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Anul XLIV Nr. 10 070 Prima ediție Marți 7 ianuarie 1975 6 PAGINI - 30 BANIVALOAREA ECONOMICĂA ZILELOR, ORELOR, MINUTELORÎN ACEST CITIM AN AL CINCINALULUIDe aproape o săptămînă am intrat tn 1975 — ultimul an din actualul cincinal — care se înscrie ca un an deosebit în efortul general al poporului pentru dezvoltarea economico- socială a tării. Este anul în care, amplificind ciștigurile de timp din anii precedent, sintem chemați cu toții să muncim mai bine și mai spornic, cu pricepere și inițiativă, pentru a îndeplini cu succes prevederile planului, pentru a încununa strădaniile noastre, ale tuturor, pentru înfăptuirea marelui obiectiv national — cincinalul inainte de termen — creind astfel condiții cit mai bune în vederea trecerii la realizarea ho- tăririlor Congresului al XI-lea al partidului.în această privință trebuie subliniat că însuși planul pe anul 1975 prevede un ritm înalt de dezvoltare a economiei, asigură condițiile tehnico-mate- riale pentru îndeplinirea cincinalului propriu-zis înainte de termen. Colectivele de întreprinderi din toate ramurile. toti oamenii muncii știu ce au de făcut, care sînt obiectivele economice majore ce trebuie atinse în acest an. îndatorirea capitală care revine fiecărui colectiv, încă. din a- ceste prime zile ale anului, este de a

Pornind de la faptul că '
@ în toate întreprinderile, colectivele oamenilor muncii sînt însuflețite de 

hotarîrea de a încheia ultimul an al cincinalului cu realizări în producție cît 
mai importante; y

O materializarea acestei voințe, obținerea unor rezultate superioare depind 
decisiv de funcționarea precisa a mecanismului relațiilor contractuale 
dintre întreprinderi, de buna desfășurare a cooperării în producție, de 
aprovizionarea promptă și rațională cu materiale și subansambluri;

El problema strictei respectări a contractelor economice interesează nu 
numai forurile administrativ-economice de resort, ci si colectivele oame- 
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mior muncii, organele și organizațiile de partid, opinia publică,

„Scînteia" inaugurează rubrica economică:DISPECERATUL PUBLICAL COOPERĂRII ÎNTREPRINDERILOR
IN PAGINA A III-A

f ---------„Danubiana" — o marcă de prestigiu in țară și peste hotare. Cum s-a dobin- dit și cum se păstrează un asemenea prestigiu ? As- ta-i poveste lungă, din care am desprins doar citeva nuanțe, structurate în șase mici capitole. Mai intii...Date generale: întreprinderea a Început să producă în ziua de 1 iulie 1962 („ziua primei anvelope" — cum a rămas in memoria oamenilor de-aici). Capacitate maximă : 1 000 000anvelope anual. între 1967—1969 — producția sporește cu încă 500 000 anvelope. în 1974 — cu încă 250 000. „Danubiana" 1974— 1 750 000 anvelope, cu perspective de a atinge cifra de 2 000 000... Cu ce s-a realizat in anii 1973 și 1974— cu ce se va realiza în primul trimestru al acestui an — „Danubiana" va îndeplini sarcinile actualului cincinal in 4 ani. 5 luni și 15 zile.Lucrează aici citeva mii de oameni din București, din satele județului Ilfov. O primă dificultate : transportul. Distanta de centrul Capitalei, vreo 12 km. Pe hirtie, nu e prea mare. Practic, drumul pină la întreprindere și de la întreprindere spre casă e destul de complex. Se pierde mult timp, se înregistrează. in cite o dimineață, absențe. Nu-i greu de înțeles care ar fi situația I.T.B.-ului fără „Danubiana", care-i asigură anvelopele. Tocmai de aceea I.T.B.-ul promite, pentru
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face totul pentru a-și îndeplini ritmic sarcinile cantitative și calitative ale planului pe acest an, printr-o muncă dirză, tenace, puternic dinamizată prin activitatea politică a organizațiilor de partid.Este de datoria organizatorilor producției, Cadrelor de conducere din e- conomie, organelor și organizatorilor de partid să aibă permanent în vedere indicai iile precise date la Congresul al XI-lea al partidului, în Raportul Comitetului Central prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care subliniază principalele direcții și pîr- ghii de acțiune ; concomitent, trebuie să tină seama de recomandările date de secretarul general al partidului la plenarele Comitetului Central al P.C.R., la consfătuirile din diferite ramuri și domenii economice, precum și cu prilejul vizitelor de lucru ce au avut loc anul trecut — de o deosebită importantă pentru toate colectivele, din toate sectoarele. Toate aceste recomandări și indicații — fie că este vorba de folosirea cit mai judicioasă a capacităților de producție, a materiilor prime și materialelor, înlăturarea risipei de orice fel sau de modernizarea și înnoirea continuă a producției, sporind neîncetat eficien

orele de vîrf, vreo 28 de autobuze. Dar... nu se ține de cuvin t. Invităm factorii de răspundere, și de la I.T.B., și de la „Danubiana", să mai caute, în conti-
și fluctuație. De la intrarea in funcțiune a întreprinderii au trecut doar 12 ani. Din informațiile oferite de tovarășul Mihai Tomescu, șeful serviciului personal

fruntașilor Sînt bine cunoscute și stimate — și-mi fac datoria, să notez, citeva aici : cei doi Marinești, Si- neta și George, soț și soție, de la seefia asamblare;
„DANUBIANA" 

si oamenii săi

nuare, soluții de remediere a acestei situații. Mai ales că aici, la „Danubiana", se lucrează in trei schimburi șl oamenii-se grăbesc să a- jungă nu numai la întreprindere, ci, pe drept cu- vint. și la casele lor....Colectivul — stabilitate

și învătămînt, reiese că numărul veteranilor este destul de scăzut. Mulți s-au angajat, au învățat o meserie — și-apoi s-au dus. Ceea ce nu înseamnă că „Danubiana" nu și-a format și nu și-a păstrat cadrele de bază. Numele

cei doi Mânu, Toma și Va- siiica, soț și soție, tot de la asamblare ; Ivan Mincu, operator chimist la semifabricate ; Ieronim Damian, de la tabloul de comandă ; Constantin Bondoc, șef de echioă la vulcanizare : Paul Năstase, tot de la vulcani

ta economică în toate domeniile — constituie un program concret de acțiune. a cărui înfăptuire se cere pretutindeni urmărită cu perseverentă și înalt spirit de răspundere. Esențial este să tină seama că hotărîtoare pentru îndeplinirea zi de zi a planului este preocuparea pentru organizarea mai rațională a producției și a muncii, valorificarea mai deplină a capacităților tehnice, a inițiativelor muncitorești, a potențialului tehnic și uman din întreprinderi.Realizarea cu un avans cit mal mare a cincinalului presupune desfășurarea unei susținute activități productive încă de acum, de la începutul anului, pentru ca din primele zile, în fiecare întreprindere, fiecare ramură, rezultatele să se ridice la nivelul prevederilor,planului și chiar să le depășească. în îndeplinirea planului, accentul principal, efortul de bază trebuie să cadă pe primele luni, nu pe ultimeleîn lunile ianuarie, februarie, martie se cer a fi realizate sarcinile mai grele, menținîndu-se apoi un ritm ridicat de muncă în fiecare unitate productivă, evitîndu-se practica dăunătoare a lucrului în asalt la sfîrșit de lună, de trimestru. Experiența a dovedit că bilanțurile de 

ansamblu, ritmicitatea în realizarea planurilor sînt influențate decisiv de demarajul de la începutul, anului.Pentru realizarea integrală și în- tr-o cadență ritmică a planului producției industriale, două condiții sînt hotărîtoare. în primul rînd, este vorba de organizarea internă judicioasă a producției, pe baza unei programări rationale a fabricației, care să asigure un decalaj optim între secții — de la cele primare, la sectoarele prelucrătoare și nînă la montaj, Ia cele de finisaj. De aceea, problemele de bună organizare și conducere științifică a întregului flux tehnologic, de folosire cu randamente superioare a mașinilor și instalațiilor trebuie să preocupe în cel mai înalt grad pe directorii de întreprinderi, șefii de secții, maiștrii și ceilalți organizatori ai producției. în al doilea rînd, pentru realizarea ritmică — pe zile, decade și luni — a planului producției industriale, necesară este functionarea cu precizia mecanismului de ceasornic a cooperării interuzinale, concomitent cu asigurarea la timp, în cantitățile contractate și de calitatea prescrisă, a materiilor prime și materialelor 
(Continuare în pag. a III-a)

zare, de 12 ani în întreprindere ; Miu Marinică, de. la asamblare... Oamenii de bază interesează îna- inte^de toate, fiindcă ei au făurit și ei duc mai departe prestigiul „Danubia- nei“. Oamenii de bază ră- min cei din București și din satele județului Ilfov. Aproape 90 la sută dintre muncitorii angajați în procesul tehnologic sint foști țărani. în sectoarele auxiliare (mecanici, electricieni) domină bucureștenii. Aici, la ..Danubiana", mai e loc pentru mulți oameni de bază. Ste și ciștigă bine : media retribuției pe întreprindere este de vreo 2 300 lei. Sînt nu puțini operatorii chimiști care scot peste 3 000 lei pe lună. Tovarășul Mircea Ivan, șeful serviciului plan, venit aici de la „Victoria" Florești, unul dintre primii angajați ai intreprinderii, este de părere că in Capitală și in satele din jur mai sînt încă serioase rezerve de forță de muncă — și statisticile ii dau dreptate. Inițiativa pornită pe Capitală „Tineri — 121 000 de locuri de muncă vă așteaptă !“ ar trebui impulsionată. Pentru nefamiliști. „Danubiana" a pus la dispoziție patru cămine. Acum se construiește un bloc ou 80 a- partamente pentru familiile muncitorilor. Este, desigur, numai un început, dar un început bun.
Nicolae ȚIC

(Continuare în pag. a II-a)

Penin sporirea 
produtției agricole, 

pentru înflorirea satelor
COMUNA GÎRLA MARE-MEHEDINȚI

CHEAMĂ LA ÎNTRECERE TOATE COMUNELE ȚĂRII
Duminică dimineață, la Gîrla Mare, județul Mehedinți, s-a desfășurat cea de-a 35-a sesiune a consiliului popular comunal, la care a luat parte și tovarășul Iulian Ploștinaru, prim-secretar ăl Comitetului județean Mehedinți al P.C.R., președintele consiliului popular județean.Sesiunea a dezbătut și adoptat proiectul de hotărire privind indicatorii planului economico-social în profil teritorial și proiectul planului de buget local pe anul 1975, a stabilit planul de acțiuni pentru des-, fășurarea campaniei electorale.Cu același prilej, partțcipanții au lansat chemarea la întrecere a Consiliului popular al comunei Gîrla Mare către toate consiliile populare comunale, către toti cetățenii comu- , nelor și satelor Republicii Socialiste România,

Textul chemârii, în pagina a ll-a

ÎN ZIARUL DE AZI:
® Informații din activitatea organizațiilor de partid : INTENSĂ ACTIVITATE POLITI- 
CO-EDUCATIVĂ PENTRU REALIZAREA SARCINILOR ECONOMICE ® MUZEUL 
DE ISTORIE - ÎMPLINIRI Șl CERINȚE PENTRU O INTEGRARE MAI ACTIVĂ IN PRO
CESUL DE EDUCARE PATRIOTICA Șl REVOLUȚIONARĂ @ Carnet cultural 75. EX
POZIȚII ; DISCUL ® Rubricile noastre: FAPTUL DIVERS; SPORT; DE PRETUTINDENI

Pasiunea politică 
a creatorului de film

Azi, in comuna Barcea, județul Galați Foto ; g. cristian

Reluăm, cu interviul de fată, dezbaterea desfășurată in paginile ziarului nostru asupra problemelor actuale ale dezvoltării cinematografiei naționale — din perspectiva responsabilităților specifice care revin creației artistice în înfăptuirea. înaltelor obiective politico-ideologice, educative stabilite de Congresul al XI-lea al P.C.R. Convorbirea cu scriitorul Titus Popovici a avut ca punct de pornire o succintă țrecere in revistă a producției cinematografice din ultimii ani — prilej de a consemna o creștere notabilă a ponderii filmelor consacrate realității contemporane, orientarea evidentă a multor realizatori spre dezbaterea etică de actualitate, spre o problematică umană și socială de cert interes. Este un adevăr subliniat, de altminteri, frecvent — cu ocazia diferitelor retrospective — și care marchează promițător evoluția filmului românesc. 
Cum poate fi caracterizată însă a- 
ceastă evoluție dacă luăm ca termen 
de referință nu o situație proprie a- 
nilor trecuți, ci exigențele corespun
zătoare actualului moment de dez
voltare a societății noastre socialis
te, așteptările spectatorilor de astăzi?— Deși peisajul cinematografic national a fost, în genere, epurăt de producțiile subartistice care grevau, acum cîțiva ani, repertoriul sălilor de cinema, progresele efective mi se par sub nivelul atît al așteptărilor, cit și al eforturilor investite în acest domeniu al creației — ne-a răspuns Titus Popovici. Persistă fluctuațiile calitative, deseori deconcertante. de la o premieră la alta, ca și impresia că filmul pe teme contemporane se află încă sub imperiul intimplătorului. Or. știm cu totii — și nu de ieri, de azi — că dimensiunile unei cinematografii naționale sînt determinate de capacitatea ei de a oferi o imagine. în profunzime, a căutărilor, a frămin- tărilor și a bucuriilor, a întrebărilor și năzuințelor oamenilor contemporani, exponenti ai societății respective. Și oricit de mult aș dori contrariul, trebuie să spun că filmele noastre nu prea izbutesc să contureze o astfel de imagine — profundă și edificatoare — asupra 

în încheiere, participant^ la sesiune au adoptat textul unei TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, în . care se spune :„Hotărîți să ne sporim tot mal mult contribuția, alături de întregul nostru popor, Ia înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, să aplicăm îri viață sarcinile și obiectivele ce ne revin din Raportul prezentat de dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, la Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, din celelalte documente adoptate de înaltul forum al comuniștilor, noi, locuitorii comunei Gîrla Mare, lansăm chemarea la întrecere către toate comunele și satele patriei, pe anul 1975, stabilindu-ne in toate sectoarele obiective mobi- 

oamenilor societății socialiste românești. asupra spiritului și idealurilor epocii noastre.
— Există, totuși, o experiență 

pozitivă in această direcție, de-a 
lungul anilor au fost realizate o 
serie de filme remarcabile, care 
au impus conștiinței si sensibi
lității marelui public mesaje ge
neroase, actuale.— Nu neg această experiență. Dar succesele autentice au avut mai mult caracterul unor performante individuale : filmele în mod real reprezentative — apărute la intervale

Convorbire cu scriitorul
Titus POPOVICI

destul de mari — n-au făcut ..școală". ci au fost uneori urmate de pelicule care au preluat — ca într-o reproducere palidă, neconcludentă — teme si idei deja dezbătute. Cu alte cuvinte, a lipsit continuitatea în ceea ce privește explorarea zonelor de interes major ale realității actuale, investigarea în adîncime a vieții.
— Cum se explică această si

tuație, dacă ținem seama că ac
tualitatea reprezintă o preocu
pare constantă a cinematogra
fiei noastre, mai ales in ultimul 
timp ?— Discuția despre „ce este" o operă de actualitate mi se pare oțioasă — fie că noțiunea este restrinsă arbitrar la ce se petrece azi, fie că este extinsă, tot arbitrar, la orice lucrare realizată în „spirit contemporan". Am trecut, sper, de această fază semantică. întrebarea pe care mi-o pun ar fi următoarea : este filmul românesc la înălțimea și intensitatea vibrației spirituale a contemporanilor noștri, cei care — în condițiile atit de complexe ale lumii moderne — duc bătălia intensă (in care nu „hei-rupul“, oricit de romantic ar fi fost el, are prioritatea, ci inteligența creatoare, 

lizatoare, astfel îneît să punem pe deplin în valoare rezervele și posibilitățile de care dispunem, entuziasmul, energia, priceperea și pasiunea tuturor celor care trăiesc și muncesc in acest străvechi și minunat colt de țară.Toți comuniștii, toți locuitorii comunei noastre, tineri și vîrslnici, vor munci cu abnegație și dăruire, cu tot mai mult elan, pentru a da viață prețioaselor dumneavoastră indicații și îndemnuri, convinși că, prin succesele pe care le vom obține, și noi, gîrlenii, vom contribui tot mai mult Ia înflorirea și prosperitatea scumpei noastre patrii, la ridicarea ei pe noi culmi de progres și civilizație, la realizarea țelului suprem al politicii partidului și statului nostru — creșterea necontenită a bunăstării întregului popor".

i-

nemulțumirea creatoare, propensiunea conștientă spre făurirea unei noi conștiințe) pentru realizarea unui Program care mobilizează toate forțele națiunii ? După părerea mea, nu. Fără îndoială, filmul românesc a înregistrat un substanțial ciștig da profesionalitate — firesc, de altminteri, după atiția ani. Se poate vorbi și despre o preocupare consecventă pentru ceea ce numim o „viziune politică" asupra lumii — evidentă in producția din ultima vreme. Filmele noastre pe teme contemporane suscită interesul sincer al spectatorilor (deși, tot sincer vorbind, aprecierile publicului sînt uneori mult mai critice și la obiect decit cele ale criticii de specialitate...). Se simte, se așteaptă saltul calitativ — mai ales „se așteaptă", deși trăim intr-o epocă în care nimic nu vine nimănui de la sine. Așa că decalajul dintre acumulările cantitative și calitatea de ansamblu a producției — oricit de nedorit ar fi — nu trebuie să ne surprindă peste mășură...
— Anularea acestui decala) 

este decisivă pentru exercitarea 
funcției social-educative a ar
tei cinematografice. De ce ar 
depinde, în .primul rind, reali
zarea „saltului calitativ" la care 
v-ați referit ?— De reevaluarea lucidă a filmelor noastre, in spiritul de exigență și principialitate comunistă la care ne îndeamnă documentele Congresului al XI-lea. Și am în vedere aici responsabilitatea tuturor celor care — ca cineaști, ca producători etc. — sînteng angrenați intr-un fel sau altul in complicatul mecanism al producției cinematografice., < La ce concluzii ar putea
duce o astfel de reevaluare cri
tică ?— Am văzut toate filmele românești din ultimii ani, cu predilecție cele „contemporane". Dincolo de bunele intenții și de multe calități, ele lasă totuși impresia de „prea subțire",

(Continuare în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SClNTEIA — marți 7 ianuarie 1975

Icătre toate consiliile populare,
• •

Agitatorii în ac
țiune. Temeinica popularizare a sarcinilor reieșite din documentele istorice

Tn viața satului românesc, prima conferință pe țară a secretarilor comitetelor de partid și a președinților consiliilor populare comunale a constituit un eveniment de o deosebită importanță, care a dat un nou $i viguros avînt activității economice și social-culturale, jalo- nînd, într-o strălucită viziune, perspectiva evoluției multilaterale a comunelor și satelor patriei.Analizind cu răspundere rezultatele înregistrate în anul 1974, consiliul popular comunal constată, cu justificată mîndrie și satisfacție, că planul producției agricole, vegetale și animale din cele două cooperative agricole a fost depășit cu 11 milioane lei, livrîndu-se la fondul de stat, peste prevederile contractuale, 1 002 tone cereale, 216 tone carne; 84 tone floarea-soarelui, 180 tone struguri și alte însemnate cantități de produse. Țăranii cooperatori au vindut, de asemenea, statului peste 600 hl lapte și 135 tone carne, importante cantități de lină, gogoși de mătase, miere de albine, ouă etc. Prin cooperația de consum s-au desfăcut mărfuri în valoare de peste 15 000 000 lei, depășindu-se, de asemenea, planul stabilit pe întregul an.

Congresul al Xî-Iea al partidului a jalonat, științific și cutezător, un grandios program de muncă și creație, programul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării României spre comunism. Hotărîți să dăm viață, mai repede și mai bine, marilor sarcini și obiective cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la tribuna înaltului forum al comuniștilor, în documentele adoptate de Congresul al XI-lea al partidului, noi, locuitorii comunei Girla Mare, ne angajăm să muncim cu dăruire și devotament, cu înaltă răspundere, pentru punerea în valoare a tuturor posibilităților și rezervelor de. care dispunem, astfel incit să obținem succese tot mai mari în 'creșterea producțiilor agricole vegetale și animale, în dezvoltarea economico-soclală a comunei, in activitatea cultural-artistică, în nobila muncă de ridicare a conștiinței socialiste a tuturor cetățenilor. Comuniștii, toți locuitorii comunei noastre vom avea, în întreaga noastră activitate de zi cu zi, drept călăuză îndemnul adresat de

secretarul general al partidului de la tribuna Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român : „VA 
CHEMAM, DRAGI TOVARĂȘI ȘI 
PRIETENE CETĂȚENI AI ROMÂ
NIEI ȘpCIALISTE, LA MUNCA ȘI 
LUPTA HOTARÎTA 1 VA CHE
MAM SA NU PRECUPEȚIȚI NI
MIC, PENTRU CA, INTR-O DE
PLINA UNITATE, SA FACEM DIN 
ROMANIA O ȚARA MAI ÎMBEL
ȘUGATA, MAI PUTERNICA, UN 
DETAȘAMENT ACTIV AL LUP
TEI PENTRU SOCIALISM, PEN
TRU PACE ÎN LUME !"Convinși că prin succesele pe care le vom obține ne vom aduce o contribuție tot mai substanțială la înfăptuirea programului de înflorire a patriei și făcîndu-ne ecoul comuniștilor, al tuturor deputaților și cetățenilor din Girla Mare — țărani cooperatori, mecanizatori, intelectuali — consiliul popular comunal cheamă la întrecere socialistă toate comunele de pe întreg cuprinsul României socialiste, pentru realizarea și depășirea sarcinilor e- conomice, edilitare și social-culturale pe anul 1975, în principal, la următoarele obiective ;

adoptate la Congresul al XI-lea al partidului, traducerea lor în fapte — iată obiectivele muncii politice desfășurate de agitatorii de la întreprinderea de fier din Vlăhița, județul Harghita. Cele 12 organizații de bază au organizat în așa fel activitatea incit fiecare agitator ține legătura cu cite un grup de 5—6 muncitori, tehnicieni sau funcționari, ceea ce permite o muncă de la om laom, susținută și eficientă. Cei peste 60 de a- gitatori poartă zilnic discuții cu tovarășii lor de muncă, abordind diferite aspecte ale realizării sarcinilor de producție pe 1975, a cincinalului înainte de termen. Munca agitatorilor este ' susținută de emisiunile zilnice ale stației de radioamplificare a întreprinderii, dedicate aceleiași problematici de stringentă actualitate. Toate aceste acțiuni contribuie la crearea și consolidarea unui climat menit să asigure realizarea hotărîrii colectivului de aici, de a spori zi de zi devansul de două luni pe care îl au in îndeplinirea cincinalului.

tă, fără nici o respingere calitativă în fazele interne și nici o reclamație din partea beneficiarilor interni și externi. La menținerea unei atmosfere fierbinți de întrecere, o contribuție însemnată o a- duc agitatorii care, prin munca politică de la om la om, explică sarcinile ce revin fiecărui lucrător din hotărîrile marelui forum al comuniștilor.
Șerban VASILIU 
secretarul comitetului 
de partid de la întreprin
derea „Străduința" — 
Suceava

Studiu aprofun- 
dat, în stirînsâ legă
tură cu sarcinile I- 
mediate. Comitetul îu-

în prezent la Șantierul naval Galati-, remarcăm și două concursuri intitulate „Să cunoaștem și să ne însușim documentele Congresului" și „Realități și perspective pentru industria navală", desfășurate în secțiile confecționat și sudură. O suită de dezbateri cu tema „Programul partidului — programul nostru" au avut loc în satele județului, care au acordat o atenție deosebită pregătirilor pentru noul an agricol.
Dan PIĂEȘU
corespondentul „Scînteii"

Gazeta de pere
te — oglinda ac
tualității. In sectiile ?i sectoarele Combinatului siderurgic din Hunedoara,

gospodăresc si cu maximum de eficacitate a capacităților de producție. Punctînd sarcinile imediate și de perspectivă, prezentînd experiențe și criticind cu principialitate neajunsurile, gazetele de perete se dovedesc instrumente active și eficiente în efortul pentru obținerea unor rezultate cit mai bunp din primele zile ale lui 1975.
Sabin IONESCU
corespondentul „ScînteH"

„Laudă muncii, 
laudă țării". Sub acest generic, Comitetul municipal de partid Pitești a ini-, țiat un amplu program de manifestări politice și cui. tural-educative dedicat cunoașterii și- însușirii de către oamenii muncii din în-

------------ INFORMAȚII-------------  
A activitatea organizațiilor de partid

BARTUNEK Isîvăn 
corespondentul „Scînteii”

I. IN DOMENIUL ECONOMIC

A. în agricultură. \
Gospodărind cu răspundere fondul funciar și baza tehnico-materială existentă, generalizînd în toate sectoarele cele mai noi tehnologii de producție și folosind mai bine forța de muncă, cele două cooperative agricole și 4 ferme agricole de stat din comuna noastră vor realiza :— folosirea integrală a celor 7 821 ha teren arabil, inclusiv suprafețele date in folosință membrilor cooperatori ;— insămințarea cu furaje a tuturor suprafețelor nefolosite oină în prezent — spatiile dintre construcții, curți, terenuri din vatra satului, astfel incît suprafața cultivată cu plante furajere să crească cu 45 ha ;— prin ample acțiuni de masă se vor executa lucrări pentru înlăturarea, în totalitate, a excesului de apă de pe întreaga suprafață cultivată cu grîu, orz. secară, de pe celelalte terenuri;— valorificînd toate rezervele, o suprafață de 600 hectare teren arabil se va fertiliza cu îngrășăminte naturale, administrînd, în medie, pînă la 20 tone la hectar ;— vom mări suprafața arabilă cu 30 hectare prin desființarea drumurilor inutile, defrișarea arbuștilor și mărăcinișurilor de la capetele de tarlale ;
— prin aplicarea diferențiată și în timpul optim a 

tehnologiilor agricole, introducerea în cultură a unor soiuri de înaltă productivitate, creșterea efectivelor de animale din rase superioare, generalizarea acordului global în toate sectoarele, randamentele la principalele culturi și specii de animale vor înregistra următoarele depășiri față de plan : la cultura griului — 875 tone, cu o creștere de 500 kg la hectar ; la cultura porumbului pentru boabe — 1 200 tone, ceea ce reprezintă o creștere de 700 kg la hectar ; la floarea- soarelui — 175 tone, revenind o creștere de 300 kg la hectar ; la,legume — 1 200 tone, ceea ce reprezintă o creștere de' 4 000 kg la hectar ; la sfecla de zahăr — 1610 tone, cu o creștere de 7 000 kg la hectar ; depășirea producției medii de lapte cu 100 litri pe vacă furajată ;— obținerea peste prevederile planului de producție a următoarelor cantități de furaje : 1 300 tone porumb siloz. 650 tone lucernă. 700 tone sfeclă furajeră, 110 tone dovleac, în scopul îmbunătățirii furajării întregului efectiv de animale ;— organizarea mai bună a procesului de producție, prevenirea și reducerea mortalităților și a sacrificărilor din necesitate. în vederea depășirii efectivelor de animale planificate pe acest an, după cum urmează :
Specie Total depășiri (capete) Din care :C.A.P. Ferme I.A.S. Membrii cooperatoriTaurine total 500 300 100 100din care :Vaci și juninci 200 50 100 50Porcine total 3 450 2 000 — 1 450Ovine total 1 600 300 800 500Păsări total 25 000 10 000 — 15 000

— creșterea natalității la efectivele de animale astfel : la taurine de la 88 viței planificați la 100 vaci, la 93 ; la ovine de Ia 95 miei Ia 100 oi. la 97 ; la porcine de la 12 purcei pe scroafă, la 14. Pentru furajarea efectivelor de animale proprietate personală a membrilor cooperatori se va organiza o lucernieră în suprafață de 18 hectare pe loturile personale ale membrilor cooperatori. Tot in acest scop, din cele 567 hectare pășuni existente in comună. 300 ha vor fi îmbunătățite prin suprainsămînțări. fertilizare și alte lucrări ;— livrarea la fondul centralizat al statului, peste prevederile contractuale, a următoarelor cantități de produse agricole ; 900 tone griu, 1 115 tone porumb, 160 tone floarea-soarelui, 1 400 tone sfeclă de zahăr, 1 200 hl lapte, 130 tone carne, 200 000 bucăți ouă ;— achiziționarea peste plan de la gospodăriile populației a : 1 000 kg carne pasăre, 250 tone carne porc și taurine. 3 000 kg carne ovine'. 200 000 bucăți ouă, 3 000 kg fasole, 25 tone struguri. 500’litri vin alb, 15 000 kg ceapă, 40 hl lapte ovine, 1 500 kg gogoși de mătase și alte însemnate cantități de produse necesare aprovizionării populației :— producția globală a celor două cooperative agricole va fi depășită cu 7 Ia sută, iar averea obștească va crește cu 12 La sută, revenind, în medie. 600 000 lei 
la 100 hectare ;— veniturile fiecărui membru cooperator vor crește 
cu 5 la sută, iar fondul de dezvoltare cu 10 la sută fată de anul 1974 ;— realizarea în anul 1975, de către secțiile pentru mecanizarea agriculturii care își desfășoară activitatea pe raza comunei, de venituri peste prevederi in valoare de 500 000 lei și reducerea cheltuielilor cu 5 la sută.

B. Tn domeniul industriei și prestărilor de 
servicii.Prin descoperirea de noi resurse locale și valorificarea superioară a acestora, prin înființarea de noi secții de producție-prestații pe teritoriul comunei, modernizarea celor existente, precum și prin organizarea mai bună a procesului de producție, a activităților de prestări de servicii către populație. în anul 1975 vom realiza :— o producție globală industrială de 8 900 000 lei, depășindu-se prevederile planului cu 20 la sută ;

Consiliul popular al

— înființarea, în baza Legii nr. 7/1971, a trei secții noi de producție, precum și dezvoltarea celor 20 unități existente de prestări servicii către populație ;— depășirea planului de încasări în numerar la unitățile de prestări servicii cu 7 la sută.
C. Privind exportul.— Comuna Girla Mare se angajează să depășească lucrările planificate cu 3 la sută.
D. Aprovizionarea populației cu bunuri de 

larg consum.— Prin unitățile comerțului socialist din comună, se va desface către populație un volum tot mai mare și diversificat de mărfuri, astfel incit prevederile de plan pe întregul an să fie depășite cu 1,5 milioane lei, asigu- rindu-se o bună aprovizionare și servire a populației.
E. Investiții pentru dezvoltarea economică și 

socială a comunei.... v-V . , , . . . . . , i . ,.Din fondurile proprii ale unităților economice, din fondurile de dezvoltare ale cooperativelor agricole de producție, precum și din contribuția bănească a locuitorilor se vor realiza lucrări în agricultură, industrie și comerț, precum și obiective social-culturale, edilitar- gospodărești în valoare de 1 200 000 lei, după cum urmează : — un dispensar uman ; o grădiniță de copii cu 120 locuri ; o casă pentru specialiști cu 4 apartamente ; începerea construcției unui nou magazin universal cu o suprafață de 550 mp și două ateliere școlare.Prin contribuția în muncă a locuitorilor vom realiza : întreținerea și repararea a 16 km drumuri ; construirea a 9 podețe la intersecție ; amenajarea intrărilor în localitate, urmind a se efectua 7 100 zile/om cu brațele și 1 185 zile cu atelajele și mijloacele mecanizate ;/pentru continua înflorire și buna gospodărire^ a comunei se vor executa prin muncă patriotică lucrări edilitare în valoare de 2,3 milioane lei, constind în : 5 000 mp construcții trotuare ; reparații străzi și trotuare pe 15 000 mp ; construcții noi de drumuri pe 2 km ', reparații și întrețineri de drumuri pe 30 km ; șmenajarea de spații și zone verzi pe 3 ha ; plantarea a 10 000 pomi fructiferi și ornamentali ; construirea și întreținerea a 20 de fintîni ; lucrări de îndiguire pe o porțiune de 3 km ; taluzări de maluri pe 40 000 mp ; plantări gard-viu pe un km etc.
F. Realizarea planului de venituri.Realizarea planului de venituri prevăzut în bugetul comunei, a celor extrabugetare, precum și atragerea suplimentară la buget a sumei de 220 mii lei.
II. ÎN DOMENIUL CULTURAL- 

EDUCAT.IVPrin permanentizarea activității căminelor culturale, bibliotecii, cinematografelor, cluburilor și organizarea unor manifestări cultural-educative menite să contribuie la formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a cetățenilor, la ridicarea nivelului lor de cunoaștere, la educarea în spiritul eticii și echității socialiste a maselor, ne angajăm să organizăm :— manifestări politice, cultural-educative și sportive de masă și acțiuni specifice care să răspundă cerințelor cooperatorilor, mecanizatorilor, intelectualilor, tineretului, femeilor și copiilor ;— comuniștii, toți intelectualii comunei, celelalte cadre vor desfășura o susținută activitate pentru ca toți cetățenii să cunoască și să aprofundeze conținutul Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu de Ia tribuna înaltului forum al comuniștilor, a celorlalte documente adoptate de Congresul al XI-lea al partidului ■;— organizarea „Sărbătorii griului", cu care ocazie vaavea loc o întîlnlre cu fiii comunei Girla Mare și ■ cetățenii născuți in comună, care își desfășoară activitatea în alte localități ; '— pentru ridicarea nivelului de cunoștințe profesionale și de cultură generală vor fi organizate 5 concursuri „Cine știe ciștigă" pe teme din agricultură și zootehnie, cunoașterea legilor, paza contra incendiilor și educație sanitară ;— valorificarea creației artistice populare tradiționale și contemporane prin îmbogățirea repertoriului formațiilor artistice, care vor participa la Sărbătoarea liliacului de la Ponoare și festivalul interjudețean „Cin- tec nou în Mehedinți" și alte manifestări de acest gen, organizate pe plan județean ;— biblioteca comunală va desfășura o amplă activitate cu cartea, organizînd permanent manifestări de acest gen pentru atragerea de noi cititori, astfel ca în anul 1975 numărul lor să crească cu încă 350 ;— organizarea de manifestări sportive și turistice la sfirșit de săptămînă și după fiecare campanie agricolă, sub formă de întreceri sportive, jocuri distractive, la care vor fi antrenați tot mai mulțl cetățeni ;— pentru membrii cooperatori și muncitorii din unitățile economice din comună vor fi organizate excursii în țară, pe diferite itinerare, pentru cunoașterea realizărilor, frumuseților și bogățiilor patriei.Consiliul popular comunal, toți locuitorii comunei Girla Mare vor depune eforturi susținute, vor munci cu abnegație și răspundere pentru îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate, fiind convinși că, prin succesele pe care le vom obține, ne vom aduce întreaga noastră contribuție la traducerea în viață a istoricelor documente și obiective adoptate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, a politicii înțelepte și clarvăzătoare a partidului nostru, de înflorire și ridicare pe noi trepte de progres și civilizație a scumpei noastre patrii — Republica Socialistă România.
comunei Gîrla Mare, județul Mehedinți

„Cupa calității 
muncii" a ^ost instituit& de comitetul de partid de la întreprinderea „Străduința" din Suceava pentru a stimula întrecerea socialistă între secții, sectoare și brigăzi. Pornind de la ideea de mare preț ce s-a desprins din lucrările Congresului, potrivit căreia creșterea calității produselor constituie una din căile principale de ridicare continuă a eficientei economice, comitetul nostru de partid a stabilit drept o- biective esențiale și criterii de bază pentru dobîndirea „cupei" realizarea și depășirea angajamentelor asumate in întrecerea socialis

dețean de partid Galați a inițiat un bogat ciclu de activități consacrate însușirii aprofundate a documentelor Congresului, a sarcinilor concrete, imediate ce revin oamenilor muncii din județ. în cadrul acestui ciclu au avut loc conferințe pe teme ca : „Programul partidului — prefigurare științifică a viitorului" și „Aspecte ale dezvoltării calitative a economiei României în lumina documentelor programatice ale Congresului al XI-lea al partidului", un accent deosebit punîndu-se pe importanța îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice ale anului 1975, a cincinalului înainte de termen. Asemenea expuneri au avut loc la combinatul siderurgic și în orașul Be- rești. Dintre numeroasele inițiative consemnate pînă

gazetele de perete își axează întreaga activitate pe popularizarea sarcinilor concrete ale diferitelor sectoare, în lumina documentelor Congresului al XI-lea. în gazeta de la aglomera- torul nr. 2 au fost, puse în e- vidență obiectivele imediate ale colectivului pentru sporirea producției, dar mai ales pentru ridicarea' calității minereului aglomerat pus la dispoziție furnaliști- lor ; la secția I furnale, gazeta de perete „Furnalis- tul“'a situat în centrul a- tenției colectivului aplicarea valoroaselor inițiative orientate spre reducerea consumului specific de cocs, în paralel cu sporirea producției de fontă ; în secția cocserie, gazeta de perete mobilizează membrii colectivului de aici la Înfăptuirea marilor sarcini ale si- derurgiștilor prin ridicarea caracteristicilor , calitative ale cocsului fabricat, prin utilizarea cu înalt spirit

treprinderi și instituții a documentelor Congresului al XI-lea al partidului, pentru mobilizarea celor ce muncesc în vederea realizării cincinalului înainte de termen. în program o- cupă un loc de seamă simpozioanele, mesele rotunde, sesiunile de comunicări, expunerile ce au loc la casele de cultură și cluburile unităților, tematica majoră a documentelor Congresului fiind abordată in nemijlocită legătură cu sarcinile cele mai actuale din fiecare întreprindere. Au loc, de asemenea, dezbateri cu participarea fruntașilor în producție și a inovatorilor, în cadrul cărora aceștia își împărtășesc experiența do- bîndită in muncă, subliniind necesitatea realizării o- biectivelor economice din 1975 în condiții superioare, spectacole dedicate colectivelor cu rezultate bune în producție, concursuri „Cine știe me

serie, ciștigă", recitaluri de poezie patriotică și de muzică, festivaluri de filme pentru tineret, expoziții.
Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scînteii"

La cabinetele de 
științe sociale și 
punctele de infor
mare și documen
tare politică. In ma' joritatea întreprinderilor și instituțiilor din județul Vaslui activitatea desfășu. rată în această perioadă poartă însemnele unei largi acțiuni de cunoaștere și însușire a documentelor și hotărîrilor celui de-al XI-lea Congres al partidului, a sarcinilor imediate ce revin, diferențiat, fiecărui colectiv. în orașul Vaslui, la întreprinderea de confecții și la întreprinderea de prelucrare'a lemnului, membri ai comitetelor de partid și lectori ai comitetului județean au participat la dezbaterile privind sarcinile concrete care rezultă pentru colectivele respective in lumina documentelor Congresului. La casele de cultură ale sindicatelor din Vaslui și Birlad s-au înființat puncte de informare și documentare înzestrate cu documentele Congresului, cu publicații, broșuri și cărți social-politice. în cadrul cabinetului municipal de partid din Birlad a avut loc instruirea grupului de lectori ai comitetului municipal în legătură cu preocupările actuale ce decurg din hotărîrile adoptate de Congres pe tărimul îndeplinirii exemplare a sarcinilor economice. La cabinetul de științe sociale de la întreprinderea de industrializare a laptelui s-au organizat consultații colective și individuale pentru cei care frecventează invățămîntul politico-ideologic și economic de masă.

Crăciun LALUCI
corespondentul „Scinteil"

Noul magazin „Central” din Vaslui

(Urmare din pag. I)...învățămint : Școlarizarea (grupul școlar, cursurile intensive etc.) costă scump. Dar e nevoie de oameni in- struiți, care să dea randament maxim și să-i învețe și pe noii angajați. In momentul de față, pentru perfecționarea muncitorilor funcționează cursuri intensive — de scurtă durată și fără scoatere din producție, in care sînt angajați 1100 de o- peratori chimiști și 358 de mecanici și electricieni. Uzina are maiștri de nădejde, care asigură nivelul ridicat al acestor cursuri — și-i notăm aici 
pe Ilie Dumitru , și Vasile Manciuo de la asamblare, Ion Marinică și Iordache Gheorghe de la semifabricate, Dumitru Florea, Dumitru Eief- 
terie de la vulcanizare.Numeroși sînt inginerii cu experiență, răbdare și o mare dorință de

a contribui la ridicarea nivelului profesional al muncitorilor.. Iată cițiva din cei pe oare îi intiinim nu numai în secție, ci și în sălile de curs, în calitate de profesori, sau la
de bază P.C.R. Activitatea de partid se răsfrînge asupra tuturor membrilor colectivului. Sint și dificultăți. După cum explică tovarășul Ion Ciocan, membru al comitetului de'

i ■examenele de calificare — examinatori : Gheorghe Heroiu, Lucian Moțiu, Ion Pria,' Maria Tomcscu, Mircea Preda, Iacob Virgil, Savu Con- stantinescu, fost muncitor aici, Igor Zelenin, subinginer, fost muncitor...Conștiința muncitorească : Aici, la „Danubiana", sînt 20 de organizații

partid, aceasta din pricină că majoritatea angâjaților de la „Danubiana", provenind din mediul rural, is-au aflat și încă se mai află în plin proces de formare ca muncitori industriali. Aici, în întreprindere, îi solicită sarcinile de plan, cursurile de perfecționare profesională. Acasă,

In sat, ii solicită treburile gospodărești, lotul personal etc. Munca de partid este mai grea decit in cadrul unor întreprinderi cu tradiție și colective muncitorești închegate de mulți ani, însă ea aduce multe satisfacții. Se poate afirma că la „Danubiana" educația comunistă a găsit un teren prielnic.Export : Planul anual de export a fost îndeplinit în 10 luni. în 1974 s-a realizat o importantă depășire. „Danubiana" — marcă de prestigiu în numeroase țări ale lumii. Export direct și export indirect — un mare număr de anvelope făcînd parte din echipamentul tractoarelor românești, al autocamioanelor, remorcilor auto și autoturismelor de teren (ARO) ce sînt livrate peste graniță.„Danubiana" și oamenii săi își merită prestigiul.

PROGRAMUL I

8.30 Curs de limba germană.
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Tribuna TV.

10,50 Trio de jazz Marius Popp.
11.10 Film seria! : „Un șerif la 

New York".
12.10 Școala fără bănci, sau cinci 

lecții despre cinste.
12.25 Telex.
12.30 închiderea programului.
15,00 Matineu de vacanță.
16,00 Curs de limba rusă.
16.30 -17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17.35 Legile țării, legile noastre ! 

Legea electbrală a Republi
cii Socialiste România.

17,45 Muzica — emisiune de ac
tualitate muzicală.

18,05 Algoritm TV — enciclopedie 
pentru tineret.

18.35 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,00 Campionatul mondial uni
versitar la handbal mascu
lin : România — Polonia (re
priza a Ii-a). Transmisiune 
directă de la Iași.

19.30 Telejurnal.
20,00 1001 de seri.
20,05 Revista economică TV.
20.30 Istoria comediei : „Mult zgo

mot pentru nimic" de W. 
Shakespeare. Premieră TV

22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copii : 
Daktari.

20.25 Muzică ușoară.
20.35 Dialog. Există un „șoc al 

viitorului" 1

21,00 Telex.
21,05 Oaspeți pe scenete noastre.
22,30 închiderea programului.

■cinema
© Ștefan cel Mare — Vaslui 1475: 
PATRIA — 9; 12,30; 16; 19,30, FA
VORIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19,15,
BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 14;
16,45; 19,30.
© A început Ia Neapole : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FESTIVAL — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
© Nemuritorii : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, CASA FILMULUI
— 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
© Școala tinerilor căsătoriți : 
SCALA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, CAPITOL — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,30; 20,45.
A Testamentul lui Orfeu — 14,30, 
De chei — 16,30; 18,30, Declasați!
— 20,30 : CINEMATECA — (sala 
Union).
© Dragoste la 16 ani : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
A Dodes-ka-den : CENTRAL — 
9,15; 12,30; 16; 19,30.
a Urmărit—urmărită !: DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
ȘILOR - 14; 16; 18; 20.
© Un gentleman în Vestul sălba
tic : BUZEȘTI — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, VICTORIA — 8,30; 
10,45; 13,15; 15,45; 18,15; 20,45. •
© Bunicul siberian : BUCEGI — 
16; 18; 20.
© Micul dejun Ia Tiffany : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;

18,15; 20,45, SALA PALATULUI — 
17,15 (seria de bilete 5281) ; 20,15 
(seria de bilete 5282) ; GLORIA — 
8,45; 11,15; 13.15; 16; 18,30; 20,45. 
o Iubire : UNIREA — 16; 18; 20. 
© Ferma suspiciunilor : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15,
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
© Program de desene animate 
Walt Disney : DOINA — 0,30; 11,15; 
13: 15; 16,45; 18,30; 20,15.
® Ziduri vechi : DRUMUL SĂ
RII — 15,30; 18; 20,15.
© Comisarul Cardone în acțiune: 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, LIRA — 13,45; 16; 18,15: 
20,30.
© Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
FLOREASCA — 15,30; 18; 20,15.
O Timnuri noi : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18; 20, TOMIS — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
© Agentul straniu : COTROCENI
— 14; 16; 18; 20.
© Locotenent Columbo : GIU- 
LEȘTI - 15,30; 18; 20,15, ARTA
— 15,30; 18: 20,15.
© Cavalerii teutoni : VOLGA — 
9; 12,15; 15,30; 18,45.
© Anchetă la Marlenbad : PA
CEA — 15,30; 18; 20. /
© Lacul ciudățeniilor : VIITORUL
— 16; 18; 20.
© Clanul sicilienilor : AURORA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 
© Un comisar acuză : CRÎNGASI
— 16; 18,15.
© Călărețul fără cap : POPU
LAR — 10; 15.30; 18; 20,15.
© Duhul aurului : MUNCA — 16; 
18; 20. v 
© O scrisoare pentru Scotland 
Yard ; FLACARA — 15,30; 18;
20,15.
o AI șaptelea cartuș : COSMOS
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
© Aventuri Ia Marea Neagră : 
RAHOVA — 16; 19.

• Teatrul Național București (sa
la mare) : Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară — 19,30, (sala mică) : 
Dulcea pasăre a tinereții — 19,30. 
© Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) : Ciclul : Limba
jul muzicii și tainele lui (prele- 
geri-audiții pe tema Muzica și 
Omul ; comentează : George Bă
lan) — 19.
o Opera Română : Carmen — 19. 
© Teatrul de operetă : Oklahoma
— 19,30. ’
© Teatrul ,.Lucia Șturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : tntre noi doi n-a fost 
decit tăcere — 19,30, (sala din 
str. Alex. Sahia) : Tranzit — 19,30. 
o Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 15, Matca — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19,30, (sala 
Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
A Teatrul Giulești : Comedie cu 
olteni — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Pardon, 
scuzați, bonsoar — 19,30. (sala Vic
toria) : Un băiat de zahăr... ars
— 19.30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Mitică Popcscu
— 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița cu trei iezi — 10, Păpușa șl 
Pufușor — 16.
© Teatrul Țăndărică (sala Victo
ria) : Cununa soarelui — 10, (sa
la Academiei) : Răi și nătărăi — 
10.
© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română'4 : La Hanul cu cintece
— 19,30.
a Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 10; 19,30.

/
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întreprinderea

de autocamioane

Astăzi, aspecte ale conlucrării în producția de autocamioane

din Brașov sesizează... 

„întâmpinăm dificultăți din partea 
furnizorilor de robinete, emailuri, 

pompe și cutii de viteză*1
în aceste prime zile ale anului, producția de autocamioane nu se desfășoară in ritmul prevăzut — ne informează corespondentul „Scîn- teii“ pentru județul Brasov, Cauzele, așa cum am constatat la fața locului, sint multiple. Există unele cauze de ordin intern, cu consecințe negative. Astfel, nu au fost înlăturate încă manifestările de slabă disciplină (s-au înregistrat numeroase absențe de la programul de

lucru), iar în colaborarea dintre sectoarele de fabricație se menține un șir de neajunsuri.Concomitent, există însă și cauze exterioare întreprinderii. Astfel, un handicap serios îl constituie deficiențele In îndeplinirea de către unele unități industriale a obligațiilor contractuale față de întreprinderea de autocamioane din Brașov.
Care sînt aceste deficiențe ? Consemnăm mal jos, așa cum ne-au 

fost relatate, observațiile fâcute de Ing. Viorol Coandâ, director cu 
problemele de producție al întreprinderii din Brașov.

IAr trebui să primim urgent de la întreprinderea de pisee auto 
din Sibiu 500 robinete tip 740 pentru sistemul nou de încălzire 
al autocamioanelor, dar unitatea respectivă refuză să le fabrice. 

Cauza? Conducerea întreprinderii amintite s-a „supărat", deoarece 
fabricația noului sistem de încălzire a fost repartizată altei unități șl 
acum nu vrea să ne mal livreze robinetele.

întreprinderea „Pollcolor" din Capitală nu expediază can
titățile contractate de emailuri din categoria 5001. Practic,
de două luni, lipsesc culorile roșu și negru, care ne 

sînt absolut necesare.

3 Dificultăți creează șl încetarea livrării de către întreprinderea 
de autoturisme din Pitești a pompelor de apă tip 6002 pentru 
motoare Diesel. Motivul Invocat: trebuie pusă bine la punct 

fabricația acestora. Totodată, unitatea piteșteanâ are mari restanțe 
în livrarea cutiilor de viteză pentru autocamioanele S.R.

începem rubrica de față oprindu-ne asupra cîtorva aspecte din ansamblul relațiilor de 
cooperare ale întreprinderii de autocamioane din Brașov — unitate de bază a Centralei de 
autocamioane și turisme din Brașov. Ne-am oprit asupra acestei întreprinderi avînd în vedere 
ponderea deosebită a centralei respective, care contribuie susținut în acest an la producția 
globală industrială a țării. Avem, de asemenea, în vedere faptul că, anul acesta, producția 
va fi cu circa 2000 de autocamioane mai mare decît aceea din anul trecut, precum și 
gradul de complexitate al produsului, la realizarea autocamionului colaborînd peste 70 de 
întreprinderi din ramura construcțiilor de mașini, cît și din alte ramuri ale economiei.

în aceste condiții, îndeplinirea ritmică a planului în întreprinderea din Brașov, care 
realizează produsul finit, impune buna organizare a fluxurilor interne de fabricație, precum 
și funcționarea exemplară a cooperării cu toate celelalte unități, atît din cadrul centralei, 
cît și din alte centrale industriale.

1. „fl-am încălcat contractul, 
pentru că... n-a existat contract"— A trebuit să înfruntăm un adevărat „asalt" telefonic din partea Centralei de autocamioane și turisme din Brașov, a relatat corespondentului nostru ing. Ion Simion, directorul întreprinderii de piese auto din Sibiu. Fabricarea și livrarea robinetelor cu pricina nu figurează în nici un contract al unității noastre pentru anul 1975. Pină anul ” trecut, e adevărat, am fabricat unele sisteme de încălzire pentru cabina autocamionului, inclusiv aceste robinete. Dar, din 1975, noul sistem de încălzire se execută de întreprinderea de radiatoare din Brașov, aceasta ur- mind să-1 livreze întreprinderii de autocamioane. Credeam că. o dată pentru totdeauna, forurile de resort au deslușit acest „ghem încilcit" al robinetelor de la noul sistem de încălzire. Ca atare, nu s-au mai încheiat contracte. Deci, cu toate că nu este vorba de indisciplină contractuală din partea noastră, vom livra întreprinderii de autocamioane cele 500 de robinete In cursul lunii ianuarie.

2. „în Me de 7 și 8 ianuarie 
vor fi livrate primele cantități 

de emailuri"— Cu toate ' greutățile întîmpinate de întreprinderea „Policolor" în procurarea unor pigmenți, totuși, specialiștii noștri au găsit soluții tehnice pentru utilizarea altor tipuri de pigmenți la fabricarea emailurilor, ceea ce a făcut ca, pină la sfîrșitul anului trecut, să nu se înregistreze restanțe in livrările către întreprinderea de autocamioane din Brașov — ne-a declarat ing. Silviu Istră- tescu, director comercial al unității furnizoare. Recunoaștem insă că, datorită cauzelor amintite, în anumite perioade livrările au fost mai lente. Pentru a sprijini colectivul întreprinderii de autocamioane să-și îndeplinească de la bun început sarcinile de plan, le punem la dispoziție, pentru marți, 7 ianuarie, 1,5 tone de. email tip 5 001 negru și pentru miercuri, 8 ianuarie, 2 tone de email de culoare roșie. în perioada următoare vom asigura toate cantitățile de emailuri, așa cum este prevăzut in contractul încheiat cu întreprinderea de autocamioane.

3. „Intr-adevăr, avem restanțe, 

dar le vom recupera"Ing. Dumitru Busuioc, șeful halei nr. 1 de la întreprinderea de autoturisme Pitești, unde se realizează cele două repere solicitate de unitatea din Brașov, a declarat corespondentului „Scînteii".— Pompa de apă este un reper nou pentru un autocamion mai mare și a fost comandată pentru prima dată de întreprinderea de autocamioane din Brașov. Noi nu am acceptat comanda de pompe, pentru că nu avem materialele adecvate. în schimb, am acceptat cererea celor ,de ia Brașov de a executa unele modificări la pompa de apă veche. Am executat modificările cerute de ei. Intrată in exploatare, pompa nu a dat rezultate, motiv pentru care am întrerupt producția reperului respectiv, pină ne sosesc materialele de care aminteam. în co privește cutia de viteză pentru autocamionul SR, noi am livrat pină acum 300 bucăți. într-adevăr, am înregistrat in primele 3 zile ale anului o restanță de 150 bucăți, care este pe punctul de a fi recuperată.

Io atentia mr ministere economiceFactori de răspundere din centrală și întreprinderea de autocamioane din Brașov au mai sesizat și alte neajunsuri în domeniul relațiilor contractuale, vizind. îndeosebi, anumite ministere economice.Le transcriem mai jos :
a) La o serie de materiale, cum ar fi spume poliuretanice, laminate neferoase și altele, repartițiile nu acoperă cerințele reale ale întreprinderii de autocamioane din Brașov. Este absolut necesar ca Ministerul Industriei Construcțiilor de

Mașini Grele și Ministerul Aprovizionării să adapteze repartițiile la necesitățile reale — și aceasta, în cursul lunii ianuarie. Cu acuitate se ridică și soluționarea problemei asigurării dextrinei pentru turnătorii și a uleiului de in, intrucît cantitățile repartizate nu ajung nici pentru trimestrul I a.c.b) Destul de anevoios se desfășoară cooperarea cu unitățile care fabrică articole tehnice și furtunuri din cauciuc. în luna decembrie 1974, din această cauză nu au fost reali

zate la timp 50 de autocamioane. Au lipsit banalele... bucșe din cauciuc. întrucit producătorul bucșelor, întreprinderea de industrie locală din Rupea, nu și-a onorat sarcinile, presele respective — stanțele — au fost instalate provizoriu la întreprinderea de autocamioane. Dar problema nu este rezolvată, pentru că unitatea brașoveană nu se va putea profila pe... producția de articole din cauciuc. Această problemă — ni s-a spus — cade in sarcina Ministerului Industriei Chimice.

, I ti: ~iq;i t. .

„Dispecerul public" adaugă...
IVn am abordat decît cîteva dintre problemele relațiilor 

de cooperare ale întreprinderii de autocamioane din Bra
șov. Desigur, aceste probleme sînt mai vaste, mai com
plexe și chiar din acest prim schimb de păreri rezultă că 
anumite dificultăți întîmpinate puteau să fie evitate prin- 
tr-o preocupare mai energică a conducerii întreprinderii, 
a centralei industriale de resort pentru a se asigura res
pectarea contractelor. Este mai mult decît stranie situația 
în cazul robinetelor (doar pentru economia de spațiu nu 
am dat și alte amănunte, ca, de pildă, o comunicare a 
întreprinderii de autocamioane că le-ar fi solicitat, prin 
două scrisori, unității din Sibiu, în timp ce această între
prindere nu s-a angajat printr-un contract). In mod evi

dent, persistenta unor asemenea stări de contuzie nu poate 
să creeze decât neajunsuri. P.eținînd angajamentul între
prinderii „Policolor" de a livra în următoarele două zile 
o primă cantitate de emailuri, ca și pe cei al întreprinderii 
de autoturisme din Pitești de a recupera grabnic restanțele 
la cutiile de viteză, subliniem încă o dată necesitatea ca 
toate întreprinderile colaboratoare să livreze cu punctua
litate, ritmic, toate subansamblurile și produsele. Și aceas
ta, finind seama de sarcinile importante ce revin între
prinderii de autocamioane, atîî față de beneiiciarii din 
țară, cît și la export.

Petre NEDELCU 
Corneliu CÂRLAN

T

întreprinderea textilă din Calafat, unul din obiectivele industriale intrate anul trecut în funcțiune Foto : S. Cristian
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(Urmare din pag. I)de către furnizori. Este, poate, domeniul cel mai complex la ora actuală Care privește relațiile economice dintre unități, pentru că în sistemul economiei noastre planificate — în care fiecare întreprindere este deopotrivă furnizor și beneficiar — disciplina in respectarea obligațiilor contractuale este o cerință vitală a realizării ritmice a planului in ansamblu.Subliniem această cerință întrucit — așa cum rezultă din semnalele recepționate în aceste zile de la unele unități productive — nici nu a început bine anul și anumite întreprinderi intimpină greutăți in desfășurarea activității tocmai din cauză că altele nu-și îndeplinesc cu rigurozitate sarcinile asumate prin contractele de aprovizionare și de cooperare. Sub nici un motiv, sub nici o justificare nu trebuie admise mentalitățile egoiste ale unora — în sensul că „important este să ne realizăm noi planul, alții pot să mai aștepte", sau practicile dăunătoare de a livra comenzile de materiale și semifabricate la finele lunii și trimestrului, creînd astfel beneficiarilor mari dificultăți în îndeplinirea sarcinilor ce le revin. Realizarea planului este o sarcină unitară, economia națională contează pe toate produsele cuprinse in plan ; ca atare, nu se poale aprecia că un colectiv de întreprindere și-a îndeplinit Integral indicatorii producției dacă nu și-a onorat întocmai toate obligațiile contractuale. Aceasta nu reprezintă o sarcină facultativă, un gest de bunăvoință, ci o îndatorire legală. Cu atît mai mult, ministerele economice, Ministerul Aprovizionării Tehnico-Materiale trebuie să urmă

rească permanent respectarea cu strictețe a contractelor încheiate între furnizori și beneficiari, cu cît acestea au dat asigurări, la finele anului trecut, că in domeniul cooperării și aprovizionării nu se întrevăd probleme insolubile pentru 1975.Realitățile din aceste zile ale multor fabrici și uzine relevă și un alt fapt pozitiv. Concomitent cu

rii substanțiale' a eficienței economice.în ansamblul preocupărilor pentru îndeplinirea planului și creșterea eficienței economice o deosebită grijă trebuie să se acorde gospodăririi judicioase — s-ar1 putea spune, pe bună dreptate, cu zgîrce- nie — in fiecare întreprindere, la fiecare loc de muncă, a materiilor prime, materialelor, energiei e-
Valoarea economică 

a zilelor, orelor, rnfoutetor
realizarea producției fizice, în multe unități se acordă o mai mare a- tentie ridicării eficientei economice prin creșterea productivității muncii, diminuarea costurilor de producție și, .îndeosebi, a cheltuielilor materiale și, ca un corolar al acestora, sporirea beneficiilor. Este expresia cea mai concludentă a unei gîndici economice înaintate, care urmărește obținerea de rezultate superioare cu consumuri cit mai reduse de muncă, de timp și de resurse materiale. Cincinalul înainte de termen trebuie să însemne și o înaltă eficiență și, tocmai de aceea, planul pe acest an situează în centrul preocupărilor tuturor oamenilor muncii — de la muncitor, inginer, tehnician, director de întreprindere sau centrală, pînă la ministru — sarcina crește

lectrlce și combustibilului. Nu este un termen peiorativ, ci un cuvint de Cinste zgircenia cu resursele materiale ale tării, ale societății I Important este ca programele de măsuri elaborate în acest scop să fie aplicate in mod riguros ; important este ca acum. în ianuarie, și ' apoi în februarie și martie să se finalizeze majoritatea măsurilor de economisire a materiilor prime și materialelor, a energiei și combustibilului, combătin- du-se orice tendință de risipă, de consumuri iraționale. Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că resursele materiale sînt strict dimensionate — atît cele interne. cit și cele provenite din import — că planul se fundamentează pe un bun echilibru material și e- nergetic. Ca atare, nimeni nu poa

te consuma mai mult decît s-a stabilit prin plan ; dimpotrivă, vor merita aprecierile una'nime acele colective de întreprinderi care, dintr-o cantitate de resurse materiale, vor obține producții mai mari decît s-a prevăzut, vor diminua consumurile și vor transforma resursele în produse cît mai multe, utile economiei naționale sau solicitate la export.Deviza de muncă și de luptă : „cincinalul înainte de termen", care a fost îmbrățișată de toți oamenii mupeii, a fost lansată de comuniști. Este firesc, deci, ca ei. comuniștii, organizațiile de partid să fio in continuare factorul dinamizator al energiilor și capacităților creatoare ale celor ce muncesc, unindu-le eforturile si con- contrindu-Ic in direcția îndeplinirii cit mai devreme a actua’ului cincinal. Lor le revine rolul de a menține la un nivel ridicat avintuh întrecerii socialiste, dezvoltînd experiența acumulată pînă acum, de a desfășura o amplă muncă politică și organizatorică, cultivînd în rîn- dul colectivelor un înalt spirit de răspundere pentru realizarea sarcinilor cantitative și calitative ale planului pe acest an.Răspunzînd vibrantei chemări a- dresate de tovarășul Nicolae Ceausescu întregii națiuni, la încheierea lucrărilor Congresului al XI-lea al P.C.R., să ne consacram toate forțele și energiile creatoare îndeplinirii din prima decadă, din prima lună a planului pe acest an obținerii de noi și importante succese in realizarea cincinalului înainte de termen, asigurind astfel o temelie trainică pentru trecerea la înfăptuirea grandioaselor obiective stabilite de istoricele hotărîri ale marelui forum al comuniștilor.

în_i975 ot amu program
DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

...la a cărui realizare timpul favorabilIn 1975, ultimul an al cincinalului, lucrările de îmbunătățiri funciare vor cunoaște o amploare deosebită. Cum este și firesc, ponderea principală in cadrul acestor lucrări o dețin noile amenajări pentru irigații. Prin lucrările ce se vor executa in acest an. suprafața irigată va crește cu 519 000 ha, din care 322 000 ha în sisteme mari.. în acest fel se va realiza sarcina trasată de partid ca pină la sfir- șitul actualului cincinal suprafețele amenajate pentru irigații să alungă la 2 milioane hectare. Prin lucrările executate vor fi puse în funcțiune, in totalitate, sistemele de irigații Sinoe din județele Constanța și Tul- cSa. Topalu — Constanța, Mostiș- tea — județele Tlfov și Ialomița, Giurgiu-Răzmireșli — județele Ilfov și Teleorman, Crivina-Vînju- Mare — județul Mehedinți, Biliești-Cio- răști din județul Vrancea. Vor începe, totodată, lucrările la sistemul de irigații Berceni — Vidra — Fru- m.ușani și în incintele din Lunca Dunării : Insula Mare a Brăilei și Boia- nu — Călărași care vor fi terminate și puse in funcțiune pină în luna mai 1976. Merită consemnat faptul că, în acest an, vor fi executate primele săpături în sistemul Izvoarele — Cujmir din județul Mehedinți, care va fi dat în folosință eșalonat, pină în anul 1978, și va avea o suprafață totală de peste 50 000 ha.

Așa cum s-a arătat, suprafețe mari de teren — aproape 200 000 ha — vor fi executate in sisteme locale.După cum a dovedit experiența anilor anteriori, excesul de apă poate afecta importante suprafețe de teren. De aceea, în 1975 vor fi executate lucrări de desecări pe o suprafață de circa 180 000 ha, depășin- du-se prevederile stabilite prin programul național de îmbunătățiri funciare pentru acest cincinal. Astfel, in Cimpia de Vest, în județele Arad și Timiș se vor face lucrări de desecare pe o suprafață de peste 45 000 ha în sistemele Teuz, Hanioș — Virșand, Pogoniș, Checea — Jimbolia ș.a. în Cimpia Bărăganului, pentru combaterea excesului de umiditate sînt în curs de finalizare lucrările de desecare in sistemele Giurgiu — Răz- mirești, Mostiștea. Terasa Brăilei, Brădeanu. Glodeanu — Siliștea ș.a. In sistemul Nămoloasa — Măxineni, se fac îndiguiri care vor feri de inundații 6 000 ha. Tot aici va fi executată o rețea de desecări pe 7 780 ha. De asemenea, in județul Mehedinți vor fi finalizate lucrările de desecare pe 24 000 ha. in sistemul Crivina — Vinju Mare. Prin canalele ce se vor săpa în această zonă va fi înlăturat excesul de umiditate pe 180 000 ha.în 1975 vor continua lucrările de combatere a eroziunii solului in complex, pe bazine hidrografice, pe o

invită neîntârziatsuprafață de 137 000 ha. Acțiunile vor fi concentrate in zonele unde eroziunea este mai avansată și deci pagubele provocate agriculturii sint mai mari. Astfel, în Moldova vor fi terminate amenajările în bazinele Vas- luieț (județul Vaslui), Chineja (Galați). Somuzu-Mare (Suceava), Co- zancea (Botoșani). în zona subcarpatică vor fi executate lucrări in bazinele Cîlnău și Rm. Sărat (Buzău), în zona podgoriei Dealu-Mare (Prahova), podgoria Odobești — Coteștl (Vrancea). bazinul pomicol Circinov- Topoloveni (Argeș) și bazinul Ama- radipi Mijlocii (Gorj). în Transilvania vor fi terminate lucrările din zona superioară a Văii Hîrtibaciului (Sibiu) și in bazinele Borșei și Nadăș (Cluj) și pe Valea Comlodului Superior (Mureș). Totodată, vor începe lucrările de amenajare a versanților șl de combatere a eroziunii solului pe Valea Racilor (Cluj) și Valea Agri- jului (Sălaj).Amplele lucrări de îmbunătățiri funciare ce se vor executa in 1975 vor contribui la sporirea simțitoare a producțiilor la hectar. Pentru înfăptuirea acestui program este necesar ca. în toate județele, lucrările să inceapă fără întirziere, să se desfășoare in ritm intens.
Ion TEODOR
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Recent, muzeografi și istorici din 40 de muzee, insti
tute de cercetări și așezăminte de cultură din toate 
colțurile țării s-au întilnit in cadrul celei de-a doua 
sesiuni științifice de comunicări a Muzeului de istorie 
al Republicii Socialiste România. Agenda reuniunii 
a inclus un important număr de comunicări — circa 
120 — care au abordat îndeosebi preocupările muzeo
grafilor pentru îmbogățirea patrimoniului muzeal re
feritor la procesul de formare a poporului român și 
lupta sa pentru unitate și independență națională, pre
cum și acțiunile întreprinse pentru restaurarea unor 
vestigii istorice și redarea lor circuitului muzeografic 
și științific, in lumina prevederilor recentei Legi a 
ocrotirii patrimoniului cultural național. însemnările 
de față nu-și propun o trecere in revistă a întregii 
problematici abordate, ci reliefarea cîtorva dintre ex
periențele valoroase în domeniul contribuției muzeelor 
la educarea comunistă a 
lor spirituale.

maselor, la îmbogățirea vieții

înțelegere a tematicii expoziției respective.Pe drept cuvînt s-a relevat în cadrul sesiunii necesitatea ca formelor așa-zis „clasice" de lucru cu publicul să li se adauge altele noi, prin intermediul cărora patrimoniul muzeal să-și afle o mai deplină valorificare pe tărîmul educației socialiste. Interesul viu pe care l-au stîrnit diferitele recitaluri de poezie, concerte, gale de filme, simpozioane și sesiuni de referate inițiate de muzee arată ce larg cîmp de manifestare are și în acest domeniu

zeale „Prietenii muzeului" 
și „Prietenii istoriei", a căror activitate stimulează gîndirea și capacitatea de investigare a elevilor, cultivă interesul pentru studiul sistematic al istoriei, pentru aplicarea in practică a celor însușite. Evidente cîștiguri pe plan informațional, ca și educativ, aduce, totodată, practica desfășurării unor lecții de istorie la muzeu, relevîn- du-se necesitatea ca asemenea acțiuni să fie atent pregătite, printr-o strînsă conlucrare a profesorilor de istorie cu specialiștii dindogorit fața nestins. 30 de

După 
30 de ani30 de ani i-au cuptoarele cu foc ani a căutat prim-topitorul loan Cetățean III de la I.M.M.N. Baia Mare să deslușească tainele focului din cuptoare. Și ledeslușea după forma flăcării, după culoare. Din ultima șarjă de metal. în ziua pensionării, colaboratorii săi i-au turnat o statuetă reprezentînd — nici nu se putea altfel — un topitor. O statuetă pe care și-a asezat-o acasă, lîngă însemnul de Erou al Muncii Socialiste.— Un erou la pensie 7 — l-a întrebat cineva pe fostul topitor.— Nici vorbă. Nu mă rabdă pe mine inima... Fără dogoarea cuptoarelor, simt cum se topește...
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I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
1 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I

In principiu, n-ar fi nici un mister, ci doar numărul de telefon al serviciului de informații al Gării de Nord București. în practică, rămine însă un mister ce se întîmplă la capătul firului. Desigur, prin introducerea numărului cu 3 cifre în loc de 6 s-au economisit două-trei secunde la formarea, cifrelor respective. In schimb, tot fără îndoială, formezi 052, aștepți, aștepți, aștepți și, în loc de apel, vine... tonul. Mai formezi o dată și, din nou, tăcere. Nu mai vine nici ton, nu face nici apel. Disperat, un cititor ne-a interpelat :— E oare posibil ca tocmai la „poarta" principală a Capitalei să bați (adică să suni) fără să ți se răspundă 7 Repet : E posibil 7Uite că e. Cel puțin, pînă azi. încercați și vă convingeți. în ce ne privește... Alo, se-aude 7Nu la 052, ci in altă parte.
Cînd pisica 
mi-i acasă...

Zicala se potrivește „ca 
mănușă"

toriul Bîrnova-Iași. Ținind locul 
contabilului-șef, plecat în con
cediu, V.H. a emis trei dispo
ziții de plată către magazinele 
nr. 4 și 18 ale C.F.L. Iași, in va
loare de 33 000 lei, reprezentind 
plata unor cantități de legume 
și fructe pe care respectivele 
magazine urmau să le livreze 
respectivului sanatoriu. Numai 
că, V.H. l-a „sfătuit" pe mer
ceologul TănaSe Vasile să „aran
jeze" in așa fel afacerea cu ges
tionarii magazinelor — Chi
mii Catinca și soții Elena 
și Constantin Loghin — incit 
legumele și fructele să nu mai 
fie livrate, iar suma să fie îm
părțită intre cei cinci. Și toți 
cinci au ajuns in fața miliției 
și, de aici, in fața procurorului. 
Iar de aici pină la instanță nu 
mai e decit un pas. Unde ur
mează o altă „împărțeală".

„Nu l-ați 
găsit 
pe tăticu ?“O întrebare la care șeful postului de miliție din comuna A- luniș, județul Mureș. Al. Asza- los, a ridicat de cîteva ori din umeri, încercînd. de fiecare dată, cu și mai multă osteneală, să dea de urma „tăticului1. „Va mărturisesc sincer — ne scrie șeful postului de miliție — ca m-am zbătut cît am putut sa-1 caut pe numitul Ștefan Szilagyi, caro și-a lăsat soția, și copiii de izbeliște, dar n-am reușit. Și nu de azi. de ieri, ci din vara lui ’74, cînd și-a luat soția și copiii, spunînd că se mută la. părinții săi, în comuna Sic-Cluj. S-au suit cu toții în tren, dar pe parcurs. într-o gară. Szilagyi s-a făcut nevăzut, iar familia s-a întors înapoi la Aluniș. De a-, tunci este căutat peste tot Da- că-1 întilnește cineva... Copul întreabă mereu : „Cînd vine tăticu 7“

o 
și in cazul contabi

lului Vasiliu Horia, de la sana-

Și singur 
s-a-ncălțat!

Abia venit să lucreze la o ma
gazie de materiale a întreprin
derii de construcții metalice 
Bocșa, județul Caraș-Severin, 
Ion Căileanu s-a și gindit să se 
„căpătuiască". A început-o mo
dest : azi o pereche de bocanci, 
miine două perechi de cizme... 
In aceeași zi le vindea unor a- 
matori de chilipiruri. După. atîta 
încălțăminte, nu se putea să nu-t 
vină și lui rîndul să fie „încăl
țat" și dus in fața instanței. Ju
decat in proces public, la locul 
de muncă, I. C. a fost condam
nat la doi ani.

Un șofer, 
doi șoferiȘoferul Constantin Bejenaru, de la autobaza de transport din Drobeta Turnu-Severin, a fost- prins de lucrătorii de miliție conducînd sub influenta alcoolului. I-a fost suspendat pe loc permisul de conducere. C. B. s-a gindit însă că-și poate Permite să conducă și fără permis. Fara permis, dar cu ajutorul unui nepot, pe nume C. Popescu. In fiecare zi, C. B. lua de la autobază foile de parcurs pe numele său (cită iresponsabilitate din partea celor care i le eliberau 1) și pornea la drum alături de nepotul care conducea si căruia îi oferea mici „atenții". Prinși din nou de miliție, e de la sine „ă, ~ .1 ' 1.poate de... atentă cu amîndoi.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

și pornea la drum îi’oferea mici „atenții", înțeles că. la rîndu-i, va fi ^cît se 1

Firul călăuzitor al lucrărilor sesiunii l-a constituit ideea majoră că exigențele calitativ superioare stabilite în documentele Congresului al XI-lea privind îmbunătățirea continuă a activității tuturor factorilor a- vînd răspunderi în domeniul vieții ideologice solicită reevaluarea rolului instituțiilor muzeale în ansamblul mijloacelor de propagare a ideologiei marxist- leniniste, în educarea patriotică și revoluționară a maselor. De aici și cerința ca muzeul în general, și cel de istorie în special, să a- dopte o atitudine activă în relațiile cu publicul, să manifeste inițiativă in diversificarea formelor sale de activitate, să promoveze noi modalități, interesante și atractive, de exprimare muzeografică.Un prim domeniu de acțiune schițat în cadrul comunicărilor prezentate are în vedere crearea unui public statornic al muzeului, care participă constant la acțiunile sale, determinante în acest sens fiind a- tractivitatea și diversitatea manifestărilor pe care a- cesta le inițiază. S-a relevat în acest sens necesitatea unei mai bune folosiri a mijloacelor tradiționale : ghidajul in sălile muzeului, conferința, expoziția. Evident, spre a-și îndeplini în mod corespunzător funcția educativă, este necesar ca expoziția să depășească stadiul comunicării unor informații, chiar interesan-

Muzeul de istorie

te, iar pentru aceasta ea trebuie să imprime prezentării fior emoțional, spo- rindu-i astfel puterea de influențare a conștiințelor. Strădaniile de a accentua caracterul atractiv al expozițiilor prin însăși formula de prezentare se cer însă completate cu organizarea 
unor expoziții în întreprin
deri, instituții și comune, astfel îneît un public cît mai numeros să beneficieze de pe urma acestor manifestări. Au fost împărtășite în acest domeniu experiențe valoroase (Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România, Muzeul Arhivelor Statului, Muzeul județean Dîmbovița, Muzeul de istorie Galați etc.) în organizarea de expoziții, ca și în inițierea unor manifestări adiacente — conferințe, lectorate, concursuri — menite să înlesnească o mai aprofundată

inițiativa ; reușita unor a- semenea manifestări constituie .,un îndemn la noi căutări în vederea îmbogățirii registrului de mijloace prin care muzeele își realizează menirea educativă.Un loc aparte în cadrul sesiunii l-a ocupat proble
ma raporturilor dintre școli 
și muzee, subliniindu-se 
imperativul unei mai fer
me exercitări de către a- 
cestea a roiului de auxiliar 
prețios al invățămintului în 
îndeplinirea sarcinilor de 
mare răspundere ce îi re
vin, în spiritul hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, pri
vind educarea patriotică și 
revoluționară a tinerei generații. Comunicările au scos în evidență, în acest sens, eficiența sporită a a- celor forme de lucru cu e- levli care se adresează deopotrivă intelectului și afectivității lor. S-a menționat astfel experiența rodnică a- cumulată de cercurile mu-

muzee. în legătură cu aceste aspecte s-au făcut, de altminteri, propuneri privitoare la materialele ilustrative pe care muzeele le-ar putea furniza școlilor, ca și la modalitățile de colaborare între inspectoratele școlare și muzee. Concluzii interesante a prilejuit un experiment complex inițiat recent de Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România : vizitarea frecventă a muzeului de către grupe de preșcolari, sub a- tenta îndrumare a unor muzeografi, a contribuit la mărirea fondului de noțiuni și a vocabularului copiilor, la dezvoltarea atenției și memoriei acestora.Numitorul comun al comunicărilor prezentate în cadrul sesiunii l-a constituit reliefarea îndatoririi tuturor muzeografilor de a se călăuzi după Programul partidului — deosebit de prețios îndrumar ideologic

al întregii lor activități. S-a subliniat, astfel, că structura tematică a muzeelor va trebui să ilustreze mai pregnant trăsăturile caracteristice ale trecutului nostru istoric, definite în Carta fundamentală ideologică, teoretică și politică a partidului, continuitatea prezenței poporului român pe aceste meleaguri, ca și a luptei de eliberare națională și socială, bogăția tradițiilor sale revoluționare, profunzimea istorică a năzuințelor de a trăi independent și a-și făuri o viață mai bună, preluarea de către clasa muncitoare in frunte cu partidul comunist a cauzei nobile pentru care s-au jertfit atitea generații de militanți revoluționari.In acest sens, în cadrul sesiunii s-au reliefat uneia rezultate pozitive obținute de muzee în oglindirea luptelor sociale și naționale, a rolului P.C.R. de forță politică conducătoare a societății în opera de construcție socialistă, a poziției consecvent internaționaliste caracteristice partidului nostru de-a lungul întregii sale existențe. Discuțiile au scos în evidență necesitatea ca muzeele să-și amplifice contribuția la studierea istoriei construcției socialiste în țara noastră — epoca cuceririi depline a independenței și suveranității naționale, a împlinirii idealurilor de dreptate socială și națională ale poporului român. în același timp, s-a subliniat utilitatea organizării unor dezbateri între muzeografi în vederea clarificării unor probleme cum ar fi structura muzeului de istorie contemporană, calitățile pe care trebuie să le întrunească un obiect pentru a deveni atestat semnificativ al creației istorice din anii noștri.în ansamblu, o dezbatere rodnică ale cărei concluzii sînt menite să contribuie la perfecționarea pe multiple planuri a activității muzeelor. la sporirea aportului lor la educarea comunistă a maselor.
Liviu ȘTEFANESCU 
Silviu ACHIM

CARNET CULTURAL 75

EXPOZIȚII
9Anul 1975 va oferi iubitorilor de artă, marelui public numeroase expoziții cu caracter republican de pictură, sculptură și grafică, expoziții închinate zilelor internaționale ale femeii și ale tineretului, expoziții retrospective și personale, ale unor artiști cunoscuți, printre care ale lui Aurel Ciupe,_ Mac Constantinescu, Ion Pacea, Popescu, Paul Miracovici, Chirnoagă, Nicolae Brana, Ștefan ș.a.în 1975. cînd se împlinesc ani de la nașterea lui Ion Andrees- cu. numeroase expoziții și acțiuni cu caracter omagial vor marca importanta evenimentului.Alături de asemenea expoziții, ce îmbrățișa diversele preocupări creatorilor, au început pregăti- pentru definitivarea și realiza- unui vast program de expoziții

Rodica Marcel Vasile
125 de

de costume de teatru, de grup și ale tinerilor

note de lectură • note de lectură
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MELIUSZ Jozsef:

Orașul pierdut în ceață"Literatura maghiară din țara noastră își află in scriitorul Mâliusz Jozsef un exponent de certă notorietate, de autentic prestigiu. Tălmăcite și în limba română, amplul poem „Uintec despre anul 1437“ și culegerea de versuri „Cît cuprind cu ochii" (care strîn- ge creația sa reprezentativă dintre anii 1931—1960) conturează — ca și romanul „Orașul pierdut în ceață." — personalitatea unui intelectual luptător, clarificat încă din anii tinereții asupra misiunii sale de scriitor și a sensurilor contemporaneității.Scris între anii 1938—1940, romanul „Orașul pierdut in ceață" a fost editat abia in anii noștri, iar în 1974 a fost tradus și în românește. Volumul, apărut la EDITURA „KRITERION" — în tălmăcirea excelentă a lui CONSTANTIN OLA- RIU — conține in traducere și „romanul romanului" — istoria drumului spre tipar al acestei cărți care — după cum arăta autorul într-un „Memento" așezat în fruntea mărturisirilor sale — „aparține literaturii dintre cele două războaie". O altă mărturisire a autorului situează originile cărții într-un ansamblu de preocupări și anchete sociologice, la ordinea zilei prin 1934—1938. „Sociogra- fia" unui oraș și a unui moment istoric — așa se profila, în primele momente, scrierea lui Măliusz. Cunoaștem azi atitea moduri de însoțire a romanului cu eseul, cu reportajul și documentul istoric, îneît nu ne surprinde partea făcută documentarului în acest roman aj Timișoarei începutului de veac și al a- nilor primului război mondial. „So- ciografie lirică" — își numește Me- liusz, într-alt loc, opera. Denumire adecvată, dacă prin „liric" nu înțelegem efuziune, declarativism, realități în genere străine acestei cărți, cu destule elemente de autobiografie acută, scalpel necruțător decizînd în țesuturi foarte fine, și dacă prin „sociografie" nu înțelegem reducție la formula panoului de expoziție, ci realitate socială și morală trăită în plină tensiune a momentului istoric. Este poate adevărat că în structura narațiunii,

extrem de ambițioasă ca proiect, n-au ajuns să se armonizeze deplin impulsurile de factură contradictorie — unele împingind observația spre- universul intim și secret al Povestitorului-copil, cu microcosmosul și chiar infernul senzațiilor, al ?unor "explicații trăite cu neobișnuită acuitate, iar altele îndemnînd la analiza matur-lucidă proprie minții coapte, în care își spun cuvîntul acumulările și examenul retrospectiv. Era și greu ca într-o primă experiență romanescă încercată la nici treizeci de ani,' asemenea dovezi de maturitate să se dezvăluie plenar. Mai ales dacă ținem seama că înseși tehnicile montajului epic, perfecționate enorm în ultimele decenii (poate și sub influența filmului, de la neorealism încoace), erau, în preajma ultimului război, oarecum în fașă. Vreau să spun că lectura romanului dă pe față anumite stîngăcii tehnice — poate firești, în cazul unei lucrări de tinerețe — derivînd cele mai multe din alternarea insuficient pregătită a. planurilor apropiat-depărtat, din confesiunea martorului-copil. Dar așa cum se întîmplă cu acei autori la care deficitul de tehnică nu anulează nici finețea înnăscută a mijloacelor ori darurile unei receptivități expresive, nici mai ales o fundamentală trebuință de a se tace mesagerii adevărului, ai apelurilor vieții (istoria trăită intrînd aici cu toată greutatea ei), Mâliusz reușește să contrapună nostalgiilor după perfecțiunea scrierii, realitatea u- nui text saturat de observație vie, și de reflecție matură, cum puține imagini ale epocii și din epocă ne-au dezvăluit.Scrierea lui, alcătuită din secvențe, din mari capitole aproape monografice, unele de o forță a evocării excepțională (Jâzsi, în beci), e mai ales o analiză lucidă, necruțătoare — începînd de la formele celulare ale vieții de familie, pînă la manifestările colective — a spiritului burghez și mic-burghez care a animat pe susținătorii monarhiei habsburgice. Momentul ales : anii primului război mondial, epocă de desfrîu cinic, de inegalitate sfidătoare și de suficien-

ță naționalistă agresivă. Lume de afaceriști, de învîrtiți ai războiului, de profitori ai serviciilor de aprovizionare, faze minuțios observate din procesul de putrezire a imperiului, concomitent cu treptata radicalizare a mulțimilor, pe măsură ce războiul se întoarce împotriva celor ce l-au declanșat, totul citit la scara detaliată a unei hărți militare, — Timișoara de epocă a lui Măliusz e un strașnic punct de fierbere pentru materiile cele mai eteroclite. Care și „fierb", fiecare într-un alt moment al narațiunii. Căci, dacă primele capitole vorbesc despre isteria dezlănțuită, entuziasmul patriotard al o- norabililor „beamteri" — ierarhia de slujbași de tot soiul pe care se sprijinea orgoliosul imperiu — capitolele dinspre final sînt mai ales imagini ale derutei spirituale și morale a aceleiași lumi ce se destramă văzînd cu ochii, și ale ridicării din adincuri a unui alt chip uman, abia prefigurat, modelat de cei patru ani de front și de spiritul revoluției.Scriitorul descifrează complexe procese sociale și naționale caracteristice acelor ani — surprinzîn- du-le ecoul specific în mediul pe care-1 investighează și a cărui degringoladă o sugerează lucid. In raza lui de observație vor intra mai ales „elasticii renegați" (Drago- neszku, Vujasic), foști și viitori beneficiari răsfățați ai puterii burgheze.„Documentarul" lui Mâliusz — anchetă curajoasă care aruncă în aer atitea din prejudecățile și falsele iluzii ale unei epoci prea radioase — își peste decenii, rii angajate, toare pentru autorului ei prestigiu a literaturii maghiare din țara noastră — integrat atunci, în condițiile României anilor 1930— 1940, în cercul revistei „Korunk" de orientare progresistă, condusă de criticul Gaăl Gâbor. O carte care se recomandă, incontestabil, interesului cititorilor de astăzi.
Cornel REGMAN

păstrează și astăzi, valoarea unei mărtu- Este o carte edifica- concepțiile și poziția — personalitate de

Virgil VĂTĂȘIANU:

Pictura murală din nordul MoldoveiAlbumul recent publicat de EDITURA MERIDIANE se înscrie printre cele mai frumoase realizări ale acestei case a cărții cu reputație bine stabilită, atit prin selecția imaginilor, concludente pentru tema aleasă, reușite tehnic, din punctul de vedere al cadrajului și al coloritului, cît și prin textul datorat eruditului profesor clujean Virgil Vătășianu. Substanțială ca informație, de o concizie și de o claritate exemplare, plină de observații noi și de sugestii interesante. scrierea aceașta reprezintă o sinteză despre frumoasa pictură moldovenească, concentrind experiența unei întregi vieți de cercetare și cultivare a monumentelor.Expunerea — sistematică, fără a fi pedantă — nu neglijează nici una dintre discuțiile purtate în jurul numeroaselor probleme pe care a- ceastă manifestare majoră a creației românești le ridică. Dar. fo- losindu-le pe fiecare, și fără a polemiza. le situează critic. în raport cu propria opinie.Primul capitol, introductiv, conturează trăsăturile mari ale perioadei istorice care a dat naștere picturii murale la care ne referim și precizează raporturile acesteia cu arhitectura care-i servește de suport. Profesorul Vătășianu expune din nou cu acest prilej — cu o ri-

goare a respectării premisei determinismului tehnic — vechea sa ipoteză a preluării formelor arhitecturii de zid din aceea anterioară și parțial contemporană, de lemn. Fără a încerca o luare de poziție, trebuie totuși spus că mai ales argumentarea pe imagini, pe care autorul le-a ales cit mai concludente, ar convinge mai degrabă de existenta unei viziuni generale a spațiului. descinzind din viziunea spațială impusă de arhitectura de lemn, decît de preluarea directă a formelor arhitecturale executate în zidărie, din cele ale arhitecturii in lemn.în ceea ce privește pictura pro- priu-zisă, îi este dedicat al doilea capitol, cel mai masiv. Argumentat și cu ilustrații alb-negru. în capitolul parcurge întreaga is- a picturii murale moldove- de la origine și pînă la sfir- secolului al XVI-lea. fără să în dezvoltarea tîrzie și nici
text, torie nești șitul intre ... în formele de artă populară derivate. Cu o remarcabilă putere de sinteză, autorul trasează un cuprinzător cadru general istoric, tehnic și iconografic.Deosebit de fecunde sînt unele observații, exegeze sau sugestii ale profesorului clujean. Astfel, interpretarea ordonanței iconografice exterioare din prima jumătate a secolului al XVI-lea drept o expre

vor ale rile reace vor fi organizate pe diverse meridiane ale lumii, cuprinzînd o mare varietate de genuri și artiști : expoziții de etnografie și de artă populară, scoarțe, covoare populare românești și tapiserii contemporane, sculptură contemporană, măști

și schițe expoziții — „— , artiști, expoziția de sculptură Gheza Vida in Danemarca, artă naivă în unele țări din America de Sud, Africa și Asia. Nu vor lipsi nici participările la diferite competiții internaționale.Bucureștiul va găzdui, la rîndul său. cîteva expoziții de mare prestigiu cultural și artistic Mozaicuri antice și comori de artă din Tunisia, Ceramică irakiană, Arta egipteană veche, Portretul polonez. Expoziția de artă din colecțiile Galeriei de stat Tretiakov și Muzeul de stat rus, Artă plastică cehoslovacă din perioada 1918—1945, Expoziția de tapiserie veche franceză ca și Impresionismul francez (în proiecții), expoziții străine de pictură contemporană, expoziții de design și fotografii artistice ș.a. Multe dintre acestea vor fi prezentate și în alte orașe din tară, alături de expozițiile românești ce vor fi găzduite de muzee si de unele centre muncitorești.
Mircea DEAC

DISCUL cluzînd cîntece patriotice care s-au 
bucurat de succes la Festivalul 
cintecului ostășesc ediția ’74. Printre autori : George Grigoriu, Radu Șerban și alții.• Iubitorii muzicii populare ro
mânești vor putea asculta noi discuri cu Maria Ciobanu, Ana Piuaru, Nicolae Sabău, Ileana Să- răroiu, Benone Sinulescu, Ana 
Toma, se vor întîlni cu ansamblul „Maramureșul" din Baia Mare, cu virtuozi ai instrumentelor populare, vor putea aprecia verva sîrbelor muntenești, căldura „bătrîneștilor" din Bucovina, farmecul cîntecelor „Dintre Jiu și Olt"..,

Ce ne oferă Casa de discuri „Electrecord" In acest an 7 Pagini simfonice de Caudella, Enescu, Paul Constantinescu, Dumitru Bughici, Doru Popovici, Jodal Gabor, Kosma Matei tălmăcite de cele mai bune ansambluri simfonice din țară. Soprana Emilia Petrescu a realizat împreună cu formația „Concertino" cantate de Rameau și Pradas. Sînt așteptate cu interes discurile 12 șl 13 din seria „Istoria muzicii universale în exemple" semnată de Zeno Vancea, discuri în care se vorbește despre creațiile lui Schubert, Schumann și Mendelsohn Bartholdy. Ne atrage atenția o interesantă imprimare numită „Orgi istorice din România" cu muzică de Buxtehude, Bach. Va apărea și „Recitalul de sonate de Beethoven" oferit de violonista Silvia Marco- vici și pianistul Valentin Gheorghiu.
e In atenția „Electrecordului", ca în fiecare an (amintim că în 1974 au apărut 12 discuri cu tematică patriotică), vor fi imprimările corale destinate tineretului, cîntece despre patrie, despre muncă, despre marile șantiere ale țării. Chiar în aceste zile au plecat spre cluburile tineretului de pe tot întinsul țării peste 8000 de,discuri, cuprinzînd inspirate coruri precum : „Ani comuniști" de Gheorghe Dumitrescu, „Tinerețe, ani de frumusețe" de Vasile Timiș, „Cîntecul studențesc" de Laurcnțiu Profeta, „Comunist- student" de Vasile Donose, „Tineret utecist" de Radu Palladi.în curînd va apărea un disc in- Smaranda OȚEANU
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ROMANIA-FILM 
prezintă

O producție a Casei 
de filme trei

ZID UL
Scenariul: Dumitru Carabâț, 

Costache Ciubotaru; Regia: 
Constantin Vaenl; Imaginea: 
losif Demian ; Muzica : Corne
lia Tâutu; Decoruri: Vittorio 
Holtier; Costume: Lidia Luludis.

Cu: GhCorghe Dinicâ. <

J I
I
* 
*

_______   Jdls. |

Cu: GhCorghe Dinicâ, Ga- > 
briei OseciuC, Victor Rebengluc, ț 
Cornelia Pavlovicl, Mitică Po- t 
pescu, Nicolae Radu, George J 
Mihăiță, Constantin Vaenl, Ttieo ț 
Partisch.

Film realizat în studiourile . 
centrului de producție cinema- ) 
tografică „București

O Nu sînt uitați nici discofilii care preferă muzica ușoară. Sint prezente : orchestra de estradă a Radioteleviziunii dirijată de Sile Dinicu, formațiile „Roșu și Negru", „F.F.N.", „Phoenix", „Mondial", „Progresiv TM“, alături de soliști ca Aurelian Andreescu, Mihai Constantinescu, Cornel Constanti- niu, Mihaela Mihai, Olimpia Pan- ciu, Margareta Pîslaru, Marina Voica și alții. Va apărea discul „Mamaia ’74", iar Aura Urziceanu va semna un L.P. alături de orchestra ,;Electrecord“ șb, dirijorul Ron Rully. Melodii din creația românească, șlagăre de circulație internațională, muzică folk, romanțe... Un repertoriu foarte variat pe care-1 dorim realizat în optime condiții.

sie directă a doctrinei politice a lui Petru Rareș, determinată de motivații specifice ale acestei personalități istorice, constituie un pas fundamental pentru înțelegerea valorii de limbaj general al picturii murale moldovenești. în stare să redea sub haina iconografiei bizantine întreaga viață feudală moldovenească. cu tendințele și ideile ei diferite și uneori contradictorii.La fel de fecundă — cu valoare de prolegomenă — este și incizia în dezvoltarea cantitativă și calitativă a tendinței in pictura murală moldovenească. Și în acest caz se pun temeiuri pentru descoperirea unui întreg „repertoriu de semne" specific — dacă vrem să folosim un concept la modă — simptom al unei înnoiri estetice si artistice din momentele respective.în ansamblu, albumul profesorului Virgil Vătășianu, cu bogata și frumoasa ilustrație. în mod fericit realizată în tehnica offset, constituie o remarcabilă realizare. Este, deopotrivă, un ghid pentru marele public, material de reflecție bogată și rodnică pentru specialiști și cunoscători, substanțială introducere pentru străinul amator de artă care dorește să se apropie de comorile spirituale ale poporului nostru.
Radu FEORESCU

miza lor filozofică (integrată în destine și în conflicte, și nu doar formulată în declarații de principiu) e săracă sub raportul încărcăturii de idei originale. Angajarea socială, pasiunea politică a creatorilor se manifestă, adeseori, cu timiditate. După părerea mea, substratul acestei timidități îl constituie, de cele mai multe ori, insuficienta cunoaștere a vieții. Or, niciunde ca în filme, ceea ce ne-am obișnuit să numim „necunoașterea vieții" nu este mai bătătoare la ochi. Nu e vorba, evident, de cunoașterea minim-necesară a mediului și a oamenilor cărora vrem să le dăm viață pe ecran, ci de acea trăire inlăuntrul evenimentelor, de implicarea creatorului — scenarist și regizor — în conflictele și fenomenele epocii sale. Ciți dintre noi, dorind să realizăm un film „de actualitate", am petrecut o lună, două, trei intre eroii reali ai actualității, am revenit în alte anotimpuri, ne-am împrietenit cu marea colectivitate a unui șantier, de pildă 7 Este aproape jenant că repeți lucruri îndeobște cunoscute, spuse și răsspuse, dar eu nu văd venind mult așteptatul salt calitativ decît de la acei realizatori care vor căuta în realitate nu doar decorul pentru o poveste concepută „la rece" (sau chiar la cald...), ci substanța vie, ideile cărora intenționează să le dea aura artei superioare și durabile. Cu pasiune politică !
— Nu numai filmul de actua

litate, dar 
presupune 
un ascuțit— Nici nu se ceasta constă, de altfel, de fond dintre „superproducțiile" care mizează exclusiv pe spectaculosul exterior și filmele care-și propun să șe ridice la nivelul unei meditații a- supra istoriei. în această categorie din urmă se înscrie Epopeea Națională — a cărei realizare reprezintă una dintre ambițiile majore ale cinematografiei noastre (a fost și ambiția, din păcate nematerializată, a multora dintre înaintașii noștri întru ale artei, în perioada redeșteptării conștiinței naționale). Este evident 

că o asemenea lucrare-' nu poate fi

Epo- mulți para- cine-

și evocarea istorică 
pasiune politică și 

spirit contemporan.poate altfel — în a- deosebirea

a unuia singur : la înfăptuirea peii concură și vor concura realizatori. Și totuși, oricît de doxal ar părea, această Epopee matografică este de neconceput fărăo unitate a ei, interioară — cu toată diversitatea de stiluri și mijloace prin care urmează a fi realizată. O unitate care presupune pasiune politică. o maximă seriozitate artistică, o profundă meditație asupra destinului nostru istoric, de atitea ori vitreg, și care abia azi își dezvăluie multiplele lui semnificații.
— Epopeea cinematografică 

națională înmănunchează cîteva 
realizări prestigioase, filme care • 
s-au bucurat de un larg ecou. 
Care sint, după opinia dv., per
spectivele și condițiile împlinirii 
ei prin noi opere de înaltă ți
nută, care să contribuie la edu
carea patriotică, revoluționară a 
spectatorilor, a tinerei genera
ții ?— Cred că se impune, în continuare, o alegere riguroasă a personali- , taților și a momentelor istorice care urmează a fi evocate cu prioritate. In același timp, trebuie să preîntîm- pinăm, cu egală rigoare, abordarea facilă, superficială a subiectelor istorice, tentația spectaculosului în sine, ca și anumite semne de „oboseală" care au început să apară și în acest domeniu. Filmul istoric fără încercarea creatorului (sau a creatorilor) de a gîndi original a- supra unor fapte, oameni si intîm- plări trecute nu poate duce decît la prezentarea pur și simplu a u- nor dueluri cu spade și ciocniri călare. care — chiar dacă sint realizate cu virtuozitate — sînt urmă plictisitoare, văduvite ce rezonantă în conștiințe, o actualizare forțată, care mirajul artistic și. implicit, convingere a peliculei. Faptul ideea de independență națională străbate, ca un fir roșu, toate momentele importante ale istoriei noastre — și acest fapt constituie de altfel justificarea filozofică și estetică a dificilei întreprinderi de a realiza o epopee cinematografică — nu înseamnă. firește. că înaintașii noștri au gîndit istoria (și prezentul lor) în termenii în care-i gîn- dim noi astăzi 1 Viziunea marxistă

pină la de ori- Sau la distruge forța de' că

asupra veacului al 15-lea, de pildă, nu înseamnă sub nici o formă că eroii, marile personalități ale acelei epoci ar fi fost... marxiști — cum, uneori, văzînd anumite filme. îți ' vine să crezi... Trebuie să fim foarte atenți la autenticitatea stituirii istoriei, noastre într-un pentru a le putea conferi puterea de persuasiune a artei ; același lucru este valabil și în cazul unor filme care mizează pe aventură și costume — in dauna pregnantei acelor idei nobile care justifică, în concepția noastră, un film istoric....Ar fi multe aspecte care ar merita analizate — ne-a declarat, în încheierea interviului. Titus Po- povici. referindu-se din nou la răspunderile care revin cinematografiei în lumina Programului partidului nostru. Interlocutorul a insistat a- supra responsabilității politice, militante a sențială nesc.„Cred batem ... __ _______ ________de la îndatoririle noastre față de public, față de societate, problemele actuale și stringente ale creației cinematografice. N-ar fi, poate, lipsit de interes să organizăm, în cadrul Asociației cineaștilor, „premiere" speciale ale filmelor românești, în prezența și a altor realizatori — scenariști, regizori, operatori, actori, plus, cel puțin în număr egal, oameni din public, pasionați ai filmului, și există destui... Cred că în acest context (în care să nu funcționeze în mod unilateral simpatiile sau antipatiile reciproce dintre „creatori", sau dintre creatori în bloc și critica de specialitate, tot în bloc, cum s-a mai în- tîmplat uneori) am putea asista Ia o dezbatere mai obiectivă a filmelor noastre. Și dacă acest sistem — a- ceastă nevoie pe care o aveau, pe vremuri, înaintași ai noștri întru ale culturii, de a-și citi lucrările unul altuia, de a-și scrie, de a căuta împreună soluții în momentele de impas ale vreunuia dintre ei — ar deveni, în cadrul ACIN, o metodă de lucru, activitatea fiecăruia dintre noi și cinematografia noastră în ansamblul ei n-ar avea decît de cîștigat".
D. COSTIN |

recon-îmbrăcînd ideile veșmlnt adecvat,

cineaștilor, ca o condiție e- a maturizării filmului româ- spunînd în continuare : că ar trebui să dezmăț la obiect, pornind
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COMUNICAT COMUN 
cu privire la vizita în Republica Socialistă România a 

ministrului afacerilor externe al Republicii Portugalia, 

Mario SoaresLa Invitația ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Portugalia, Mario Soares, împreună cu doamna Soares, a făcut o vizită oficială in România în zilele de 3—6 ianuarie 1975.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit pe ministrul afacerilor externe al Portugaliei, Mario Soares, cu care a avut o convorbire. Cu acest prilej, ministrul portughez al afacerilor externe a transmis președintelui Republicii Socialiste România un salut cordial din partea președintelui Republicii Portugalia.Mulțumind pentru salut, președintele Nicolae Ceaușescu a transmis, la rîndul său, un salut amical președintelui Republicii Portugalia, Francisco da Costa Gomes.. A fost evidențiată cu satisfacție evoluția pozitivă a relațiilor româ- no-portugheze și s-a exprimat dorința amplificării acestora pe multiple planuri, în interesul celor două popoare, al cooperării în Europa și înțelegerii internaționale.în acest context a fost subliniată necesitatea Întăririi unității tuturor forțelor revoluționare, democratice și populare, pe plan național și internațional, în lupta pentru consolidarea cursului spre destindere și instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.Ministrul portughez al afacerilor externe a avut convorbiri cu ministrul afacerilor externe român, George Macovescu.Mario Soares, ministrul afacerilor externe al Republicii Portugalia, a depus o coroană de flori Ia Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism ; împreună cu persoanele care-1 însoțesc, a vizitat unele obiective de interes cultural și turistic din București și județul Brașov.Convorbirile dintre miniștrii afacerilor externe ai celor două țări s-au desfășurat intr-o atmosferă de cordialitate și încredere prietenească. Convorbirile au evidențiat identitatea sau apropierea punctelor de vedere ale celor două guverne asupra ansamblului problemelor discutate.Animați de dorința și interesul comun de a promova o mai mare apropiere intre România și Portugalia, cei doi miniștri de externe au exprimat hotărîrea guvernelor lor de a promova dezvoltarea multilaterală a relațiilor de prietenie și colaborare dintre poporul român și poporul portughez, convinși fiind că o cooperare largă între Republica Socialistă România și Republica Portugalia corespunde atit intereselor popoarelor român și portughez, cit și cauzei plăcii și colaborării internaționale.A fost exprimată, de ambele părți, satisfacția pentru reluarea relațiilor diplomatice între România și Portugalia și deschiderea misiunilor diplomatice de la București și Lisabona. S-a constatat că, în timpul scurt care s-a scurs de la reluarea relațiilor diplomatice româno-por- tugheze, s-au obținut progrese și au fost create premise favorabile pentru dezvoltarea unei colaborări fructuoase între cele două țări în domeniile economic, cultural-științlfic, turistic etc.Exprimînd dorința guvernelor lor de a dezvolta tot mai mult schimburile comerciale și a pune bazele unei largi cooperări economice, cei doi miniștri au convenit ca apropiata sesiune a Comisiei mixte româno-por- tugheze să aibă loc la Lisabona, in cel mai scurt timp, și să se înceapă negocierea unui nou acord comercial 
și a unui acord de colaborare și coo- , perare economică, industrială și teh- nico-științifică pe termen lung.Analizînd posibilitățile largi ce există pentru dezvoltarea relațiilor și

schimburilor cultural-științifice dintre cele două țări, favorizate de afinitatea de limbă, cultură și origine latină, cei doi miniștri de externe au semnat un acord de colaborare culturală și științifică.De asemenea, a fost-semnată o înțelegere privind acordarea reciprocă de facilități în domeniul vizelor.în dorința de a lărgi cadrul juridic al relațiilor bilaterale, cei doi miniștri au convenit asupra utilității încheierii șl altor acorduri, în special în domeniile : transporturi aeriene, navigație maritimă, transporturi rutiere, turism.Ministrul afacerilor externe al Portugaliei a informat partea română asupra măsurilor adoptate de guvernul portughez în legătură cu decolonizarea, pe baza recunoașterii dreptului popoarelor din Mozambic, Angola și din alte teritorii in care se află Încă administrație portugheză la autodeterminare și independență.Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România a dat o înaltă apreciere politicii guvernului Republicii Portugalia de soluționare deplină a problemei coloniale, politică ce se bucură de înțelegerea și sprijinul popoarelor care se pronunță pentru lichidarea colonialismului și asupririi străine.Examinînd principalele probleme internaționale actuale de interes comun, cei doi miniștri au reliefat cu satisfacție pașii înregistrați pe calea destinderii în relațiile internaționale. El au subliniat că trăsătura de bază a epocii noastre o constituie afirmarea voinței popoarelor de a trăi liber, de a așeza la baza relațiilor interstatale principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în . treburile interne, a- vantajului reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, respectul dreptului fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea economică și socială corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din afară.Ambele părți au fost de acord în a aprecia că rezolvarea marilor probleme care preocupă azi omenirea, democratizarea vieții internaționale se pot asigura numai cu participarea tuturor țărilor lumii, indiferent de mărimea lor, de sistemul social- politic sau de nivelul lor de dezvoltare.în convorbiri, un loc importaht a fost acordat problemelor securității și cooperării in Europa. Apreciind ca pozitive rezultatele obținute în desfășurarea, pînă acum, a celor două faze ale lucrărilor Conferinței general-europene, părțile consideră că s-a creat, pentru prima dată, posibilitatea ca statele din Europa să discute, pe baza deplinei egalități, problemele majore de care depind securitatea și pacea continentului. A fost exprimată necesitatea de ar. se' depune eforturi susținute,: conjugate, cu ale celorlalte-’țări participante;1 pentru încheierea cu succes a fazei in curs, pentru a asigura convocarea celei de-a treia faze a conferinței la- o dată cît mai apropiată și la nivelul cel mai inalt. Miniștrii au subliniat hotărîrea guvernelor lor de a colabora la elaborarea unor documente cît mai complete, care să creeze o bază trainică și o largă perspectivă relațiilor de cooperare multilaterală între toate țările continentului, să ofere garanții depline împotriva folosirii forței sau amenințării cu forța în raporturile dintre state, să asigure continuitatea procesului de destindere ți consolidare a securității în Europa.Referitor la situația din Orientul Apropiat, cei doi miniștri au fost de acord că o pace justă și trainică in această zonă poate fi realizată prin retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, prin respectarea suveranității naționale șl a integrității teritoriale a fiecărui stat din regiune, prin rezolvarea corespunzătoare a problemei poporu

lui palestinean, al cărui reprezentant unic este Organizația de Eliberare a Palestinei, pornindu-se de la recunoașterea dreptului său de a-și organiza viața de sine stătător, corespunzător intereselor naționale, inclusiv de a-și constitui un stat independent. Ei s-au pronunțat, de asemenea, în favoarea reluării lucrărilor Conferinței de la Geneva, în timpul cel mai scurt, cu participarea tuturor părților interesate.în ceea ce privește situația din Cipru, cei doi miniștri s-au pronunțat în mod ferm pentru soluționarea problemei pe cale politică, pentru integritatea și suveranitatea Ciprului.Părțile au apreciat că în problema dezarmării generale, și în primul rind a dezarmării nucleare, este imperios necesar să se acționeze cu hotărire și consecventă pentru încetarea cursei înarmărilor, pentru înfăptuirea unui program real de dezarmare. Miniștrii de externe au subliniat, totodată, avantajele pe care le-ar reprezenta pentru întreaga lume dirijarea in scopuri pașnice, îndeosebi in folosul țărilor în curs de dezvoltare, a variatelor resurse umane și materiale folosite astăzi in cursa înarmărilor.Cei doi miniștri au subliniat cursul pozitiv pe care-1 înregistrează lupta de eliberare națională din teritoriile' care se mai află încă sub dominația străină și au exprimat convingerea guvernelor lor că trebuie depuse încă eforturi pentru a se pune capăt colonialismului, oricăror forme de exploatare a unui popor de către altul, pentru lichidarea definitivă a politicii de discriminare rasială, pentru instaurarea unor relații democratice intre toate popoarele, indiferent de rasă sau culoare.> Ambele părți au fost de acord că una din problemele majore actuale care pune în primejdie pacea și securitatea popoarelor este decalajul, care s-a accentuat, intre țările dezvoltate și țările in curs de dezvoltare. Ținind cont de specificul țărilor lor de state in curs de dezvoltare, cei doi miniștri au exprimat convingerea guvernelor lor că este imperios necesară lichidarea subdezvoltării, a- doptarea unor măsuri eficace, care să asigure progresul economico-so- cial mai rapid al țărilor rămase în urmă și să favorizeze instaurarea unei noi ordini politice și economice pe plan mondial, democratizarea relațiilor internaționale. elaborarea unor noi norme de drept internațional, corespunzătoare schimbărilor produse in lumea contemporană.A fost, de asemenea, subliniată importanta pe care Republica Socialistă România și Republica Portugalia o acordă întăririi și creșterii rolului Organizației Națiunilor Unite, în acest spirit, miniștrii au exprimat (hotărârea guvernelor, lor de a .spri- jini aplicarea, prin toate mijloacele, a rezoluției inițiate' de România șt adoptată de cea de-a XXIX-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite privind creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, in dezvoltarea cooperării intre toate națiunile, în promovarea normelor dreptului Internațional în relațiile dintre state.Apreciind ca rodnic schimbul de păreri, prilejuit de vizita oficială în România a ministrului de externe al Portugaliei, părțile au reliefat importanța intensificării contactelor și consultărilor, la toate nivelurile, subliniind că acestea contribuie atit la dezvoltarea înțelegerii reciproce dintre România și Portugalia, cît și la intărirea cauzei păcii, prieteniei și colaborării între state.Ministrul afacerilor externe al Portugaliei, Mario Soares, a invitat pe ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, să efectueze o vizită oficială în Portugalia. Invitația a fost acceptată cu plăcere.
Semnarea unor acorduri româno-porfughezeLuni la amiază s-au încheiat convorbirile oficiale dintre George Macovescu. ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, și Mario Soares, ministrul afacerilor externe al Republicii Portugalia, consacrate relațiilor bilaterale și u- nor probleme internaționale de interes comun.Au participat oficialitățile române Si portugheze prezente la precedentele convorbiri.

★în aceeași zi. George Macovescu și Mario Soares au semnat Acordul de colaborare culturală și științifică între guvernele Republicii Socialiste România ii Republicii Portugalia.

Acordul are menirea să favorizeze dezvoltarea cooperării între instituțiile științifice, de cercetări și «universitare din cele două \țări prin vizite reciproce de specialiști, schimburi de cărți și publicații, burse de studii și specializare, precum și promovarea cooperării in domeniul literaturii. teatrului, muzicii, cinematografiei.Cei doi miniștri au semnat, totodată. o înțelegere intre guvernele României și Portugaliei privind acordarea reciprocă de facilități în domeniul vizelor.La semnare au asistat Octavian Groza, prim-vicepreședinte al Con

siliului Național pentru Știință și Tehnologie, ministru secretar de stat, Io.n Dodu Bălan, vicepreședinte al, Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe. Traian Pop. adjunct al ministrului educației și învățămîntului. Marin Iliescu, ambasadorul țării noastre la Lisabona. funcționari superiori din M.A.E.Au fost, de asemenea, de față persoanele oficiale care îl însoțesc pe ministrul portughez în vizita în țara noastră, precum și Luis Quartin. însărcinat cu afaceri a.i. al Portugaliei in România.
Conferință de presăLa sfîrșitul vizitei de trei zile pe care ministrul afacerilor externe al Portugaliei, Mario Soares, a făcut-o în România, luni a fost organizată la București o conferință de presă, la care au luat parte reprezentanți ai presei și Radioteleviziunii române, precum și corespondenți al presei străine. Ministrul de externe portughez și-a exprimat satisfacția și totodată mulțumirile pentru cinstea ce i s-a făcut de a fi primit de președin-’ tele României, Nicolae Ceaușescu. în cursul actualei mele vizite in România, a subliniat el, nu numai ca reprezentant al guvernului, ci și în calitate de secretar - general al Partidului Socialist Portughez, am avut un schimb fructuos de vederi cu președintele României, Nicolae Ceaușescu. Pot spune că ra-, porturile dintre partidele și țările noastre sînt excelente. Ministrul portughez a amintit că in Ultima perioadă a avut loc un schimb reciproc de delegații intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Portughez. Răspunzînd unei întrebări, ministrul portughez a apreciat drept rodnică vizita sa la București, documentele semnate cu ministrul afacerilor externe al României constituind noi pași importanți pe calea dezvoltării și diversificării pe mai departe a relațiilor româno-portugheze. El a subliniat. totodată, că România a fost prima țară socialistă care a restabilit relațiile diplomatice cu noul guvern portughez.La o altă întrebare, Mario Soares a precizat că Portugalia întreține în prezent relații diplomatice cu aproa

pe toate țările socialiste, cu țările a- fricane și cU alte state ale lumii, raporturi pe care țara sa le întemeiază pe principiul neamestecului in treburile interne ale altui stat.Răspunzînd unei întrebări privind politica de decolonizare dusă de actualul guvern al Portugaliei, ministrul portughez a arătat că țara sa a recunoscut dreptul tuturor popoarelor la autodeterminare, pină la independenta deplină, și că in acest cadru au fost stabilite în ultimul timp contacte directe cu mișcările de eliberare din fostul sistem colonial portughez, in vederea încetării focului și stabilirii unei păci trainice. Problemele decolonizării sînt tratate de o comisie condusă de președintele Republicii.Pronunțindu-se pentru Încheierea cit mai grabnică și cu rezultate fructuoase a Conferinței general-europene pentru securitate și cooperare. Mario Soares a arătat că in timpul discuțiilor pe care le-a avut în România, în această problemă, a găsit puncte

de vedere Identice. Relevînd rolul important ce revine țărilor mici și mijlocii în realizarea securității europene. Mario Soares a apreciat că Portugalia, prin poziția sa geografică favorabilă, are de jucat un rol important in apropierea popoarelor. Linia fundamentală a politicii noastre externe, a spus el, o constituie apărarea independentei noastre naționale. în aceste condiții, considerăm că Portugalia trebuie să participe în mod activ la lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Ministrul portughez s-a referit apoi la politica internă a guvernului îndreptată spre democratizarea aparatului legislativ și de stat șl pentru asigurarea unei stabilități economice interne. El a precizat, totodată, că Portugalia se află în fața alegerilor generale, în luna martie urmind să fie aleasă o nouă adunare constituantă, care va da tării o nouă constituție.
Plecarea din CapitalăLuni după-amlază. ministrul afacerilor externe al Republicii Portugalia. Mario Soares, și-a încheiat vizita oficială întreprinsă in tara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a. fost salutat de George Macovescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Româ

nia. Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe. Marin Iliescu. ambasadorul tării noastre la Lisabona. funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.A fost prezent Luis Quartin, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Portugaliei la București. (Agerpres)

PAGINA 5

R. D. GERMANĂ

Preocupări pentru folosirea
raționalăPotrivit unor evaluări recente, economia națională a R. D. Germane consumă în fiecare zi 17 000 tone laminate de oțel, mii și mii tone cărbune brun. 45 000 tone petrol. 27 000 tone ciment. 220 milioane ki- lowați/ore energie e- lectrică etc. Si. desigur. cerințele de materii prime și materiale cresc concomitent cu sporirea producției. Ca atare, lărgirea bazei proprii, de materii prime, precum și folosirea rațională și cu cea mai înaltă eficientă a fondurilor si resurselor materiale disponibile constituie cerințe de cea mai mare importantă.Cea de-a 13-a plenară a C.C. al P.S.U.G. a plasat problema folosirii raționale a materiilor prime și materialelor în centrul preocupărilor pentru asigurarea creșterii într-un ritm înalt si stabil a economiei naționale. S-a apreciat că succesele obținute în ultimii ani au fost determinate într-o măsură hotări- toare de folosirea cu simt gospodăresc a materialelor si energiei ; de pildă, s-a obținut o reducere a- nuală a consumului specific de energie cu 2,3 la sută, față de 1,8 pînă la 2 la sută, cît se prevăzuse inițial, în același timp, consumul de oteluri laminate a înregistrat o diminuare de 4.2 la sută, realizîndu-se o economie de 380 mii tone otel.în prezent. în multe întreprinderi sînt

a materiilor prime6upuse unor minuțioase analize costurile materiale ale fiecărui produs. în urma cărora se prescrie o severă ..cură de slăbire" la o serie de piese pentru subansambluri sau produse. Astfel, la uzina de mașini agricole din Neustadt costurile materiale la o importantă grupă de piese au fost reduse cu 37
CORESPONDENȚA 

DIN BERLIN

la sută, iar la un a- gregat de la uzina de construcții metalice din Dresda s-a obținut chiar o reducere de 65 la sută. Un remarcabil succes a înscris la capitolul economisirii de materii prime și materiale colectivul uzinei de cabluri din Berlin. Aici a fost elaborat un nou tip de cablu care permite 10 800 convorbiri telefonice simultane la distantă (cu mult mai multe decît s-a realizat pînă acum), folo- sindu-se însă în fabricația lor aceeași' cantitate de cupru. Tot la' această uzină au fost introduse în fabricație cabluri, pentru curent electric de 110 kilovolți, care au o greutate de cinci tone pe kildmetru, în timp ce vechiul produs similar avea o greutate de 12 tone.Bătălia dusă în a- cest sens, înscrisă ca unul din principalele puncte în întrecerea socialistă, dă la iveală numeroase inițiati

ve și cunoaște forme tot mai înalte de organizare. Astfel, cerința gospodăririi rationale a materiilor prime și materialelor a generat un complex de preocupări interdependente. Citeva e- xemple. Camera pentru tehnică a R. D. Germane (organizație a inginerilor) a inițiat cursuri fără frecventă pentru analiza costurilor materiale de producție. Pînă acum au absolvit aceste cursuri speciale peste 3 000 de ingineri. Institutul pentru construcții mecanice din Dresda a pus la punct un sistem informațional care înmagazinează 400 000 de indicatori Pentru diferite domenii de folosire judicioasă a materialelor. în prezent. 400 de întreprinderi din R.D.G. folosesc acest sistem informațional. La rîndul lor. inginerii constructori din Berlin au elaborat un catalog pentru folosirea rațională a materiilor prime si materialelor în industria construcțiilor de locuințe.Succesele dobindite pînă acum si noile măsuri și initiative întreprinse ilustrează amploarea cu care se desfășoară în R. D. Germană lupta pentru folosirea cu chibzuință a materiilor prime și materialelor, imperativ economic de stringentă actualitate pe meridianele întregii lumi.
C. VARVARA

„ERA SOCIALISTĂ"
Nr. 1/1975în deschidere este publicat Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, jâlft^ptlcii și.cchi- , tății socialiste. în- continuare, este inserat articolul„Mâiiit'gș țar e. a ’puterii unice și suverane a , poporului. Sint publicate apoi articolele : Anul 1975 — o nouă treaptă de dezvoltare a României socialiste de DANA VOINEA . și LIVIU MELINTE ; Organizațiile de partid — factor dinamizator al noului, al progresului multilateral de ION SÎRBU ; Politica de acumulare și egalizarea nive-1 iului de dezvoltare al țărilor socialiste de AUREL NEGUCIOIU ; Ce așteaptă omul de știință de la filozof de CAROL WITTENBERGER. La rubrica DEZBATERI sînt inserate intervențiile particinantilor la discuția pe tema Rolul științei în viața socială (II). Articolul Politica Partidului Comunist Român în problema

națională de IONEL NICOLAE este publicat la rubrica . CONSULTAȚII. La rubrica ȘTIINȚA—ÎNV AȚAMÎNT. IULIAN DRĂCEA semnează■ articolul Un învățământ superior agronomic puternic ancorat în producție și cercetare.La rubrica DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCA MONDIALA sînt inserate textul prescurtat al raportului lui ENRICO BERLINGUER în vederea pregătirii celui de-al XlV-lea Congres al Partidului Comunist Italian, intitulat Linia și propunerile comuniștilor pentru a ieși din criză și a edifica o Italie nouă, și articolul R. D. Vietnam : Coordonate ale reconstrucției și dezvoltării de EMIL GEORGESCU. Revista mai cuprinde rubricile obișnuite : VIAȚA INTERNAȚIONALA, CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII, REVISTA REVISTELOR.
vremea
Timpul probabil pentru 8, 9 și 10 Ianuarie. în țară : Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații locale mai frecvente în nordul țării. Vînt moderat, cu inten-.

sificări locale. Temperatura tn scădere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 6 și plus 4 grade, iar maximele între minus 2 și plus 6 grade, izolat mai ridicate în prima zi. în București : Vremea se menține caldă în prima parte a intervalului, apoi în răcire ușoară. Cerul va fi temporar noros, favorabil precipitațiilor slabe. Vint moderat.
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Campionatul mondial universitar
Azi, meciuri importante pentru evoluția întrecerilor din 
semifinale : România-PoloîȚia, R-F. Germania-Cehoslovacia, 

U.R.S.S.-Spania și lugoslavia-BulgariaIAȘI (Prin telefon de la Ion Dumi- triu). — Campionatul mondial universitar de handbal masculin iși încheie azi meciurile preliminare. Aici, la Iași, meciul România—Polonia — veritabil derbi ai grupei C — suscită un mare interes chiar dacă ambele echipe și-au asigurat deja calificarea în seriile semifinale. Dar rezultatul direct dintre cele două echipe va conta la alcătuirea clasamentului definitiv al grupelor semifinale și de aceea este ușor de presupus cită importantă acordă jucătorii și antrenorii respectivi, ca să nu mai vorbim de entuziaștii și foarte numeroșii amatori de sport din Iași, întilnirii de astă-seară. Handbaliștii noștri au prima șansă, evoluția din cele două meciuri precedente (reamintim: 30—9 cu Franța și 30—8 cu Agronomia Iași) constituind un argument în acest sens. Ceea ce rămîne de făcut este ca întregul lot să se angajeze cu mai multă ambiție pentru obținerea victoriei. Observația vizează in special pe unii dintre jucătorii consacrați. care, cum remarcau și antrenorii e- chipei noastre, și-au cam menajat forțele.Selecționata universitară a Poloniei prestează un ioc eficace (duminică a învins Franța cu 27—13), bazîndu-se pe o apărare foarte energică și pe un portar de talia lui Andrzej Szymczak, titular pe acest post în reprezentativa Poloniei, ocupantă a locului IV la campionatul mondial de anul trecut.Reamintim că televiziunea va

transmite repriza a doua cu începere de la ora 19.
irîn celelalte grupe, programul este următorul : grupa A (la Cluj-Napo- ca) : Tunisia — Universitatea Cluj- Napoca, R.F. Germania — Cehoslovacia ; gruoa B (la Galați) : Italia — C.S.U. Galați, U.R.S.S. — Spania ; grupa D (la .Timișoara) : Japonia — Politehnica Timișoara și Iugoslavia — Bulgaria.

Handbal

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Mulțumesc cordial Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ

nia, poporului român și dumneavoastră personal pentru salutările și 
urările transmise cu prilejul aniversării zilei mele de naștere.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie și 
colaborare multilaterală existente între țările noastre se vor dezvolta 
în continuare cu succes, în avantajul ambelor noastre popoare, al cauzei 
socialismului și păcii.

Folosesc acest prilej pentru a vă transmite, la rîndul meu, urări 
cordiale de succese în activitatea dumneavoastră politică și de stat, pre
cum și prosperitate personală.

HENRYK JABLONSKI
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polona

Excelenței Sale '
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Am fost mișcat de conținutul mesajului dumneavoastră și de bunele 

urări pe care mi le-ați adresat cu prilejul celei de-a 14-a aniversări a 
independenței țării mele. Exprimîndu-vă sincerele mele mulțumiri, sînt 
bucuros să vă adresez dumneavoastră și poporului român urările mele 
călduroase de fericire și prosperitate.

Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurările înaltei mele con- 
slderațiuni.

MOKTAR OULD DADDAH
Președintele

Republicii Islamice Mauritania

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, în numele meu personal, al locuitorilor din orașul 
Darwin și al poporului australian, mulțumirile noastre cele mai sincere 
pentru amabilul dumneavoastră mesaj de compasiune, care a fost mult 
apreciat de către toți cei afectați.

JOHN R. KERR
guvernator general al Australiei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

„ Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Sîntem profund mișcați de sentimentele dumneavoastră de compa
siune privind tragicele pierderi de vieți omenești și pagubele materiale 
provocate de cutremurul de pămînt devastator „care s-a abătut asupra 
regiunii de nord a Pakistanului.

Vă rugăm să acceptați, în numele 
sincera noastră prețuire și gratitudine

FAZAL ELAHI CHAUDHRY
Președintele

Republicii Islamice Pakistan

nostru și al poporului pakistanez, 
pentru acest gest prietenesc.

ZULFIKAR ALI BHUTTO
Primul ministru

al Republicii Islamice Pakistan

Cronica zilei
Vizita unei delegații militare 

din ZairLa București a sosit, luni după- amiază, o delegație a Forțelor armate ale Republicii Zair, condusă de generalul de corp de armată Bum- ba Moaso Djogi, căpitan-general al Forțelor armate zaireze, care va face o vizită oficială în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost intimpinați de generalul-colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și «șef al Marelui Stat Major, de generali și ofițeri superiori.Au fost de față Bokingi Embeyolo, ambasadorul Republicii Zair la București, și membri ai ambasadei.In după-amiaza aceleiași zile, delegația militară zaireză a depus o coroană de flori la Monumentul e- roilor patriei din Capitală.

Luni, delegația Forțelor armate zaireze a făcut, de asemenea, o vizită protocolară la Ministerul Apărării Naționale, unde a avut convorbiri cu general-colonel Ion Co- man, prim-adjunct al ministrului a- părării naționale și șef al Marelui Stat Major.La convorbiri a luat parte ambasadorul Republicii Zair la București.
*Luni a plecat în Irak, Ion Ce- terc'ni. președintele Consiliului Legislativ. care efectuează o vizită in această tară, la . invitația președintelui Biroului juridic al Consiliului Comandamentului Revoluției.La plecare au fost prezenti ambasadorul Republicii Irak la București, Ahmad Hussein Al-Samarai. si reprezentanți ai Consiliului Legislativ.

TENIS „Circuitul României"
De mîine, Brăila găzduiește primul dintre cele opt turneeBRĂILA (Prin telefon de la Enache Traian). La Brăila, miercuri. 8 ianuarie, va începe primul dintre cele opt turnee ale „Circuitului României", formulă competițională nouă, organizată experimental in opt orașe ale tării. Brăilenii au primit cu mult interes vestea organizării turneului, pînă ieri fiind difuzate aproape 5 000 bilete pentru partidele care vor avea loc în zilele de 8, 9, 10. 11, și 12 ianuarie în sala sporturilor din, strada George Enescu. în oraș au și sosit luni cițiva dintre cei mai cunoscuți tenismani — Toma Ovici, Dumitru Hărădău, Traian Marcu. Mihai Tăbăraș — componenți ai lotului român pentru „Cupa Davis", precum șt Ionel Sântei, Sever Mureșan, Viorel Soti-

riu, Constantin Popovici, Bebe Almă- jan, Mihai Rusu, Dan Nemeș. Petre Mărmureanu, Iosif Kerekeș. în cursul zilei de azi vă sosi din R.D. Germană campionul acestei țări.' tinărul Em- mrich. Jucătorii noștri sînt însoțiți de antrenorul emerit Gheorghe Cob- zuc, căpitanul nejucător al echipei pentru „Cupa Davis". Ca arbitru nrincipal va oficia Florea Tănase. Startul competiției se va da miercuri, la ora 14.în încheiere, remarcăm că turneul este patronat de întreprinderea de construcții-montaj Brăila, in a cărei asociație sportivă, „Constructorul", funcționează o secție de tenis cu 300 de jucători.
ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Turneul internațional masculin de handbal desfășurat la Freiburg (R.F. Germania) a fost cîștigat de combinata cluburilor bucureștene Steaua și Dinamo, oare a terminat neînvinsă competiția, totalizind 3 puncte. Pe locurile următoare s-au clasat echipele vest-germane V.f.L. Gunjmers- bach — 2 puncte și S.G. Koendringen Teningen — 1 punct.în partida decisivă, urmărită de peste 2 000 de spectatori, handbaliștii români au intiln.it redutabila formație V.f.L. Gummersbach, rea' „Cupei campionilor cu care au terminat 6—6.

rla un turneu internațional desfășurat la Rostock (R.D. Germană). Competiția a fost ciștigată de S.C. Empor Rostock — 8 puncte, urmată de Skoda Plsen — 5 puncte.
Fotbal

la

deținătoa- europeni", egalitate :

Luni, in ternațional de la Tel și României au terminat Ia egalitate : 1—1. R.F. Germania n-a putut învinge echipa Norvegiei, întîlnirea incheindu-se cu rezultatul de 0—0.
ultima zi a turneului înde fotbal pentru juniori Aviv, echipele Israelului

★Echipa cehoslovacăSkoda Plsen, viitoarea ___ ________formației Steaua București în „Cupa campionilor europeni", a participathandbalde adversară a
Derbiul campionatului spaniol s-a disputat la Madrid intre echipa locală Real și formația C.U.F. Barcelona și a fost urmărit de o asistență cord : peste 120 000 de spectatori 1 Fotbaliștii de la Real Madrid au obținut victoria cu 1 5(1—0). în minutul 44, în urma unei

re-scorul de 1—0

combinații între Martinez și Breitner, ultimul a șutat violent, iar mingea, deviată de fundașul barcelonez De la Cruz, a intrat în plasa porții lui Sadurni. Clasament : 1. Real Madrid — 23 puncte : 2. Espanol Barcelona — 19 puncte ; 3. C.U.F. Barcelona — 18 puncte.
. *In derbiul campionatului scoțian, echipa Glasgow Rangers a învins cu scorul de 3—0 formația Celtic Glasgow.Clasament : 1. Glasgow Rangers — 34 puncte ; 2. Celtic Glasgow — 34puncte ; 3. Hibernians — 28 puncte.

HocheiAseară pe patinoarul artificial „23 August" din Capitală în meci retur contind pentru campionatul național de hochei pe gheață, Steaua a învins cu 2—0 (0—0, 1—0, I—0) pe Sport Club Miercurea Ciuc.
X

intiln.it
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IN SPRIJINUL INSTAURĂRII UNEI NOI
ORDINI ECONOMICE SI POLITICE INTERNATIONALE

• »

® Reuniunea de la Karachi O Declarațiile secretarului 
general al O.N.U. © Un interviu al președintelui AlgerieiKARACHI 6 (Agerpres). — Bă Karachi s-au deschis lucrările „Forumului lumii a treia", o conferință la care participă economiști și sociologi din 31 de țări din Africa, Asia și America Latină. Delegații vor examina diferite strategii de dezvoltare interesind țările reprezentate și mijloacele de in- staurare a unei noi ordini economice internaționale.Luînd cuvîntul la deschiderea lucrărilor. ministrul de stat pakistanez pentru apărare și afaceri externe, Aziz Ahmed, a chemat țările în curs de dezvoltare să extindă cooperarea economică între ele pentru a depăși actualul statut de dependentă. El a -subliniat că această cooperare'nu reprezintă o confruntare cu statele industrializate și a arătat că lucrările conferinței trebuie să contribuie Ia asigurarea participării depline a țărilor in curs de dezvoltare, ca membri egali și independenți ai comunității 'internaționale, la activitatea tuturor forurilor internaționale, atît politice, cit și economice.BRIDGETOWN 6 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a subliniat — într-o conferință de presă ținută la Bridgetown (Barbados) — necesitatea instaurării în lume a unei noi ordini economice, pentru reducerea decalajelor dintre țările industrializate și cele în curs

Contacte diplomatice 
în problema rhodesiană 

întrevederile ministrului de externe britanic 
cu conducători ai statelor africaneDAR ES SALAAM 6 (Agerpres). — într-o conferință de presă ținută la Dar Es Salaam, secretarul britanic la Foreign Office, James Callaghan, s-a declarat deosebit de satisfăcut de rezultatele convorbirilor pe care le-a avut, de la sosirea sa în Africa, cu privire la problema constituțională rhodesiană și la Namibia. El a rele- yat că actualul său turneu de 11 zile prin șase state africane reprezintă începutul activităților diplomatice înainte de inițierea negocierilor finale relativ la viitorul Rhodesiei.Evidențiind rolul important pe care șeful statului tanzanian. Julius Nyerere, l-a avut în ultimele evoluții pozitive ale situației din Africa australă, șeful diplomației britanice a adăugat că a sosit în Tanzania cu intenția fermă de a discuta timpul și locul în care ar putea fi organiza-' tă o conferință menită să pună capăt disputei de nouă ani asupra independenței Rhodesiei. în acest sens, ministrul de externe britanic s-a pronunțat în favoarea unei coordonări a eforturilor întreprinse de țara sa și statele africane pentru soluționarea pașnică a problemei respective. El s-a declarat gata să confere, la Londra sau oriunde, cu premierul rhodesian, Ian Smith, și cu reprezentanții mișcărilor de eliberare națională din Rhodesiă. ‘în încheierea conferinței de presă, James Callaghan și-a exprimat speranța de a-i întîlni pe reprezentanții populației africane din Namibia, înainte de încheierea turneului său în Africa.Luni. James Callaghan s-a întîlnit, în localitatea Butiama (pe malul lacului Victoria), cu președintele Tanzaniei. Julius Nyerere.După cum relatează agenția Reuter. convorbirea de la Butiama a fost consacrată situației din Africa de Sud, în special din Rhodesia, șij s-a încheiat cu succes.Cu aceasta a luat sfirșit cea mai Importantă etapă a turneului minis

Opinia publică din țara noastră a luat cunoștință cu deosebită satisfacție de înțelegerile între cele trei mișcări de eliberare națională din Angola — Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), Frontul Național pentru Eliberarea Angolei (F.N.L.A.) și Uniunea Națională pentru Independența Totală a Angolei (U.N.I.T.A.). Prin înțelegerile intervenite, aceste mișcări — subliniind că urmăresc construirea în Angola a unei societăți juste și democratice, care să înlăture discriminările etnice, rasiale, religioase și de altă natură — și-au exprimat hotărîrea de a pune capăt oricăror manifestări de ostilitate sau de propagare a animozității între ele, de a asigura în relațiile reciproce statornicirea unui climat de respect mutual, de a coopera în toate domeniile, îndeosebi în cele legate de procesul decolonizării și reconstrucției țării. Ca expresie concretă a acestei decizii, cele trei mișcări au ajuns la o poziție comună în vederea negocierilor ce se vor desfășura în curînd cu reprezentanții guvernului Portugaliei, în scopul proclamării independenței statului angolez; s-a convenit, în același timp, ca cele trei organizații, păstrîndu-și identitatea, să participe la viitorul guvern de tranziție, menit să conducă Angola spre independență deplină.Prin acordurile încheiate se deschide acum o cale largă spre încununarea cu deplin succes a luptei grele, pline de sacrificii, pe care au desfă- șurat-o de-a lungul anilor fiii poporului, angolez, indiferent de organizația sub steagul căreia au acționat cu arma în mină. Nu încape îndoială că aceste înțelegeri sînt de o mare importanță atît pentru poporul angolez, cit și pentru desfășurarea luptei generale anticolonialiste, pentru cauza libertății șl dezvoltării independente a popoarelor Africii.Satisfacția cu care aceste evoluții sînt salutate de țara noastră, de poporul român este cu atît mai îndreptățită și se manifestă cu atît mai puternic cu cit. în spiritul politicii profund principiale și consecvente de solidaritate activă, militantă cu cauza independentei și apărării ființei naționale a popoarelor împotriva imperialismului, colonialismului și neoco- loniălismului. România socialistă a acordat, de la început, întregul său sprijin, sub cele mai variate forme și in toate domeniile — politic, diploma? tic, material — mișcărilor de eliberare din Angola, ca și din celelalte teritorii africane care s-au aflat sau ■e mai află sub dominația colonială.Expresii strălucite ale sentimentelor de solidaritate fierbinte ale României socialiste fată de cauza justă a poporului angolez au prilejuit numeroa

de dezvoltare. Waldheim a arătat că Organizația Națiunilor Unite constituie cel mai bun cadru pentru dezbaterea și solutionarea diverselor probleme ale lumii. în cursul vizitei în Insula Barbados, secretarul general al O.N.U. a conferit cu primul ministru, Errol Barrow. și ministrul afacerilor externe, George Moe. Anterior, Waldheim a vizitat statul Trinidad-Tobago.
★într-un interviu acordat ziarului mexican „Excelsior", președintele Algeriei, Houari Boumediene, a arătat că actuala conjunctură economică internațională cere stabilirea unei noi ordini economice, în care fiecare popor să fie stăpin pe resursele sale naturale, fapt ce constituie o condiție majoră pentru stabilirea de raporturi echitabile și juste între țările industrializate și țările în curs de dezvoltare.Președintele Boumediene a subliniat că singurul mijloc eficace care să permită deplina suveranitate a statelor asupra resurselor lor naturale este naționalizarea, politică urmată și de Algeria.Referindu-se la procesul inflaționist în curs, președintele Boumediene a considerat răspunzător pentru această situație sistemul monetar mondial.

trului englez prin șase țări africane — turneu pe care l-a început cu o săptămînă în urmă și în cursul căruia el a avut, pină acum, convorbiri cu președintele Zambiei, Kenneth Kaunda. șeful statului Botswana, Se- retse Kama, și primul ministru sud- african, John Vorster.
ORIENTUL APROPIAT

® Intîlniri siriano-engleze ® Convorbiri la nivel înalt 
în capitala Iordaniei ® Reafirmarea poziției 

guvernului R.F.G.DAMASC 6 (Agerpres). — Cu prilejul primirii delegației Partidului laburist britanic, secretarul general adjunct al Partidului Baas Arab Socialist din Siria, Abdallah Al-Ahmar, le-a prezentat oaspeților poziția de principiu a țării sale în favoarea eforturilor pentru pace, menite să ducă la retragerea totală a forțelor israeliene din teritoriile ocupate și Ia recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinean.AMMAN. — Sahinșahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, a sosit la Amman pentru a avea convorbiri cu regele Hussein al Iordaniei în probleme bilaterale și in probleme privind relațiile Iranului cu statele arabe. Un loc central in cadrul discuțiilor va fi afectat situației din O- rientul Apropiat.
★Abordînd problema Orientului Apropiat intr-un interviu radiodifuzat. Karl Moersch, ministru de stat la Ministerul Afacerilor Externe al R.F.G., a declarat : Faptul că R. F. Germania întreține relații diploma- 

sele contacte și întilniri pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut, atît la București, cit și pe pămîntul african, cu conducătorii mișcărilor de eliberare din Angola. înseși aceste întilniri, frecvența și conținutul lor, documentele semnate cu aceste prilejuri — documente care s-au înscris printre primele acte oficiale internaționale încheiate de către reprezentanții legitimi ai poporului angolez — ilustrează, în modul cel mai grăitor, sprijinul politic intens și consecvent acordat de partidul și statul nostru Angolei luptătoare.Conducătorii mișcărilor de eliberare 
pas importam pe calea

aHrii itpeeMei
Poporul român salută cu satisfacție înțelegerile 

intervenite intre mișcările de eliberare 
națională angoleze

angoleze au dat o înaltă apreciere a- cestui sprijin. „Ajutorul diplomatic, politic și material pe care România îl acordă acțiunii noastre constituie un sprijin important in lupta pentru independența și libertatea Angolei — declara președintele M.P.L.A., Agostinho Neto. Acest ajutor arată că România dorește să vadă rezolvate problemele puse în lume de dominația colonială, reprezintă o platformă pentru dezvoltarea și în viitor a unor relații reciproce de prietenie și cooperare". La rîndul său, președintele F.N.L.A., Roberto Holden, adresindu-se președintelui României socialiste, arăta : „Sîntem mîndri, tovarășe președinte, de a avea România printre prietenii noștri, deoarece nu numai că avem multe de învățat de la dumneavoastră, dar putem conta pe sprijinul și ajutorul dumneavoastră".Cu prilejul tuturor întîlnirilor și contactelor avute cu conducătorii mișcărilor de eliberare din Angola, secretarul general al partidului nostru și-a exprimat convingerea profundă că împlinirea aspirațiilor

Ministrul apărării naționala al României 
a sosit la Moscova

0 DECLARAȚIE A GUVERNULUI PORTUGHEZ 
DESPRE ACORDUL DE LA MOMBASA

MOSCOVA 6 —: Corespondentul nostru transmite : La 6 ianuarie a sosit la Moscova general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, care va lua parte la ședința ordinară a Comitetului miniștrilor a- părării ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia. La gara Kiev, tovarășul Ion Ioniță a fost în- tîmpinat de mareșal al Uniunii Sovietice A. A. Greciko, ministrul a- părării al U.R.S.S., mareșal al Uniu
Președintele Zairului despre politica 

internă și externă a țăriiKINSHASA 6 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la încheierea sesiunii Consiliului Legislativ Național (parlamentul). președintele Zairului, Mobutu Șese Seko, a declarat că în 1974 politica externă a țării sale s-a caracterizat prin nealiniere, unul din principiile pe care le-a așezat la baza relațiilor cu alte state fiind neamestecul in treburile interne.în ceea ce privește problemele
Tovarâșul 

Rodney Arismendî 
a fost pus în libertateBUENOS AIRES 6 (Agerpres). - Agenția Prensa Latina anunță din Buenos Aires că Secretariatul Partidului Comunist din Uruguay, aflat în ilegalitate, a dat publicității un comunicat în care anunță că. la 4 ianuarie 1975, primul secretar al C.C. al partidului, Rodney Arismendi, a- restat la 8 mai 1974 de autoritățile de la Montevideo, a fost pus în libertate, părăsind tara.

tice cu toate statele din această regiune este de natură să contribuie la slăbirea încordării. „Am depășit timpurile cînd unii considerau că un stat trebuie să aibă relații numai cu una dintre părțile din Orientul Apropiat și am impresia că, astăzi, atît partea israeliană, cit și partea arabă sint convinse că este în avantajul lor faptul că R.F. Germania întreține relații normale cu toate statele din regiune . și tă nu ar fi 'în avantajul unei evoluții pașnice dăcă âm avea relații numai cu una dintre părți" — a declarat Karl Moersch.BEIRUT 6 (Agerpres). — Bilanțul pierderilor omenești înregistrate de rezistența palestineană în perioada ianuarie 1965 — ianuarie 1975 se cifrează la 37 600 de persoane ucise — a declarat Yasser Arafat, președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), intr-un interviu acordat revistei libaneze „Al Balagh". Potrivit afirmației sale, un număr de 850 de palestineni se află în stare de detențiune în Israel, în timp ce alți 10 000 sint in curs de judecată.
vitale ale poporului angolez impune ca o condiție de importanță esențială realizarea unității pe scară națională a tuturor forțelor care luptă pentru neatîrnarea țării. în spiritul acestei poziții, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia cit de important și necesar este „să se depună eforturi susținute pentru unirea forțelor întregului popor angolez, pentru cucerirea independenței naționale, pentru crearea condițiilor în vederea dezvoltării sale economico-sociale, așa cum o va hotărî el însuși".De altfel, ideea statornicirii unor relații de colaborare, a înfăptuirii 

unității strînse între toate forțele militante pentru libertate și independență a fost consemnată la loc de frunte în fiecare din documentele comune semnate de secretarul general al P.C.R. cu liderii mișcărilor de eliberare din Angola. Astfel, în Declarația comună din martie 1974. semnată de tovarășul Nicolae Ceaușescu și de tovarășul Agostinho Neto, se consemna „importanța unei strinse colaborări între toate forțele naționale ale poporului angolez, pentru înfăptuirea cit mai grabnică a victoriei hotărîtoare împotriva dominației coloniale". în același sens, Declarația comună, semnată în ianuarie 1974 de tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Roberto Holden, releva însemnătatea „unirii pe scară națională, pe deasupra oricărei deosebiri de păreri, a tuturor forțelor care se pronunță pentru lichidarea dominației străine, pentru crearea unui stat național independent".în același sens, pozitiv și constructiv, se cuvine subliniat că 

nii Sovietice I. I. Iakubovski, comandant suprem al forțelor armate unite ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, generalul de armată S. M. Ștemenko, șeful Statului Major al forțelor armate unite ale statelor participante Ia Tratatul de la Varșovia, și alte persoane oficiale. Au fost, de asemenea, prezenți ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, precum și general-maior Gheorghe Dinculescu, atașatul militar, aero și naval al României în U.R.S.S.

africane, Mobutu Șese Seko a menționat sprijinul acordat de Zair mișcărilor de eliberare națională și a făcut un apel la solidaritate pentru ajutorarea țărilor din Sahel afectate grav de fenomenele de secetă.Pe plan intern, președintele MobUtu a anunțat inițierea unor vaste proiecte de dezvoltare pentru punerea în valoare a agriculturii. Pină la sfirșitul anului 1975, în Zair șomajul va fi lichidat. Pe plan social, președintele Zairului a anunțat că, pină în anul 1980, toți copiii țării vor fi școlarizați.

agențiile de presa transmit:

Ministrul de externe porMario Soares, a sosit lunitughez,la Belgrad, într-o vizită oficială. In aceeași zi au început convorbirile iugoslavo-portugheze.
0 delegație a G.R.P. al 

Republicii Vietnamului de 
Sud, condusă de Huynh Tan Phat, președintele G.R.P., a efectuat o vizită oficială de prietenie in zonele eliberate din Cambodgia. Cu prilejul vizitei au avut loc convorbiri între delegația G.R.P. și o delegație condusă de Khieu Samphan, viceprim- ministru și ministrul apărării naționale al Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei (G.R.U.N.C.), comandantul șef al Forțelor armate populare de eliberare națională din Cambodgia.

Un simpozion consacrat 
păcii și dezvoltării Africii și-a început lucrările la Cairo. în- tr-uri' mesaj adresat participanților. președintele Anwar El Sadat s-a pronunțat pentru instituirea unei „carte internaționale de conduită și cooperare vizînd coexistența pașnică și dezvoltarea economică". El a subliniat necesitatea desfășurării de noi eforturi pentru valorificarea vastului potențial material și uman al Africii, în scopul promovării dezvoltării și prosperității continentului.

Președintele, S.M., G- Ford, a semnat proiectul de lege privind extinderea, pînă la 30 iunie 1978, a activității Băncii americane de ex- 
bunele relații dintre Partidul Comunist Român și mișcările de eliberare din Angola, dintre poporul român și poporul angolez și-au găsit oglindirea și în faptul că foarte recent, cu puține săptămîni înainte de încheierea înțelegerii de cooperare, delegații atît ale M.P.L.A., cit și ale F.N.L.A. s-au găsit alături la București, unde au participat la Congresul al XI-lea al P.C.R. — mesajele transmise cu acest prilej partidului nostru reafirmind înaltele aprecieri față de sprijinul acordat de poporul român cauzei poporului angolez.Așa cum este știut, necesitatea acțiunii unitare și colaborării strînse a tuturor forțelor revoluționare, progresiste, antiimperialiste — atît pe plan național, cit și pe plan internațional — a intensificării luptei lor unite constituie una din ideile de frontispiciu pentru care militează cu consecvență partidul nostru. Această idee își găsește reflectare pregnantă în Programul P.C.R., ca și în celelalte documente ale Congresului al XI-lea, care subliniază că unirea tuturor forțelor naționale progresiste, democratice reprezintă o premisă indispensabilă atît pentru izbînția luptei de eliberare a popoarelor, cit și pentru dezvoltarea de sine stătă- toarș, după cucerirea independenței.Justețea acestei poziții a fost strălucit confirmată de viata însăși. Unitatea tuturor forțelor naționale s-a afirmat ca un factor hotăritor al succesului poporului din Guineea- Bissau, astăzi stat independent, ca și al poporului din Mozambic. Nu încape îndoială că, prin consolidarea unității tuturor forțelor naționale, și poporul angolez își va vedea im- plinindu-se năzuințele sale naționale fierbinți.Pronunțindu-se cu fermitate pentru unitatea mereu mai strinsă a tuturor forțelor frontului mondial anti- imperialist, partidul nostru a subliniat și subliniază că această unitate va fi cu atît mai puternică cu cît fiecare verigă, fiecare detașament al său va fi, la rindul său, mâi unit. Din acest punct de vedere, dincolo de importanța lor evidentă pentru poporul angolez. înțelegerile de acțiune unitară a mișcărilor de eliberare din Angola dobîndesc, totodată, certe semnificații internaționale.Felicitînd poporul prieten al Angolei pentru acest succes, urîndu-i realizarea cit mai grabnică a marelui deziderat al deplinei independențe naționale și edificării unui stat prosper, poporul nostru iși reafirmă ho- tărirea de a-i acorda și în viitor, in noile condiții, tot sprijinul pe calea făuririi unei vieți noi, de a-și aduce întreaga contribuție la statornicirea unei largi și trainice colaborări intre România și Angola liberă.

R. CĂPLESCU

LISABONA 6 (Agerpres). — Guvernul portughez a salutat duminică „rezultatele pozitive" ale reuniunii reprezentanților celor trei mișcări de eliberare națională din Angola, care s-a desfășurat la Mombasa.într-o declarație difuzată de Comisia națională de decolonizare a Portugaliei, prezidată de șeful statului, se arată că acordul de la
CAMBODGIA

Acțiuni ofensive ale forțelor patrioticePNOM PENH 6 (Agerpres). — Forțele patriotice și-au intensificat ofensiva declanșată în imediata vecinătate a orașului Pnom Penh. Potrivit a- precierii observatorilor militari, la a- ceste operațiuni — care se desfășoară în estul, vestul și nordul capitalei khmere — iau parte aproximativ 20 000 de luptători ai forțelor de eliberare. Lupte deosebit de violente se dau în sectorul vestic, unde trei avan, posturi lonnoliste se află de mai multe zile sub focul concentrat al forțelor patriotice.Sectoare deosebit de vulnerabile ale dispozitivului de apărare lonnolist se dovedesc și cele situate la nord, intre fluviul Mekong și afluentul său Tonle Sap, precum și zona estică de pe malul opus al Mekongului, unde patrioții controlează poziții într-un perimetru situat în dreptul centrului orașului Pnom Penh. în încercarea de a contracara acțiunile patrioților, for

port-import, care facilitează, prin a- cordarea de credite, schimburile comerciale dintre Statele Unite și alte țări ale lumii.
Filmul artistic românesc 

„Explozia",care rulează !n pre- zent pe ecranele cinematografelor din Pekin și din alte orașe ale R.P. Chineze, constituie. obiectul unei călduroase primiri din partea publicului și al unor elogioase aprecieri. Ziarul „Jenminjibao", descriind pe larg acțiunea filmului, relevă spiritul de înaltă responsabilitate civică al eroilor comuniști.
India și Emiratele Arabe 

Unite se pronunță în favoarea intensificării eforturilor tuturor statelor interesate privind transpunerea in practică a rezoluțiilor Organizației Națiunilor Unite cu privire la transformarea Oceanului Indian într-o zonă a păcii și se pronunță împotriva creării de baze militare străine în bazinul Oceanpluijndian — se spune in comunicatul corpuri dat publicității lă Delhi la încheierea vizitei oficiale efectuate în această țară de șeful statului Emiratelor Arabe Unite, Zayed Bin Sultan Al-Nahayan.
Protest al lî. D. Vietnam. Un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe al R.D. Vietnam a dat publicității o declarație în care se arată că. în ziua de 4 ianuarie, avioane americane de tip „SR-71" au efectuat zboruri de recunoaștere deasupra orașului Haiphong și a multor altor localități din R.D. Vietnam. Declarația subliniază că M.A.E. al R.D.V. condamnă cu hotărîre această acțiune de violare a Acordului de la Paris asupra Vietnamului și cere ca S.U.A. să pună capăt neîntîrziat zborurilor de recunoaștere și celorlalte acte care violează teritoriul și suveranitatea R.D. Vietnam.
Una dintre cete mai mari 

greve din ’storia minelor sud-afri- cane a izbucnit, luni dimineață, la mina de aur de la Vaal Reefs, situată la circa 150 km sud-vest de Johannesburg : aproape 12 000 de sa- lariati au încetat lucrul. Cu .acest prilej — în urma intervenției politiei sud-africane. care a folosit, printre altele, și grenade lacrimogene — cinci mineri de culoare au fost răniți.
Bilanțul devastatorului

cutremur care s a abătut la 28decembrie asupra nordului Pakistanului se ridică la 5 300 morți și 17 000 răniți — informează un purtător de cuvint al Comitetului de coordonare a ajutorului către, sinistrați. în total, au fost afectate 97 000 de persoane.
SITUAȚIA DIN ETIOPIAADDIS ABEBA 6 (Agerpres). — Guvernul militar etiopian a cerut oficial conducătorilor diverselor comunități din Eritreea să ia contact cu insurgenții din această provincie, in vederea negocierii unei reglementări în problema eritreeană.în comunicat este subliniată dorința guvernului militar provizoriu al Etiopiei de a ajunge la o soluție negociată a problemei eritreehe, care — adaugă postul de radio citat — a fost neglijată sub regimul fostului împărat Haile Selassie. în cadrul convorbirilor exploratorii de la Asmara, reprezentanții comunităților din Eritreea au făcut guvernului central o serie de recomandări pe care acesta va trebui să le accepte ca bază prealabilă pentru deschiderea negocierilor de pace. Una dintre aceste recomandări vizează reducerea operațiunilor de securitate, intensificate in

Inundații înKUALA LUMPUR 6 (Agerpres). — Aproximativ 5 500 de persoane au rămas fără adăpost, ca urmare a inundațiilor provocate de ploile torențiale care s-au abătut. în ultimele zile, asupra statelor Kelantan și Trengga- nu, din Malayezia. Anumite regiuni sînt complet izolate de restul tării, 

Mombasa reprezintă un pas fundamental în procesul dobindirii independentei Angolei.„Așteptăm cu nerăbdare constituirea unui guvern de tranziție in viitorul apropiat, care să pregătească viitoarea independență a Angolei și să construiască o societate dreaptă și democratică, eliberată de discriminare rasială, socială sau religioasă" — se arată in declarație.

țele lonnoliste apelează intens la sprijinul aviației.

în încercarea de a-și menține pozițiile, regimul lonnolist mobilizează ultimele rezerve : copii de 13—15 ani.
@ SI @ @

0 delegație economica 
și tehnică guvernamentală 
a R.P. Chineze3 fost primită- ia Luang Prabang, de prințul Suvanna Fuma, primul ministru al Guvernului Provizoriu de Uniune Națională al Laosului, și de prințul Sufanuvong. președintele Consiliului Politic de Coaliție Națională din Laos. Cu acest prilej, cei doi conducători laoțieni au avut convorbiri cordiale/ prietenești, cu oaspeții chinezi — relatează agenția China Nouă.

Prima conferință a țăra
nilor ora?ul Santarem a avut loc duminică, prima conferință a țăranilor din sudul Portugaliei, organizată de Partidul Comunist Portughez. La lucrările reuniunii au luat parte peste 1 000 de delegați din partea muncitorilor agricoli, a fermierilor cu proprietăți mici și mijlocii și a altor categorii de lucrători din agricultură. în cadrul conferinței au fost formulate o șețje de propuneri vizînd îmbunătățirea situației lucrătorilor din agricultură și dezvoltarea economiei agricole a Portugaliei. Luînd cuvîntul în fața participanților la reuniune, secretarul general al P.C. Portughez, Alvaro Cunhal, a subliniat că rezolvarea problemelor cu care este confruntată agricultura țării constituie o sarcină a tuturor oamenilor muncii portughezi, de la sate și din orașe.

La Havana 3 sosit 0 delesat!e culturală din Venezuela, condusă de Cesțir Quintini, președintele Institutului national de colaborare în domeniul culturii. Aceasta este prima delegație guvernamentală din Venezuela care face o vizită oficială in Republica Cuba.
La o reuniune de urgen

ță a guvernului egiptean, privind aprovizionarea țării cu bunurile de consum necesare pe perioada anului în curs, s-a decis achiziționarea unor importante cantități de cereale și alte produse alimentare de primă necesitate. Cabinetul egiptean a examinat unele aspecte ale situației interne, evidențiind ..necesitatea întăririi unității naționale pentru asigurarea stabilității politice și economice in această etapă decisivă pe care o traversează țara".
Epidemia de gripă 3 3fec- tat in Ungaria, pînă la sfirsitul săp- tăminii trecute, aproximativ 500 000 de persoane, relatează agenția M.T.I. Organele sanitare consideră că punctul culminant al epidemiei va avea loc in localitățile din provincie in următoarele săptămini. Spre deosebire de epidemia care a avut loc in Ungaria în urmă cu doi ani. cea prezentă s-a caracterizat printr-o febră mai mare, dar numărul cazurilor mortale a fost considerabil mai redus.

ultima perioadă în capitala provinciei. Comunicatul adaugă, in acest sens, că guvernul militar provizoriu de la Addis Abeba a ordonat tuturor comandanților militari și responsabililor din Eritreea să „reducă la maximum" măsurile de securitate pe teritoriul acestei provincii; pentru a nu compromite găsirea și elaborarea unei reglementări pașnice.
*DAR ES SALAAM 6 (Agerpres). — O delegație etiopiană a vizitat, zilele trecute. Tanzania, transmițînd președintelui Nyerere un mesaj personal din partea președintelui Consiliului militar provizoriu, generalul Teferi — informează agenția Taniug. Delegația l-a informat pe președintele Tanzaniei in legătură cu actuala situație din Etiopia și a exprimat dorința autorităților etiopiene de întărire a relațiilor bilaterale.

Malayeziadatorită deteriorării căilor de comunicație. în Kota Bharu — capitala statului Kelantan — a fost decretată starea excepțională, locuitorii fiind pregătiți pentru evacuare. Agențiile internaționale de presă relatează că in zonele afectate de inundații, nivelul apelor riurilor crește cu 30 de centimetri pe oră.

• COMOARA DIN 
PHILAE. Operațiunea de salvare a monumentelor din insula egipteană Philae s-asincheiat cu succes — ne transmite corespondentul nostru din Cairo. Templele lui Isis și Hathor, pavilionul lui Traian, pilonul lui A- drian și celelalte vestigii ale antichității, oare au fost inundate parțial odată cu construirea primului baraj de la Assuan (1902), au fost scoase din încleștarea apelor Nilului. Depresu- rarea — considerată de specialiști drept una dintre cele mai grele etape — a creat condițiile necesare pentru tăierea monumentelor în bucăți și mutarea lor, pînă în 1976, pe insula Agil- kia, aflată la 300 m distanță, unde în aceste zile s-au încheiat lucrările de amenajare a terenului.

• „CHIBRITUL VEȘ
NIC» Un inginer sovietic a inventat un chibrit care nu se epuizează niciodată. Bețele de chibrit nu sint confecționate din lemri, ci din metal. Ele au capete magnetice și se păstrează într-o cutie în care se află un material ușor inflamabil. în timp ce tija se află în cutie, în jurul capătului magnetic se formează o mică sferă din respectivul material. Frecată, ca un chibrit obișnuit, de una din laturile cutiei, sfera ia foc. Descoperirea — scriu ziarele sovietice — deschide perspectiva e- conomisirii a mii de tone de lemn anual.

• AEROSTATUL REDI- 
VIVUS. în curînd urmează să aibă Ioc, la baza aeriană El Toro (California), lansarea aerostatului „Windborne". Operațiunea lansării trebuia să aibă loc duminică, însă ea a fost a- mînată din cauza condițiilor nefavorabile. Aparatul, la bordul căruia se vor afla Malcolm Forbes, proprietarul unei imoortan- te reviste economice („Forbes"), și Thomas Heinsheimer, specialist în domeniul aerospatial. va survola S.U.A., urmînd să ajungă, după traversarea Atlanticului, deasupra Europei sau Africii. Aerostatul, care dispune de patru grupuri a cite trei baloane, umnlute cu heliu, va zbura la o înălțime de 13 009 de metri. Lansarea acestui aparat va impune din nou in atenția întregii- lumi domeniul aerostaticii intr-un moment în care criza de energie determină căutarea unor mijloace mai puțin costisitoare de transport al pasagerilor și mărfurilor.

• ROBOT SALVATOR. La centrul de cercetări nucleare din Karlsruhe (R.F.G.) a fost realizat un vehicul cu șenile pentru intervenții in caz de accidente nucleare. Vehiculul-ro- bot este dotat cu un braț tele

comandat, camere T.V. și microfoane, puțind fi utilizat atît pentru înlăturarea materialului radioactiv, rezultat în urma unor accidente și care ar pune în primejdie sănătatea oamenilor, cit și pentru efectuarea unor lucrări în zone cu radioactivitate înaltă — laboratoare, centrale nucleare. El este echipat cu aparate ultrasensibile de măsurare a radiațiilor și. a temperaturii.
• „ȘOMAJ PE BANDĂ 

RULANTĂ". Rata șomajului în S.U.A. a atins în cursul lunii trecute 7,1 la sută, nivelul cel mai ridicat din ultimii 14 ani. Cel mai serios afectată este industria automobilelor : se prevede ca pină la sfirșitul lunii în curs numărul celor rămași fără lucru in acest sector să a- tingă 280 090. Un comentariu, grafic original publică în legătură cu aceasta cotidianul american „Louisville Courier-Journal" : o bandă rulantă care, in loc de automobile, produce șomeri, ce sint adăugați în număr tot mai mare pe lista celor care caută de lucru.
• FURTUNI SI VIS

COLE. O puternică furtună s-a abătut asupra regiunii orașului american Salt Lake City, provocând pagube evaluate ia un milion de dolari. Mai multe avioane aflate pe pistele aeroportului „Interwest" au fdst distruse sau avariate. Viteza vîntului a atins 130 km la oră.• în ultimele zile, asupra a numeroase zone din R. P. Polonă s-a abătut un val de furtuni însoțite de lapoviță, fenomen deosebit de rar pentru acest anotimp — informează agenția P.A.P. Datorită vîntului extrem de puternic, in multe raioane, rețelele electrice și telegrafice au fost avariate. în nordul țării, viteza vîntului a atins 30 de metri pe secundă.• Asupra regiunilor de munte și de deal din R. S, Cehoslovacă s-a abătut, duminică, un puternic viscol — transmite agenția C.T.K. In unele zone, viteza vîntului a atins între 125 și 175 kilometri pe oră.
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