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SUCEAVA CHEAMĂ 
LA ÎNTRECERE SOCIALISTĂ 
TOATE JUDEȚELE ȚĂRII 

angajindu-se să ridice întreaga activitate de producție, edilitară și gospodărească 
la un nivel corespunzător exigențelor Congresului al XI-lea al P.C.R.

SESIUNEA CONSILIULUI POPULAR JUDEȚEAN

LEGĂMÎNTUL SOLEMN
AL COMUNISTULUI

Telegrama adresată C. C. al P. C. R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

„Intrînd în rîndurile Partidului Comunist Român, mă angajez solemn 
în fața tovarășilor mei de luptă, a partidului și a întregului popor să ser- 
yesc cu credință cauza partidului, să militez cu întreaga mea capacitate și 
putere de muncă pentru înfăptuirea politicii sale de transformare revolu
ționară a societății, de edificare a socialismului și comunismului pe pămîntul 
României. Mă oblig să îndeplinesc fără șovăire însărcinările date de partid, 
să respect, în toate împrejurările, Programul și Statutul P. C. R„ linia poli
tică generală a Partidului Comunist Român. Mă angajez să nu întreprind 
nimic care să dăuneze partidului, patriei, poporului, să fac totul pentru în
tărirea unității partidului, pentru creșterea rolului său conducător în societate.

Conștient de răspunderile ce-mi revin ca membru al partidului comu
nist, îmi voi consacra întreaga viață slujirii devotate a intereselor poporului, 
yoi pune întotdeauna mai presus de orice cauza înfloririi patriei, a bună
stării și fericirii națiunii noastre socialiste, a apărării independenței și suve
ranității Republicii Socialiste România, voi acționa neobosit pentru înfăp
tuirea idealurilor nobile ale socialismului, pentru solidaritatea oamenilor 
muncii de pretutindeni, prietenia, colaborarea și pacea între popoare“.Sub aceste cuvinte înscrise cu litere obișnuite, dar cu cerneala fierbinte a conștiinței revoluționare comuniste, iși vor pune semnătura muncitorul comunist, țăranul comunist, intelectualul comunist, potrivit unei cerințe esențiale a Statutului P.C.R., modificat printr-o hotărire a Congresului al XI-lea al partidului. Este un angajament solemn — un moment care poartă pecetea adincă a actului solemn.'- Un moment unic pentru fiecare semnatar al angajamentului : fie cel ce pășește în acea clipă „pragul" partidului, fie combatantul comunist cu stagiu îndelungat — pentru oricare semnarea angajamentului constituie nu numai un act de decizie, exprimarea<_______  

unei hotărirl, ci și un prilej de a- dincă scrutare a propriei conștiințe, a propriei vieți...... Intrînd în rîndurile Partidului Comunist Român, mă angajez solemn..." Să reflectăm asupra acestor cuvinte. Să ne întrebăm, încă o dată, fiecare comunist : în ce rin- duri ne aflăm sau pășim ? Viața, istoria au pus in cea mai puternică lumină, lumina adevărului, cine este Partidul Comunist Român, L-au a- râtat ca partidul care-și are rădăcinile ființei sale adine in existența noastră de veacuri, în solul ființei acestui neam. L-au definit litera vibrantă a Programului P.C.R. evocînd secolele de zbucium și de jertfă ale poporului și reliefînd că partidul comuniștilor este depozita

rul și purtătorul tuturor înălțătoarelor tradiții de luptă pentru libertate și dreptate socială, pentru apărarea ființei naționale și neatir- nare, pentru progres și civilizație, într-o asemenea glie și-a înfipt el rădăcinile, dintr-un asemenea pă- mint se hrănește, a luat și ia putere în strădania de fiecare clipă pentru mai binele poporului român.Ne aflăm sau intrăm în rindu- riie partidului care. întiiul si singurul in istoria poporului roman, și-a propus nu numai să sfărime „orinduiala cea crudă si nedreaptă". ci și să construiască o altă lume, mal bună și mai dreaptă. Ns aflăm sau intrăm în rîndurile unui partid care coniinuind tot ce are mai bun istoria poporului este el 

însuși purtătorul unei Istorii glorioase. Partidul Comunist Român este partidul eroic al clasei muncitoare, partidul unor comuniști a căror credință revoluționară n-au putut s-o fringă zidurile Doftanei sau care au sfidat gloanțele plutonului de execuție strigindu-șl speranța și crezul — „Trăiască România liberă Este partidul care și-a asumat în fața istoriei răspunderea înfăptuirii unei cotituri hotăritoare In destinele tării, prin insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944, care a condus la victorie, prin toate furtunile, lupta pentru cucerirea puterii de către cei ce muncesc, partidul care a redat poporului toate avuțiile tării, care a trecut pămintul in stă- pînirea celor ce-1 muncesc, care a ridicat la lumină și cultură milioanele de oameni ai muncii. Este partidul prin ale cărui cuget și voință s-a scris și se scrie noua istorie a acestei țări, a României socialiste libere și demne, cu o economie puternică. înfloritoare, cu o civilizație materială și spirituală mereu mai înaltă, cu un prestigiu peste hotare ca nicicînd în trecut, detașamentul ce și-a cîștigat pe merit titlul de mindria, cinstea și onoarea epocii noastre.Trebuie să ne reamintim acestea în clipa semnării legămîntului spre a ne pune cu sinceritate severă întrebarea : în ce măsură am făcut totul spre a fi demni de titlul de membru al unui asemenea partid 1 — și, totodată, pentru a da unicul răspuns pe care-1 dictează conștiința revoluționară, pe care-1 așteaptă partidul și poporul, pe care-1 înscrie legămîntul : da, mă angajez să servesc cu credință cauza partidului și poporului, să militez cu întreaga mea capacitate și putere do muncă pentru înfăptuirea politicii, sale. ,Fiecare promoție de comuniști și-a legat pasul aderării la partid de momente întipărite definitiv in memorie. Astăzi — acum sau în anii următori — în ce condiții va fi semnat angajamentul solemn ? îl vor semna membrii actuali sau noils
(Continuare în pag. a IlI-a)

Vineri după-amiază »-au desfășurat lucrările celei de-a 17-a sesiuni a Consiliului popular județean Suceava.Sesiunea a dezbătut ți a adoptat proiectul de hotărîri privind indicatorii planului economico-so- cia) in profil teritorial și proiectul planului de buget local pe anul 1975 și a lansat chemarea la întrecere a Consiliului popular al județului Suceava către toate consiliile populare județene șl cel al municipiului București.In încheiere, participants la se- țiune au adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
- CHEMARE - 
către toate consiliile populare județeneCongresul al XI-lea al Partidului Comunist Român — eveniment de excepțională Însemnătate in viața partidului — a fost întîmpinat de Întregul nostru popor cu succese de prestigiu In toate domeniile vieții economice și sociale.Consiliul popular al județului Suceava, luînd în dezbatere realizarea planului economic și a bugetului local pe anul 1974, precum și prevederile planului unic de dezvoltare economico-socială, în profil teritorial, pe anul 1975, apreciază că oamenii muncii de pe plaiurile sucevene, în frunte cu comuniștii, au obținut în acest an succese remarcabile în dezvoltarea economică și social-culturală a județului.Astfel, in unitățile de industrie locală șl gospodărie comunală, anul 1974 se va incheia cu un volum suplimentar de producție-prestații in valoare de 80 milioane lei ; prin autodotare s-au asigurat utilaje

și piese de schimb în valoare de 500 mii lei ; s-au asimilat 154 produse noi ; livrările de mărfuri la fondul pieței vor fi depășite cu 40 milioane lei. iar veniturile proprii ale bugetului consiliului popular vor fi depășite cu 20 milioane lei.Baza materială a invățămîntului și sănătății s-a dezvoltat continuu, dindu-se in folosință în acest an 98 săli de clasă. 1 184 locuri in creșe și grădinițe, precum și un număr important de unități sanitare.Prin intensificarea muncii politice de masă pentru antrenarea cetățenilor Ia acțiunile de muncă patriotică au fost obținute importante realizări ca : amenajări de străzi și trotuare pe o suprafață de 772 000 mp ; extinderi și amenajări la 370 ha parcuri și zone verzi, precum și lucrări de taluzări. îndiguiri, consolidări de maluri, combaterea excesului de umiditate a solului și altele.Animați de dorința fierbinte de a transpune In fapte sarcinile ce ne revin din documentele celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, Consiliul popular al județului Suceava, toți oamenii muncii de pe aceste frumoase meleaguri, condus! de către organele șl organizațiile de partid, 
au trecut în mod hotărît să dea viață îndemnului exprimat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, In cuvîntarea rostită cu. prilejul încheierii lucrărilor Congresului :

' „Acum este necesar sâ trecem cu hotărîre la muncă în toate domeniile 
de detivitate, pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor obiectivelor 
care vor asigura ridicarea patriei noastre pe noi culmi de progres și civilizație 
socialistă".însuflețit de hotărîrlle Istorice ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, care au deschis perspective luminoase în dezvoltarea multilaterală a patriei noastre. Consiliul popular al județului Suceava, exprimînd dorința fermă a tuturor sucevenilor, adresează consiliilor populare județene |i al municipiului București chemarea la întrecerea socialistă pentru îndeplinirea si depășirea sarcinilor prevăzute pentru anul 1975, la următoarele obiective 1

cretar general al P.C.R., în care s« •pune, între altele :Rezultatele obținute plnă In prezent, avintul creator declanșat de grandiosul Program adoptat de cel de-al XI-lea Congres al partidului, minunatul dumneavoastră e- xemplu de dăruire și activitate neobosită, ne înaripează munca și voința, iar faptul că lansăm chemarea la întrecere către toate județele țării pe anul 1975 ne onorează și ne obligă in cel mai înalt grad pentru a depune întreaga noastră energie ți iscusință în scopul prosperității acestui străvechi meleag de țară, al ridicării conti

nue a scumpei noastre patrii pe cele mai înalte culmi ale bunăstării și civilizației comuniste.Vâ asigurăm și cu acest prilej, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că bucovinenii, în frunte cu comuniștii, vor ști să-și îndeplinească și în continuare sarcinile ce le revin și angajamentele luate și vă rugăm ca acum, în prag de An nou, să primiți alesele noastre sentimente dc stimă și prețuire, urarea de multă sănătate și putere de muncă in înalta misiune încredințată de istoria acestui neam, odată cu tradiționalul și strămoșescul nostru „La multi ani 1".

(Continuare în pag. a Ill-

In acest an, capacitatea Industriala de pe platforma chlmicâ din Rimnlcu-Vîlcea a 6porlt substanțial prin punerea In funcțiune a unor noi țl Importante obiective

Succese in agriculturăBilanțul preliminar al rezultatelor obținute in decursul celor patru ani din actualul cincinal evidențiază faptul că în agricultură, deși anii 1973 și 1974 au fost puțin favorabili în unele zone ale țării, producția a- gricolă a înregistrat o creștere cu peste 25 la sută, în comparație cu întregul cincinal precedent. în anul care se încheie peste cîteva zile, recoltele obținute au fost mai mari decit cele realizate in medie in perioada 1966—1970.Rezultatele bune în domeniul producției vegetale și animale s-au reflectat In aprovizionarea populației cu produse agroalimentare, livrările la fondul pieței crescînd în 1974, față de 1973, cu 12 la sută la carne și produse din carne, cu 6,5 la sută la lapte și produse lactate, cu 13 la sută la grăsimi, cu 10 la sută la ouă și cu 5 la sută la legume Și cartofi.(Agerpres)

IN ZIARUL DE AZI:
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Evenimente
Au intrat in funcțiune

La Curtea de Argeș : 
întreprinderea de porțelan 

pentru menajPITEȘTI (Corespondentul „Scin- teii“, Gheorghe Cîrstea). — Ieri a intrat in funcțiune noua întreprindere de porțelan pentru menaj din Curtea de Argeș. Aici se vor realiza anual peste 15 milioane obiecte din porțelan destinate satisfacerii cererilor cumpărătorilor.
La Miercurea Ciuc : 

Fabrica de produse lactateîn cinstea zilei de 30 Decembrie, constructorii de pe noua platformă industrială a orașului Miercurea Ciuc au dat în funcțiune, înainte de termen, fabrica de produse lactate. Noul obiectiv va pune anual la dispoziția populației peste 36 000 hl lapte și mai bine de 140 tone diferite brinzeturi.® CLUJ-NAPOCA (Corespondentul „Scînteii", Alexandru Mure- șan). — în acest an au intrat in funcțiune, la intreprinderea „Industria sirmei" din Cîmpia Turzii. capacități pentru 6 000 tone pe an la trăgătoria de otel moale și pentru 4 000 tone pe an sirmă la trăgătoria de otel tare, cu 120 și. respectiv. 90 de zile mai devreme ; capacități de 300 000 mp gresie la combinatul de ceramică fină pentru construcții, cu 15 zile* mai devreme; noi capacități la Fabrica de mașini de rectificat din Cluj-Napoca cu 40 zile înainte de termen.

In construcția de mașini-unelte și electrotehnicii

650 produse noiIndustria construcțiilor de mașini-unelte și electrotehnicii a realizat anul acesta 650 de produse noi sau modernizate, cu un grad sporit de competitivitate pe piața externă. Se remarcă, prin caracteristicile lor funcționale și tehnico-eco- nomice. strungurile „Carusel" din familia I 600—2 000 mm diametru, ultimul tip de strunguri cu comandă numerică SP 630 NC și mașina de rectificat plan — RPO 200. de mare precizie, echipamentele elec-
Economii de metal -Valoroasa inițiativă „Micronul, gramul, secunda in slujba eficienței economice" — declanșată la începutul acestui cincinal în cadrul întreprinderii de rulmenți din Brașov — continuă să mobilizeze energiile colectivelor din unitățile industriale din întreaga țară. Date recente, furnizate de ministerele coordonatoare ale construcțiilor de mașini, ca și de unele mari întreprinderi pun in evidență importantele economii de metal realizate in cursul acestui an. La construcția tractorului de 55 CP, de pildă, consumul de metal este mai mic cu 8 kg pentru fiecare CP — in comparație cu tractorul de 40 CP, ceea ce înseamnă o economie de circa o jumătate de tonă de metal Ia

sau modernizatetronlce de măsură și control, calculatoarele electronice de comandă a unor procese industriale automatizate. care pot executa pinâ la 200 000 operații pe secundă. La a- ceste noi mașini mai trebuie remarcată greutatea lor specifică redusă. Astăzi, in industria electrotehnică și electronică valoarea u- nui kg de metal inclus in produs depășește 4 000 lei — la unele echipamente electronice ridicin- du-se la 7 000 lei.
calitate superioarăfiecare unitate de produs ; motoarele electrice fabricate actualmente la uzinele „Electromotor" din Timișoara, deși realizează performanțe energetice superioare, necesită un consum de metal mai redus cu 15—20 la sută. Succese însemnate, pe această linie, au înregistrat unitățile industriale din județul Dolj, care au economisit o cantitate dc metal echivalentă cu necesarul pentru fabricarea a 30 de locomotive electrice. In județul Brașov, din metalul economisit s-ar putea realiza 1 000 de tractoare și 600 000 rulmenți, iar unitățile constructoare de utilaje petroliere și chimice din județul Prahova au raportat că din economiile de oțel vor realiza 170 000 de sape de foraj peste plan.

Planul anual — 
înainte de termen
® Industria județului SălajZALAU (Corespondentul „Scînteii", Gheorghe Rusu). — în ziua de 26 decembrie a.c., colectivele de Întreprinderi din industria județului Sălaj și-au îndeplinit planul producției globale industriale pe 1974. Pinâ la sfîrșitul acestui an vor da o producție in valoare de aproape 20 milioane lei, care se va concretiza în 534 tone sirmă trefilată, 87 tone sirmă emailată, 180 tone armături din fontă și 95 tone armături din oțel, mobilă tn valoare de circa 10 milioane lei și 20 tone fire de bumbac și tip bumbac.

9 Flota maritimă comercialăEchipajele flotei maritime comerciale și-au îndeplinit sarcinile pe 1974, planul anual de venituri urmind a fi depășit cu 50 milioane lei valută față de prevederi. Datorită organizării judicioase a lucrului la dane, "docherii, tehnicienii și inginerii din porturile Constanța, Galați, Brăila și Tulcea vor opera suplimentar 1 milion tone de mărfuri. Importantele investiții alocate in perioada 1971—1974 de stat în vederea modernizării și dezvoltării transporturilor au permis ca numai in această lună să se transporte tot atîtea mărfuri cit in întregul an 1964.

Mbutli mante ale Românim socialiste 
te instaurarea priecInHor noi 

le relații interstataleInfățlștnd tn mod «lntettc, alături de bilanțul atît de bogat al înfăptuirilor pe plan Intern, ampla și intensa activitate desfășurată in domeniul vieții internaționale de partidul și statul nostru, lucrările Congresului aj XI-lea al Partidului Comunist Român, documentele adoptate au reliefat concluzia că și in sfera raporturilor externe perioada scursă de la precedentul congres a fost cea mai fertilă din întreaga noastră Istorie.Preocuplndu-șe ferm de dezvoltarea și adincirea prieteniei și alianței frățești cu toate țările socialiste, de extinderea amplă și perseverentă a colaborării cu țările care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, cu celelalte țări ale lumii, indiferent de orinduirea social-politi- că, participind activ la soluționarea marilor probleme care confruntă o- menirea, România socialistă a acționat neobosit pe arena mondială pentru democratizarea vieții internaționale, pentru crearea unei lumi mai bune și mai drepte, fundamentată pe principiile noi ale relațiilor dintre state, o lume tn care să triumfe idealurile păcii, securității și cooperării.In această amplă activitate se înscrie și semnarea, in ultimii ani, cu 

diverse state ale lumii, a unor tratate de prietenie și cooperare, ca și a numeroase Declarații solemne comune și Declarații comune — documente apărute recent într-o culegere selectivă, publicată in Editura politică.Simpla enumerare a statelor de pe diferite continente cu care au fost 
Pornind de la TRATATELE și DECLARAȚIILE 

SOLEMNE COMUNE cuprinse in volumul 

„PENTRU 0 LUME MAI BUNĂ, MAI DREAPTĂ1
încheiate documentele incluse în lucrare, marea lor diversitate arată, în mod elocvent, cit de largă și bogată este aria de cuprindere a relațiilor Internaționale ale României socialiste — din Sudan și pină în Olanda, din Pakistan și pină in Statele Unite, din Egipt și pină în Argentina. Dacă la cele trei tratate — cu Argentina, Costa Rica, Guineea — și la cele 20 de declarații ale căror texte sînt inserate în volum, adăugăm tratatele de prietenie șl asistență mutuală ale României cu statele socialiste, ca și diferitele alte tratate, acorduri, convenții, înțelegeri, pe bază bi și multilaterală, deja exis

tente — numărul lor depășește 3 500 — avem Imaginea vie a cadrului vast de desfășurare a raporturilor noastre externe, pe un spațiu ce îmbrățișează, practic, tot globul.Sînt acestea rezultatele unei laborioase și multilaterale activități, al cărei promotor ferm este tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, președintele republicii. Se cunosc acțiunile sale consecvente, inițiativele constructive în favoarea înțelegerii internaționale, e- nergia nesecată pe care o manifestă prin multiplele în- tîlniri cu factorii de răspundere ai celorlalte țări, atit cu prilejul vizitelor întreprinse peste hotare, cit și al contactelor și convorbirilor la București — toate acestea dind expresie unui proces perseverent de clădire, piatră cu piatră, a unor relații interstatale de tip superior, bazate pe principii noi, de egalitate deplină și respect reciproc, corespunzător intereselor păcii și colaborării pe întreaga planetă.Tocmai aceste principii noi care consacră dreptul inalienabil al tutu-
Romulus CAPLESCU

(Continuare în pag. a XV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — slmbătâ 28 decembrie 1974

Monumente
ale munciiSarcinile concrete impun dezbateri MARAMUREȘENII ÎNCHEIE CU BINE

ANUL 1974 Șl ÎȘI REAFIRMĂ HOTĂRÎREA

învățămîntului politico-ideologic șl economic de masă îi revine anul a- cesta sarcina de mare răspundere de a organiza studiul aprofundat al documentelor Congresului al XI-lea, de a-i ajuta pe toți cei ce muncesc să-și însușească temeinic bogatul tezaur de idei cuprins în a- ceste documente. Evident, forța ideologic

A
G

documente, de înrîurire a studiului depinde de perseverența cu care se imprimă ter .
Rolul învățămintului nu este de a se 
limita la repetarea tezelor sau obiec
tivelor înscrise în documente, ci de 
a releva acele sarcini din documen
tele Congresului care prezintă o în
semnătate decisivă pentru unitatea 
respectivă. Este o exigență cu atît mai îndreptățită în această perioadă cînd organizațiile de partid sînt chemate să orienteze prioritar munca politică spre problemele îndeplinirii integrale a planului pe 1974 șl pregătirea în condiții optime a producției pe 1975.Investigațiile noastre, desfășurate tn două mari unități bucureștene — uzina „23 August" și întreprindere^ de mașini-unelte și agregate — evidențiază preocupări susținute în a- ceastă direcție. Este, astfel, demn de remarcat că spre a sprijini pregătirea corespunzătoare a propagandiștilor în vederea accentuării caracterului concret al dezbaterilor, la ambele treprinderi, comitetele de partid organizat, înainte de a se dezbate mele „Principiile fundamentale politicii economice a P.C.R." și „Conducerea științifică a societății socialiste", | două întîlniri ale propagandiștilor — una cu conducerea uzinei, în cadrul căreia au fost informați cu privire la stadiul realizării sarcinilor de plan, neajunsurile din activitatea secțiilor, problemele majore care trebuie să se afle pe primul plan al preocupărilor comuniștilor, șl alta cu un specialist ale cărui

acestuia un carac-
activ, mobilizator, diferențiat.

lămuriri au contribuit la elucidarea unor aspecte teoretice ale temei.Toate acestea au contribuit ca dezbaterea temelor respective să fie strins ancorată în preocupările colectivelor, să se soldeze cu propuneri interesante de îmbunătățire a muncii, de realizare și depășire a sarcinilor de plan. Astfel, la secția forjă-matrițe și la organizația montaj A. din cadrul secției motoare a uzinelor „23 August". în cadrul discuțiilor referitoare la orientările de principiu ale partidului nostru privind perfecționarea pregătirii profesionale

dotării — soldată cu economii în valoare de peste 300 000 lei valută — au fost subliniate răspunderile ce revin în continuarea și amplificarea acestei activități.In contrast vădit cu exemplele menționate, mai pot fi întîlnite și organizații în care problemele teoretice sînt abordate în mod schematic, fără a fi raportate la realitățile concrete ale unității respective, la preocupările de zi cu zi ale colectivului. Concludentă este in această direcție modalitatea de desfășurare a învățămîn- tului la organizația de partid montaj

în- au te- ale

a forței de muncă, s-a relevat necesitatea sporirii preocupării în cadrul u- zinei pentru ridicarea calificării tinerilor muncitori, astfel ca ei să fie în măsură a folosi utilajele de înaltă tehnicitate; în acest sens s-a făcut propunerea ca fiecare nou angajat să fie repartizat pe lingă un muncitor cu experiență, spre a fi ajutat să-și însușească tainele meseriei, trăsăturile disciplinei muncitorești. De asemenea, au fost analizate — utilizîn- du-se grafice și scheme sugestive — implicațiile pe . care generalizarea schimbului II și extinderea schimbului III le-ar avea în secțiile respective pe planul creșterii productivității, sporirii eficienței muncii, folosirii integrale a capacităților de producție.Intr-un mod asemănător ău decurs dezbaterile in organizația de bază 10 — sculărie din I.M.U.A.B.. punîn- du-se accentul pe necesitatea îmbunătățirii ritmicității producției în fiecare echipă și formație de lucru, precum și a introducerii acordului global. Totodată, paralel cu evidențierea rezultatelor pozitive în domeniul auto-

AGENDĂ DE SEZON
a PENTRU CONDUCĂTORII AUTO ; In aceste zile, întreaga rețea de drumuri din tară este accesibilă traficului, cu o singură restricție : pe DN—1 A, între Cheia și Brașov, în zona pasului Bratocea. unde au loc căderi de roci (se lucrează la consolidarea versanților). încă o precizare : din cauza ceții și a poleiului care se formează cu precădere în zonele muntoase și de pădure, în jurul podurilor și al cursurilor de apă trebuie să se circule cu maximum de atenție.
o TIMPUL PROBABIL PENTRU REVELION. între 30 decembrie și 2 ianuarie — ne informează meteorologul Lidia Rahău — la munte înnorările vor fi destul de pronunțate fără să favorizeze însă ninsori abundente. Se vor semnala ninsori slabe și moderate. Grosimea stratului de zăpadă a fost ieri, la ora 8, următoarea (în cm) : Vîrful Omul 92, Sinaia 60, Predeal 36, Ceahlău 32, Rarău 37, Voineasa 37 (cu troiene pină la 128), Paring 60, Semenic 112. Intensificări de vint dinspre nard- vest și vest. Temperaturi, intre 0 și 4 grade ziua, intre minus 2 și minus 10 grade noaptea.
® TELEFOANE UTILE PENTRU ZILELE DE 1 13 42 77 și 15 13 32 — dispeceratul pentru depanarea levizoarelor ; 15 5110 și 15 64 50 — dispeceratul de deblocări de uși și reparații la sobele de încălzit chid ; 2212 43 — dispeceratul pentru depanări auto.-
0 7 000 000 DE FELICITĂRI, în diferite modele, în aceste zile la magazinele din întreaga țară.
® NOILE

greu din cadrul I.M.U.A.B., unde propagandistul s-a mulțumit să înfățișeze, ca din carte, un șir de noțiuni teoretice fără un minimum efort de a analiza, prin prisma rile de lucruri din preocupările din secție organizarea științifică Astfel, s-a vorbit pe selecția și prelucrarea informațiilor, evaluarea activităților, armonizarea și corelarea obiectivelor etc., dar nici măcar în treacăt nu s-a amintit despre modul în care se a- plică cerințele organizării științifice în unitatea respectivă. Iar atunci cînd un cursant, dornic să aducă discuțiile mai „pe pămînt", mai aproape de problemele cu care colectivul este confruntat zi de zi., a adresat o întrebare referitoare la stadiul realizării planului, propagandistul anunță că va fi in . măsură să răspundă abia la seminarul următor.Discuția pe care am purtat-o ulterior atît cu propagandistul, cît și cu cadre din conducerea întreprinderii ne-a confirmat persistenta unor deficiențe în organizarea producției, precum și faptul că neîndeplinirea planului pe sortimente la secția montaj greu deține o pondere importantă în răminerile în urmă pe ansamblul unității. Era, așadar, cu atît mai necesar ca propagandistul să stimuleze pe cursanți în imprimarea unui caracter concret dezbaterilor, din care să se desprindă concluzii practice, soluții.Drept justificare a caracterului general al expunerii a fost invocat faptul că tema organizării științifice ar predispune, prin însăși natura ei, la o astfel de tratare. Opinie nefondată, dezmințită, modul concret dezbătută ea în chiar din cadrul fel, prin însăși natura ei, tema organizării științifice obligă la o tra-

acestora, stă- întreprindere, referitoare la a producției, larg despre

în primul rînd, de în care a fost multe organizații, I.M.U.A.B. De alt-

tare concretă ; în lumina sarcinilor puse de Congresul al XI-lea al partidului in fața activității economice, apare cu atit mai evident că organizarea științifică impune nu doar însușirea unor cunoștințe teoretice, ci a- plicarea lor corespunzător situației specifice din fiecare unitate. Faptul că propagandistul nu a pus în discuție latura practică a problemei se explică numai și numai prin insuficienta cunoaștere a realităților 
și preocupărilor colectivului.Un rol important în sporirea eficienței învățămintului politico-ideologic și economic de masă ii au controlul și îndrumarea permanentă din partea organizațiilor de partid, sprijinul efectiv acordat propagandiștilor pe linia documentării și pregătirii metodice. Se poate spune că in cele mai multe locuri există preocupări susținute în această direcție. Uneori însă, acest ajutor lipsește și, din păcate, lipsește tocmai acolo unde este mai mult resimțit. Din discuția cu tovarășa Săceleanu Maria — responsabila cu propaganda în comitetul de partid al secției motoare, din cadrul întreprinderii „23 August", despre felul în care au decurs dezbaterile în organizații la tema „Principiile fundamentale ale politicii economice a P.C.R." am reținut că deficientele manifestate, mai ales la uzinaj greu A, s-au datorat faptului că' propagandistul avea puțină experiență. Firesc ar fi fost, deci, ca la următoarea temă propagandistul să fie ajutat îndeaproape, chiar de către comitetul de partid al secției motoare, în pregătirea și orientarea discuțiilor. Participarea noastră la următoarea temă și discuția avută după aceea cu propagandistul și factorii de răspundere din comitetul de partid ne-au prilejuit constatarea că propagandistul nu primise însă între timp un asemenea ajutor. Și astfel, învăță- mîntul politico-ideologic s-a rezumat la simpla lectură a unui conspect întocmit pe marginea unei consultații apărute într-o revistă de profil.Am redat, în rîndurile de mai sus, doar citeva aspecte ce trebuie să stea neintirziat în atenția organelor și organizațiilor de partid, astfel îneît, în această perioadă, deosebit de importantă pentru punerea bazelor producției anului viitor, invățămîntul de partid să contribuie din plin la mobilizarea tot mai puternică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii în vederea stabilite de partidului.

jumătate"

La Galați, pe faleza Dunării, există un monument neobișnuit : o elice de navă. Ea a fost amplasată aici în toamna anului trecut, cînd s-a sărbătorit împlinirea a 80 de ani de existență a șantierului naval gălă- țean. în incinta combinatului siderurgic, în fața oțelăriei cu convertizoare, monument, la fel de original : primul lingou de oțel produs la Galați. Pe el este gravată data : „6 iunie 1968". Undeva, pe platforma marelui combinat, poate fi văzută o construcție modestă, înconjurată acum de impunătoare edificii industriale. Este prima organizare de șantier, ridicată cu 13 ani în urmă. Ea va fi păstrată spre știința generațiilor viitoare de siderurgiști. Cum să numim aceste simbolice însemne, aceste mărturii peste vreme ? Să le spunem simplu : monumente ale muncii.

se află un alt

NUMERE DE TELEFON PENTRU

înfăptuirii obiectivelor Congresul al XI-lea al
Paul DOBRESCU

ȘI 2 IANUARIE : la domiciliu a te- intervenții pentru cu combustibil li-se află în vînzare
COMENZILE DE 

TAXIMETRE DIN BUCUREȘTI : 11 25 80 ; 11 25 86 ; 11 25 87 ; 11 25 88 ; 11 25 89 ; 11 26 90 ; 11 26 98 și 11 26 99. De la conducerea I.T.B. am fost anunțați că în noaptea Anului nou se vor afla pe trasee Circa 1 000 de taximetre, numărul lor fiind aproape dublu decit în mod obișnuit.
NOU

® DE LA 1 MARTIE 1975, o nouă casă de comenzi-servicii în Capitală. (în prezent funcționează casa de comenzi centrală, pentru serviciile de urgență — tel. 13 58 65 și 13 58 89). Noua casă va fi profilată — cu precădere — pe serviciile la domiciliu (munci gospodărești, comisioane etc.).® 14 AȘEZĂRI RURALE DIN JUDEȚUL IAȘI vor deveni, în viitorii ani. localități urbane. în aceste localități vor fi amplasate o serie de obiective industriale, care le vor asigura o dezvoltare economică armonioasă, o folosire rațională a forței de muncă și valorificarea superioară a resurselor naturale. Pentru comunele Răducăneni și Vlă- deni au și fost elaborate schițele de sistematizare.
O PRIMELE AUTOBUZE DIESEL ROMANEȘTI vor intra zilele următoare în dotarea întreprinderii de transport București (I.T.B.). Confortul, viteza sporită și consumul redus de combustibil sînt principalele caracteristici ale noului tip de autobuz.
« EDIFICII PENTRU CEI MICI. în acest an. pentru copiii minerilor din Petroșani și Lupeni — ca și pentru copiii muncitorilor din Hunedoara, Călan și Orăștie — au fost construite și date în folosință 5 noi creșe. In același timp, la Petroșani și Călan au mai fost predate două grădinițe cu cite 240 de locuri fiecare.
® 1 500 DE FAMILII ÎN CASĂ NOUĂ. In județul Olt s-au ridicat în acest an noi blocuri de locuințe (cu peste 1 500 de apartamente), îndeosebi la Slatina. Caracal și Balș. în anul viitor, la Slatina se vor construi peste 1 000 de noi apartamente, dintre care circa 700 din fonduri de stat.
® ÎN SATELE GĂLĂȚENE s-au executat în acest an mai multe blocuri de locuințe, cu cite 12 apartamente fiecare — la Liești. Nămoloasa, Drăgușeni, Barcea, Certești, Munteni ș.a. In 1975 și peisajul altor localități rurale se va îmbogăți cu asemenea edificii, prevăzîn- du-se ca. pină la sfirșitul cincinalului viitor, fiecare comună din județul Galați să aibă cel puțin cite un bloc.

CITITORII SESIZEAZĂ
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Școala tinerilor

Regia :

• BIROURI IN LOC DE SPAȚII DE SERVIRE. „In permanență luăm cunoștință din presă de eforturile edililor pentru dezvoltarea rețelei de servire publică — ne scrie R. Greceanu din București, str. 
Străduinței nr. 20. O măsură binevenită este și readucerea in circuitul comercial a unor spații folosite in alte scopuri. întreb : această măsură nu este valabilă și pentru cartierul nostru (Berceni) unde — deși se resimte un mare deficit de spații de servire — o construcție de cîteva sute de metri pătrați (cu destinația inițială : unitate de alimentație publică) este ocupată de un centru de calcul ?“

® DILEMĂ. „Cum poți afla numărul de telefon al unui cunoscut din Capitală mutat în casă nouă ? Prin 03 — e imposibil. E atît de solicitat, incit pentru a-1 prinde liber trebuie să-ți iei concediu, iar cartea de telefon e de-acum depășită". (Florian Bărbulescu, str. Chopin 
nr. 25).

Cinesortimentele, pentru diversificarea și îmbunătățirea calitativă a producției.
— In ce măsură s-au creat 

condițiile pentru o activita
te rodnică, mai bogată in re
zultate, in noul an de produc
ție ?— In anul 1975, economiei județului îi revin sarcini importante în toate domeniile de activitate. Astfel, sporul producției industriale va fi substanțial față de realizările anului 1974, iar planul de investiții prevede o creștere de 34 la sută, cu pondere mai mare în ramurile de bază ale economiei județului — minerit, metalurgie, exploatarea și prelucrarea lemnului și construcția de mașini — niveluri superioare fiind stabilite și la productivitatea muncii, export, beneficii ș.a. Ținînd seama de aceste sarcini sporite, am acționat din timp pentru pregătirea temeinică a condițiilor necesare realizării încă din primele zile ale anului viitor a planului la toți indicatorii. Au fost luate măsuri pentru nominalizarea producției la intern și export. acțiune care pină la această oră este practic încheiată. Totodată. producția a fost acoperită, cu contracte de desfacere în proporție de 91,5 la sută pe întregul an, iar pe primul trimestru — de 96 la sută. Sintem preocupați de pregătirea lucrărilor de investiții și, cu deosebire, la obiec-1 tiveie cu tei'men' de predare în ____  1975, tocmai pentru faptul că pro-’ certtuî asigurării' cu documentații nu este cel dorit, rămîneri în urmă mai mari consemnînd unitățile miniere și metalurgice și consiliul popular județean. în aceeași măsură, eforturile noastre se îndreaptă spre pregătirea documentației pentru produsele noi și, în mod deosebit, spre formarea cadrelor calificate necesare noilor obiective industriale, domeniu in care apreciem că ne aflăm intr-un stadiu corespunzător.

1974 
Ma-

a- în

și-a pierdut 
paltonul ?

Șeful miliției județene Dolj, 
colonelul Gheorghe Digulescu, 
roagă să inserăm în rubrica 
noastră un semnal pe adresa 
unui uituc fără... adresă. Mai 
precis, este vorba de un cetă
țean care a călătorit, cu trenul, 
in noaptea de 2 spre 3 noiem
brie, pe ruta Craiova — Cala
fat și care, la coborire, și-a ui
tat paltonul in compartiment. 
Palton găsit de un alt călător, 
Florea Predai, din comuna Ma- 
glavit-Dolj, care l-a predat mi
liției. Intrucit păgubașul n-a 
fost încă identificat și nici nu 
s-a adresat pină acum nici unui 
organ de miliție, il anunțăm pe 
această cale că-și poate ridica 
paltonul de la miliția județului 
Dolj. Cu cit mai curind, 
atit mai bine. Pină nu 
iarna...

— Cum s-ar defini anul 
pentru industria județului 
ramureș ?— 1974 a fost anul unor eforturi susținute și ferme din partea organelor și organizațiilor de partid, a colectivelor de oameni ai muncii, îndreptate spre îndeplinirea exemplară a sarcinilor ce au revenit județului din planul de dezvoltare economico-socială a țării — ne-a răspuns tovarășul DUMITRU CIU- CLEA, secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R. Corolarul acestor eforturi : județul Maramureș și-a îndeplinit, Ia 20 decembrie, sarcinile prevăzute pentru 1974 ■ la producția globală industrială. Ca urmare, pină la finele anului se va realiza suplimentar o producție în valoare de peste 212 milioane lei, la ceasta depășire contribuindmod substanțial sectorul minier și metalurgic (80 milioane lei), unitățile aparținînd exploatării și prelucrării lemnului (55 milioane), e- conomia locală (63 milioane). Semnificativ pentru activitatea economică din acest an este ritmul înalt de creștere a producției industriale care, față de 1973, este superior cu 17,2 la sută. Comparativ cu 1970, livrările la export aproape se dublează. De asemenea, preocupările noastre s-au indreptat statornic spre înfăptuirea în bune condiții a programului de investiții. Am reușit să îndeplinim integral sarcinile la acest, capitol;pe.'£nul în curs, toate obiectivele fiind puse' în funcțiune la termen și chiar mai devreme. ."■■o.h,-).

— Spre ce obiective majore 
au fost îndreptate eforturile 
in vederea realizării ritmice 
și integrale a— Am urmărit producția valorică se concretizeze în de produse de bună calitate, licitate de piața internă și la export. Bunăoară, planul pe acest an a fost depășit cu 600 tone la plumb în concentrate, 750 tone zinc în concentrate, 720 tone cupru in concentrate, 600 tone cupru electrolitic și de convertizor, 420 tone utilaj minier, mobilă în valoare de 16,5 milioane lei, 3 300 mc prefabricate din beton armat, 3 500 tone carne porcine ș.a. In al doilea rind, la loc de frunte s-a situat preocuparea pentru folosirea mai bună a capacităților de producție și a spațiilor construite, indicele de utilizare a mașinilor-unelte ajungînd acum la aproape 80 la sută. Au fost amenajate și utilate pentru a fi redate circuitului productiv spații în suprafață de peste 600 000 mp. In al treilea rind, s-a acționat cu răspundere pentru reducerea cheltuielilor de producție și, îndeosebi, a celor materiale, economisindu-se 300 tone metal, 16 000 mc material lemnos. 14 000 tone combustibil convențional.Desigur, gă că nu activitatea Dimpotrivă, considerăm că avem încă multe rezerve care cer valorificate mai intens. De pildă, trei unități industriale nu-și realizează integral planul pe 1974 la producția globală și productivitatea muncii. De asemenea, la 12 sortimente planul nu este îndeplinit. Unele rezultate mai slabe s-au înregistrat și la producția destinată exportului în unitățile agricole, a- limentare și de industrie ușoară. Toate acestea demonstrează că nu peste tot organizațiile de partid, conducerile de întreprinderi au acționat cu eficacitate pentru a asigura îndeplinirea planului la toate

| în spital 
I

cu 
trece

planului ?consecvent suplimentară să cantități fizice so-
ca

Un caz mai puțin obișnuit ne aduce la cunoștință medicul Florin Andreescu, de la Spitalul județean nr. 1 din. Alexandria. în acest spital se află un copil părăsit de părinții săi de aproape un an de zile. L-au internat aici la 1 februarie, cind avea doar 4 luni. S-a făcut de mult timp sănătos, dar nici tatăl, nici mama lui n-au mai dat nici un semn de viață. La data internării, tatăl micuțului Clau- diu avea domiciliul în Brașov, str. Almaș Frencu, 19. Din investigațiile întreprinse de spital, se pare că tatăl său lucrează în prezent pe un șantier de construcții din București. Cine știe ceva de el este rugat să dea o mină de ajutor băiețelului, care a început, între timp, să meargă, și pe care medicii l-au învățat să spună și „mamă", și „tată". El spune și-i strigă mereu. Vor auzi oare 7
— Cum decurge înfăptuirea 

angajamentului județului de a 
îndeplini in patru ani și ju
mătate planul cincinal ?— Așa cum se cunoaște, alături de întreaga țară, și județul nostru se află angajat în ampla întrecere patriotică de devansare a cincinalului. Noi am raportat realizarea planului pe 4 ani la 7 septembrie1974, deci cu un avans de aproape 4 luni, ceea ce ne dă garanția că ne vom putea respecta angajamentul asumat de a îndeplini cincinalul în 4 ani și jumătate. Avem convingerea că la rezultatele obținute pină acum se vor adăuga altele noi și ne fundamentăm această a- firmație pe faptul că am întreprins acțiuni și măsuri în toate unitățile, care să asigure o valorificare mai bună a resurselor materiale și umane de care dispunem. Ne referim, în primul rînd, la punerea în funcțiune înainte de termen a obiectivelor productive în1975, folosirea cu randament sporit a capacităților de producție și a forței de muncă, organizarea mai bună a activității productive. Toate acestea sînt de natură să ducă la sporirea însemnată a producției și productivității muncii în anul 1975, ceea ce oferă certitudinea că județul nostru se va situa pe un loc de frunte în realizarea prevederilor pentru întregul cincinal.

Mistrețul
9

furios
Un mistreț rănit a năvălit 

bezmetic pe ulițele satului Bon- 
țești, județul Arad. După cum 
ne informează corespondentul 
nostru voluntar Ion Coțoi, mis
trețul furios a stirnit mare pa
nică in sat. Unei femei i-a rupt 
paltonul, doi copii au scăpat ca 
prin minune. Cum tocmai atunci 
trecea pe drum o mașină a „Sal
vării", mistrețul s-a luat după 
ea, gata-gata s-o întreacă. Dar 
n-a reușit să se „salveze". Ci- 
țiva săteni, mai curajoși, i-au 
aținut calea... Și peste sat s-a 
așternut din nou liniștea.

pe JANE FONDA

în filmul american

HILL

OMAGIU REPUBLICII

căsătoriți

ROMÂNIA-FILM

n-am dori să se înțelea- mai există și lipsuri în economică a județului, că mai se

GEORGE ROY Convorbire realizată de
Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii"

Juma’—juma’Prinși de organele de miliție jucînd cărți pe bani, Gheorghe Filip și Gheorghe Lazăr din o- rașul Brad au fost amendați. „Ghinion" — și-au spus cei doi tizi Gheorghe, și a doua zi și-au încercat din nou norocul. Și, din nou, ghinion : de data aceasta, o amendă dublă, să se-nvețe minte. Dar nu s-au învățat, drept care organele de miliție i-au trimis în fața instanței, unde cei doi Gheorghe s-au ales cu un „cîștig" împărțit juma’- juma’ la fiecare : cite 6 luni de închisoare.Sub egida Consiliului Frontului Unității Socialiste, in întreprinderi, la casele de cultură și căminele culturale din județul Teleorman se desfășoară, in cinstea aniversării proclamării Republicii, un întreg ciclu de manifestări politico-educative. In acest context sărbătoresc, la întreprinderea de rulmenți din Alexandria, I.A.S. Roșiorii de Vede, in comunele Furculești, Conțești, Peretu, Lița și orașul Zimnicea, delegați prezenți la recentul Congres al partidului au avut întîlniri cu oameni ai muncii, în cadrul cărora au fost dezbătute și popularizate istoricele documente ale marelui forum al comuniștilor. (Ion Toa- der).
★In șirul manifestărilor prilejuite de aniversarea proclamării Republicii se înscriu și intil- nirile membrilor biroului și lectorilor comitetului județean de partid, ale propagandiștilor cu oameni ai muncii din întreprinderile și instituțiile vasluiene, precum și din comunele și satele din județ. Cu acest prilej

au loc dezbateri și discuții care se subliniază importanța documentelor Congresului al XI-lea al partidului și se reliefează perspectiva dezvoltării județului Vaslui. (Lăluci Crăciun).
★„30 Decembrie - clamării Republicii lează liala tului. lupta nostru, sub conducerea nemijlocită a Partidului Comunist Român, pentru proclamarea Republicii, act de o deosebită semnificație în istoria patriei noastre, a edificării noii orînduiri sociale.

TRIBUNĂ A EDUCAȚIEI 
COMUNISTEApărut recent la Suceava, din inițiativa secției de propagandă a comitetului județean de partid, documentarul cu titlul „Că-

— ziua pro- “ se intitu- expoziția deschisă la fi- Craiova a Arhivelor Sta- Exponatele ilustrează desfășurată de poporul

mmul cultural — tribuna cației comuniste" înmănunchează aspecte din experiența do- bîndită de căminele culturale in activitatea de educație comunistă a oamenilor muncii de la sate. Publicația este destinată cabinetelor de științe sociale și de răspindire a cunoștințelor științifice, caselor de cultură, cluburilor, bibliotecilor, lectoratelor de educație materialist- științifică etc — în vederea cunoașterii și generalizării formelor și mijloacelor celor mai a- decvate in munca politico-edu- cativă de masă. (Gh. Parascan).
CONSFĂTUIRI

ALE INTELECTUALILORRecent, s-au încheiat în județul Harghita tradiționalele consfătuiri ale intelectualilor organizate la fiecare început de iarnă. Exprimînd dorința lor de a contribui din plin la aplicarea consecventă in practică a pre-

vederilor cuprinse în istoricele documente ale XI-lea, precum ideologic al drele didactice, nomiștii, agronomii, medicii ceilalți intelectuali din toate localitățile urbane și rurale au dezbătut pe larg obiectivele „perioadei de vîrf" a muncii e- ducativc și culturale, rolul și sarcinile tuturor intelectualilor în educarea comunistă a maselor. Participanții la consfătuiri au adoptat planuri concrete de activitate, cuprinzind. pe specialități. acțiunile politico-ideolo- gice și cultural-educative ce vor avea loc în cursul lunilor viitoare. (Bartunck Istvan).
„PORTUL POPULAR 

DIN JUDEȚUL NEAMȚ"După o cercetare și o selecție minuțioasă, care a durat aproape un an, la Piatra Neamț s-a deschis o expoziție a portului popular consacrată valorificării pe baze științifice a tezaurului artei populare din această bogată zonă etnografică a țării. (Ion Manea).

Congresului al și în programul partidului, ca- inginerii, eco- ȘÎ Schimbare
de decor

Dialog strict autentic la se
diul cooperativei „Instalatorul" 
— unitatea nr. 10 din Capitală, 
strada Poenaru Bordea 20 :

— Puteți să ne montați aca
să o chiuvetă nouă ?

— Cu plăcere ! Pe care o do
riți ?

— Modelul din vitrină.
— Regretăm, nu mai avem. 

Este ultimul. Și nu-l vindem. 
Face parte din decor.

Fruinos decorul vitrinei, ni
mic de spus. Cit despre servire 
(aici nu e greșit dacă scriem 
„deservire"), se impune 
schimbare de decor.

și
o

Rubricâ redactata de
Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
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MOHAMMED ANWAR EE SADAT

Președintele Republicii Arabe Egipt

ZIUA NAȚIONALĂ A NEPALULUI

cifre toafe consiliile populare județene
1. ÎN INDUSTRIA LOCALĂPrin îmbunătățirea nivelului tehnic al producției, folosirea mai deplină a capacităților de producție, buna organizare a producției și a muncii, sporirea gradului de valorificare a materiilor prime și îndeosebi a resurselor locale, reducerea cheltuielilor materiale și a consumurilor specifice, creșterea productivității muncii, introducerea unui regim sever de economii și întărirea disciplinei în muncă, in industria locală se va obține :— depășirea planului producției globale și produc- tiei-marfă cu 2 la sută ;— depășirea planului in unități naturale la :— mobilier lemn, in afara fondului pieței, cu 1 milion lei ;— bunuri de larg consum, 1 milion lei ;— cooperări cu industria republicană in ramura construcții-mașini și prelucrarea metalelor, în valoare de 10 milioane lei ;— introducerea in fabricație a unui număr de 50 produse noi, livrîndu-se suplimentar comerțului socialist mărfuri în valoare de 2 niilioane lei ;— livrarea suplimentară de produse la export în valoare de 300 mii lei valută ;— apă minerală, 2 milioane litri ;— reducerea, față de plan, a cheltuielilor de producție la 1 000 lei producție-marfă, cu cel puțin 2 lei ;— realizarea de beneficii peste plan in valoare de 1 milion lei.

2. IN SECTORUL DE GOSPODĂRIE 
COMUNALĂ Șl LOCATIVĂPrin mai buna organizare a producției și a muncii, prin dezvoltarea și diversificarea prestărilor de servicii către populație și îmbunătățirea indicilor de utilizare a capacităților de producție și transport, precum și prin folosirea mai eficientă a mijloacelor materiale și bănești, se vor realiza :— depășirea valorii prestațiilor de servicii prevăzutefn planul cincinal cu circa 110 milioane lei — ceea ce va permite îndeplinirea cincinalului pînă la data de 30 iunie 1975 ; ......— depășirea valorii prestațiilor de servicii planificate cu cel puțin 5 milioane lei, prin extinderea activităților ce se efectuează populației și în primul rînd prin prestările în construcții ;— livrarea către populație și organizațiile socialistea unei cantități de peste 2 000 mii mc apă potabilă și industrială, corespunzătoare unei valori de 2,1 milioane lei, prin mai buna folosire a instalațiilor de producere și distribuire ; ...— dezvoltarea spațiilor de producție pentru material floricol cu o suprafață de 500 mp ;— front de lucru în perioada de iarnă pentru 850 apartamente, urmărindu-se ca acestea să fie, date în folosință în mod ritmic in tot cursul anului ;— asigurarea documentației tehnice, a amplasamentelor, precum și finanțarea în timp util pentru anul 1975 și pentru cincinalul următor a obiectivelor de investiții, astfel ca în primul trimestru să se realizeze cel puțin 20—23 la sută din planul anual.

3. ÎN SECTORUL DE CONSTRUCȚII- 
MONTAJPrin asigurarea din timp a documentațiilor tehnice și economice de producție, precum și prin folosirea intensivă a tuturor mijloacelor de producție și a forței dc muncă se vor realiza următoarele obiective :— realizarea prevederilor inițiale ale planului cincinal pină la data de 30 mai 1975, dindu-se suplimentar pînă la sfîrșitul anului o producție de construcții-mon- taj in valoare de 160 milioane lei ;— îndeplinirea planului cincinal Ia construcția de locuințe pină la data de 30 mai 1975 ; executarea suplimentară, pină la sfirșitul anului, a unui volum de lucrări în valoare de 90 milioane lei, reprezentînd un număr de 600 apartamente ;— reducerea duratelor de execuție — la un număr de 18 obiective industriale și social-culturale — cu 380 zile față de termenele planificate, astfel :

tăti rurale propuse a deveni centru economic și social cu caracter urban în etapa 1976—1980. De asemenea, se vor actualiza schițele dc sistematizare pentru 9 localități centre de comună, precum și pentru 25 de sate care au condiții de dezvoltare în perspectivă.Prin studiile de sistematizare ce se vor elabora se va urmări dezvoltarea multilaterală a localităților in condițiile reducerii perimetrelor construibile actuale cu 3 la sută, iar prin amplasarea judicioasă a obiectivelor, se va obține o îmbunătățire a gradului de ocupare a terenurilor cu 1 la sută, față de indicii prevăzuți în lege.
7. PENTRU FOLOSIREA RAȚIONALĂ 

A COMBUSTIBILULUI Șl ENERGIEIIn toate sectoarele economiei locale, prin reducerea consumurilor în activitățile industriale, transporturi, construcții și prin realizarea de economii la iluminatul public, comercial. încălzitul locuințelor și al altor spații se vor obține următoarele economii :— peste 200 tone combustibil lichid ;— peste 2 000 MWh energie electrică.
8. ÎN SECTORUL DE DRUMURI 

Șl PODURIPrin folosirea mai eficientă a utilajelor și mijloacelor de transport, gospodărirea judicioasă a mijloacelor financiare, valorificarea mai intensă a resurselor de materiale locale se vor realiza :— ridicarea stării tehnice a rețelei de drumuri județene și comunale, prin pietruirea a 20 km ;— întreținerea a 100 km de drumuri pietruite, peste cele prevăzute a fi executate in 1975, cu fonduri de la buget sau prin contribuția in muncă ;— obținerea de economii în valoare de 50 000 lei la fiecare km de drum față de plan, prin antrenarea cetățenilor la executarea lucrărilor de îmbrăcăminți asfal- tice ușoare. In acest fel, se vor executa suplimentar 8 km îmbrăcăminți asfaltice ușoare și 35 ml. poduri și podețe.
9. DEPĂȘIREA VENITURILOR PROPRIILa bugetul consiliului popular județean, cu 2,5 milioane lei.

10. PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA 
APROVIZIONĂRII POPULAȚIEIRețeaua comerțului socialist se va dezvolta cu încă 30 de unități, respectiv cu 9 400 mp suprafețe comerciale. iar planul de desfacere a mărfurilor va fi depășit cu 20 milioane lei.

11. PENTRU ÎNFRUMUSEȚAREA 
Șl GOSPODĂRIREA LOCALITĂȚILOR Se vor efectua, prin muncă patriotică,— lucrări edilitar-gospodărești în valoare de cel puțin 200 milioane lei, executindu-se : 800 mii mp construcții de străzi și trotuare ; 400 ha amenajări și întrețineri de spații și zone verzi ; plantarea a 800 mii bucăți arbori și arbuști ; 120 km îndiguiri, taluzări și consolidări de maluri etc.

CAIROProfund mișcat de trista veste a încetării din viață a mareșalului Ahmed Ismail Aii, vă rog să primiți sincerele mele condoleanțe și să transmiteți familiei îndoliate întreaga mea compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

* *In legătură cu încetarea din viață a mareșalului Ahmed Ismail Aii, vicepremier al guvernului, ministrul apărării al Republicii Arabe Egipt, comandantul șef al forțelor armate egiptene, la sediul ambasadei R. A. Egipt de la București au exprimat vineri dimineața condoleanțe Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, general-colo- nel Ion Coman, prim-adjunct al

ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Vasile Ionel, adjunct a! ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.După ce' au transmis condoleanțe însărcinatului cu afaceri ad-interim al R.A. Egipt, Aly Ahmed Aly, cei prezenți au păstrat un moment de reculegere și au semnat in cartea de condoleanțe. (Agerpres)

Maiestății Sale
BIRENDRA BIR BIKRAM SHAH DEVA

Regele Nepalului KATHMANDUAm deosebita plăcere de a adresa cu prilejul Zilei naționale a Nepalului felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire Maiestății Voastre, de progres continuu poporului nepalez prieten.Sînt convins că relațiile prietenești dintre țările noastre șe vor dezvolta continuu, spre binele celor două popoare, al cauzei păcii și cooperării internaționale.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Republicii Socialiste România

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a adresat ministrului afacerilor externe al Nepalului, Gyanendra Bahadur Karki, o telegramă de felicitare cu prilejul Zilei naționale a Nepalului.
★Direcția generală a Arhivelor Statului și institutul de istorie și teorie literară „George Călinescu" au organizat, vineri, o sesiune de comunicări științifici, dedicată împlinirii a 350 de ani de la nașterea lui Dosoftei — jubileu înscris în calendarul marilor aniversări culturale recomandate de U.N.E.S.C.O. pe anul 1974.Locul eminentului cărturar și umanist român pe scara valorilor spirituale europene, dimensiunile univer

sului cultural ale acestui ctitor al limbii literare românești au fost relevate de Ionel Gal, director general al Direcției generale a Arhivelor Statului, prof. dr. Zoe Dumitres- cu-Bușulenga, prof. I. C. Chițimia și alții.Cu același prilej, la Muzeul Arhivelor a fost organizată expoziția documentară „Medalion Dosoftei".(Agerpres)
A apărut numărul 12 din acest an al revistei „Sănătatea", organ al Consiliului Național al Societății de Cruce Roșie din Republica Socialistă România.

LA BACĂU

Turneul voleibaliștilor se desfășoară 
în noua sală de sport

— cu 150 zile— cu 60 zile— cu 15 zile:— cu 30 zile— cu 30 zile— cu 15 zile:— cu 60 zile:— cu 10 zile;— cu 10 zile.

— locuințe — 450 apartamente— hotel Suceava— S.M.A. Gălănești— magazie cereale Suceava— magazie cereale Rădăuți— stația HO kV Verești— poligon prefabricate Burdujeni parțial— secția de dextrină Hînțești— stația de epurare ape reziduale Hînțești— reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție, față de sarcina de plan, cu 2 lei și obținerea de economii la următoarele materiale : 100 tone;40 tone;70 mii buc. echiv.100 mc;2100 kg;4 km;8 tone;3 tone.
— ciment— oțel beton— cărămidă— material lemnos— lacuri și vopsele— conductori electrici— țevi diferite— laminate oțel— depășirea producției globale secundare industriale cu 2 milioane lei, prin executarea peste plan a 150 tone confecții și tîmplărie metalică, 500 mc prefabricate din beton armat, 500 mc prefabricate beton simplu etc ;— executarea în acord global, pe bază de contract- angajament, a întregului volum de construcții-montaj prevăzut în plan pe anul 1975.

4. ÎN DOMENIUL AGRICULTURIIPrin folosirea rațională a pămintului se va urmări dezvoltarea multilaterală și intensivă a producției agricole, in vederea realizării următoarelor obiective :— executarea in perioada 1. I—31. III. 1975 a unor lucrări pentru eliminarea excesului de umiditate pe o suprafață de 5 353 ha ;— executarea lucrărilor de scarificare pe o suprafață de 1300 ha ; . . , , , .— repararea și punerea în funcțiune pma la data de 31. III. 1975 a sistemelor de irigații, mărindu-se suprafețele irigate cu încă 1 320 ha ;— efectuarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului pe 10 840 ha ; .— executarea de lucrări agropiscicole cu folosințe complexe pentru irigații, piscicultură și atenuai ea viiturilor, pe 480 ha ;— mărirea suprafeței arabile a județului cu încă 2 600 ha, prin desființarea drumurilor inutile și executarea lucrărilor de desecare și drenaj ;— realizarea efectivelor de taurine prevăzute în planul cincinal pînă la 31. III. 1975 ;— realizarea unei producții medii de 2 100 litri lapte de vacă de la 35 la sută din efectivul matcă al cooperativelor agricole de producție ; la restul efectivelor se va depăși cu 150 litri producția realizată în 1974 pe vacă furajată ;— obținerea de pe o suprafață de cel puțin 11 000 ha a unei producții de peste 30 000 kg cartofi la hectar ;— depășirea livrărilor către fondul centralizat al statului cu 10 000 tone cartofi, 5 000 tone sfeclă de zahăr, 
5 000 hi lapte de vacă, 500 tone carne și 1 milion ouă.

5. ÎN DOMENIUL SISTEMATIZĂRII 
Șl PROIECTĂRIISe va urmări realizarea următoarelor :— asigurarea proiectelor de execuție pentru investițiile consiliului ponular județean aferente anului 1976 pină la 15 iunie 1975 ;— asigurarea asistenței tehnice pe șantiere în volum de 150 ore medii pe proiectant ;— reducerea prin proiectare a consumurilor la oțel beton și ciment cu 5 la sută ;— reducerea consumului de combustibil la lucrările proiectate cu 5 la sută față de consumul normat, prin dimensionarea judicioasă a instalațiilor de încălzire centrală, ventilații, a spațiilor care urmează să fie încălzite, a izolațiilor termice, amplasarea centralelor, alegerea utilajelor cu randament superior.

6. PENTRU SISTEMATIZAREA 
TERITORIULUI Șl A LOCALITĂȚILORIn vederea îndeplinirii în mod exemplar a sarcinilor ce decurg din Legea sistematizării teritoriului și localităților, pină la data de 30 septembrie 1975 se vor actualiza schițele de sistematizare a municipiului Suceava, a cinci orașe, precum și a unei locali-

CONSILIUL POPULAR

12. PRIN CONTRIBUȚIA ÎN BANI 
Șl ÎN MUNCĂ A LOCUITORILORSe vor realiza :— 150 săli de clasă în mediul rural ;— 155 locuri in ateliere școlare ;— se vor întreține și repara 1 200 km drumuri.

13. ÎN DOMENIUL ÎNVĂȚÂMÎNTULUISe vor continua acțiunile de perfecționare a rețelei de. școlarizare și modernizare a procesului de învățămînt, de legare mai strinsă a învățămîniului cu cercetarea și producția, în care scop se vor realiza :— cuprinderea în unități preșcolare, la începutul anului școlar 1975—1976, a 80 la sută din copiii de virstă corespunzătoare ;— continuarea dezvoltării rețelei școlare, în vederea cuprinderii in treapta I a liceului a tuturor absolvenților claselor a VUI-a din anul școlar 1974—1975 ;— completarea, prin autodotare, a laboratoarelor, cabinetelor de științe sociale și a atelierelor școlare cu material didactic și utilaje în valoare de peste 1 milion lei ;— construirea și amenajarea a încă 70 ateliere școlare pe diferite profiluri, precum și a 220 laboratoare și cabinete de fizică, chimie, biologie etc. ;— în atelierele-școală se va realiza in anul școlar 1974—1975 o producție globală în valoare de 9 milioane lei. iar în cele 174 ferme școlare se va realiza o producție agricolă care, valorificată, va aduce un beneficiu de 6,4 milioane lei.,
14. ÎN DOMENIUL ACTIVITĂȚII POLITICE 

Șl CULTURAL-EDUCĂTIVESe va acorda o atenție deosebită popularizării, cunoașterii și mobilizării tuturor categoriilor de oameni ai muncii la îndeplinirea exemplară a prevederilor Programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, în strînsă legătură cu înfăptuirea sarcinilor economice și sociale pe anul 1975.Se vor intensifica acțiunile pentru dezvoltarea la toți oamenii muncii a conștiinței socialiste, pentru promovarea principiilor eticii și echității socialiste, cultivarea atitudinii înaintate față de muncă și avutul obș.tesc. întărirea ordinii și a disciplinei.Trimestrial se vor organiza în toate localitățile județului duminici cultural-educative și, periodic, zile ale filmului științific și documentar.Atenție deosebită se va acorda desfășurării edițiilor de iarnă și vară ale întrecerii cultural-artistice și sportive „Plaiuri sucevene'1, sub genericul „în frunte' comuniștii".Comitetul județean de cultură și educație socialistă va organiza următoarele acțiuni cultural-educative de masă :— concursul republican de interpretare instrumentală „Ciprian Porumbescu" ;— concursul național de poezie „Nicolae Labiș" ;— festivalul de etnografie și folclor „Comorile Țării de Sus" ;— salonul național de caricatură ;— expoziția anuală de afiș politic ;— decada dramaturgiei originale ;— săptămîna montajului literar-muzical, a recitatorilor și cititorilor artistici ;— trecerea în revistă a brigăzilor artistice de agi-, tație ;— decada tradițiilor și obiceiurilor de Anul nou ;— participarea formațiilor artistice fruntașe la festivalul interjudețean „Hora la Prislop", precum și la cele de la Strunga și Tecuci ;— manifestarea complexă „Salon artistic sucevean", care se va desfășura în localitățile : Gura Humorului, Rădăuți, Bistrița și Baia Mare.
15. ÎN DOMENIUL OCROTIRII 

SĂNĂTĂȚIISe vor realiza următoarele :— reducerea mortalității infantile cu cel puțin 5 la sută față de anul 1974 ;— reducerea morbidității cu incapacitate temporară de muncă cu 10 zile la 100 angajați, prin îmbunătățirea în continuare a condițiilor de muncă și de asistență medicală.
★Consiliul popular, toți oamenii muncii din județ asigură conducerea partidului și statului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste România, că vor munci cu elan și înaltă responsabilitate pentru traducerea în viață a documentelor de valoare excepțională adoptate de cel dc-al XI-lca Congres al Partidului Comunist Român, in vederea obținerii unor realizări remarcabile în toate domeniile de activitate, spre a-și aduce astfel contribuția Ia făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.

AL JUDEȚULUI SUCEAVA
9

BACĂU (Corespondentul „Scînteii", Gh. Baltă). — Ieri, la Bacău, odată cu începerea celui de-al III-lea turneu al echipelor divizionare A de volei (masculin), în parcul sportiv „23 August" din Valea Bistriței a fost dată in folosință o sală a sporturilor. înălțată din beton și sticlă, noua construcție are o capacitate de peste 2 090 de locuri. Ea poate găzdui diferite competiții și antrenamente la volei, handbal, baschet, gimnastică și alte sporturi. Sala dispune de vestiare. grupuri sanitare, cabine de. proiecție, cabine de transmisie pentru radio.și televiziune etc.în întîlnirile din prima zi a turneului s-au înregistrat următoarele rezultate : Politehnica Timișoara — C.S.M. Suceava 3—1 (11, 8, — 10. 11), Petrolul Ploiești — I.E.F.S. București 0—3 (—6, —9, —2) și Rapid București — Dinamo București 0—3 (—2, —8, —6).După-amiază, meciuri la fel de fru

moase. încheiate cu rezultate în bună parte scontate : C.S.U. Galați — Universitatea Craiova 3—0, Universitatea Cluj — Viitorul Bacău 3—2, Steaua — Explorări Baia Mare 3—0.Astăzi, în aceeași sală, două reuniuni : dimineață (de la ora 8,30) și după-amiază (de la 15,30). Derbiul zilei ; Dinamo — Explorări.
BOX :

Astă-seară, Ia Floreasca„Cupa F. R. Box", competiție la care au luat parte echipele unor cluburi P’ din țară, se va încheia astă-sfeâră odată cu meciul final dintre formațiile Farul Constanta și Box Club Brăila. în semifinale, constănțenii învinseseră pe B.C. Galați (scor : 22—18), iar brăilenii pe A.S.A. (scor: 28—16). Reuniunea finală va începe la ora 18.
V

vremea
mai ales în a doua parte a intervalu
lui. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea precipitații slabe. Vînt potrivit. 
Temperatura în ușoară scădere.

Timpul probabil pentru 29, 30 și 31 
decembrie. în țară : Vremea se va răci 
ușor, mai ales în jumătatea de nord 
a țării. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea precipitații locale. Vînt potrivit 
cu unele intensificări. Minimele vor fi 
cuprinse între minus 10 și zero grade, 
iar maximele între minus 3 și plus 7 
grade. La munte, temporar va ninge. 
In București : Vremea se va răci ușor,

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE

REA DIN 27 DECEMBRIE 1974EXTRAGEREA I : 90 45 77 37 24 1 43 69 65EXTRAGEREA a Il-a : 8 71 32 33 38 76 15 29 87FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 1 475 250 lei.
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(Urmare din pag. I) mân, Codul etic, Programul partidului. A înfăptui cu rigurozitate prevederile statutare ale partidului, a dovedi in întreaga viață — în producție. în atitudinea față de muncă și de bunul obștesc, in comportarea socială — respectul strict al normelor eticii și echității socialiste. a milita cu toate forțele pentru transpunerea in viață a prevederilor Programului partidului — a- ceasta este esența obligațiilor comuniștilor, pe care se angajează să le îndeplinească semnînd legămîntul solemn.Aceasta este mai mult decît un deziderat. este o necesitate obiectivă, căci realizarea telurilor mărețe pe care și le-a pro

„Țara munților", cum mai este denumit acest stat, care înglobează zona centrală a masivului Himalaia, cu virfurile cele mai înalte din lume, a înregistrat în ultimul timp, o serie de pași pe calea lichidării înapoierii seculare prin progrese în dezvoltarea economiei — in acest context înscriindu-se construirea de complexe industriale, cum sînt cele de la Balaju și Lalitpura. Și agricultura, care continuă să dețină ponderea principală în economia țării, se dezvoltă pe baze noi, stimulată de reforma agrară. Au fost, totodată, construite șosele care leagă Nepalul, cîndva aproape inaccesibil, cu exteriorul.Statornicite în 1958, relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Nepal se dezvoltă în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.In fotografie : imagine din pitorescul oraș Bhatgaon, din apropierea capitalei Kathmandu.

tv
PROGRAMUL I

10,00 De la Alfa la Omega — en
ciclopedie pentru școlari.

10,20 Film serial pentru copil î 
Douăsprezece luni.

10,50 Telecinemateca.
12,55 Bucureștiul necunoscut.

,,Frunze-n piatră, vreji în 
lemn".

13,10 Cîntece vesele din operete.
13,30 Telerama — micro-almanah 

TV.
14,00 Preferințele dv. muzicale sînt 

șl preferințele noastre.
14,40 Telex.
14,45 O poveste muzicală pentru

mari și mici : „Petrică și 
lupul“ de Serghei Prokofiev. 

15,05 Turneul campionilor la te
nis — Melbourne 1974 : ’ Fi
nala Guillermo Vilas — Ilie 
Năstase. Prezintă: Ion Tiriac. 

16,00 Anul sportiv 1974 — retros
pectivă în imagini.

17.40 Caleidoscop cultural-artis
tic.

18,00 Teleglob : Malaezia.
18.20 Cîntă azi întreaga țară — 

program susținut de ansam
blul „Rapsodia română".

19,00 Lumea copiilor. In universul 
basmului românesc.

19.20 1001 de seri : Bugs Buny. 
19,30 Telejurnal.
20,00 Teleenciclopedia.
20,45 Film serial : „Omul și ora

șul".
21.40 Telejurnal n Sport. 
22,00 întîinirea de la ora 10...

DE LA C. E. C.Casa de Economii și Consem- națiuni aduce la cunoștință că toți cei care doresc să participe la tragerea la sorți pentru trimestrul 1/1975 a libretelor de e- conomii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme pot efectua la unitățile C.E.C. depunerile necesare pînă la data de 31 decembrie a.c. inclusiv.Așa după cum s-a mai anunțat pentru libretele de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme se vor organiza, înce- pind cu tragerea la sorți pentru trimestrul IV 1974, două trageri la sorți separate : una pentru libretele emise de unitățile C.E.C. din toate județele țării și una pentru libretele emise de unită

țile C.E.C. din municipiul București.Tragerea la sorți pentru libretele emise de unitățile C.E.C. din tară va avea loc marți 28 ianuarie 1975, ora 16,30, cu care prilej so vor acorda 466 de autoturisme Dacia 1300. Tragerea pentru libretele emise de unitățile C.E.C. clin Capitală va avea loc miercuri, 29 ianuarie 1975, ora 16,30. acordindu-se cu acest prilej 139 dc autoturisme Dacia 1300. Ambele trageri la sorți se vor e- fectua în București (sala Clubului finanțe-bănci, str. Doamnei nr. 2). Casa de Economii și Consemnațiuni invită pe cei interesați să participe la aceste trageri la sorți.
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Din asemenea nuclee fierbinți, capabile să iradieze o uriașă energie, să înzecească hotărîrea și forțele întregului popor, trebuie să se compună incandescentul nu- cleu al societății noastre — respectiv partidul comuniștilor.„Partidul — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu încă la semicentenarul creării P.C.R. — sînt oamenii, istoria sa este istoria oamenilor, conștiința lui este conștiința oamenilor. Putem spune cu deplin temei : partidul sîntem noi, membrii săi, reprezentanții poporului". A asigura creșterea forței partidului înseamnă a face ca fiecare membru al său să fie un militant mai combativ și mai ferm
LEGĂMÎNTUL solemn

AL COMUNISTULUI
așezărilor vor deosebirilor e-

promoții de comuniști în condițiile unei epoci de un deosebft dinamism, de amplu și viguros progres, definită pe drept ca epoca cea mai fertilă din milenara existență a națiunii noastre statornicită la arcul carpatic și marele fluviu, în condițiile cind întîiul Program comunist împinge aspirațiile creatoare și perspectivele construcției noii Românii pînă spre pragurile mileniului trei. Vor semna legămîntul solemn, avînd înainte imaginea clară, științific măsurată a României de mîine — o țară la nivelul statelor celor mai avansate economic din lume, o țară in care poporul mereu liber și stăpîn pe propriile destine va edifica societatea fără clase, în care înalta dezvoltare a tehnicii și culturii va duce la dispariția deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală, în care prosperitatea și civilizația tuturor duce la ștergereasențiale dintre orașe și sate, o țară în care nivelul forțelor de producție va permite trecerea la cel mai drept principiu de repartiție, o țară în care triumful Codului eticii socialiste va asigura plămădirea omului nou, mai bun, mai drept, cu o conștiință mai înaltă, militant luminat și responsabil pentru interesele și fericirea întregului popor.Iată măreția spre care tindem, iată altitudinea cauzei comuniste a partidului. Pentru o asemenea minunată cauză merită să te angajezi solemn, în fața tovarășilor tăi de lupta și idei, a partidului și poporului, că vei dărui tot ce ai mai bun. mai demn cauzei făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, edificării comunismului pe pămîntul României. De aceea, trebuie să înțelegem că semnătura pusă sub le- gămînt înseamnă dăruirea fără preget, cu abnegație, a tuturor forțelor pentru înfăptuirea Programului partidului, ca programul propriei vieți.Aceasta nu este insă numai un act de opțiune. Semnarea angajamentului înseamnă legămîntul de a îndeplini fără șovăire însărcinările date de partid, de a respecta cu strictețe în toate împrejurările linia și hotărîrile partidului — Statutul Partidului Comunist Ro

pus partidul impune fiecărui comunist să se dovedească în fapte ostaș disciplinat al partidului, promotor ferm al spiritului de ordine și disciplină în întreaga viață socială. Disciplina comunistă, armă verificată. în proba de foc a activității ilegale, afirmată în focul bătăliilor atitor etape ale construcției socialiste, este temelia unității de voință și acțiune a partidului — condiția hotăritoare a îndeplinirii misiunii sale istorice....Conștient de răspunderile ce-mi revin, îmi voi consacra întreaga viată slujirii devotate a intereselor poporului, voi pune întotdeauna mai presus de orice cauza înfloririi patriei — așa glăsuiește legămîntul solemn și, intr-adevăr. Partidul Co- munist Român este locul celor mai înflăcărați militanti patrioti, celor mai buni, mai drepți și mai dezinteresați fii ai' poporului. în partidul nostru nu este loc pentru cei preocupați de avantaje personale. n-au ce căuta tributarii mentalităților înapoiate, moștenite de la vechea orinduire. Comunistul trebuie să fie un om exemplar in viata și munca de toate zilele. Omul care înțelege că necesitatea perfecționării societății, a omului începe cu el însuși, îi impune să fie model de responsabilitate socială.

pentru înfăptuirea politicii partidului, caracterizat prin atitudine înaintată fată de muncă, devotament și responsabilitate față de interesele societății, dîrzenie revoluționară, cinste și modestie, spirit tovărășesc, de adevărat umanism socialist.Un înalt exemplu oferă în această privință însăși viata și activitatea prodigioasă desfășurată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu — viață consacrată în întregime slujirii poporului. cauzei comunismului, activitate neobosită, pilduitoare prin energia și principialitatea revoluționară, clarviziunea și simțul noului, grija față de preocupările și interesele celor Ce muncesc, pasiunea de militant pentru fericirea poporului. Semnarea legămintului solemn să stimuleze, să întețească aspirația fiecărui membru de partid de a-și însuși aceste virtuti. de a urma acest strălucit exemplu de viată și activitate comunistă !Legămîntul solemn să însemne astfel ridicarea cali'iătii revoluționare a tuturor membrilor partidului — ceea ce, la rîn- dul său. este condiția hotăritoare a întăririi rolului conducător al întregului partid în opera de edificare a socialismului și comunismului. Legămîntul comunist este un legămint

al exigentei, al angajării conștiente la o operă grandioasă, deloc simplă sau lesnicioasă. Nu pornim la plimbare, spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la închiderea Congresului al XI-lea. Ne așteaptă sarcini mari. Comuniștii români au știut însă să învingă, de-a lungul vremii, toate obstacolele — tocmai prin dăruirea exemplară pentru interesele poporului, pentru cauza libertății patriei, a bunăstării și fericirii națiunii noastre.Prin legămîntul solemn, comunistul se angajează să-și consacre întreaga energie apărării independentei și suveranității României socialiste, înfăptuirii idealurilor nobile ale comunismului, solidarității oamenilor muncii de pretutindeni, prieteniei, colaborării și pagii între popoare. Legătura nedezmințită dintre patriotism și internaționalismul proletar este o trăsătură definitorie, înscrisă cu litere de aur, a întregii istorii a partidului. Semnatarul angajamentului trebuie să aibă permanent viu în conștiipță faptul că se află in rindurile partidului care militează cu fidelitate nedezmințită pentru prietenia cu toate țările socialiste, pentru solidaritatea cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu mișcările revoluționare de pretutindeni, pentru unitatea, întrajutorarea și frăția tuturor celor ce luptă pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.îndeplinirea legămintului cornu- L nist reprezintă o obligație de cinste ' față de propria conștiință, față de popor, așa cum este și obligația x statutară față de partid. Semnătura pe angajamentul solemn nu este un act de moment, ci o semnătură de o via(ă, care se cere onorată zi de zi, clipă de clipă. Și așa cum 1 eroii clasei muncitoare nu și-au | călcat niciodată, in orice fel de condiții, cuvîntul și convingereacomunistă, tot astfel respectarealegămintului este și trebuie să fie pentru fiecare semnatar crezul său de viață !Nu poate fi aspirație mai înaltă decît aceea de a-ți consacra întreaga viață slujirii cauzei poporului, angajindu-te să certifici și să întărești. prin fapte dăruite tării, semnătura pe angajamentul solemn !
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Si se punâ capăt iâkhî njmt 
împotriva comuniștilor, 

a Hirer patriotilor guatemalezi! 
Poporul român înfierează asasinarea tovarășului 
Huberto Alvarado Arellano, secretarul general al C. C. 

al Partidului Muncii din GuatemalaȘtirea despre asasinarea secretarului general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Guatemala, Huberto Alvarado Arellano, militant de seamă al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, personalitate prestigioasă a vieții culturale din Guatemala, a fost primită cu profundă îndurerare de opinia publică din țara noastră, care condamnă cu cea mai vie indignare această crimă odioasă. Comuniștii și întregul popor român iși exprimă încă o dată sentimentele de frăție și solidaritate inter- naționalistă cu lupta eroică a mi- litanților comuniști, a tuturor pa- trioților guatemalezi.Noua samavolnicie comisă de forțele reacțiunii guatemaleze se a- daugă asasinării, în anul 1972, a lui Bernardo Alvarado Monzon și altor conducători ai Partidului Muncii din Guatemala, înscriindu-se în șirul lung al represiunilor sîngeroase dezlănțuite împotriva reprezentanților organizațiilor politice democratice din această țară. De două decenii, de cînd guvernul democratic al țării a fost răsturnat prin- tr-o lovitură de stat militară, forțele progresiste sînt supuse unei crincene campanii de prigonire și represiuni. Sute și mii de patrioți, dintre cei mai buni fii , ai poporului, au căzut victimă acțiunilor teroriste ale bandelor fasciste ce acționează sub oblăduirea cercurilor guvernante. Au devenit fapte cotidiene în Guatemala asasinatele în plină zi, arestările ilegale și răpirile adversarilor politici ai regimului, militanților patrioți — ale căror cadavre ciuruite de gloanțe sînt a- poi abandonate la marginea șose

transmit:
Ministrul de externe ira- 

lî’UIl, Saadun Hammadi, l-a primit pe ambasadorul român la Bagdad, Gheorghe Vasile. A avut loc o convorbire referitoare la dezvoltarea relațiilor de prietenie dintre cele două țări, la perspectivele amplificării a- cestora, în conformitate cu indicațiile date de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și de președintele Republicii Irak, Ahmed Hassan al-Bakr, cu ocazia întîlnirii și convorbirilor susținute de cei doi șefi de stat, în februarie anul acesta, la Bagdad.
în favoarea dezvoltării 

cooperării între statele ri
verane Oceanului Indian. Trebuie să acționăm — a declarat într-un interviu șahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr — ca in zonă să sosească ziua unei strînse cooperări regionale, care să ne permită protejarea pașnică a navigației. întrebat dacă o astfel de poziție semnifică un sfîrșit al alianțelor militare în regiune, șahinșahul a spus : „Aceste alianțe au supraviețuit scopului și și-au pierdut utilitatea. Multe lucruri s-au schimbat. Ne deosebim astăzi de ceea ce eram Ieri. Dar noi dorim abrogarea tuturor alianțelor militare, nu numai a unora dintre ele".

Președintele Republicii 
Arabe' Egipt, Anwar Sndat- >-a numit pe șeful Statului Major al forțelor armate egiptene, generalul-lo- cotenent Abdel Ghani El Gamassy, în funcția de ministru al apărării. în locul mareșalului Ahmed Ismail Aii, care, după cum s-a anunțat, a decedat — a anunțat agenția M.E.N.

Demisia senatorului de
mocrat J. W. Fulbright dinCONTRIBUȚII
(Urmare din pag. I)ror statelor la libertate, independență și suveranitate națională ; dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale și a-și alege sistemul politico-social potrivit voinței și intereselor sale ; dreptul și datoria fiecărui stat de a participa, în condiții de deplină egalitate, la solutionarea problemelor care preocupă comunitatea națiunilor, cu precădere a acelora in care este direct interesat ; neamestecul în treburile interne ; renunțarea la forță și la amenințarea, cu forța ; reglementarea diferendelor și litigiilor pe cale exclusiv pașnică — constituie chintesența tuturor documentelor, factorul comun care, alături de angajamentul de a aplica asemenea norme atît în raporturile reciproce, cit și în relațiile cu alte state, se regăsește, fără excepție, în fiecare din ele.Proclamînd comandamentele majore de conduită și acțiune pe arena mondială, drepturile și îndatoririle statelor, documentele semnate se înscriu, astfel, dincolo de semnifica; ția lor pe plan bilateral, ca aporturi marcante, de certă valoare internațională, la cristalizarea unui veritabil cod al principiilor și normelor noi de relații interstatale — fundament indispensabil al edificării unei noi ordini politice și economice.Ansamblul documentelor semnate în acești ani reliefează atenția acordată dezvoltării relațiilor României cu celelalte țări europene, promovării ideilor destinderii, încrederii, bunei vecinătăți și apropierii între popoarele continentului nostru. Se poate afirma, cu deplin temei, că prin conținutul lor declarațiile solemne încheiate cu asemenea țări ca Italia, Belgia, Olanda, R F.G., Luxemburg, materializează, de fapt, cerințele și principiile esențiale ale însuși^ conceptului de securitate europeană, reflectă consecvența neabătută cu care 

lelor, așa cum a fost cazul cu Huberto Alvarado.,După cum se arată într-o declarație a Partidului Muncii din Guatemala, „accentuarea terorii fasciste are loc în condițiile unei grave crize economice". Se știe că Guatemala oferă tabloul unei țări cu o economie din cele mai rămase în urmă, deținind triste recorduri în ce privește nivelul de trai scăzut, analfabetismul, mortalitatea infantilă. In aceste condiții, reac- țiunea guatemaleză, cu sprijinul cercurilor imperialiste, încearcă să înăbușe aspirațiile de libertate ale poporului și să se mențină cu orice preț la putere, trasformind asasinatele politice într-o practică de fiecare zi.Prigoana anticomunistă, antipopulară nu a putut și nu va putea însă stăvili nici în Guatemala — ca în nici o altă țară supusă dictaturii forțelor reacțiunii — lupta maselor populare, în frunte cu comuniștii, pentru drepturi și libertăți democratice.Opinia publică din țara noastră înfierează cu hotărîre asasinarea secretarului general al C.C. al Partidului Muncii din Guatemala, cere să se pună capăt masacrelor, tuturor actelor de represiune împotriva patrioților guatemalezi. Re- afirmindu-și deplina solidaritate frățească cu comuniștii guatemalezi, cu lupta poporului acestei țări pentru libertate, democrație și progres, comuniștii, oamenii muncii din România își exprimă convingerea fermă că lupta Partidului Muncii din Guatemala, a tuturor patrioților guatemalezi va fi în cele din urmă încununată de victorie.

partea statului Arkansas (S.U.A.). Demisia din Senat incepe cu data de 31 decembrie. Oficial, nu s-au dezvăluit motivele. Mandatul de senator al lui Fulbright urma să expire la 3 ianuarie 1975.
Accident feroviar. Bilantul provizoriu al accidentului care s-a produs, vineri, la 15,30 ora locală (14.30 GMT) în gara centrală din Lisabona, prin ciocnirea a două trenuri, se ridică la peste 70 de răniți. Echipele de pompieri continuă operațiunile de degajare a persoanelor imobilizate în vagoanele celor două garnituri care s-au ciocnit. Potrivit postului de radio Lisabona, numărul victimelor se ridică la cel puțin 15 persoane.
Organele de anchetă din 

Torino, care întrePrind cercetări asupra activităților organizațiilor neofasciste, au emis mai multe mandate de aducere împotriva unor persoane care aparțin mișcărilor de extremă dreaptă „Ordinea neagră", „Noua ordine" șt „Avangarda națională", informează agențiile ANSA și France Presse. Persoanele vizate sînt acuzate de „conspirație politică", „tentativă de reconstituire a unui partid interzis" și „atentat contra constituției statului".
Restaurarea monumente

lor de pe Acropole. Guvernul grec a anunțat alocarea a 50 milioane drahme pentru restaurarea monumentelor de pe Acropole, inclusiv Parthenonul. Deși nu există un pericol imediat pentru distrugerea impozantelor construcții in marmură și piatră ridicate in urmă cu 25 de secole pe înălțimile Atenei — a declarat ministrul grec al științei și culturii. Constantine Trypanis — totuși s-a observat apariția neașteptată a unor crăpături ivite în infrastructura monumentelor datorită în-MARCANTE ALE ROMÂNIEI SOCIALISTEțara noastră acționează pentru traducerea în viață a dezideratului desființării blocurilor militare, al statornicirii unui sistem de relații care să chezășuiască dezvoltarea liberă a fiecărei națiuni, la adăpost de agresiune, de orice act de forță, amestec sau presiuni. Și este un motiv de îndreptățită satisfacție că în documentele fundamentale elaborate pînă in prezent Ia Conferința pentru securitate și colaborare în Europa se regăsesc principiile și normele de bază pentru care țara noastră a militat și militează cu atîta hotărîre, inserîndu-le în declarațiile solemne încheiate cu diferite state europene.Culegerea ilustrează, totodată, in mod concludent, ponderea deosebită pe care au dobîndit-o raporturile României cu țările care se pronunță pentru dezvoltare economico-socia- lă independentă din Africa, America Latină, Asia, din zona Orientului Mijlociu, ultimii ani evidențiind un veritabil salt calitativ în această privință. Analiza conținutului fiecăruia din documentele semnate cu aceste țări oglindește solidaritatea militantă a poporului nostru cu lupta și aspirațiile lor de progres și independență, statuînd un nou tio de relații, menite să le stimuleze eforturile constructive spre progres economic și social. Pentru popoarele acestor țări prezintă o importanță primordială statornicirea unor raporturi noi pe plan mondial, care să recunoască deplina lor suveranitate asupra bogățiilor naționale, dreptul de a Ie folosi în interesul propriei dezvoltări, fără nici un amestec din afară ; care să le faciliteze accesul nestingherit la cuceririle științei și tehnologiei moderne și să favorizeze instaurarea unei mai rationale diviziuni internaționale a muicii, colaborarea pe picior de egalitate cu statele dezvoltate din punct de vedere economic ; care să ducă, în ultimă instanță, la lichidarea subdezvoltării — adică tocmai

Popoarele Americii Latine doresc 
să se dezvolte conform propriilor aspirații

— Declarațiile premierului peruan -LIMA 27 (Agerpres). — Aniversarea istoricei bătălii de la Ayacucho a constituit un prilej de reafirmare a spiritului de colaborare care animă politica guvernului peruan pentru a se ajunge la o Americă Latină unită, liberă de orice dependență, in care popoarele să se poată dezvolta conform propriilor lor dorințe, a declarat premierul peruan Edgardo Mercado Jarrin.
VENEZUELA

Industria fierului va trece sub controlul statuluiCARACAS 27 (Agerpres). — Congresul Național al Venezuelei a început dezbaterile cu privire la naționalizarea industriei fierului. Ambele camere legislative, reunite în sesiune comună, vor lua în discuție acordurile semnate între guvern și companiile străine „Orinoco Mining Co." șl „Iron Mines", prin care acestea renunță la concesiunile deținute în
CONVORBIRI INDIÂNO-PORTUGHEZE

Recunoașterea suveranității Indiei asupra tastelor colonii 
portugheze Goa, Din, Daman, Dadra și Nagar HaveliDELHI 27 — Corespondentul Agerpres transmite : Sosit, vineri, la Delhi într-o vizită oficială, la invitația guvernului indian, ministrul de externe portughez. Mario Soares, a avut o întrevedere cu premierul Indira Gandhi și a fost primit de președintele Indiei. Takhruddin Aii Ahmed.întrevederea cu șeful statului indian a prilejuit părților un amplu

trebuințării, la lucrările de restaurare. de acum 50 de ani. a șuruburilor și știfturilor de fier. Pericolul cel mai mare pentru Acropole il reprezintă însă poluarea atmosferică ce a erodat deja suprafețele monumentelor, a precizat el.
Iranul și Iugoslavia acor' dă un sprijin deplin eforturilor menite să promoveze cooperarea internațională bazată pe principiul respectării independenței, suveranității și integrității teritoriale a tuturor statelor și reafirmă importanța O.N.U. pentru menținerea păcii și securității în lume, se menționează în comunicatul privind vizita in Iran a lui Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I. Totodată, cele două țări s-au pronunțat pentru întreprinderea unor pași substanțiali in direcția dezarmării. Părțile și-au exprimat convingerea că o pace dreaptă și durabilă in Orientul Apropiat poate fi realizată doar pe baza rezoluțiilor în această problemă adoptate in cadrul O.N.U.
Catastrofă minieră. Un grav accident s-a produs, vineri dimineață. intr-o mină de huilă din localitatea Lieven, regiunea Pas-de- Calais. Accidentul s-a datorat aprinderii spontane a particulelor de cărbune care pluteau în aer. Potrivit ultimelor date oficiale, catastrofa minieră de la Lieven a provocat moartea a 36 de persoane și rănirea altor sase. Acesta este cel mai tragic accident înregistrat in industria minieră franceză în ultimii 15 ani.
Inundații în Bahrein. Au_ tomobilele erau joi imobilizate pe șoselele inundate din Bahrein, apa in- cepînd să se strecoare și in locuințe, în urma celor mai mari ploi căzute în ultimii 29 de ani (de cînd se păstrează date), în luna decembrie, în insulă.

acele principii și obiective ce sînt consemnate in documentele amintite și traduse In fapt in relațiile cu România socialistă.O caracteristică generală a tuturor documentelor, indiferent de dimensiunea, gradul de dezvoltare sau potențialul statelor cu care au fost încheiate, este faptul că ele nu reprezintă simple declarații de intenții, ci, dimpotrivă, s-au constituit ca temelii politico-juridice eficiente ale unei colaborări concrete, stabile și de perspectivă îndelungată. Practic, aceste documente au fost însoțite sau 'succedate de1 un mare număr de acorduri și înțelegeri in cele mai variate domenii — politic, economic, tehnico- științific, cultural — conturind un model de raporturi noi intre state cu a- devărat egale in drepturi. Și. finind seama de faptul că o mare parte dintre ele au fost încheiate cu prilejul vizitelor peste hotare ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. se reliefează astfel și mai pregnant caracterul deosebit de rodnic, consecințele pozitiva ale acestor vizite, orizonturile noi pe care le-au deschis diversificării relațiilor de colaborare internațională ale României.Ca o altă trăsătură ce se cuvine amplu subliniată este exprimarea, in fiecare din documente, a unor poziții constructive intr-un șir de probleme stringente ale actualității. Firește. problemei? lumii in care trăim sînt foarte variate, fiecare țară fiind in mod special interesată de un aspect sau altul : dar. fie că est< vorba de situația din Orientul Mijlociu sau din alte zone nevralgice de oricare alte probleme specifice, documentele pun în evidență însemnătatea coexistentei pașnice, imperativul rezolvării prin mijloace politice a focarelor de încordare și conflict din diferite zone ale globului, se pronunță pentru lichidarea pînă la capăt a colonialismului, neocolo-

Procesul revoluționar peruan, a subliniat în continuare Jarrin, este in esența sa antiimperialist și antioli- garhic, exprimînd un profund sentiment de apărare a intereselor naționale revoluționare latino-americane. Destinul Perului este legat de cel al popoarelor lumii care luptă pentru eliberarea de sub dominația străină, a subliniat premierul.

Venezuela și acceptă naționalizarea fierului. în acest sens, o comisie parlamentară specială va prezenta membrilor Congresului Național concluziile sale. După cum s-a mai anunțat, președintele republicii, Carlos Andres Perez, a declarat că, înce- pind de la 1 ianuarie, acest important sector al economiei naționale va trece sub controlul statului.

schimb de opinii privind aspecte ale actualității politice internaționale, precum și în probleme de interes comun. vizind îndeosebi promovarea relațiilor bilaterale.Potrivit presei indiene, convorbirile lui Soares la Delhi se vor încheia cu semnarea unui acord prin care noul regim portughez recunoaște suveranitatea deplină a Indiei asupra fostelor teritorii coloniale portugheze în India — Goa, Din, Daman, Dadra și Nagar Haveli. De asemenea. vor fi restabilite relațiile diplomatice dintre cele două țări. întrerupte în decembrie 1961. Acordul de principiu pentru semnarea acestor documente a fost realizat în cadrul întîlnirii dintre miniștrii de externe ai celor două țări, prilejuite de prezența lor la lucrările Adunării Generale a O.N.U. din toamna acestui an.
AUSTRALIA

Mari distrugeri 
provocate de ciclonul 

„Tracy“
ORAȘUL DARWIN DISTRUS 

ÎN PROPORȚIE DE 90 LA SUTĂCANBERRA 27 (Agerpres). — Epidemiile de febră tifoidă, dezinterie și holeră amenință orașul Darwin, din nordul Australiei, distrus in proporție de 90 la sută de ciclonul „Tracy". De altfel, unele cazuri de îmbolnăvire au fost, deja, semnalate in acest oraș, ca urmare a lipsei de apă potabilă și a distrugerii sistemului de canalizare.Autoritățile au confirmat moartea a 45 de persoane, dar numărul lor poate să fie de peste 80. Sute de oameni au fost răniți, iar circa 25 000 de locuitori au rămas fără locuințe. „Distrugerile sînt așa de mari incit tot ceea ce a mai rămas de făcut este îndepărtarea molozului cu buldozerele și reconstruirea in întregime a orașului", a declarat ziariștilor șeful poliției din Darwin.Martori oculari afirmă că orașul a- rată ca și cum ar fi fost distrus de o bombă atomică, relatează agenția France Presse. Vase și avioane se îndreaptă spre acest oraș pentru a salva populația sinistrată. Pe aceste căi sînt transportate mii de tone de alimente, îmbrăcăminte, pături, medicamente,Primul ministru al Australiei, Gough Whitlam, este așteptat să sosească la Darwin. El și-a întrerupt la Londra turneul său ce cuprindea vizitarea a 14 țări.

nialismuiui și discriminării rasiale, afirmă necesitatea creșterii rolului O.N.U. in viata internațională — ca tot atîtea componente esențiale ale păcii și înțelegerii pe plan mondial. Se cuvin relevate în mod deosebit stăruința cu care este abordată problema dezarmării, sublinierea consecventă a necesității arzătoare a unor măsuri efective de dezarmare și in primul rind de dezarmare nucleară, avîndu-se in vedere că pentru a fi trainică orice destindere politică trebuie completată de una militară, că nu se poate vorbi de o securitate reală atit timp cit cursa înarmărilor continuă nestingherit.De altfel, un alt aspect general, de o înaltă semnificație și care definește caracterul nou al acestor documente in practica diplomației internaționale este, așa cum, pe bună dreptate, se subliniază in ampla prefață semnată de ministrul afacerilor externe George Macovescu, absența oricăror clauze cu caracter militar, ele fiind consacrate exclusiv promovării raporturilor de prietenie și cooperare pașnică între state.în actualul context al vieții internaționale. cînd procesul dezvoltării progresiste a omenirii, avansînd inexorabil, intilnește probleme de o deosebită complexitate, cînd începutul de destindere pe plan mondial se cere consolidat prin acțiunea energică și unitară a tuturor statelor și popoarelor, tratatele de prietenie și cooperare și declarațiile solemne comune încheiate de România socialistă, prin principiile pe care le proclamă, prin tipul de relații noi pe care le cristalizează și pozițiile pe ■are le promovează, răspund intru totul țelurilor făuririi unei lumi mai bune și mai juste, In care să-și găsească împlinire năzuințele de înțelegere, progres social și largă cooperare ale tuturor popoarelor.

CONGRESUL PARTIDULUIBRAZZAVILLE 27 (Agerpres). — La Brazzaville au început vineri lucrările celui de-al II-lea Congres al Partidului Congolez al Muncii, la care participă delegați ai tuturor organizațiilor de partid din Republica Populară Congo, precum și reprezentanți a peste 50 de partide din țări ale Europei, Africii. Asiei ți Americii Latine.La lucrările congresului ia parte o delegație a Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Mircea Malița, membru al C.C. al P.C.R., consilier al secretarului general al Partidului Comunist Român.
La 3 ianuarie îlllîlllire 

între reprezentanții 
mișcărilor de eliberare 

din Angola 
și guvernul provizoriuLISABONA 27 (Agerpres). — în- tîlnirea dintre reprezentanții celor trei mișcări de eliberare din Angola și guvernul provizoriu al acestui teritoriu va avea loc la 3 ianuarie, a anunțat, vineri, ziarul portughez „O Seculo". Se așteaptă ca la această în- tîlnire, care se va desfășura, probabil, într-o țară africană, participants să subscrie la platforma de înțelegere care să permită desfășurarea procesului de decolonizare în Angola, precizează ziarul.

REUNIUNEA CVflDRIPAR- 
TITA LA NIVEL ÎNALT DIN 
CAPITALA TOGOLEZă,la care au participat șefii statelor Mali, Volta Superioară, Niger și Togo, s-a încheiat, hotărindu-se crearea unei comisii de mediere pentru soluționarea chestiunilor de frontieră dintre Mali și Volta Superioară pe baza documentelor Juridice existente.
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„Starea de urgența 
a copiilor în lume"
Dezbatere la Geneva sub egida U.N.I.C.E.F.„La fiecare 30 da 

fecunde se nasc o su
tă de copii in țările in 
curs de dezvoltare. 20 
dintre ei nu vor trăi 
insă mai mult de un 
an. Din ceilalți 80 care 
vor supraviețui, 60 nu 
vor putea beneficia de 
îngrijirile medicale 
necesare și vor suferi 
de subnutriție. Dintre 
cei ce vor atinge vîrs- 
ta școlară, jumătate 
vor frecventa o scoală 
fi, din rindul lor, nu
mai 4 din 10 vor ab
solvi școala primară".

Aceste date atit de 
elocvente prin tragis
mul lor, cuprinse în
tr-un raport alcătuit 
de U.N.I.C.E.F. (Fon
dul Națiunilor Unite 
pentru copii), explică 
pe deplin tema aleasă 
pentru colocviul des
fășurat la Geneva, zi
lele trecute, sub auspi
ciile Oficiului european 
pentru U.N.I.C.E.F. : „Starea de urgență a copiilor in lume".

Participanții la lu
crări — ziariști din 
numeroase țări ale lu
mii, intre care și 
România — au avut 
posibilitatea de a a- 
profunda diferitele as
pecte legate de situa
ția copiilor in lume in 
cadrul unul dialog interesant, purtat cu o 
serie de personalități 
marcante ale vieții 
publice invitate la co
locviu, intre care Wil

„Un vînt rece suflă 
în uzinele auto"„Cînd in Anglia industria automobilelor strănută, acesta este un indiciu ferm că e- conomia a contractat o gripă serioasă" — scria revista „Economist" în urmă cu cit- va timp, așteptind a- nunțarea cifrelor oficiale referitoare la e- voluția producției și a forței de muncă din industria automobilelor. Acum, cind cifrele respective au fost publicate, revista constată că previziunile pesimiste sînt cele care s-au confirmat : in ultima lună, producția de automobile a fost cu 11 la sută mai mică decit în a- ceeași perioadă a anului trecut. Aceasta este cea mai serioasă reducere înregistrată de Industria britanică a automobilelor după răbufnirea crizei de e- nergie.Concomitent, s-a înregistrat o reducere substanțială a numărului salariaților. începutul l-au făcut sucursalele din Anglia ale marilor companii americane — „Ford" și „Chrysler" : au urmat firmele „Vaux- hall" și „Triumph", pentru ca in ultimele zile compania „British

ly Brandt, din R.F.G., 
fost cancelar federal, 
președintele P.S.D., 
Janez Stanovnik, se
cretar executiv al Co
misiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, 
doamna Imelda Mar
cos, soția președinte
lui Republicii Filipi- 
ne, prof. Jean Mayer, 
consilier al Casei Al
be pentru probleme 
de nutriție, precum Și 
factori de răspundere 
ai U.N.I.C.E.F.

In cursul colocviului 
s-a subliniat că actua
la situație economică 
mondială afectează 
milioane de oameni 
din țările lumii a tre
ia. Iar primele victi
me ale acestei situații 
sint copiii. Participan
ții au evocat în acest 
context „o suită de 
măsuri pe care comu
nitatea internațională 
poate să le adopte 
pentru a împiedica un 
dezastru nutrițional, 
ale cărui efecte s-ar 
putea repercuta asu
pra unei întregi gene
rații de copii din ță
rile in curs de dezvol
tare". Statisticile pre
zentate la colocviu 
dau imaginea unei si
tuații de dimensiuni 
care trebuie să aler
teze conștiința întregii 
omeniri : din cei 1,2 
miliarde de copii care 
trăiesc in țările in 
curs de dezvoltare, a- 
proape 500 de milioa

Leyland" să facă cunoscute dificultățile ?e care le parcurge, n aceste împrejurări, „Financial Times" părea îndreptățit să scrie : „Un vînt rece suflă prin uzinele de automobile din Anglia".Cauzele acestei situații sînt, desigur, multiple. Comentatorul ziarului „Guardian" enumeră doar cîteva dintre ele : reducerea drastică a investițiilor în această ramură, pe fondul regresului general al e- conomiei britanice, creșterea masivă a prețurilor materiilor prime, scăderea puterii de cumpărare a populației, scumpirea continuă a benzinei, uleiurilor, pieselor de schimb și a taxelor de asigurare, Înmulțirea conflictelor de muncă din industria automobilelor. ascuțirea concurenței străine etc. Este interesant faptul că reducerea cea mai drastică la vinzarea autovehiculelor s-a înregistrat la automobilele de serie, nu la cele de lux, dovadă că „sacrificiile" sînt In primul rînd suportate de salariații cu venituri mai mici.în ceea ce privește

CONGOLEZ AL MUNCIICongresul urmează să audieze și să dezbată raportul C.C. al P.C.M., să facă bilanțul activității partidului in cei cinci ani care au trecut de la întemeierea sa. să examineze planul guvernamental de dezvoltare social- economică a țării pe anii 1975—1977 și să traseze căile concrete de înfăptuire a acestuia.Marien N’Gouabi. președintele C.C. al Partidului Congolez al Muncii, președintele Republicii Populare Congo. a rostit o cuvîntare la deschiderea lucrărilor congresului.
Plenara C. C. 

al P. C. BulgarSOFIA 27 (Agerpres). — La Sofia a avut loc plenara C.C. al P.C. Bulgar. Plenara a adoptat hotărîrea privind convocarea celui de-al XI- lea Congres al P.C.B. la începutul anului 1976, informează agenția B.T.A. în cadrul plenarei, Todor Jiv- kov, prim-secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, a rostit o cuvîntare.
Apel alP.C. din ChileSANTIAGO DE CHILE 27 (Agerpres). — „Chile se află în fața unei opțiuni majore și răspunsul poate fi numai unul — crearea unui front larg antifascist", se spune în apelul Partidului Comunist din Chile, care activează în ilegalitate. Apelul este adresat Partidului Democrat Creștin, a cărui activitate este de asemenea interzisă de autoritățile militare. Documentul conține propuneri privind crearea unui asemenea front larg. „Desigur, se spune în document, dincolo de anumite divergențe, marxiștii și democrat-creștinii au interese generale comune .și istoria țării a demonstrat că de fiecare dată cînd au acționat împreună și s-au sprijinit reciproc au fost slujite interesele poporului și ale țării".

ne sînt amenințați de 
actuala penurie ali
mentară.

Referindu-se la mă
surile ce se cer între
prinse pe plan inter
național pentru îmbu
nătățirea situației co
pilului, numeroși par- 
iicipttnți au apreciat 
că trebuie depășit sta
diul campaniilor de 
urgență sau al gestu
rilor filantropice, că 
este necesar să se ac
ționeze cu mai multă 
hotărîre in sfera lar
gă a sprijinirii efor
turilor de emancipare 
economică și socială a 
țărilor in curs de dez
voltare. Participanții 
au subliniat in acest 
sens însemnătatea car
dinală a făuririi unei noi ordini economice 
și politice internațio
nale, obiectiv funda
mental, așa cum se 
știe, al întregii ac
tivități pe plan mon
dial a României socia
liste, imperativ al îm
plinirii aspirațiilor de 
progres și prosperitate 
ale popoarelor, inclu
siv aspirația de creare 
a condițiilor optime 
pentru ca tînăra gene
rație să se dezvolte 
plenar, in vederea 
participării, cu tot po
tențialul său, la crea
rea unei lumi mai bu
ne și mai drepte.

C. VLADGeneva 

legătura dintre „strănutul" industriei automobilelor și „gripa" economiei britanice, nimeni nu se îndoiește de realitate. Chiar primul ministru Harold Wilson a precizat că „economia britanică este confruntată în prezent cu cea mai gravă criză de după război".Criza financiară care a lovit compania „British Leyland", cea mai mare firmă constructoare de automobile din Anglia, dispunînd de aproape 200 000 sa- lariați, a avut un puternic ecou. După răsunătorul faliment, de acum doi ani, al firmei ..Rolls Royce". „British Leyland" rămăsese un simbol al faimei de altădată a tehnologiei britanice. Tocmai de aceea dificultățile de acum ale firmei sînt privite cu deosebită ingri’orare. „British Levland" s-a văzut nevoită să ceară ajutor guvernului — respectiv un împrumut de circa 100 milioane lire sterline — pentru a ieși din greutăți. Evident, pentru moment.
N. PLOPEANU

Londra

Ol PRETlllIKlliHI
• MARILE MAGAZINE 

IN DILEMĂ. .Situația economică incertă îi obligă pe cumpărători la prudență" — scrie ziarul „Tribune de Genăve", care informează că, anul acesta, în Elveția, in pofida previziunilor optimiste și a reclamelor — mai strălucitoare și mai ingenioase ca oricînd — marilor magazine, cumpărăturile cu ocazia sărbătorilor de iarnă rămin sub nivelul celor din anul trecut. Ziarul opinează că a- ceastă reținere neașteptată a cumpărătorilor iși are explicația in avalanșa veștilor proaste care au însoțit reclamele de sărbători : reducerea gratifica- țiilor sau suprimarea lor, concedierile, încetinirea producției în diverse domenii de activitate etc. Previziunile pentru 1975 in ce privește desfacerea bunurilor de consum nu sînt mai optimiste : creștere zero, sau chiar negativă. Și ele corespund stării de spirit a cumpărătorilor...
• BACTERII PE PLA

NETA MARTE ? Perforind ghețurile și solul Antarcticii la adincimi de sute de metri, oamenii de știință au descoperit, in apropierea Golfului McMur- do, bacterii care au rămas congelate timp de 10 000—1 000 000 de ani. Cercetătorii au sfărimat, In condiții de laborator, rocile extrase, pentru a evita contaminarea, și au introdus apoi imediat bacteriile într-un mediu nutritiv. S-a constatat curînd existența a cinci tipuri de bacterii în plină activitate. Rezultatul cercetării, afirmă savanții, stimulează ipoteza existentei vieții pe planeta Marte. Dacă într-un trecut chiar și foarte îndepărtat au existat condiții propice vieții, atunci anumite forme de viață primare, de genul bacte-iilor, ar fi putut supraviețui in solul „planetei roșii".
•PLIMBAREA, O 

„ARTĂ" DATĂ UITĂRII. Medicul american Kenneth D. Rose de la spitalul din orașul Lincoln, statul Nebraska, a declarat că numărul persoanelor care mor din pricina bolilor de inimă a crescut în ultimii 30 de ani cu 2 000 la sută. în vederea remedierii acestei situații dramatice, medicul american a recomandat gimnastica, ce se dovedește a fi foarte eficace in combaterea maladiilor inimii, a tensiunii ridicate și a dificultăților respiratorii. Exercițiile fizice întăresc mușchii, conferă organismului flexibilitate și sporesc capacitatea acestuia de a absorbi oxigenul și de a-1 trece in celule. Dintre exercițiile fizice, medicul american recomandă, în primul rînd, plimbarea. „Din păcate, plimbarea este o artă pierdută în societatea noastră" — a subliniat dr. Rose.
• RISCURI GAZETĂ

REȘTI. într-un raport întocmit de Institutul internațional al presei se arată că, în cursul acestui an. 125 de ziariști din 32 de țări au fost victime ale greutăților intîmpinate în exercitarea profesiei lor. Dintre ei, 5 au fost uciși, 2 dați dispăruți. 2 răpiți, 7 corespondenți de război răniți, alți 8 capturați și apoi eliberați, 56 arestați — din care 6 condamnați la grele pedepse cu închisoarea — alți 3 torturați, unul rănit de bandiți; 35 au fost expulzați sau nu au putut obține vize de intrare. Trei din cei uciși au căzut victime unor acte teroriste in Argentina, iar ceilalți doi (un turc și un englez) și-au pierdut viața în timnul conflictului din Cipru, unde s-au înregistrat și cele 7 răniri.
• MINERALA DE MA

REA NEAGRĂ. Stimulent biogenic activ, natural, care conține diferite elemente chimice importante, apa de mare se folosește din timpuri străvechi pentru vindecarea rănilor și a afecțiunilor gitului. Studiind compoziția chimică a apei din Marea Neagră, oamenii de știință de la Institutul de medicină din Crimeea au găsit modalitatea transformării sale într-o băutură minerală. Tre- cind apa marină printr-un filtru de vată rezistent și iradiind-o cu ajutorul unei lămpi cu mercur și cuarț, ei au adaptat-o nevoilor terapeutice. „Minerala de Marea Neagră" a dat rezultate excelente : ameliorarea stărilor depresive, normalizarea secreției gastrice, îmbunătățirea funcțiilor ficatului, intestinelor, scăderea concentrației de colesterol.
• „FURCULIȚA DE 

AUR". Un juriu, compus din specialiști în arta culinară din Franța, a acordat premiul I al anului actriței americane Liza Minelli. Această recompensă este destinată personalității străine care a apreciat cel mai bine bucătăria franceză și a popularizat-o peste hotare. Premiul — o furculiță din aur — urmează să fie inmînat in primele zile ale lunii ianuarie, într-un cadru, bineînțeles culinar, adecvat
• HÎRTIE DIN DE

ȘEURI AGRICOLE. Cu ajutorul unei instalații construite în R.F.G. se poate obține din deșeuri agricole celuloză de bună calitate, folosibilă pentru fabricarea hirtiei. în acest scop se pot folosi paie sau resturile trestiei de zahăr rămase după prelucrarea acesteia, ca și anumite specii de ierburi. O primă instalație de acest fel pentru fabricarea hirtiei a și intrat în funcțiune.
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