori — cite au fost înregistrate ca participante la ultimul concurs național. Iată de ce nu putem trece cu vederea lipsurile și neajunsurile care au continuat să se manifeste în această stagiune, relevate ca atare la consfătuirea amintită.Apreciind ca pozitiv faptul că toate teatrele populare au realizat un mai mare număr de montaje literare și recitaluri, constatăm însă că nici în această stagiune n-au fost îndeplinite toate obligațiile repertoriale pe care acestea și le asumaseră. Desigur, unele schimbări de piese sau nerealizări de spectacole pot fi justificate la teatre populare precum cele din Hunedoara, orașul Victoria sau Gh. Gheorghiu-Dej. Altele insă, cum ar fi Teatrul popular din Si- ghetul Marmației, de-a lungul unei întregi stagiuni, nu a montat nici o premieră. Prea marea fluctuație de cadre a determinat uneori, ca în cazul Teatrului popular din Călărași, imposibilitatea prezentării reluărilor, înlocuirile in proiectele de repertoriu nu s-au făcut întotdeauna spre binele ținutei artistice a spectacolelor — ca în cazul Teatrului popular din orașul Gh. Gheorghiu-Dej — existind tendința de a se ajunge, poate din comoditate în gîndirea repertoriului sau prin adoptarea liniei minimei rezistențe, la o nedorită uniformitate repertorială.Toate acestea pun în evidență o seamă de sarcini prioritare pentru teatrele populare relevate Ca atare și în indicațiile Consiliului Culturii și

Educației Socialiste, intre care la conferința de la Tirgoviște au fost subliniate ; diversificarea modalităților de spectacol, printr-o mai hotărî- tă abordare a teatrului-document șl anchetă socială, a spectacolului colaj, a montajului literar-muzical și a recitalului de poezie patriotică ; colaborarea cu tinerii dramaturgi și cu autorii locali ; promovarea cu prioritate in repertoriu a spectacolelor- coupă, cu piese într-un act de actualitate, mai ales dintre cele scrise în ultimii doi-trei ani; organizarea unor schimburi de experiență reciproce intre teatrele populare ; întărirea colaborării cu teatrele profesioniste și permanentizarea colaborării cu acei regizori profesioniști care se simt legați de teatrul de amatori ; alcătuirea unor proiecte repertoriale de perspectivă pentru următorii patru-cinci ani, în lumina înaltelor responsabilități politico-ideologice de- curgînd din Programul partidului, a- doptat la al XI-lea Congres.Există în acest moment posibilitatea reală a înființării unor noi teatre populare la Focșani, la Cîmpina, la Caracal, și nu numai în aceste localități care dispun de săli adecvate și formații teatrale stabile, grupate in jurul unor animatori, ci chiar și în unele comune din țară unde se desfășoară o remarcabilă activitate teatrală, cu excelente rezultate artistice. Fenomenul este obiectiv, deoarece, ca în toate domeniile de activitate, există și o dinamică proprie mișcării teatrale de amatori.. Colectivele apar de obicei în jurul Unul animator sau continuă o valoroasă tradiție locală a mișcării teatrale, primesc distincții și premii, culmi- nînd cu învestitura consacrării lor ca „teatre populare", dar se pot și destrăma, își pot inceta parțial, temporar sau total activitatea în absența acestui animator, în absența prețiosului liant de entuziasm, căldură sufletească și înțelegere umană, competență și disciplină, pe care-1 reprezintă întotdeauna animatorul.Tocmai de aceea sarcina îndrumării mișcării de amatori trebuie să devină într-o mult mai mare măsură sarcina depistării, sprijinirii și încurajării animatorilor mișcării teatrale de amatori, sarcina orientării activității lor spre o cit mai mare eficiență educativă în spectacolele pe care le realizează. Teatrele populare au datoria să răspundă cerinței puse de a aborda un repertoriu adecvat, cu un accentuat caracter educativ, pentru a-și aduce astfel contribuția specifică la îndeplinirea nobilei misiuni de a transpune in vișiță normele eticii și echității socialiste, pentru realizarea mărețelor hotărîri ale celui de-al XI-lea Congres al partidului.
Victor PARHON

Premiile
Uniunii 

compozitorilor 
pe anii 1972-1973Comitetul de conducere al U- niunii compozitorilor a decernat următoarele premii pentru lucrări muzicale și de muzicologie pe anii 1972—1973.Simfonie : Zoltăn Aladâr — Simfonia a II-a „Laudă plaiului natal". Lucrări simfonice ample : Dumitru Bughici — „File de letopiseț", Nicolae Brînduș — Variațiuni simfonice. Lucrări simfonice de mai mici dimensiuni : Anton Zeman — „Crestături". Lucrări intermediare intre genul simfonic și cel cameral : Mircea Chirlac — Divertisment pentru orchestră de coarde, Adrian Rațiu — Impre- siuni pentru ansamblu cameral. Lucrări de cameră instrumentale : Andrei Porfetje — Fantasia pentru orgă. Lucrări de cameră instrumentale : Ludovic Feldman — Trei studii de concert.Lieduri : Carmen Petra — Ciclu de lieduri „Pro pace".Lucrări vocal-instrumentale de cameră : Mihai Moldovan — „Cîntece străbune", Miriam Marbe — „De aducere aminte" pentru cor mixt și ansamblu instrumental pe versuri populare. Lucrări corale ample : Teodor Bratu — „Ani de lupte, ani de glorie", Radu Paladi — „Mîndru-i Maramureșu", Alexandru Pașcanu — Variațiuni corale. Lucrări corale de mici dimensiuni : Doru Popovici — „Balada lui Iancu", Alexandru Velehorschi — Trei madrigale, Dan Voiculescu — „Omagiu lui Blaga", Hilda Jerea — „Patru madrigale". Cîntece de masă : Vinicius Grefiens — „Tinerețe, mindră stea", Mircea Neagu — „Glorie ție, partid", Constantin Romașcanu — „Munca noastră". Cîntece pentru copii și tineret : Ion Vintilă — 15 cîntece pentru copii.Operetă : Elly Roman — „Spune, inimioară, spune".Muzică de estradă : Aurel Gi- roveanu —• „Gornistul".Muzicologie : Istoria muzicii : Petre Brîncuș și Nicolae Căli- noiu — „Muzica în România socialistă". Estetică : Sigismund Toduță — „Formele muzicale ale Barocului — J. S. Bach", George Bălan — „Muzica și lumea ideilor". Critică : Ada Brumaru — „Vîrstele Eutherpei— Clasicismul". Lucrări de popularizare : Vasile Mocanu— „loan Căiari". Lucrări de fanfară : Savel Horceag — „Porțile de fier".

0 viață pilduitoare de militant comunist
împlinirea unui veac de la nașterea lui Andrei Ionescu, înflăcărat militant al mișcării muncitorești, este un prilej de a evoca viața și activitatea acestui dirz luptător revoluționar, exemplu de devotament și dăruire pentru cauza eliberării clasei muncitoare, pentru cauza socialismului.Născut la 24 decembrie 1874, în o- rașul Galați, într-o familie de muncitori, Andrei Ionescu urmează școala primară în acest oraș, după care_ intră ucenic la un atelier de tîmplărie. Crunta exploatare pe care o cunoaște din fragedă tinerețe îi'Stirnește sentimente de revoltă împotriva robiei capitaliste. Primele sale contacte cu mișcarea muncitorească organizată datează din perioada imediat următoare creării Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România (1893). 11 găsim mereu prezent la conferințele de la clubul muncitoresc din localitate, citește cu nesaț, dornic să-și lărgească mereu o- rizontul cunoștințelor politice și de cultură generală. Curînd ajunge să expună el însuși conferințe in fața muncitorilor, participă activ la acțiunile inițiate de clubul muncitoresc gălăjean, la greve, la campanii electorale etc.In apii 1901—1905 lucrează pe mai multe vapoare ca maistru timplar. timp în care reușește să învețe cîte- va limbi străine, de circulație internațională. Are astfel posibilitatea să citească o bogată literatură marxistă, tipărită în diverse țări, și să stabilească contacte cu militanți socialiști din Franța, Belgia, Olanda, Anglia.Activind în conducerea clubului socialist gălățean, Andrei Ionescu a participat la organizarea unor puternice greve și altor acțiuni revendicative ale muncitorimii, care s-au desfășurat paralel cu marile răscoale țărănești din 1907. La sfirșitul lunii iunie 1907, deschizînd lucrările celei de-a doua Conferințe pe țară a mișcării noastre muncitorești, desfășurate la Galați, el a înfierat represiunea sălbatică dezlănțuită de clasele dominante împotriva țăranilor răsculați și a subliniat necesitatea intensificării eforturilor pe linia organizării politice și profesionale a clasei muncitoare. La încheierea conferinței, care a hotărît unificarea cercurilor socialiste în cadrul unei organizații politice — Uniunea Socialistă din România — pas important pe calea reconstituirii partidului clasei noastre muncitoare. Andrei Ionescu a fost ales membru al Comisiei generale a sindicatelor și desemnat a face parte din delegația socialiștilor români la Congresul socialist internațional de la Stuttgart.în anii următori. In pofida repetatelor arestări, a prigoanei polițiste, își continuă activitatea revoluționară

100 de ani de la nașterea 

lui Andrei Ionescu

la Galați, apoi la Constanța. Reîntors de pe fronturile primului război mondial, ia parte activă la reorganizarea mișcării sindicale la Constanta, precum și a secției locale a Partidului Socialist, care il propune drept candidat în alegerile parlamentare din 1919 și 1920.In acea perioadă de puternic avînț revoluționar, de clarificare politică și ideologică în rîndurile mișcării noastre muncitorești. Andrei Ionescu s-a situat pe poziții revoluționare, mi- litind consecvent pentru organizarea partidului pe baze noi, marxist-le- niniste. Aflat printre delegații con- stănțeni la Congresul Partidului Socialist Român din anul 1921, care a hotărit transformarea Partidului Socialist in Partidul Comunist Român, a fost ales vicepreședinte al biroului congresului, ale cărui dezbateri le-a prezidat în dimineața zilei de 9 mai.Atitudinea sa demnă, curajoasă la procesul din Dealul Spiril — odioasă înscenare judiciară regizată împotriva mi- litanților care au participat la crearea P.C.R., a altor revoluționari, în scopul suprimării partidului — a sporit și mai mult stima și prețuirea de care se bucura Andrei Ionescu în rindurile clasei muncitoare, ale luptătorilor progresiști.îndată după eliberarea din temniță a militat pentru dezvoltarea activității organizației din Constanta a P.C.R. După scoaterea partidului în afara legii de către clasele dominante, ne!ăsindu-se abătut de crunta prigoană dezlănțuită împotriva comuniștilor, a știut să îmbine cu pricepere munca ilegală cu cea legală, activind in anii următori în conducerea centrală a Blocului Muncito- resc-Țărănesc, în conducerea secțiunilor din Constanța ale sindicatelor unitare, Comitetului Național Anti- fascist. în Comitetul local pentru a- părarea și ajutorarea deținuților politici antifasciști.înflăcărat propagandist al ideilor socialismului, folosind adunările muncitorești și campaniile electorale spre a face cit mai larg cunoscută politica partidului, avea să fie arestat și întemnițat în 1930, 1936 și 1937. Persecuțiile de tot felul, prigoana, hăituirea, schingiuirile îndurate de-a lungul a cinci decenii de activitate revoluționară îi zdruncină atit de grav sănătatea, îneît la 4 mai 1943 încetează din viață fără a fi avut bucuria de a vedea înfăptuindu-se mărețul ideal socialist căruia i-a închinat viața.Numele lui Andrei Ionescu va ră- mîne pentru totdeauna înscris în rîndurile numeroasei pleiade de mili-
Cu „Nuntă de pa Olt", ansamblu)/ „C&- îușul" din Scornicești își continuă seria succeselor ca purtător al unor frumoase tradiții ale artei, noastre populare. Este bine cunoscut bogatul său palmares : trofee și' elogii cucerite în țară, locul întii la concursul al X-lea „Omagiu partidului", turnee de mare ecou în Suedia, Italia, Cipru, Austria, Olanda... Să nu uităm că provine dintr-o comună cu vechi tradiții artistice, unde, încă din anul 1920, jocurile Salta, Băluța, Frunza și Briul erau învățate sub îndrumarea vătafului de căluș Năstase Avram- (astăzi decanul de vîrsfă al dansatorilor din Scornicești, ce continuă să joace la hora satului, cu toată sprinteneala celor... 84 de ani ai săi). Să notăm apoi că sub conducerea unui entuziast animator — Gheorghe Băr- bulescu — fiecare săp- tămînă înseamnă zeci de ore de studiu pentru împrospătarea repertoriului, pentru redarea perfectă a caracteristicilor fiecărui dans.Spectacolul folcloric „Nuntă de pe Olt" conceput și regizat de popularul actor Horia Șerbănescu, poate fi

— pe țlrept — cqnși-„ derat o pagină ?. anton., logică desprinsă din uriașul volum al - tezaurului artistic popular. Căci obiceiurile legate de nuntă sînt un bun prilej de etalare a unei bogate varietăți de cîntece, dansuri, costume policrome, orații și stri-
„Călușul" 

din Scornicești 
pe scena 

Sălii Palatului

gâturi, din care nu lipsește suculentul u- mor — de multe ori cu nuanțe satirice ; un „spectacol" muzical- coregrafic (sub competenta conducere a lui Florian Economu) eu momente provenite din mai toate zonele folclorice ațe țării, totul prezentat într-un decor simplu, gindit cu mult gust de Olga Nuțiu.O sarcină dificilă, aceea de a pregăti coregrafia spectacolului, i-a revenit lui Mircea Papastere ; și trebuie să recunoaștem calitatea dansur rilor, dinamismul pe care acestea l-au dat reprezentației.

Acompaniat! de <?r-_,„. chestra ansamblului (foarte bine pregătită de. Florea Băloi, ta- lentații soliști ai „Nunții" — Ioana Ușurelu, Florea Căl- dăraru, Nichita Dra- gomira, Ion Ceaușu, Margareta Ionescu — au intîmpinat cunoscuți „oaspeți" ; Irina Lo- ghin, Benone Sinu- lescu, Maria Ciobanu, Sofia Vicbveanca, Angela Buciu, Mihaela Păsărin,. Maria Dra- gomiroiu. Un „moment poetic" („Stejarul din Scornicești") a întrerupt iureșul dansului, aducînd în fața spectatorilor versurile de o solemnă rezonanță de doină și balădă, ale lui Traian Iancu, în interpretarea sensibilă a actorului Sorin Gheorghiu... „Nuntă de pe Olt" (spectacol organizat de A.T.M. pe scena mare a Sălii Palatului) ne-a oțerit o întilnire cu un colectiv artistic de prestigiu — „Călușul" din Scornicești — cu cei mai îndrăgiți soliști de muzică populară. Și entuziasmul publicului a stat mărturie unei reprezentații de mare succes.
Smaranda 
OȚEANU
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a studiourilor maghiare, după cunoscutul lankovicspoem de Peloffi Sondor. Regia :

PROGRAMUL I

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

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Film artistic : „La porțile al

bastre ale orașului" — pro
ducție a Casei de filme 4.

12,05 Tribuna TV.
12.25 Telex.
12.30 închiderea programului. 
16,00 Curs de limba germană. 
16,30-17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex.
17,35 Pădurea și noi.
18,05 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicală.
18.25 Cum vorbim 7
18.45 Tragerea Pronoexpres.
18,50 Familia.
19,20 1001 de seri : Bugs Buny.
19.30 Telejurnal. _
20,00 Muzică populară.
20,10 Telecinemateca. Ciclul „Mari 

actori" : John Wayne „100 
de dolari pentru șerif". Pre
mieră TV. In distribuție : 
John Wayne, Glenn Camp
bell, Kim Darby, Jeremy Sla
te, Robert Duval, Dennis 
Hopper, Srother Martin.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o Idee : Al
bert Einstein.

20.30 Telerama. 
21,00 Portativ '74.
21.25 Telex.
21.30 Prefață la o carte de istorie 

a viitorului.
21.45 Răsună-n inimi marele În

demn. Emisiune muzical-li- 
terară.

22,05 Treptele afirmării.

• Teatrul Național București (sa
la mare) : Un fluture pe lampă
— 19,30, (sala mică) : Prizonierul 
din Manhattan — 19.30.
• Opera Română : Spărgătorul de 
nuci — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahla) : A 
12-a noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un 
vagon 7 — 10,30.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Șoc ta mezanin — 10; 
(sala Studio) : Șoc la mezanin
— 19.
• Teatrul Gluleștl : Marea expe
diție — 19,30.
A Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30, (sala Vic
toria) : Un băiat de zahăr... ars
— 19,30.
e Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" ; Siciliana — 19,30. 
o Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
invizibil — 10.
• Teatrul Țăndărică (sala victo
ria) : Cununa soarelui — 10, (sa
la Academiei) : Răi și nătărăi — 
17.
a Ansamblul de clntece șl dan
suri „Rapsodia română" ; La Ha
nul cu clntece — 19,30.
O Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 10 (matineu pentru copii)
— 19,30.

A fost construită apoi o altă rafinărie de petrol la Dârmănești, iar la Comâ- nești o termocentrală care valorifică zăcămintele de Cărbuni aflate în această zonă. Și tot aici a fost construit, în anii 'următori, un mare combinat pentru industrializarea lemnului. S-au deschis noi mine de cărbuni. în municipiul Bacău a fost construit combinatul de industrializare a lemnului, o fabrică de confecții, o fabrică de bere, un combinat pentru industrializarea cărnii și, recent, a început să producă aici o întreprindere constructoare de mașini, care fabrică mașini-unelte mari. Pe teritoriul județului Bacău funcționează cinci din cele treisprezece hidrocentrale de pe Bistrița. Vechile fabrici și uzine au renăscut. Au fost reutilate, dezvoltate și modernizate.Industrializarea socialistă, înfăptuită aici într-un ritm alert, â modificat fundamental profilul economic al județului. în 1973, industria a devenit ramura economică preponderentă. Aportul ei la produsul global al județului a fost de ,65 la sută, în ansamblul economiei naționale, județul Bacău se înscrie cu 10,9 la sută din producția de energie electrică, cu 10,2 la sută din producția de combustibili, cu 5.3 la sută din producția de celuloză și hîrtie, cu 6,8 la sută din producția industriei chimice, cu 5.2 la sută din producția exploatării și industrializării lemnului.Cîndva, în urmă cu secole, orașul Trotuș a dispărut, stingindu-se cu îficetul 
ca urmare a stagnării eco

nomice și sociale. Un altul, un oraș nou și strălucitor, al verticalelor, al sticlei, o- țelului și betonului, un oraș modern in adevă-. râtul înțeles al cuvîn- tulUi, s-a născut astăzi ca urmare a dezvoltării industriale și sociale, ca urmare a marilor energii descătușate în opera de construcție a societății socialiste. Din 1950 și pinâ in prezent, în întregul județ s-au ridicat blocuri noi de locuințe insumind 30 125 a- partamente și s-au construit 46 636 locuințe noi in satele județului. Aproximativ jumătate din populația județului locuiește acum in casă nouă.în ultimii 20 de ani, volumul desfacerilor de mărfuri către populație a cres- teut de 3,6 ori numai in rețeaua comerțului de stat. Prin cooperația de consum desfacerile de . mărfuri au crescut, față de anul 1961, de 7,7 ori. Creșteri in toate domeniile sociale. în ocrotirea sănătății : de aproape 12 ori mai multe paturi de spital față de 1938. Existau 118 medici in 1938. Azi 722.Acum, cînd întreaga țară iși privește viitorul cu certitudine, viitorul înscris în datele hotărîte de Congresul al XI-lea al partidului, oamenii muncii din județul Bacău privesc și ei. pe e- cranul panoramic al Directivelor Congresului și Programului partidului, configurația viitoare a economiei și vieții lor sociale Să aruncăm și noi o privire fugară pe acest ecran. Vom avea astfel de văzut că puterea industrială va spori ca puterile voinicului din poveste, căruia 1 se aduce un pocal de apă vie. Este apa vie a investițiilor. a continuării operei de Industrializare socialistă. în

1980, valoarea producției globale a județului va fi cu 64,2 la sută mai mare decit aceea din 1975. Asta va însemna cu mai mult de două treimi decit ce se realizează acum. în cea mai mare parte, această creștere va fi urmarea realizării investițiilor de 19,5 miliarde lei alocate în cincinalul următor județului Bacău. Cu 39,6 la sută mai mult decit in actualul plan cincinal. Vom avea de admirat siluetele unor noi apariții Industriale.O configurație nouă va căpăta și agricultura județului, care se va apropia — așa cum prevede Programul partidului — de mun- 'ca industrială. Va crește cu 58 la sută față de 1975 suprafața irigată. Se prevede o creștere a producțiilor a- gricole cu 32,6 la sută față de cele ale anului 1975 și cu 63 la sută a celor din sectorul creșterii animalelor.Orașelor noi sau renăscute din această parte a Moldovei li se vor adăuga noi cartiere, noi magistrale ale urbanisticii moderne. Vor fi construite de către stat și cu sprijinul statului alte 16 460 apartamente. Se vor construi, creșe și grădinițe noi, cu 4 000 de locuri. Zestrea actuală (mult sporită în ultimii, ani) a învăță- mîntului de toate gradele va crește cu' alte 420 săli de clasă. Iar în casele locuitorilor din acest județ vor intra cu 50 la sută mai multe mărfuri cumpărate prin rețeaua comerțului socialist.Viitorul locuitorilor din ținuturile Bacăului va fi, desigur, un viitor de muncă, de progres, de împliniri și satisfacții.
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Invitație la Complexul turistic

„Muscelul"PITEȘTI (Corespondentul „Scînteii", Gh. Cirstea). în zestrea turistică argeșeană s-a înscris, de la mijlocul acestui an, noul complex hotelier „Muscelul". El se impune prin eleganță și confort sporit. întreaga construcție este placată cu piatră de riu răzuită și se încadrează armonios în frumoasa arhitectură locală. Hotelul complexului, cu 7 niveluri, dispune de camere confortabile cu cite două locuri. Tot aici funcționează un restaurant, bar, terasă, cofetărie.
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LA 1 IANUARIE 1975

Tragere extraordinara 
la Pronoexpresîncepind de astăzi, agențiile Loto Pronosport din întreaga țară au pus în vmzare biletele pentru participarea la Tragerea extraordinară a Revelionului la Pronoexpres, după o nouă formulă tehnică. La această tragere, devenită tradițională, se vor atribui numeroase și importante cîștiguri in bani (de valoare fixă și variabilă), autoturisme „Dacia-1300", „Moskvici 408/412“ și „Skoda-S 100", precum și excursii în U.R.S.S., R.P. Ungară, R.S. Cehoslovacă, R.S.F. Iugoslavia, Anglia, Italia, Elveția.în total, vor fi extrase 38 de numere ciștigătoarc din totalul de 45, cu 6 numere mai multe decit la formula tehnică anterioară. Se vor efectua 7 extrageri, în 3 faze, astfel ; la faza I — trei extrageri (I, a II-a și a III-a) fiecare de cite 5 numere extrase din 45 ; la faza a II-a — trei extrageri (a IV-a, a V-a și a Vl-a), fiecare de cite 6 numere extrase din 45 ; la faza a III-a — o extragere (a Vil-a) de 5 numere extrase din 45.Participarea se face cu bilete de cite 6 lei varianta, avind drept de participare numai la faza I, respectiv extragerile I. a II-a și a III-a, și cu 15 lei varianta, avind drept de participare la toate cele trei faze ale extragerii.Depunerea biletelor ciștigătoare se va face pînă marți, 7 ianuarie 1975, la ora 13, în orașele reședință de județ, și pînă luni 6 ianuarie 1975, la ora 13, in celelalte localități.
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tanti revoluționari care, prin lupta lor eroică, prin jertfa vieții lor. au apropiat triumful cauzei nobile a e- .... liberării .sociale și naționale, a victoriei socialismului pe pămîntui......României.
Vasile NICULAE

*Cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Andrei Ionescu, la Constanța a avut loc marți solemnitatea dezvelirii unui bust al militantului comunist.
0 artă 

despre oameni 
(Urmare din pag. I)Constantin Popovici „Electrificarea" ridicat la Argeș și gindit foarte bine pentru spații depărtate etc. Se discută mult, în ultimul timp, despre orașul modern, preconizîndu-se în legătură cu el crearea unor sculpturi nonfigurative. Unele din formele propuse ar putea fi, desigur, interesante, dar cred că nu trebuie să ne grăbim pentru a moderniza inutil, ci, în primul rînd, ar trebui să ne străduim să umplem acest gol pe care epocile trecute l-au creat în cultura noastră. Avem nevoie în primul rînd de monumentele de însemnătate națională la care, mă refeream. Ne lipsesc, de asemenea, fîntînile monumentale care, cred, ar putea îmbina în modul cel mai fericit comemorarea marilor fapte ale trecutului nostru istoric, marile realizări ale epocii contemporane cu căutări artistice dintre cele mai actuale.

— Care este sensul moral al 
apartenenței artistului la colec
tivitate și cum credeți că poa
te el influenta opinia publică ?— Arta monumentală, artă de for prin excelență, mi se pare cea mai în măsură să influențeze eticul prin intermediul esteticului. Preocuparea centrală, referitoare la domeniul atit de particular al sculpturii, in general, mi se pare a fi aceea a omului. Pornind de aici, de la reprezentarea omului, se pot afla nenumărate și variate posibilități de a-1 exprima in cele mai îndrăznețe forme. Trebuie să ne ferim însă, în continuare, de acele platitudini inexpresive făcute, e adevărat, cu meșteșug, dar care nu exprimă nimic. Importantă mi se pare, în primul rînd, intenția artiștilor de a se adresa oamenilor. Mă gîndesc nu numai la subiectul lucrărilor, dar și la exprimarea convingătoare din punct de vedere artistic a acestor subiecte. S-ar putea, desigur, ca multi dintre cei ce privesc o lucrare să nu fie de acord cu anumite rezolvări care altora li s-ar părea interesante. Dincolo de aceste posibile controverse, cred că trebuie, să avem o permanentă grijă să oferim publicului lucrări de calitate, lucrări care să-i impună prin noblețea Ideilor pe care le afirmă, și astfel să-i stimuleze gîndirea despre artă.Congresul al XI-lea al P.C.R., Ia lucrările căruia am asistat de curind, a stimulat avintul creator în toate domeniile vieții noastre, inclusiv în acela al creației artistice. Dovadă elocventă — ultimele expoziții organizate în cadrul „Săptărriînii artelor plastice", imensul număr de acțiuni, conferințe, întîlniri cu publicul, care au avut loc în toată țara. Cred că ar trebui să nu rămînem la forma frumoasă a vorbelor, ci să permanentizăm aceste acțiuni.

Interviu consemnat de
Marina PREUTU
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Excelenței Sale

Domnului MORTAR OULD DADDAH
Președintele Republicii Islamice Mauritania, 

Secretar general al Partidului Poporului din Mauritania

NOUAKCHOTT

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș
tere, am deosebita plăcere de a vă adresa calde felicitări și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală.

Păstrez o frumoasă amintire despre vizita pe care ați efectuat-o în 
România, despre convorbirile pe care le-am avut și înțelegerile Ia care 
am ajuns împreună, punînd bazele unei colaborări rodnice între țările 
și partidele noastre, în interesul popoarelor român și mauritanez, al 
cauzei păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

a părăsit CapitalaMarți, la amiază; a părăsit Capitala delegația de activiști ai P.M.U.P., ‘ Stecko, adjunct al administrative a care, la invitația tăcut o vizită în
condusă șefului C.C. al C.C. al schimb ca Socialistă România.în timpul vizitei în țâra noastră, delegația a avut convorbiri la Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Comitetul județean Buzău al P.C.R., Comitetul municipal Brașov al P.C.R., Comitetul de partid-sănă-

■n

Plenara Consiliului Cronica zilei
Central al U.G.S.R.

de PiotrSecțieiP.M.U.P.,P.C.R., ade experiență în Republi-
tate al municipiului București, Ministerul Sănătății și Ministerul Muncii. De asemenea, delegația a vizitat spitale, clinici și grădinițe de copii din municipiile București, Brașov și Buzău.La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Ștefan Kiș, secretar general al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, de activiști de partid. Au fost de față membri ai Ambasadei R.P. Polone la București.
zonei ceața a persistat. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de 9 grade.

Ieri în țară • Vremea s-a menținut relativ caldă, îndeosebi în sud-estul și estul țării, unde cerul a fost Variabil. în rest, cerul a fost mai mult noros. S-a semnalat ceață în Banat, sudul Crișanei, sudul Olteniei și al Munteniei. De asemenea, cu caracter local s-a mal produs ceață șl în sudul Dobrogei și Podișul Transilvaniei. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura aerului, la ora 14, era cuprinsă între minus 5 grade la Bo- zovici și 9 grade la Ploiești. în București : Vremea a fost relativ caldă în partea de nord a municipiului, unde cerul a fost mai mult senin. în restul

Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 și 28 decembrie. In țară: Vremea se menține relativ caldă, mai ales la începutul intervalului. Cerul Va fi'variabil, cu înnorări mai accentuate în jumătatea de nord a țării, Unde se vor semnala precipitații ’ slabe locale. în. rest, precipitații izolate. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, izolat mai coborite în depresiuni, iar cele maxime între minus. 2 și plus 8 grade, local mai ridicate la început. Ceață locală. în București: Vreme relativ caldă, mal ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil. Vînt slab. Temperatura în scădere ușoară. Ceață.

Miercuri a avut loc plenara Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.Pe baza raportului Consiliului Central al U.G.S.R., participanții la plenară au dezbătut activitatea desfășurată de organele șl organizațiile sindicale pentru înfăptuirea planului și a angajamentelor asumate de colectivele de oameni ăi muncii in întrecerea socialistă pe anul 1974 și sarcinile ce le revin în lumina istoricelor documente ale Congresului al XI-lea al partidului pentru realizarea planului pe anul 1975. Plenara a dezbătut, de asemenea, raportul cu privire la execuția bugetului sindicatelor pe anul 1974 și a aprobat bugetul pe anul 1975;Participanții la plenară au ascultat o informare cu privire la activitatea Uniunii Generale a Sindicatelor în domeniul relațiilor internaționale In

anul 1974 și obiectivele acestei activități pe anul 1975.în încheierea lucrărilor plenarei a luat cuvintul tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al U.G.S.R. .Plenara Consiliului Central al U.G.S.R. a adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin care se dă expresie hotărîril organelor și organizațiilor sindicale, a tuturor oamenilor muncii din țara noastră, organizați In sindicate, de a munci cu abnegație și înalt spirit de răspundere pentru înfăptuirea exemplară a Planului național Unic de dezvoltare economică și socială a țării noastre pe anul 1975 și a cincinalului înainte de termen, pentru traducerea în viață a mărețelor sarcini ce revin sindicatelor din hotăririle celui de-al XI-lea Congres al partidului.

Tovarășul George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a primit o telegramă din partea ministrului afacerilor externe al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Abdelaziz Bouteflika, ca răspuns la felicitările adresate cu prilejul zilei naționale.
R. P CHINEZĂ

Seva pâmînturilor

Carnet cultural
DECADĂ A CULTURIISe desfășoară Decada culturii zimnicene, manifestare dedicată aniversării proclamării Republicii. Cu acest prilej, au loc simpozioane, mese rotunde, consfătuiri și expuneri pe teme politice, istorice, economice și juridice, dezbateri privind cunoașterea și însușirea temeinică a documentelor Congresului al XI-lea al partidului, concursuri ale brigăzilor artistice de agitație, medalioane literare, spectacole muzical-coregrafice. Cu a- cest prilej au fost amenajate expoziții cu produse industriale și agricole, precum și expoziții de artă plastică și artă populară. (Ion Toader).

„RĂSPLATĂ HĂRNICIEI I"Din inițiativa secției de propagandă a Comitetului municipal de partid Ploiești, bilunar, la Casa de cultură a sindicatelor se prezintă un spectacol artistic în cinstea fruntașilor — muncitori, ingineri, tehnicieni din unitățile industriale ale o- rașului. Nu de mult a avut cel de-al doilea program această lună, unde și-au concursul brigăzile artistice agitație de la Combinatul trochimic Brazi, Trustul construcții industriale, nodul de cale ferată Ploieștl-Sud, „Elec- trometalica". în fotolii au luat loc fruntași în întrecere de la întreprinderea de utilaj chimic, „Dorobanțul", „1 Mai", „Fero- email", de la rafinăriile din ’ oraș, de pe platforma petrochimică Brazi. Titlul simbolic al

loc din dat de pe- de

spectacolului : „Răsplată hărniciei I". (Constantin Căpraru).
OCROTIREA MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTORLa Muzeul județean din Sfin- tu-Gheorghe a avut loc un simpozion cu tema „Problemele actuale ale ocrotirii naturii și protejării mediului înconjurător", Participanții — cercetători de la muzeul județean, ingineri hidrologi, ingineri de sistematizare, arhitecți, ingineri silvicultori și agronomi, profesori de geografie și de științe naturale din școlile județului etc. — au dezbătut pe larg, in lumina documentelor Congresului al XI- lea, sarcinile în domeniul ocrotirii mediului ambiant. (Geza Tămori).
SIMPOZIOANE LA 

CĂMINELE CULTURALE în comunele șl satele timișene continuă manifestările cultural- educative organizate pentru cunoașterea de către toți locuitorii a conținutului documentelor Congresului al Xl-lea al P.C.R., în vederea organizării exemplare a activității pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de marele forum al comuniștilor, în cadrul unor întîlniri găzduite de căminele culturale, colective de lectori au ținut expuneri și au răspuns la întrebările sătenilor privind politica internă și externă a partidului, dezvoltarea economico-socială a patriei noastre în viitorul cincinal, ridicarea nivelului edilitar- gospodăresc al localităților rurale etc. (Cezar Ioana).

*Ieri a avut loc plenara Consiliului Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești (UCECOM) care a analizat modul de îndeplinire a planului pe acest an și a adoptat planul cooperației meșteșugărești pentru 1975. S-au stabilit, cu acest prilej, măsurile tehnico-organizatorice ce trebuie luate de toate unitățile cooperației meșteșugărești pentru realizarea, cu bune rezultate, a sarcinilor din 1975 și îndeplinirea, înainte de termen, a planului cincinal.în încheierea lucrărilor plenarei, membrii Consiliului UCECOM au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.
* /în Capitală a avut loc marți adunarea de constituire a filialei Asociației române de marketing — Aro- mar București. Cu acest prilej, au luat cuvintul Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat ia Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, președintele Aromar, și Nicolae Constantin, secretar al comitetului municipal P.C.R., președintele filialei Aromar București.
*Marți s-au Încheiat lucrările celui de-al 3-lea Colocviu național de pedagogie. Participanții — învățători, profesori, cadre didactice universitare, , oameni de știintă — au dezbătut, timp de 2 zile, problemele dezvoltării lui nostru istoricelor Congresul

și perfecționării sistemu- de invățămînt în lumina documente adoptate de al XI-lea al P.C.R.*Sesiunea științifică dedicată împlinirii a 25 de ani de activitate a Institutului de virusologie „Stefan S. Nicolau" din Capitală și-a încheiat marți lucrările.Participanții la sesiunea științifică au adresat o telegramă Central Nicolae al partidului, Ceaușescu.
*s-au încheiat la

Comitetului tovarășului
Cluj-Napo-„Gospo-Marți ca lucrările simpozionului dărirea rațională a combustibililor, căldurii și energiei electrice", organizat de Comisia județeană a inginerilor și tehnicienilor. Au participat reprezentanți din 11 județe și din Capitală.
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VOLEI:

Specializarea trebuie să înceapă
ACTIVITĂȚI
DE SEZON

după însușirea alfabetului tehnic
SCHI

reînviate...Reglunea irigată Shaoshan se află în provincia Munah și cuprinde o vastă zonă muntoasă de 2 500 kilometri pătrați. Am avut prilejul de a străbate această zonă, ad- mirind de la înălțimea teraselor amenajate, prin dislocarea și „reclădirea" a 38 de milioane de metri cubi de pămînt, păienjenișul de canale ce asigură, în același timp, acumularea și scurgerea apelor, pe o lungime de 240 kilometri. Prosperitatea actuală a regiunii se datorează — așa cum ne explicau gazdele — tocmai acestui gigantic < de lucrări, ce de, printre renumitul „Choutzintou" debit de 31,8 mc secundă, două centrale cu o i totală de 25 000 ■193 stații de pompare a apei și alte obiective, realizate prin munca celor 100 000 de oameni angajați în amenajarea zonei.Reconversiunea naturii a permis aici irigarea a aproape 55 000 de hectare de terenuri agricole, a căror ducție globală de reale este acum peste două ori mare decît în perioada anterioară amenajării, în același timp, ne împărtășeau cu min- drie locuitorii, a avut loc o importantă dezvoltare a producției de energie electrică, a navigației pe canale.Partidul Comunist Chinez consideră lucrările de irigare și conservare a apei drept una din cele mai im-

sarcini in consolidării naționale.portante vederea economiei ...... .. ......dezvoltării producției și ridicării nivelului de trai al poporului. De altfel, pe întreg cuprinsul Chinei populare s-au obținut remarcabile succese în domeniul lucrărilor de conservare a apei, „îm- blinzirii" fluviilor șl lărgirii și perfecționării rețelei de irigații. Accentul se pune pe realizarea sistemelor complete ■ de irigații și drenare, cu facilități
complex cuprin- altele, apeduct cu un pe hldro- putere kW,

precede mai

CORESPONDENTA 
DIN PEKIN

suplimentare de navigație și transporturi, pe proiectele de dimensiuni medii, precum șl pe lucrările la nivelul comunelor populare și brigăzilor de produc- tie. China socialistă a construit și consolidat 130 000 de kilometri de diguri de-a lungul celor mai importante fluvii ale tării. Prin lucrările de conservare a apei se asigură acum irigarea a mai mult de jumătate din suprafața totală cultivată în numeroase provincii, dar îndeosebi în sudul tării. Au fost amenajate fluviile Galben, Huaihă și Haihă, ale căror bazine reprezintă o treime din terenurile agricole ale țării șl sînt locuite de peste o treime din populație. Aceste fluvii sînt la ora actuală utilizate atît pentru producția agricolă, cît și pentru cea industrială. Numă-

rul rezervoarelor apă a crescut de 100 000 la aproape milion și jumătate. Se fac, de asemenea, eforturi susținute în continuare pentru a realiza un control eficient asupra mari fluvii, Iangtze, Fluviul __________același timp, capacitatea totală a pelor folosite în prezent râie din China pentru lucrările de irigații și drenaj se ridică la a- proape treizeci milioane de cai putere, de patru ori mai mult decît în anul 1965. De altfel, pentru a veni în lntimpinarea necesităților sporite ale satului. partidul și guvernul au înfăptuit o serie de importante măsuri în vederea dezvoltării industriei de mașini agricole. Practic, în toate provinciile au fost Create fabrici de tractoare și motoare, în numeroase zone, lucrările de conservare a apei merg mînă in mină cu ameliorarea solurilor și prevenirea eroziunii. Numai în ultimele luni anului trecut mele luni ale acestui an au fost peste cinci milioane ha de teren agricol, au fost terasate peste 930 000 ha de terenuri muntoase, iar alte vaste suprafețe, inițial cu producție scăzută, au fost ameliorate în cursul realizării obiectivelor de irigații și conservare a apei.

de la un
mai altor precum Liaohe și Perlelor. înpom-în zonele ru-

ale și pri-nivelate

Iile TECUȚA

y 1

R. D. GERMANA

Halle nu înseamnă

Al doilea turneu al campionatelor naționale București Galați — gurind — lativitate candidează direct la cucerirea primelor locuri. înaintea următorului tur preliminar (27—29 decembrie, la Sibiu și, respectiv. Bacău), opțiuni serioase în acest sens au acumulat : în campionatul feminin — Penicilina Iași, Dinamo și Rapid : in campionatul masculin — Explorări Baia Mare. Dinamo și Steaua. Pînă acum însă nici una dintre ele nu a reușit să se detașeze, ceea ce anunță în continuare dispute foarte strînSe nu numai pentru cucerirea victoriilor, ci și pentru fiecare punct în parte.Echilibrul de lupta pasionantă voleiului nostru, deocamdată, și un nivel calitativ corespunzător al jocului ; fapt ușor sesizabil, deopotrivă, de către specialiști și să la

de volei a luat sfîrșit (la — echipele feminine, la echipele masculine), prefi- firește, cu procentul de re- cuvenit — formațiile care

set, pentru fiecareforțe. în general dintre fruntașele nu a determinat.
de publicul spectator. Dacă este ne referim la turneul feminin de București, vom reține că partide-

ASEARĂ, ÎN SALA DINAMOîntr-un meci contînd pentru „Cupa cupelor" la volei feminin, e- chipa Dinamo București a învins cu scorul de 3-0 (15-1, 15—2, 15—12) formația turcă Galatasaray din Istanbul! Returul acestui joc va avea loc astăzi, tot în Sala Dinamo, cu Începere de la ora 18.

Ie au evidențiat vechi și serioase lacune pe plan tehnic și tactic, numeroase jucătoare manifestînd, deopotrivă, fluctuații de formă chiar pe parcursul aceluiași set. „Specializarea pe proape spunea cialiști Murata scop în sine în voleiul nostru. Specializarea, așa cum există și se' justifică, în voleiul de înaltă clasă, presupune la cel în .cauză, înainte de toate, un bagaj complet și variat de procedee, o pregătire complexă, calități fizice multilaterale. Or, ce fel de specializare,, putem începe, sau pretinde că am făcut, dacă jucătoarele — așa cum am văzut cu toții pînă și în derbiul Rapid—Dinamo, de duminică seara — greșesc în serie serviciile sau nu stăpînesc la perfecție nici măcar preluarea și blocajul ?“Sublinierea aceasta — departe a fi caracteristică numai pentru cui echipelor feminine — indică, tr-adevăr, una din cauzele care tîrzie încă obținerea constantă a nor performanțe superioare. Este gretabil, totodată, că pe alocuri competițiile interne sînt „marcate" și de manifestări nesportive, jucători antrenori (foarte adesea suporterii cestora) gesticulînd sau vociferînd deciziile arbitrilor. Nu negăm că. neori, conducătorii de joc pot greși. Dar aceasta nu constituie deloc o scuză pentru ieșiri lipsite de condescendență — cum a avut, spre exemplu, „tabăra rapidistă" în timpul derbiului sus-amintit.
Ion DUMITRII)

posturi, către care tind a- toți antrenorii noștri — ne unul dintre cunoscuții spe- în volei, conf. univ. Neculai — a devenit, din păcate, un

„Cupa Europei" Ia schi a programat la Cortina d’Ampezzo o probă ' masculină de slalom special, în care victoria a revenit campionului italian Piero Gros, cronometrat în cele două manșe cu timpul de 98’’84/100 (47’66/100 plus 51”18/li)0). Compatriotul său Fausto Rădici a ocupat locul doi în 100”32/100, iar austriacul Barth Genasbighler s-a situat pe locul trei. cu timpul de 103”53/100.în urma acestor rezultate, în clasamentul general individual al „Cupei. Europei" conduc Ingertmr Sten- mar.k (Suedia) și Kurt Engsteler (Austria), cu cîte 50 de puncte, urmați de Peter Feyersinger (Austria) — 40 puncte. Piero Gros se află pe locul șase, cu 25 de puncte.
PATINAJ

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

de 
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6i a- la u-

lnter- la In-Hansîn ultima zi a concursului național de patinaj viteză de zeii, sportivul vest-german Lichtenstern a terminat învingător inproba de 500 m cu rezultatul de 40”45/100. Proba feminină de 3 000 m a fost ciștigată de patinatoarea olandeză Sippie Tichelar — 4’51”40/100, urmată de compatrioata sa Sofie Westenbroeck — 4’56”06/100. Campioana olimpică Monika Holzner-Pflug (R. F. Germania) s-a situat pe locul patru, cu timpul de 5’01”60/100.
(Urmare din pag. O

® Ancheta Agenției bulgare de presă (B.T.A.) pentru desemnarea celor mai buni sportivi din Balcani pe anul 1974 a dat următorul rezultat : 1. Mate Parlov (Iugoslavia) — campion mondial de box la categoria semigrea î 2. Liliana Tomova (Bulgaria) — campioană europeană de atletism ; 
3. Dan Grecu (România) — campion mondial de gimnastică ; 4. Lucian. . Susanj (Iugoslavia) — campion european de atletism ; 5. Nedelcio Kolev (Bulgaria) — campion mondial de haltere etc.Dintre sportivii români au mai ob- voturi luptătorul Ladislau Si- tenismanul Ilie Vasile

La campionat participă 28 de șahiști.• în urma unei anchete întreprinse de ziarul „Sport“ din Katowice în rîndul cititorilor săi. titlul de cel mai bun fotbalist polonez al anului 1974 a fost atribuit cunoscutului internațional Grzegorz Lato, care activează la formația Stal Mielec. Au urmat în Clasament Robert Gadocha (Legia Varșovia). Kazimierz Deyna (Legia Varșovia). Andrzej Szarmach (Gornik Zabrze).
ținut mon, cistul Iuga. Dîba si Năstase, caia- țintașul Dan

a campionatu-a patrade șah pentru juniori,o în runda lui' european care se desfășoară în prezent în o- rașul olandez Groningen. Marian Dominte (România) l-a învins pe is- landezul Olafsson. In clasament conduce olandezul Sterren cu 3,5 puncte, urmat de Nunn (Anglia) — 3 puncte. Marian Dominte se află pe locul 14, cu 2 puncte.

• Fostul campion mondial de box la categoriile „cocoș" și „pană", brazilianul Eder Jofre. își continuă cu succes cariera în pofida celor 38 de ani. Cu prilejul unei reuniuni care a avut loc în orașul brazilian Jun- diai, Eder Jofre l-a învins la puncte, după 10 reprize, pe Filiberto Herrera (Venezuela).
★© Pugilistul algerian de categorie „ușoară1'. Abdelkader Ould Mekloufi, și-a păstrat titlul de campion al A- fricii. In gala disputată la Alger el l-a învins prin abandon in repriza 

a 8-a pe tunisianul Aii Issaoui.

(Agerpres)

Unul dtn complexele comerciale date recent in folosința

' O'
Noutăți in comerțul craioveanCRAIOVA (Prin telefon de la Nicolae Băbălău). In scopul unei mai bune serviri și aprovizionări a populației cu mărfuri specifice sezonului, Direcția comercială a județului Dolj a întreprins o serie de măsuri, intre care o desfacere mai rapidă In 17 unități cu articole de menaj, cosmetice șl artizanat. în același timp, articolele de podoabă pentru pomul de iarnă se desfac in trei unități specializate. dintre care două s-au or

ganizat ca bazare. în acest an, volumul de jucării și articole de podoabă contractat este cu 10 la sută mai mare decît cel din 1973. în același timp, și sectorul alimentar beneficiază de un volum sporit de mărfuri. De altfel, sporul cantitativ la principalele produse alimentare în acest ultim trimestru este intre 10 și 23 la mare comparativ cu IV al anului trecut.

rtiSII

numai

din Pieste- acum se im- cu o moder- de îngrăsă-

coperite chimie...zăcămintele sens-oe locul doi în bogate ale unui metal tot mai căutat în industria modernă — nia... p> cuprul? Asi&r.*6fiâieta--'bcultttra ta muncii minerilor a- cestui sector este considerabil sporită de mașini și instalații automate. Iar nu departe de turnurile u- nitătilor de extracție
al anului sută mai trimestrul

Celor ce-*cunosc meleagurile Republicii Democrate Germane, denumirea de Halle le ; sugerează îh primul rind chimia. într-ade- văr. în regiunea respectivă predominantă este industria chimică. O atestă . cunoscutul combinat ritz. care bogătește nă uzinăminte, urmînd ca în 1975 să intre în funcțiune cu întreaga capacitate. O atestă si uzinețe Leuna — important furnizor de produse chimice, printre care materiale de bază pentru mase plastice si fibre sintetice. în imediata apropiere își înalță construcțiile metalice combinatul Buna — ce) mai mare producător de cauciuc sintetic din republică.Dar Halle nu înseamnă doar chimie. Lignitul extras din exploatările la zi din Zeitz, Bitterfeld, valea Geisel, aflate toate pe teritoriul regiunii, este supus la Buna unui șir de metamorfoze, pentru a căpăta, în cele din urmă, sute de înfățișări diferite re- prezentînd noile produse. La Eisleben, Sangerhausen. Mans- feld. munți de steril arată că de secole oamenii scormonesc aici pămîntul. în aceste zone au fost des-

însemnări 
de călătorie

se înaltă alte turnuri— ale uzinelor de înnobilare a minereurilor și ale topitoriilor de unde lingourile de metal roșu sînt expediate în toate colturile R.D.G.. precum și peste hotare.Cunoscuta uzină „Waggonbau" care, pe lîngă vagoane de cale ferată, produce și instalații frigorifice, a constituit. împreună cu alte întreprinderi— ale industriilor constructoare de mașini, ușoare și alimentare— baza dezvoltării o- rașului Dessau. Nu de mult, odată cU nașterea celui de-al 100 090- lea locuitor al așezării. Dessau a devenit municipiu.Deși Halle este. înainte de toate, o regiune industrială, ea realizează si o producție agricolă apreciabilă — situîndu-se in acest

R.D.G. Deosebit de dezvoltate sînt zootehnia.')', precum si.ooml-, '_Oț“?a, pentru care”' există condiții prielnice.Un șir de obiective și lucrări nemijlocit ti rea viată muncii. De nildă. regiune au fost create nu mai puțin de 80 de rezervații servind ca locuri de recreare. Acestea au putut fi realizate în primul rînd prin participarea activă a întregii populații. mai ales a tineretului. in cadrul mișcării de muncă patriotică cunoscută sub de- numirea-lozincă „Pune si tu umărul !" și care, in acest an, al jubileului aniversării unui sfert de veac de existență a R. D. Germane, se desfășoară cu toată însuflețirea.Acum, în fata porților milenarului oraș Halle se dezvoltă o nouă localitate — cea mai tînără din R. D. Germană — Halle- Neustadt. Locuitorilor de astăzi „oraș al miști" li ga alte urmînd harta consemneze a încă unei mari așezări cu 120 000 de suflete.
G. DASCALU

urmăresc îmbunătă- conditiilor de ale oamenilor în

ai acestui tinerilor chi- se vor adău- zeci de mii. ca în 1980republicii să existenta

Acționînd, astfel, ca o frînă a progresului întregii umanități, perpetuarea și accentuarea decalajelor au serioase repercusiuni negative pe plan politic. Adîncirea decalajelor constituie un factor care contribuie la creșterea fenomenelor de instabilitate politică pe arena mondială, generează tensiune in relațiile internaționale, creează mereu noi și noi focare, deschise sau latente, de conflict, periclitînd astfel pacea generală. Tocmai de aceea, P.C.R. a subliniat și subliniază cu atîta cons'ecvență relația strînsă, indisolubila dintre e* liminareâ subdezvoltării și consolidarea păcii în lume.Congresul P.C.R. a pus cu putere în evidență adevărul că pentru 11- - chidarea stării de subdezvoltare fac- ’ torul esențial, determinant îl constituie independența și suveranitatea politică și economică, eforturile proprii, dreptul fiecărei națiuni de a fi stăpină pe propriile resurse naționale și a le folosi în interesul progresului economico-social. Numai prin suveranitatea asupra bogățiilor naționale,, printr-o politică de' judicioasă mobilizare și concentrare a tuturor forțelor umane și a mijloacelor materiale ale fiecărui popor se poate asigura un progres rapid, o țară slab dezvoltată poate înainta pe calea micșorării decalajelor față de țările avansate. Așa cum relevă Programul P.C.R., „a concepe dezvoltarea economico-soclală ca un rezultat al ajutorului din afară înseamnă a condamna țara la rămînerea în urmă. Factorul hotărîtor al dezvoltării eco- nomico-sociale îl constituie munca și eforturile fiecărui pripor".în această privință este concludentă experiența României socialiste — ea însăși țară în curs de dezvoltare. Așa cum se știe, în-

tr-un răstimp istoricește scurt, de numai trei decenii, poporul român, înfăptuind politica partidului de industrializare socialistă ca verigă ho- tăritoare a creșterii tuturor forțelor de producție, mobilizîhdu-și intens forțele și capacitățile sale creatoare, dezvoltind colaborarea cu toate țările socialiste și participind tot mai activ la diviziunea internațională a muncii, a obținut realizări remarcabile în li-

cheamă pe toți oamenii muncii din patria noastră să-și sporească eforturile spre a asigura României un loc demn in rîndul țărilor lumii.Relevînd însemnătatea efortului propriu, documentele Congresului apreciază, in același timp, că un fac- . tor de seamă de natură să stimuleze progresul rapid al țărilor in curs de dezvoltare îl constituie cooperarea internațională. Dezvoltind larg coo-

dru larg s-au înscris vizitele istorice întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu într-un mare număr de țări din Asia. Africa. America Latină. Orientul Mijlociu, ca și Vizitele în România a numeroși șefi de state și guverne, precum și lideri ai mișcărilor de eliberare națională din aceste zone, convorbirile purtate. Declarațiile solemne comune, tratatele, a- cordurile și celelalte documente sem-

chidarea stării de subdezvoltare de la care a pornit in perioada postbelică. Numeroase probleme au fost soluționate : altele, care decurg din faptul că ne găsim încă în stadiul de țară în curs de dezvoltare, rămin să fie rezolvate de aici înainte. Dar tocmai realizările de pină acum, justețea politicii de creștere accelerată a industriei pe baza alocării unei părți importante a venitului național către fondul de acumulare au permis să se înscrie in Programul P.C.R. ca un obiectiv fundamental egalizarea nivelului de dezvoltare a României cu cel al țărilor socialiste avansate din punct de vedere economic, apropierea de țările industriale dezvoltate ale lumii, proces ce urmează a fi realizat in linii generale pînă în anul 1990. Este o perspectivă grandioasă, profund însuflețitoare, care

perarea, aceste țări pot să-și valorifice optim, in interesul propriu, avuțiile naționale, să-și dezvolte industria și științei fără de progres ceasta ș-a pronunțat și acționează consecvent pentru promovarea unei coo- oerări internaționale așezate pe baza deplinei egalități in drepturi și avantajului reciproc, care să creeze condiții mai favorabile efortului propriu al țărilor in curs de dezvoltare, să tindă la progresul fiecărei națiuni in parte și al tuturor in ansamblu.Tocmai in acest sens concepe țara noastră relațiile economice și politice, de solidaritate, cooperare și întrajutorare cu celelalte țări în curs de dezvoltare. într-un asemenea ca-

să beneficieze de cuceririle și tehnologiei moderne — care nu este de conceput un rapid. In concordanță cu a- cerlnță, România socialistă
afirmăride relații interna-nate constituind puternice ale noilor principii tionale.Interdependența care există intre țărilor lumii evidențiază — după părerea partidului nostru — că a sosit timpul să se abordeze intr-un mod nou și probiema relațiilor dintre țările dezvoltate, care au exercitat timp îndelungat dominația colonială și țările care,' scuturînd această dominație, au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare. Fostele țări coloniale resping in mod justificat atît colonialismul, cit și încercările de redobîndire a pozițiilor pierdute prin practicile mai rafinate ale neocolo- nialismului — practici care nu schimbă insă esența lucrurilor: exploatarea și asuprirea. Ele se pronunță pentru o colaborare pe baze noi,

reală, obiectivă, interesele tuturor

democratice, de natură să răspundă intereselor tuturor popoarelor.Așa cum a subliniat Congresul al XI-lea, lichidarea subdezvoltării, a- sigurârea progresului țărilor rămase în urmă sînt o parte integrantă, esențială a procesului de instaurare a unei noi ordini economice și politice internaționale — imperativ fundamental de care depinde rezolvarea în ansamblu a marilor probleme ale lumii de azi. In această lumină, documentele Congresului relevă pregnant necesitatea statornicirii unor relații noi bazate pe respect reciproc, pe egalitate în drepturi între toate națiunile, pe neamestec în treburile interne ale altor state, pe respectarea dreptului fiecărui popor de a-și alege de sine stătător căile dezvoltării, de a fi stăpin pe destinele sale, pe bogățiile naționale, de a avea acces la cuceririle științei și tehnicii șl, totodată, la materiile prime și la sursele de energie.Prin întregul lor conținut, documentele Congresului al XI-lea răsună ca o vibrantă chemare la dezvoltarea colaborării bi și multilaterale, la acțiunea unitară a țărilor in curs de dezvoltare, la unirea eforturilor tuturor statelor și popoarelor pentru ca în următorul sfert de veac să se ajungă la lichidarea marilor decalaje existente in lume, la asigurarea unei dezvoltări economice și sociale de sine stătătoare a tuturor popoarelor lumii, fundamentul statornicirii unui climat de pace și bună conviețuire între popoare. Acestui țel spre care aspiră toate popoarele lumii, România socialistă, poporul nostru sînt ferm hotărite să ii consacre și in viitor toate eforturile, întreaga energie, cu conștiința că răspundem astfel unui postulat vital al progresului umanității.
Gh. CERCELESCU
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Mozambic. în capitala țârii, Lourenpo Marques, a avut loc o amplă manifestație populară în sprijinul FRELIMO 
și ai guvernului de tranziție

Un act de suveranitate
Președintele Venezuelei despre legea privind 

naționalizarea industriei petroliereCARACAS U (Agerpres). — Președintele Venezuelei, Carlos Andres Perez, a anunțat apropiata prezentare spre aprobare Congresului Național a legii privind naționalizarea industriei petroliere. Proiectul de lege prevede trecerea sub controlul statului a tuturor fazelor de exploatare și prelucrare a hidrocarburilor, inclusiv comercializarea lor pe piața internațională.Această măsură, a subliniat președintele Perez, constituie un act de suveranitate care reclamă acțiunea unitară a tuturor venezuelenilor. El a confirmat, de asemenea, că în 1975 concesiile petroliere acordate companiilor transnaționale timp de peste 50 de ani vor înceta, revenind statului * venezuelean. Președintele Venezuelei a declarat că la 1 ianuarie 1975 va anunța trecerea în proprietatea statului a instalațiilor și minelor de fier din zona Bolivar, măsură adoptată prin decret prezidențial săptămîna trecută, care afectează companiile nord-americane „Orinoco

Minnig" și „Iron Mines", care au exploatat minereul din această regiune timp de 25 de ani.Restabilirea de facto a relațiilor comerciale între Columbia și CubaBOGOTA 24 (Agerpres). — Columbia a restabilit de facto relațiile sale comerciale cu Cuba. Institutul columbian de comerț exterior (INCO- MEX) va perfecta schimburi economice cu institutul cubanez de resort — a declarat ministrul relațiilor externe al Columbiei, Indalecio Lie- vano Aguirre. Șeful diplomației columbiene a anunțat, totodată, convocarea, în luna ianuarie, a Comisiei guvernamentale pentru relații externe, în vederea analizării restabilirii de jure a relațiilor diplomatice, comerciale, consulare și de comunicații intre Columbia și Cuba.

VIETNAMUL DE SUDG. R. P. denunță extinderea operațiunilor militare de către administrația saigonezăPARIS 24 (Agerpres). — Delegația Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud La convorbirile dintre cele două părți sud-vietnameze ce se desfășoară în suburbia pariziană La-Celle-Saint- Cloud a dat publicității o declarație care denunță extinderea. în ultima vreme, a operațiunilor militare întreprinse în Vietnamul de sud de administrația de la Saigon, care încalcă în mod flagrant prevederile Acordului de la Paris.Declarația subliniază, de asemenea, Intensificarea luptei populației sud- vietnameze pentru înlăturarea regimului antipopular și corupt al lui Thieu și instaurarea la Saigon a unei noi administrații, dornice să acționeze în direcția aplicării acordurilor existente, în vederea satisfacerii năzuinței legitime a populației de a fi asigurată pacea și realizată înțelegerea națională.

LĂRGIREA Șl DIVERSIFICAREA 
COLABORĂRII 

ROMÂNO-ALGERIENEALGER 24 — Corespondentul A- gerpres transmite : Anul 1974 a multiplicat relațiile economice româno- algeriene, depășindu-se, în această perioadă, schimburile comerciale bilaterale prevăzute la nivelul anului 1975. Cooperarea în producție între cele două țări s-a diversificat în sectorul telecomunicațiilor, specialiștii noștri urmind să realizeze, potrivit acordurilor stabilite, rețelele telefonice modernizate din Alger, Oran, Constantine și Annaba. De asemenea, colaborarea tehnico-științifică s-a lărgit considerabil prin venirea în Algeria, în 1974, a unul important număr de profesori, medici și alți specialiști, care își aduc o contribuție de seamă la formarea de cadre naționale algeriene, la dezvoltarea unor activități legate de progresul economic și social al acestei țări.Ca urmare a înțelegerilor convenite la sesiunea comisiei mixte guvernamentale desfășurată, în vara a- ceasta, la București, s-a stabilit să se organizeze, în Algeria, cu concursul specialiștilor români, patru noi institute de învățămînt superior, care se adaugă altor două acțiuni de acest fel, aflate într-un stadiu mai avansat de concretizare. Principalul o- biectiv economic aflat în plină construcție, cu concursul specialiștilor români și algerieni, și anume marele baraj de acumulare de pe Valea Rîului K’Sob din sudul Algeriei, a intrat în faza hotărîtoare, asigurîn- du-se condițiile terminării lui pină la sfîrșitul anului 1975.
Ședința ConsiliuluiJ >

republicilor și provinciilor 
al Adunării R.S.F. IugoslaviaBELGRAD 24. — Corespondentul nostru transmite : întrunit în ultima sa ședință pe anul 1974, Consiliul republicilor și provinciilor — una din cele două camere ale Adunării R.S.F. Iugoslavia — a aprobat, de comun acord cu adunările republicane și provinciale, rezoluția cu privire la bazele politicii de dezvoltare economică și socială a Iugoslaviei pe 1975. Consiliul republicilor și provinciilor al Adunării R.S.F. Iugoslavia a aprobat, de asemenea, proiectul bugetului federației pe anul 1975, care se ridică la 58,165 miliarde dinari.

LUSAKA

Primirea delegației economice române 
de către președintele ZamfeiLUSAKA 24 (Agerpres). — Delegația economică română, condusă de Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, care a întreprins o vizită de lucru în Zambia, a fost primită de președintele Kenneth David Kaunda, căruia i-a transmis un călduros salut și cele mai bune urări din partea președintelui României, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mulțumind pentru mesajul primit,’ președintele Zambiei a rugat să se transmită președintelui Nicplae Ceaușescu urări de multă sănătate și noi succese in activitatea prodigioasă ce o desfășoară în fruntea partidului și a statului român.

Președintele Kaunda a apreciat favorabil dezvoltarea cooperării miniere dintre cele două țări și modul in care se realizează aceasta.Ministrul român a fost primit, de asemenea. de primul ministru, Mainza Chona, a purtat convorbiri cu Andrew Kashita, ministrul minelor și industriei, și a făcut o vizită de lucru pe șantierul unde în prezent se execută în comun lucrări de explorare pentru continuarea cercetării zăcămîntului cuprifer de la Mokambo.în timpul convorbirilor s-a convenit asupra unor noi acțiuni privind extinderea cooperării miniere dintre cele două țări.Primul ministru al Egiptului a primit pe ambasadorul românCAIRO 24 — Corespondentul nostru transmite : Primul ministru al R. A. Egipt, dr. -Abdel Aziz Hegazi, a primit pe ambasadorul României la Cairo, Petru Burlacu. în cursul întrevederii au fost abordate aspecte ale dezvoltării relațiilor dintre România și Egipt și s-a exprimat hotări- rea ambelor . părți de a întreprinde toate măsurile necesare pentru traducerea în viață a prevederilor acordurilor și înțelegerilor convenite cu ocazia întîlnirii la nivel înalt, din vara acestui an, intre președinții

Nicolae Ceaușescu și Mohamed Anwar El Sadat, pentru extinderea raporturilor de prietenie și colaborare reciproc avantajoase în toate domeniile.Primul ministru egiptean și-a exprimat deplina sa satisfacție față de cursul continuu ascendent al relațiilor egipteano-române și dorința ca acestea să se dezvolte in conformitate cu hotărîrile celor doi șefi de stat.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.Comunicat comun iraniano-francezTEHERAN 24 (Agerpres). — Comunicatul comun publicat luni seara la încheierea vizitei oficiale a primului ministru al Franței, Jacques Chirac, în Iran, subliniază că „de o parte și de alta au fost confirmate, în cursul acestei vizite, punctele ue vedere comune ale celor două țări cu privire la independența națională și necesitatea dezvoltării, în vederea asigurării progresului economic și social în lume, a cooperării internaționale și menținerii păcii și securității".în legătpră cu convorbirile economice ale premierului Jacques Chirac

cu omologul său iranian, Amir Abbas Hoveyda, comunicatul subliniază că partea iraniană a indicat faptul că șahinșahul Iranului „a primit favorabil propunerea președintelui republicii franceze, vizînd reunirea unei conferințe a țărilor exportatoare și celor importatoare de petrol".Referitor la relațiile între Iran și Piața comună, comunicatul arată că Franța s-a arătat dispusă „să susțină pe deplin" încheierea unui acord reciproc satisfăcător, permițînd dezvoltarea de relații preferențiale între iran și C.E.E.

0 declarație a AgențieiCAMBODGIA 24 (Agerpres). — Agenția de informații cambodgiana a fost împuternicită să dea publicității o declarație, prin care denunță utilizarea de către autoritățile de la Pnom Penh și de către forțele S.U.A. 
a unor substanțe chimice toxice împotriva unor zone eliberate cambodgiene — relatează agenția China Nouă. Declarația precizează că, în zilele de 20 și 30 noiembrie, substari- țe chimice toxice au fost împrăștiate

de informații cambodgienedeasupra districtului Angkor Chey din provincia Kampot și a districtelor Kirivong și Kah Andet din provincia Takeo. Operațiunea a provocat pierderi de vieți omenești și a produs pagube în fauna lacurilor din zonă, recoltei de orez și pădurilor. Declarația adaugă că poporul cambodgian și forțele sale armate sînt hotărîte să continue puternica lor ofensivă pentru a-i infringe pe lon- holiști șl pentru a pune capăt tuturor devastărilor din Cambodgia.

ențîife de presă

ETIOPIA

Precizări privind politica noului regimALGER 24. — Corespondentul A- gerpres transmite : într-un interviu acordat cotidianelor algeriene „Al- Chaab" și „El Moudjahid", căpitanul Michel Ghebrenegus, membru al Consiliului militar administrativ provizoriu din Etiopia — care se află într-o vizită oficială la Alger, ca purtător al unui mesaj adresat președintelui Houari Boumediene de consiliul și guvernul etiopian — a declarat că „țelul acțiunilor întreprinse de Consiliul militar este de a transfera puterea și bogățiile țării in mîinile poporului".Referindu-se la politica externă a

Etiopiei, el a spus : „Noi dorim să promovăm o politică de nealiniere, de pace,- bazată pe respectul integrității teritoriale, pe lupta împotriva tuturor sechelelor colonialismului și neocolonialismului, pe continentul african și în întreaga lume". în legătură cu relațiile țării sale cu Kenya, Somalia și Sudanul, liderul etiopian a accentuat importanța colaborării dintre acestea, ca fiind o pîrghie a progresului economic și social, preci- zînd că proiectata comunitate est- africană se va realiza pe baza „respectării integrității teritoriale și a suveranității fiecărei țări membre".

0 pleșiOTă a Prezidiului 
C,C. al P.C. din Japonia a avut loc la Tokio. în raportul adoptat se arată că P.C. din Japonia a realizat obiectivele prevăzute pentru anul 1974 în vederea apărării nivelului de trai al populației .și întăririi forței P.C.J. în document se apreciază că „a devenit tot mai clar faptul că formarea și întărirea unui front unit progresist au o însemnătate decisivă pentru transformarea administrației la nivel național și local", că nu există nici o altă cale de a răspunde pe deplin cerințelor maselor, decît formarea unui guvern de coaliție democratică și trebuie depuse eforturi pentru un nou avans al partidului în alegerile generale viitoare.

Prima Conferință a perfi
delor socialiste africane, convocată la inițiativa președinților Habib Bourguiba (Tunisia) și Leopold Sedar Senghor (Senegal), va a- vea loc la Tunis, în iulie 1975, informează presa tunisiană. Potrivit unei declarații a directorului Partidului Socialist Desturian, Mohamed Sayah,

reuniunea de la Tunis va permite întărirea poziției țărilor continentului african în actuala conjunctură ce confruntă lumea a treia.
In cadrul turneului pe care îl 

întreprinde in Republica Africa 
Centrală, ca invitat al președin
telui 'Jean Bedel Bokassa, an
samblul de cintece și dansuri 
„Doina Bucureștiului" a prezen
tat mai multe spectacole la 
Bangui și in alte localități. Bo
găția și varietatea folclorului 
românesc, arta interpretativă a 
ansamblului au produs o impre
sie deosebită in rindul spectato
rilor. La spectacole au asistat 
șeful statului și alte persoane 
oficiale.

Cu ajutorul satelitului ar
tificial „Cosmos-690" au fost efectuate cercetări privind influența razelor penetrante asupra a- nimalelor în condițiile imponderabilității. Experiența a fost realizată cu ajutorul unor șobolani albi. La realizarea experimentului au participat,

de la corespondenții noștri^
LONDRA

Dincolo de cauzele exterioare 
ale dificultăților economice

unde s-au înregistrat 19 morți și cîteva zeci de răniți) și cu însemnate pagube materiale. Nu mai departe de vineri și simbătă, la Londra au făcut explozie bombe în două din cele mai mari magazine universale din

transmit:
în cadrul colaborării țărilor socialiste la programul „Intercosmos", oameni de știință din U.R.S.S., Cehoslovacia și România.

în Turcia au fosl resta,3ilite drepturile politice ale membrilor Partidului Democratic, condus de fostul premier, Adnan Menderes. Partidul^''foit iâorîri'afara legii din 1960, iar unora dintre principalii săi membri 11 s-a interzis orice activitate politică.
Guvernul haitian a achiz‘- țlonat acțiunile companiei nord-americane de televiziune „Tele-Haiti S.A.", a anunțat postul de radio local. *

Convorbiri sovieto-Mo- 
neZÎene. Moscova au început convorbirile dintre Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și ministrul de externe al Indoneziei, Adam Malik. 'Ele se referă la stadiul relațiilor bilaterale și la probleme internaționale actuale.

Consiliul de Miniștri ita
lian a aprobat o serie de măsurimenite să contribuie la reprimarea Utilizării și deținerii abuzive de arme. Se apreciază că'această Inițiativă reprezintă, primul răspuns al guvernului la vălul' de criminalitate.

0 reuniune ministerială 
a țărilor exportatoare de 
minereu de fier urmează să se desfășoare luna viitoare la Delhi, în vederea coordonării termenilor negocierilor cu țările importatoare.

• CALOTA DE GHEA
ȚĂ - UN LETOPISEȚ AL 
NATURII. Oamenii de Ș^ință sovietici au descifrat în straturile calotei de gheață ale An- tarctidei fluctuațiile de temperatură din regiune de-a lungul unei perioade de timp extrem de îndelungate. în urma forărilor la peste 1 000 m adîncime și a analizei cu izotopi, s-a dedus că această calotă s-a format în decurs de cîteva zeci de milenii. Cu 14 000 ani în urmă, în Antarctida a început un accentuat dezgheț ; 4 000 de ani mai tîrziu clima s-a stabilizat. între mileniile IX și VI a intervenit un no-u dezgheț și după alte două mii de ani clima s-a răcit puternic, perioadă care a durat circa zece secole, urmată de o nouă încălzire, pentru ca în veacurile II—VII (era noastră) să intervină un nou val de frig. Comparînd variațiile de temperatură din Antarctida cu cele din emisfera nordică, se poate constata o sincronizare a fluctuațiilor de climă. Planeta noastră cunoaște alternativ perioade de „încălzire" și de „îngheț", durînd fiecare de la cîteva veacuri pînă la cîteva milenii.

• DUPĂ 30 DE ANI. în timp ce urmărea un documentar referitor la bombardarea in 1944 a orășelului Monte- cassino, Antonio Talento, funcționar din Neapole, a sărit în sus de bucurie începînd să strige : „îmi amintesc, îmi amintesc".Copil fiind, Talento căzuse victimă unui raid aerian îndreptat asupra localității amintite. Grav rănit la cap și transportat în grabă la un spital din Neapole, a fost salvat de la moarte, dar traumatismul i-a provocat: o amnezie totală. După vindecare nu și-a mai țîutut aminti nici cine este, nici de unde vine, li spital i s-a dat un nume de împrumut. Crescut la un azil de copii, s-a statornicit definitiv la Neapole. Acum, după 30: de ani, printr-o fericită întîm- plare, memoria i-a revenit. Au urmat eforturi asidue în căutarea rudelor, revederea locurilor natale... Pină la urmă însă. Antonio Talento, căsătorit și tată a doi copii, a hotărît să nu-și schimbe numele de împrumut și nici orașul de adopțiune.
• „CELE ȘASE". In S.U.A. există un oraș, Waltower- ville, statul Georgia, a cărui conducere este asigurată în întregime de către femei. Primarul său, Lindoll Anderson, și alte cinci membre ale municipalității, au. fost numite de Adunarea legislativă a statului in primăvara acestui an, cînd a- ceastă localitate a fost trecută în rîndul orașelor.Nu de mult, la Waltowerville au avut loc primele alegeri pentru organele locale. Contracan- didații celor șase femei au fost în unanimitate bărbați... La despuierea urnelor de vot s-a constatat că aproape două treimi din numărul alegătorilor s-au pronunțat pentru menținerea în continuare în conducerea municipalității a celor șase femei.

întocmind obișnui, tele bilanțuri de sfîr- șit de an, ziarele londoneze se ocupă pe larg, așa cum este și firesc, de situația economică, comentind ultimele date oficiale referitoare la rata inflației, creșterea prețurilor. deficitul balanței de plăți. în acest context, presa menționează că în prezent Marea Britanie înregistrează „cea mal înaltă rată a inflației din întreaga sa istorie" („DAILY MAIL"), arătindu-se totodată că „prețurile cresc într-un ritm mai rapid decît oricînd înainte in timp de pace" („GUARDIAN"); în sfirșit. se subliniază că deficitul balanței comerciale a atins într-o singură lună, noiembrie, nivelul fără precedent de 534 milioane lire sterline — toate aceste elemente determinînd diverși lideri politici, inclusiv premierul Wilson, să afirme că „țara trece printr-o perioadă din cele mai critice".Este interesant de relevat că, încercînd să determine cauzele care au generat această situație, multe ziare procedează la o analiză mai profundă, rezistînd tentației de a pune actualele dificultăți exclusiv pe seama crizei de energie și a creșterii preturilor unor materii prime. „Criza economică ce bîntnie în prezent a fost in

tr-adevăr agravată de criza de energie, dar ea nu a fost și nu este generată de aceasta", scrie săptăminalul „TRIBUNE", intr-un articol ce își propune să elucideze datele problemei, pornind de la realitățile existente, pe care, nu rareori, anumite cercuri preferă să le ignore. în a- ceastă ordine de idei, revista amintește că in ultimii ani monopolurile britanice, urmărind să obțină profituri cit mai ridicate, și-au redus drastic investițiile productive, l.ansîndu-se în special în operațiuni speculative, ceea ce a diminuat simțitor capacitatea competitivă a industriei britanice. Sub același impuls al goanei după profituri, multe firme britanice au preferat să facă investiții substanțiale, de ordinul miliardelor de lire sterline în străinătate. Așa se explică într-o bună măsură de ce Anglia s-a transformat într-o măsură tot mai mare, în ultimul timp, într-un debușeu pentru mărfurile celorlalte țări dezvoltate, cum ar fi de pildă S.U.A., Japonia sau țările partenere din Piața comună.într-un efort de a face față dificultăților create, pornind de la rădăcinile reale ale a- cestora, guvernul laburist a anunțat un șir de măsuri vizînd atît economisirea de ener

gie, cit, mai ales, dirijarea spre sectorul productiv a unor fonduri importante, inclusiv prin reducerea u- nor cheltuieli de înarmare. în același sens, după reluarea activității parlamentare (cele două camere au intrat în vacanță pînă Ia 13 ianuarie), guvernul intenționează să prezinte noi proiecte de lege în vederea întăririi 'controlului statului în e- conomie și extinderii naționalizărilor într-o serie de ramuri importante, ale industriei.Prezentînd situația economică cu umbrele ei. dar și cu unele palide raze de lumină ce par a se contura în cazul cînd măsurile preconizate vor fi a- plicate cu hotărîre, presa londoneză consideră ca un motiv de optimism, pe un alt plan, situația din Irlanda de Nord, respectiv știrea privind „armistițiul" proclamat de Armata republicană irlandeză (I.R.A.), în baza căruia au fost sistate acțiunile desfășurate de această organizație în Irlanda de Nord ca. și în Marea Britanie. Acest act intervine după o perioadă deosebit de încordată, cînd într-un număr de orașe nord-ir- landeze și britanice au avut loc grave incidente, soldate cu numeroase victime (așa cum s-a întîmplat nu de mult la Birmingham,

centrul orașului, iar duminică, Ia locuința fostului premier Heatha explodat, de asemenea. o bombă. w

Tocmai de aceea, o- pinia publică a primit cu ușurare vestea proclamării „armistițiului", considerat ca un prim pas ce ar putea să deschidă calea spre soluționarea pașnică a conflictului din Irlanda de Nord. Pentru a- ceasta se cere însă, așa cum subliniază majoritatea comentatorilor, să fie create condiții în vederea rezolvării

problemelor economice ale Irlandei de Nord — veritabilul substrat al conflictului dintre populația catolică și cea protestantă a a- cestei provincii — in vederea transformării „armistițiului" într-o „pace" trainică, o atmosferă de încredere și conlucrare intre , cetățeni. indiferent de convingeri.
N. PLOPEANU

BRUXELLES

Salonul „E t? r î k a“ - 74
Complexul expozi- 

tional din capitala 
Belgiei a găzduit, timp 
de o săptămină, Salo
nul mondial de inven
ții, intitulat sugestiv 
„Evrika“-’74. Manifes
tarea nu se află la 
prima sa ediție. De 
multă vreme orașul 
Bruxelles este consi
derat drept un centru 
internațional al inven
tatorilor, iar cei care 
au urmărit cronicile 
consemnind an de an 
evenimentul au o ima
gine destul de cuprin
zătoare asupra labo
rioaselor eforturi de
puse pe terenul des
coperirii de noi utila
je, instrumente și a- 
parate, de noi proce
dee tehnice, intr-un 
cuvînt asupra progre
selor realizate in ulti
mele decenii in per
fecționarea neîncetată 
a mijloacelor de pro
ducție. Salonul „Evri- 
ka“-’74 s-a desfășurat 
sub semnul actualei 
penurii de combusti
bili, energie și mate
rii prime, al preocu
pării pentru depășirea 
ei. Din acest punct de

vedere se poate apre
cia că, prin exponate
le prezentate, a extins 
într-o măsură însem
nată tezaurul achizi
țiilor tehnico-științifi
ce cu care omenirea 
pășește pragul noului 
an. Au fost expuse 
aici modele de insta
lații utilizind proce
dee noi, mai eficace 
și deci mai economice, 
in domeniul utilizării 
raționale a. energiei e- 
lectrice. Cei preocu
pați de găsirea de so
luții insolite in mate
rie de construcții au 
prezentat realizări țin
tind să înlocuiască 
betonul și cărămida 
cu sticlă, in industria 
automobilelor, inven
tatori din multe țări 
au propus ameliorări 
substanțiale in ceea 
ce privește maniabili- 
tatea și sistemele de 
demaraj. Și, fapt sen
zațional, a fost pre
zentat, in premieră 
mondială, „motorul 
cu apă", secretul fiind 
păstrat cu strășnicie 
de inventator. Nu au 
lipsit realizări cu uti
lizare in practica me

dicală, avind ca 
scop îmbunătățirea 
condițiilor vieții diur
ne, și mijloace tehnice 
noi de predare și în
sușire a cunoștințelor. 
Un salon al creativi
tății a sugerat posibi
lități la indemîna fie
căruia de a-și amelio
ra considerabil condi
țiile de locuit, de via
ță in general.

O fericită inspirație 
a făcut ca centrul de 
greutate al confruntă
rii „Evrika"-’74 să-l 
constituie sala care, 
in cadrul complexului 
expozițional, poartă 
numele inventatorului 
de geniu care a fost 
Leonardo da Vinci. Și 
lot datorită aceleiași 
fericite inspirații, vi
zitatorul a putut veni 
nemijlocit in contact 
cu o sumă de schițe 
și piese originale ale 
mecanismelor conce
pute de Leonardo da 
Vinci — o reușită îm
binare intre util și 
frumos, țelul in fond 
al fiecărei invenții.

N. POPESCU- 
BOGDĂNEȘTI

Agendă economică internaționalăITALIA. — Comitetul pentru credite și economii al Italiei a ho- tărît luni să reducă de la 9 la 8 la sută taxa de scont percepută de Banca de emisie italiană. Obiectivul esențial al acestei măsuri este acela de a relansa investițiile prin diminuarea costului împrumuturilor și, in felul acesta, sporirea productivității. De altfel, reducerea taxei de scont este însoțită de o serie de alte măsuri de înlesnirea creditului, tinzînd, de asemenea, la susținerea investițiilor și a nivelului de utilizare a forței de muncă, precum și la reechilibrarea balanței comerciale.JAPONIA. — Parlamentul japonez a aprobat luni un supliment bugetar în valoare de 2 098 700 milioane yeni pentru exercițiul financiar actual, ce se va încheia la 31 martie 1975. Cheltuielile bugetare suplimentare s-au impus ca urmare a fenomenelor inflaționiste, care au cuprins economia japoneză, datorită cărora numeroase proiecte economice guvernamentale au rămas în suspensie.INDIA. — Raportul statistic privind balanța comercială a Indiei pe primele 7 luni ale anului financiar 1974—1975, respectiv perioada aprilie-octombrie a.c., indică un deficit de 3 370 milioane rupii. Exporturile indiene au inregistrat, în perioada la care se referă raportul, o creștere de 37 la sută, in timp ce importurile au sporit, în aceeași perioadă, cu 58 la sută. Deteriorarea balanței de plăți este pusă, îndeosebi, pe seama creșterii vertiginoase pe piața internațională a prețurilor la alimente, îngrășăminte minerale și petrol — articole care

dețin ponderea in structura importurilor indiene.SPANIA. — Guvernul spaniol a aprobat achiziționarea, de către compania americană producătoare de automobile „General Motors", a intereselor din Spania ale firmei „British Leyland". „British Ley- land" a lăsat la latitudinea autorităților de la Madrid să hotărască asupra viitorului uzinelor sale din Pamplona, după ce a anunțat că, în ultimul an fiscal, a înregistrat pierderi de peste 11 milioane dolari și că, în consecință, nu-și poate permite să continue finanțarea unor astfel de pierderi.CIPRU. — Eforturi intense sînt necesare, în prezent, în Cipru, pentru revitalizarea economiei insulei, grav afectată de ostilitățile care au avut loc în cursul verii trecute — relatează, într-un comentariu, a- genția Reuter. în prezent, pagubele totale pricinuite de război sînt a- preciate la 928 milioane dolari, sumă căreia i se adaugă zilnic alți 4,5 milioane dolari, în urma întreruperii sau a reducerii activității în diferite sectoare economice. Numai sistarea activității turistice, una din principalele surse de venituri ale țării, și nefuncționarea unităților industriale distruse sau avariate provoacă zilnic economiei cipriote pagube de ordinul a 700 000 de dolari.MAREA BRITANIE va acorda Pakistanului un împrumut in valoare de 20 milioane lire sterline pentru finanțarea diferitelor proiecte de dezvoltare — s-a anunțat la Islamabad. împrumutul este rambursabil în 25 de ani.

• ORDINATORUL 
POATE PREVEDEA CU
TREMURELE ? Specialiști italieni intenționează să folosească o mașină electronică. de calcul pentru studiul mișcărilor seismice. în memoria mașinii vor fi introduse date privitoare la 2 000 de cutremure de pămînt înregistrate in Italia cu începere din anul 1890 ; ziua, luna și anul, coordonatele geografice și particularitățile geologice ale zonei în care s-au produs, intensitatea lor. Prin prelucrarea acestor date s-ar putea obține indicii asupra viitoarelor mișcări seismice și, deci, s-ăr putea acționa pentru reducerea la maximum a efectelor lor dăunătoare.

• PENTRU APĂRAREA 
FRUMUSEȚILOR NATU
RII. Prima rezervație marinăva fl amenajată în Malayezia. Avînd un teritoriu de mai multe zeci de kilometri pătrați, ea va cuprinde recifele de corali din Marea Chinei de1 sud. Explorarea masivă a nisipului de pe recife și de pe plajele din Sabah risca să ducă la dispariția totală a florei și faunei de pe platforma de corali unică în lume prin frumusețea ei.

• SURSĂ BOGATA 
DE PROTEINE. Experiențe recente confirmă că meiul este o sursă de proteine de cea mai bună calitate. Anumite soecii (Pennisetum typoideum și Eleu- sine cordeana) au o valoare nutritivă superioară chiar porumbului și sorgului.

• FIER VECHI LA DIS
CREȚIE... Elicopterul tocmai efectua un. zbor de patrulare în împrejurimile aeroportului parizian Le Bourget, cînd pilotul a descoperit că una dintre căile ferate care lega clădirea aeroportului cu gara Coumeuve era întreruptă pe o porțiune de 200 m. Alertată, poliția s-a declasat la fața locului, surprinzînd doi indivizi care dezlipeau cu aparatul de sudură liniile și le în- cărcau într-un autocamion. E- rau angajații unei firme colectoare de fier vechi, care adunase prin asemenea procedee peste 200 tone de șine. Acum, firma respectivă va trebui, firește, să răspundă în fața justiției.
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