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Cum se lucrează 
pe șantiere 

în acest ianuarie 
însorit, 

atît de prielnic 
constructorilor?

«MW

întreprinderea de mașini grele din București. în Imagine: echipa de lăcătuși montori condusă de șeful de echipă Gheorghe Ruscanu lucrează la montarea cuplei podului rulant de 16 tone din cadrul halei de utilaj greu Foto : S; Cristian
1975 - ultimul an al actualului cincinal - este anul unui grandios program de investiții. Amploarea aces

tuia este ilustrată de faptul că volumul total al lucrărilor prevăzute însumează peste 151 miliarde lei. — ceea ce 
reprezintă aproape tot atît cît s-a realizat în întregul deceniu 1951-1960. Față de dimensiunea acestor sarcini, 
este evidentă importanța deosebită a fiecărei zile de lucru pe șantiere.

în această privință, pentru accelerarea ritmului construcțiilor, un bun sprijin îl oferă timpul primăvăratic. 
Există de aceea condiții ca printr-o bună organizare, prin mobilizarea intensă a tuturor forțelor și mijloacelor de pe 
șantiere să se asigure nu numai respectarea cu strictețe a termenelor diferitelor lucrări, ci și să se cîștige avansuri 
substanțiale. Este o posibilitate ce trebuie fructificată din plin, în interesul marelui obiectiv al îndeplinirii prevede
rilor cincinalului înainte de termen.

Cînd organizarea muncii este superioară și zidurile halelor sînt la înălțime
5Pe platforma industrială Berceni din Capitală sînt în curs de construcție importante capacități de producție pentru întreprinderea de mașini grele și întreprinderea „Vulcan". Cum lucrează, în aceste zile, constructorii? Ne-am oprit, ieri, la primele ore, la șantierul nr. 2 din cadrul întreprinderii de construcții speciale industriale și montaj — I.C.S.I.M.— Timpul e bun și vrem să-l folosim bine — ne spune ing. Constantin Enoiu, șeful șantierului. Conform planului de măsuri dinainte stabilit, în aceste zile. punem un accent deosebit pe executarea lucrărilor exterioare. Aceasta ne va permite să avem în permanență un front larg de lucru, să menținem un ritm ridicat de muncă și în zilele mai reci, cu precipitații.

Trecem pe rînd pe Ia cîteva obiective. La hala pereți-membrană, pe un panou citim că termenul de punere în funcțiune a acestui obiectiv este, conform planului de stat, 30 decembrie 1975,. Șeful lotului montaje, Corneliu Teodoroiu, precizează : „în prezent aici se finisează scheletul de rezistență, lucrările de închidere a halei și căile de rulare pentru poduri. Ne-am organizat astfel munca incit pînă la 15 ianuarie a.c., cu aproape un- an mai devreme, să terminăm toate lucrările ce ne revin la. acest obiectiv. De altfel, aici beneficiarul a și început montajul utilajelor".Ne oprim și la hala de prăjini grele — obiectiv ia care există condiții ca termenul de punere în funcțiune să fie redus cu două luni. Ieri,

aici se lucra intens la montajul grinzilor secundare, al acoperișului, la căile de rulare ale podurilor. Buna organizare, hotărîrea de a folosi la maximum fiecare minut din timpul de lucru sînt caracteristice și pentru constructorii care execută lucrările de extindere la secțiile turnătorie și mecano-sudură din cadrul întreprinderii de mașini grele. „Ce v-ați propus să realizați astăzi ?“ — îl întrebăm pe maistrul principal Gheorghe Iosif. „La turnătorie învelim hala cu chesoane, se lucrează la fundația unui cuptor și la coșul de fum. Ne-am propus astăzi să turnăm 50 mc de beton. în patru ore am și turnat 34 mc. ’ La secția mecano-sudură, lucrările sint ca și terminate. Acum mai avem de executat cîteva fundații".

Cu spor s-a muncit ieri și la hala forjâ-grea — unde constructorul și-a propus să scurteze termenul de punere în funcțiune a unor capacități cu o jumătate de an — precum și la secția \edile și la hala de utilaj greu. Punctele de lucru sînt aprovizionate corespunzător cu materiale de construcție, sînt . dotate cu mijloace tehnice, care funcționează din plin....Sînt numai secvențe din munca constructorilor de pe șantierul nr. 2 al I.C.S.I.M. Oamenii grăbesc ritmul lucrărilor, comprimă timpul pentru a scurta termenele de punere în funcțiune a noilor capacități de ' producție.
Șt. ION

P â mi nt uIe

scump !
„Orice palmă de teren să rodească !“. Un îndemn 

simplu. Limpede ca o zicătoare. Drept ca un sfat 
din bătrîni. Preocuparea reprezintă răspunsul vi
brant la chemarea pentru ample acțiuni patriotice 
pe care Congresul al XI-lea al partidului a adre
sat-o tuturor.

O palmă de pămînt... 4
Nu, cînd este vorba de pămînt, palma nu repre

zintă b unitate de măsură învechită. Dacă gospo
dărim metalul cu, gramul, dacă măsurăm econo
miile cu micronul, avem datoria ca nici o palmă 
de teren arabil să nu rămină veștedă, neînfrățită 
cu recolta. Fiecare palmă de teren smulsă din sta
rea de nejustifi'cat repaos, adăugată alteia și al
teia, înseamnă alcătuirea a zeci și mii de hectare

(PICĂTURĂ DE CERNEALĂ
roditoare. Un specialist din cadrul Oficiului de 
cadastru și organizare a teritoriului Alba ne-a pre
zentat, în acest sens, rezultatul unei investigații 
privind existența gropilor inutile,_ a balastierelor 
abandonate, a cărămidăriilor nimănui, a potecilor 
care nu mai duc nicăieri. Și astfel, pe ansamblul 
județului, s-au adunat 82 ha de teren, care în ami 
1975—76 vor cunoaște binecuvîntarea mănoasă a 
plugului. Este doar un început, intr-un singur ju
deț. Dar dacă palma de teren din Alba se unește 
cu cea din Teleorman și cu cea din Botoșani ? Se 
va vedea in această împrejurare cit de mare este 
valoarea măsurii cu palma fertilă și nu cu hecta
rele de risipă.

„Căutătorii de comori" au datoria să pornească 
peste tot o-largă și intensă acțiune de depistare a 
fiecărui colțișor, a fiecărui petic de pămînt, a fie
cărei gropi, unde, după amenajare, pot crește griul, 
sfecla de zahăr, inul, porumbul...

Moșii și strămoșii noștri au udat pămintul cu 
sudoare și trudă. Noi să-l fertilizăm cu știință și 
înțelepciune de gospodar ! Și asta fără intirziere !

Ștefan CINICA

Criticii literare Programul partidului îi acordă în secțiunea consacrată activității ideologice o atenție aparte. Explicabilă prin funcția pe care actul critic trebuie să o aibă în aprecierea corectă, obiectivă a reprezentărilor artistice. în orientarea acestora. în susținerea valorilor umaniste ale mesajului. în sublinierea rolului formațional pe care îl are opera beletristică. Prin însăși menirea ei firească. Idei subliniate cu limpezime și în mai multe cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, ca și în raportul prezentat de la tribuna Congresului al XI-lea. Idei cu statut de principii călăuzitoare, care accentuează condiția militantă a criticii noastre, sarcinile ei fundamentale, indiferent de modalitățile specifice la care aderă preferențial un protagonist sau altul. Sarcini chemate a conferi criticului o 'responsabilitate extraordinară în măsură să-i asigure autoritatea. Să-i solicite, creator, sistemul de referințe și raportarea la real și la ideal, înțelegînd fenomenul literar in complexitatea și esența sa, ca formă a conștiinței sociale. Ca demers al cunoașterii. Ca afirmare metaforică a adevărurilor existențiale. Critica este magistratură invocînd criterii simultan politice, filozofice, etice, estetice. Admițînd sau respin- gind tentative ori recursuri. în numele umanismului socialist. Al gindtrii materialist-di'alectice și istorice. Al tematicii majore, prin audiență și necesitate, al semnificației morale superioare. Al încurajării viziunii persona- lizante, ca limbaj expresiv. Toate acestea se integrează ca postulate in Programul partidului, rolul ce-i revine criticii li

terare fiind,, finalmente, politic.Expresie a conștiinței de sine a literaturii, critica marxistă însemnează conceptualizarea din perspectivă riguros științifică a sensurilor și țelurilor cuprinse în .opera literară,, distilarea, prin analiză la obiect, a structurilor, educarea sensibilității omului comunist la școala capodoperelor,

Nu e. locul nici cazul să insist asupra diverselor rosturi pe care le are firesc gestul critic; Dintre multele, m-aș opri o clipă asupra celui formativ. Materialist nu atît în dialogul criticului cu autorii lucrărilor analizate (circumstanță deosebit de importantă și aceasta), cît în acela cu virtualii' lor lectori. Cu, așadar, consumatorul de literatură.
critică

militantă necesară 
literaturii noastre

intransigentă, fermitate ideologică și, nu in ultim rînd, curajul de a spune mereu adevărul. Fiind, astfel, în dinamica vieții suprastructurale, deopotrivă imagine a unui prezent receptat cu discernămînt și sugestie, prin punctele de vedere enunțate, a viitorului, radiografie a operei literare, critica include în formula ei actul axiologic. Obligația de a diagnostica starea estetică, la cotele ei reale, de a cîntări împlinirile și neîm- plinirile. Generoasă ori aspră, ea supune unui examen valoric textele, comentîndu-le, surprin- zîndu-le structura, raportîndu-le, prin asocieri și disocieri, la altele intrate în memoria cititorilor.

Dornică să găsească drumuri de acces spre înțelegerea frumosului autentic, intr-un context caracterizat prin varietate, prin tendința scriitorilor de a-și afirma universuri imaginare proprii, de a valida, la rîndu-le, căi posibile de relevare a 'esenței fenomenelor investigate — căi care scapă, nu o dată, cititorului inexperimentat, cum scapă, prin ambiguitatea lor, semnificațiile unor simboluri sau ale unor metafore obsedante, prin care sînt comunicate' puncte de vedere privitoare la spectacolul condiției umane și, mai ales, la destinul personajelor — critica e, în genere, confruntare de opinii. Dar, prin interlocutor, prin

DIN CODUL PRINCIPIILOR ȘI NORMELOR
MUNCII ȘI VIEȚII COMUNIȘTILOR, 

ALE ETICII ȘI ECHITĂȚII SOCIALISTE
2. Membrii de partid și membrii Uniunii Tineretului 

Comunist trebuie să-și însușească materialismul dialectic 
și istoric - concepția revoluționară despre lume și viață a 
proletariatului, Programul Partidului Comunist Romăn, care 
constituie aplicarea creatoare a marxism-leninismului la 
condițiile concret-istorice ale țării noastre și care dă o pers
pectivă clară luptei pentru edificarea orînduirii socialiste 
și comuniste în România.

în pagina a ll-a - comentariul nostru :

ÎNSUȘIREA CONCEPȚIEI REVOLUȚIONARE
DESPRE LUME A PARTIDULUI

< __________ ________ J

Un vast program 
de gospodărire a apelor

® Continuă lucrările de îmbunătățire a alimentării cu 
apă a Capitalei și a altor numeroase centre din țară

© Se creează sisteme de acumulări, se amenajează 
numeroase cursuri de apă

Odată cu creșterea continuă și rapidă, in toate ramurile de activitate, a cerințelor de apă potabilă, industrială, pentru irigații, ca sursă de energie sau cale de transport, raportul între resursele de apă existente și cerințele activităților umane se modifică mereu. Pentru a asigura apa necesară, atît din punct de vedere cantitativ, cît și calitativ, se desfășoară un amplu program de lucrări pentru gospodărirea ei rațională, program care implică realizarea unui volum mare de lucrări hidrotehnice, de acumulări de apă, de regularizări — în vederea satisfacerii necesităților urbanizării, energeticii și industriei, agriculturii și pisciculturii, precum și nevoilor transportului. 'Pentru asigurarea apei potabile s-au executat și se execută importante lucrări. Astfel, numai în decursul anului care a trecut s-au pus în funcțiune importante extinderi la alimentările cu apă ale litoralului, ale orașelor Sibiu, Iași, Hunedoara, Brașov, Tîrgoviște, Curtea de Argeș, Drobeta Turhu-Severin, Reghin, Caracal,. Tulțea ș.a. Au continuat și. continuă și în acest an lucrări de îmbunătățire a alimentării cil apă a Capitalei și a altor numeroase centre din țară.Datorită condițiilor meteorologice, apa, suferă mari variații cantitative în timp, uneori fiind prea puțină, alteori atît de multă incit provoacă calamități. Pentru a preîntîmpina a- ceste neajunsuri se fac ample lucrări, sisteme întregi de acumulări, cu regularizările aferente, se amenajează numeroase cursuri de apă. Astfel, în bazinul Bîrladului (pe Birlad și afluenții acestuia) a fost terminată acumularea de la Solești (cu o capacitate de 32 milioane mc). Alta, la Căzănești, va fi dată în funcțiune în acest an, iar cele de Ia Pereschiv,

Rîpa Albastră și Minjești sînt în curs de realizare.Un sistem de acumulări, cu regularizările de rigoare, pe Bahlui, Ji- jia și afluenții acestora vor îmbunătăți apărarea împotriva inundațiilor a zonei industriale a lașului și vor asigura apa pentru irigații locale în nord-estul țării. în cadrul acestui sistem a intrat în funcțiune acumularea de la Tansa' (27 mii. mc) de pe Bahlui și se' execută acumulările de la Plopi și Catămărești in bazinul Jijiei.Continuă, de asertienea,' lucrările la importantele cascade de lacuri de acumulare de pe Argeș și Olt. în acest an este prevăzută să se termine amenajarea complexului de lacuri Razelm-Sinoe (520 milioane mc), asigurîndu-i-se un caracter de acumulare. Pentru a influența gradul de salinitate a apei din lacuri, care astfel va putea fi folosită nu numai pentru piscicultura, ci și pentru irigații, se vor regulariza canalele pe care le alimentează cu apă Dunărea și se va închide, la Portița, accesul apelor marine. De pe urma
. . Al. BL&1EȘU -

(Continuare în pag. a IV-a)

La Combinatul siderurgic 

din Hunedoara

Suplimentar - 
cantități 

importante 
de metalDEVA (Corespondentul „Scîn- teii“,. Sabin Ionesou) — De la o zi la alta, siderurgiștii hune- doreni inscriu noi realizări in lupta pentru sporirea producției de metal a țării. Pină ieri dimineața,' spre exemplu, producția suplimentară de oțel a Hunedoarei a urcat la peste 2 800 tone, din care 400 tone oteluri cu caracteristici superioare produse in cuptoarele electrice. Succese importante în îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan obțin și celelalte sectoare ale Combinatului siderurgic Hunedoara. Astfel, la furnale, primele 6 zile din acest an au consemnat și primele 330 tone fontă peste plan, în timp ce în sectorul laminoare producția suplimentară realizată in aceeași perioadă a ajuns la 2 400 tone laminate.

IN ZIARUL DE AZI:
Rubricile noastre :

© OMUL — MUNCA — 
ETICA SI ECHITATEA 
SOCIALISTĂ

© FAPTUL DIVERS
© CARNET MUZICAL
© SPORT
© RĂSFOIND PRESA 

STRĂINĂ
• DE PRETUTINDENI

omul comun căruia i se adresează preventiv, e un mod de instruire și de educație. De orientare. De selecție. De familiarizare cu imanența ideii de valoare, sub spectrul policromie al acesteia. Mod de instruire, în spiritul cunoașterii, al apelului la fondul aperceptiv, al divulgării adevărurilor ascunse în articulațiile imaginii artistice, al nevoii larg resimțite de către iubitorul de literatură de a i se explica mecanismul ■ operei și optica autorului. Mod de educație ideologică și politică, prin discutarea mesajului încorporat în viziunea de ansamblu, de sugestie, de convergență a perspectivei. Dar și de educație estetică, prin sesizarea* atentă a coeficientului de originalitate înscris în geografia demersurilor tradiționale. Ambele moduri certifică. în relația critic-cititor, natura pedagogică. a intervenției primului termen. Intervenția așteptată de toate anotimpurile biologice. Mai cu seamă de cele ale adolescenței și ale primei tinereți. Cu (însă) condiția de a veni în întîmpinarea sensibilității acesteia, de a se adapta gîndirii și limbajului ei referențial, de a-i intui întrebările și de a-i propune răspunsuri realmente viabile. A interferențelor care conferă succesului vraja consensului, iar căderilor tragedia implantului respins organic. Interferențe cărora, dincolo de aleatoriu, criticul e dator să le dea ascultare, în deplină cunoștință. Avertizînd. Utilizînd armelejlucidității și ale comprehensiunii. Amîndouă. coincidente, subliniate in Programul Partidului Comunist Român. Program prin excelență tineresc. Deschis. Romantic, revoluționar.
Aurel MARTIN

Bun venit președintelui
Consiliului de Miniștri ' 

al Republicii Democrate Germane, 
Horst Sindermann!Astăzi sosește în Capitală Horst Sindermann. președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane. care, la invitația primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mă- nescu,. va face o vizită oficială de prietenie în tara noastră.Horst Sindermann s-a născut la 5 septembrie 1915. în orașul Dresda. Tatăl său a fost președinte al organizației de land a Partidului Social-Democrat în Saxonia și deputat în Reichstag. După absolvirea școlii elementare, Horst Sindermann a urmat secția reală a gimnaziului la Dresda. în anul 1929 a intratîn Uniunea Tineretului Comunist. îndeplinind. din 1932 pînă în 1933. funcția de conducător al organizației din Dresda a U.T.C.După instaurarea dictaturii fasciste, Horst Sindermann a continuat activitatea politică în cadrul organizației de tineret în condiții de ilegalitate. în 1933 a fost arestat și condamnat la 9 luni închisoare. în 1935 a fost condamnat de către justiția fascistă, sub acuzația de înaltă trădare, la 6 ani închisoare. Pină in anul 1945. a fost deținut in închisoarea de la Waldheim și în lagărele de concentrare fasciste Sachsenhausen și Mauthausen.în perioada care a urmat zdrobirii fascismului, Horst Sindermann a fost unul dintre activiștii de bază în orașul său natal. Dresda, unde. în calitate de redactor-șef al ziarului P.C. din Germania. „Sachsische Volkszei- tung“, a sprijinit activ procesul unificării Partidului Comunist din Germania cu Partidul Social-Democrat în Partidul Socialist Unit din Germania.în calitate de prim-secretar al organizațiilor regionale ale P.S.U.G. din Chemnitz (astăzi Karl Marx-Stadt) și apoi din Leipzig, a participat activ la transformările antifasciste, democratice din aceste importante regiuni industriale.Din 1954 .pînă în 1963, Horst Sindermann a îndeplinit funcția de șef al Secției de agitație și propagandă a C.C. al P.S.U.G.. aducînd o contribuție însemnată la ridicarea eficientei presei socialiste și a . celorlalte mijloace de propagandă în masă.

Congresul al V-lea al P.S.U.G. l-a ales pe Horst Sindermann ca membru supleant al Comitetului ■ Central al partidului. în 1963, la Congresul. al VI-lea al P.S.U.G., a fost ales membru al C.C. și membru supleant al Biroului Politic.în februarie 1963 a fost ales prim- secretar al organizației regionale Halle a P.S.U.G.Congresul al VH-lea al P.S.U.G. I-â ales, in 1967, în funcția de membru al Biroului Politic al C.C. al partidului. în mai 1971 a fost numit în funcția de' prim-vicepreședinte al Consiliului de. Miniștri al R. D. Germane. . Este deputat al Camerei Populare din anul 1963.La 5 octombrie 1973 Horst Sindermann a fost ales de Camera Populară in funcția de președinte al Consiliului de Miniștri. Pentru meritele sale, Horst Sindermann a fost decorat cu înalte ordine de stat ale Republicii Democrate Germane.Poporul român, care încearcă un sentiment de satisfacție pentru evoluția relațiilor de prietenie și 1 colaborare frățească dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, urează tovarășului Horst Sindermann un călduros bun venit 'în țara noastră, expri- mîndu-și convingerea că vizita sa va servi dezvoltării' în continuare a bunelor raporturi pe multiple planuri între statele și popoarele noastre.
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Includerea în Codul moral a o- bligației fiecărui membru al partidului nostru de a-și însuși materialismul dialectic și istoric are o semnificație principială majoră. Așa cum țelul pe care partidul comuniștilor și l-a propus nu reprezintă un ideal utopic sau întruchiparea unor dorințe subiective, ci încununarea realizării unor obiective științific fundamentate, tot astfel întreaga sa activitate, ansamblul opțiunilor sale se bazează pe știință. Trăsătura esențială a politicii partidului nostru, a tuturor acțiunilor întreprinse într-un domeniu sau altul este fundamentarea strictă pe adevărurile de bază ale comunismului științific, aplicate creator potrivit cerințelor dezvoltării societății noastre, principii mereu îmbogățite și revitalizate în urma confruntării cu noile realități, cu cerințele practicii revoluționare. . .însemnătatea excepțională a Programului partidului, adoptat de Congresul al XI-Iea, constă în aceea că el constituie o strălucită expresie a aplicării creatoare a marxism- leninismului la condițiile concret- istorice ale României, înarrțiînd pentru prima oară partidul nostru cu un program unitar, care crista-, lizează într-o viziune de largă perspectivă obiectivele sale strategice și orientările tactice pentru înfăptuirea acestora. Prin concluziile desprinse din propria noastră experiență, ca și din experiența' construcției socialiste pe plan mondial, prin sinteza spiritului științific și a . gîndirii revoluționare .cutezătoare, Programul se înscrie ca o contribuție remarcabilă la tezaurul teoriei și practicii revoluționare mondiale, confirmînd o dată mai mult că a- ceasta se îmbogățește pe baza aportului propriu, original, al tuturor partidelor comuniste.Iată de ce, pentru fiecare comunist studierea temeinică a concepției revoluționare despre lume și ■ viață, însușirea Programului partidului nu reprezintă un scop în sine, un simplu obiectiv instruc- tiv-educativ, ci o cerință vitală pentru propria sa maturizare politică, ca și pentru amplificarea activității revoluționare a partidului, în spiritul îndemnului lui Marx privind îndatorirea filozofiei de a nu se limita să interpreteze lumea, ci de a acționa spre a o schimba, în acest sens, Programul partidului subliniază că teoria revoluționară a

materialismului dialectic și istoric este menită să ajute nu numai la cunoașterea lumii, ci și la înarmarea tuturor membrilor partidului cu cunoștințele necesare desfășurării acțiunii conștiente de transformare a societății.Materialismul dialectic și istoric nu are nimic din atributele unei discipline științifice scolastice, „de catedră". Viziune globală științifică

capitalismului și, totodată, de a fi înarmat proletariatul cu înțelegerea modalităților de a răsturna „orîn- duirea cea crudă și . nedreaptă", cu un program, formulat cu rigurozitate științifică, de profunde transformări revoluționare în viața e- conomică și socială, care aveau să fie ulterior verificate drept legi generale ale revoluției socialiste.în perspectiva evoluției istorice

Spiritul creator în care partidul nostru aplică legile generale ale revoluției și construcției socialiste potrivit particularităților și cerințelor specifice ale țării noastre și-a găsit cu deosebire expresie în perioadă marcată de Congresele IX, X și XI, în cursul cărhia au fost adoptate măsuri de maximă importanță pentru accelerarea ritmului dezvoltării economico-sociale a
Principii de viață, izvorite din viață, cerute de viață!
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asupra lumii, concepție a proletariatului despre viață și societate, el pornește de la practică, de la adevărurile științifice universal-valabi- le, constituind totodată metoda revoluționară de cunoaștere și transformare a lumii. De veacuri și milenii lupta de eliberare, plină de eroism și spirit de sacrificiu, purtată de poporul care trăia pe aceste meleaguri păstra un caracter de spontaneitate. Abia după ce mișcarea noastră muncitorească, însușin- du-și ideile marxismului, a trecut la aplicarea metodei de analiză ma- terialist-dialectică și istorică, ea a izbutit să deslușească mecanismul e- voluției sociale, sensul dezvoltării istorice a umanității, căile izbăvirii de exploatare și robire capitalistă. A fost meritul istoric al marxismului de a fi întrevăzut clar contururile societății care va lua locul

apare limpede că îngemănarea marxismului cu începuturile mișcării noastre muncitorești a avut o influență hotărîtoare asupra călirii a- cesteia, asupra orientării ei teoretice și practice. Fidelitatea față de principiile socialismului științific — în sensul major al stimulării creativității în domeniul teoriei și practicii revoluționare, al respingerii oricărei osificări și rigidități dogmatice — a constituit una dintre trăsăturile definitorii ale evoluției mișcării noastre muncitorești care avea să fie ridicată pe o treaptă superioară prin crearea P.C.R.Pe temeiul însușirii organice a socialismului științific și aplicării sale creatoare la condițiile societății românești a izbutit partidul să călăuzească lupta victorioasă a poporului pentru înfăptuirea glorioasei insurecții din august 1944, pentru făurirea noii orînduiri sociale.

României, perfecționarea organizării și conducerii societății, adîncirea democrației socialiste.După victoria socialismului, cînd marxism-leninismul a devenit ideologie dominantă în România, întreg ansamblul cative de noastră a răspîndiri lismului științific. Evident, forța de înrîurire a acestei acțiuni este direct proporțională cu nivelul de pregătire ideologică al membrilor partidului. La aceasta se adaugă un alt considerent major — creșterea continuă a rolului partidului spre a fi călăuzească poporul făurirea viitorului României,- în spiritul hotăririlor Congresului al XI-lea, impune fiecărui comunist, ca o îndatorire primordială, intensificarea e-

mijloacelor politico-edu- care dispune societatea fost subordonat largii în mase a ideilor socia-
conducător al în măsură să pe calea spre comunist al

forturilor perseverente pentru asimilarea organică a concepției ma- terialist-dialectice și istorice, a bazelor teoretice ale politicii P.C.R., car.e constituie aplicarea creatoare a marxism-leninismului la particu-- Laritățile și condițiile concrete ale societății românești.Din această trăsătură decurge însuși felul în care partidul orientează studiul ideologic. Prin însăși esența sa de teorie revoluționară, studierea marxism-leninismului nu se poate limita la simpla memorare și repetare mecanică-a unor scheme imuabile sau teze abstracte, rupte de viață. Fidel modului în care partidul privește socialismul științific nu ca o culegere de dogme și adevăruri generale, ci ca o călăuză in acțiune, ca un. instrument, de cunoaștere a realităților în continuă schimbare, în vederea soluționării . judicioase a noilor probleme pe care le ridică practica socială, comunistul își dovedește maturitatea politică în măsura în care înțelege că îndeplinirea menirii studiului i- deologic — înarmarea oamenilor pentru acțiune — este indisolubil legată de efortul statornic pentru legarea studiului de viăță, de realitățile concrete și sarcinile specifice care revin fiecărei unități sociale ' în înfăptuirea politicii partidului. Pilduitoare în această privință sînt înseși prevederile, orientările Programului partidului, argumentarea fiecăreia dintre opțiunile sale principale fiind urmată de precizarea modalităților practice menite să asigure atingerea obiectivului stabilit.Asimilarea principiilor materialismului dialectic și istoric, a prevederilor Programului P.C.R. ajută militantului revoluționar să dobîn- deâscă clarviziune politică, îi sporește capacitatea de analiză și orientare, imprimă activității sale un grad mai înalt de eficiență, amplifi- cînd valoarea aportului fiecărui comunist la înfăptuirea politicii partidului, forța sa de mobilizare. Tocmai de aceea, însușirea concepției revoluționare despre lume trebuie devină pentru toți mai o obligație disciplinei de conștiință.
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Tudor OLARU

în 1937, cînd venea cu „Laro- met“-ul de la Satu-Mare la București, cu niște utilaje, adică, și cîteva echipe de muncitori, subingine- rul Constantin Mihăiescu avea, vreo 26 de ani. Era tinăr, priceput, întreprinzător, așa îneît a pus umărul la montarea mașinilor*, a mai și supravegheat o parte a lucrărilor, de toate a făcut, fiindcă era nevoie. Doi ani mai tîrziu, cînd se pune problema instruirii tinerilor muncitori, la „Laromet" ia ființă o școală profesională. Director : Constantin Mihăiescu. Profesori : Constantin Mihăiescu și alți Gheorghe Vlad, rectificatorul azi, i-a fost elev • • ~Mihăiescu.La îndemnul tatălui vitreg, mun- . citor met", Vlad, în vîrstă de 14 nr I Mani, s-a angajat în Ut LAaceeași întreprindere. în toamna ---------------- :------lui 1944, Gheorghe Vlad a intrat în U.T.C. Atunci au luat ființă la „Laromet" echipe artistice și echipa de agitatori pentru propagandă comunistă la sate. Gheorghe Vlad a făcut parte din toate echipele, fiindcă era nevoie, împreună cu alți tineri de la „Laromet" și-a făcut meseria și prin sate, ascuțind unelte. La mitingul din Piața Palatului, din februarie 1945, cînd s-a tras în muncitori, a fost prezent. învățase meseria de strungar. La un moment dat însă, întreprinderea a avut mare nevoie de rectificatori pricepuți. Și Gheorghe Vlad a trebuit să se califice rectificator.Constantin Mihăiescu, subinginer — trecut în scripte tehnician, șef de secție, membru în comitetul sindical, unul dintre cei mai ocu- păți oameni din întreprindere, s-a gîndit să scrie cărți pentru elevii școlilor de maiștri — și a scris,

cițiva. de lui Constantin
la „Laro-Gheorghe pe-atunci MĂRTURII DESPRE OAMENI

— Am fost uluit cînd am aflat... Cine se putea aștepta la una ca asta ?Dacă ar fi să ne oprim asupra unei singure reacții, cuvîntui semnificativ ar fi consternarea. O consternare ce pare să fi fost — după mărturisirile mai multor interlocutori — masivă. Unora parcă nici nu le venea să creadă. Se întrebau uluiți, aidoma lui Marin Ungureanu, vicepreședinte al Consiliului popular al comunei Ștefă- nești, ‘ de s-a putut întîmpiă. Și ■aveau cu • prisosință motive pentru întrebări...Totul a început tr-un sigiliu și un inventar asupra gestiunii maga- textile-încălțămin- din comună. Ambele, inițiativa organelor Argeș : zile înainte a- sesizaseră ' că Ioana Rădules- în Galați. Avea

mașină... Negustorie, nu glumă ’!).Rezultatul primelor sondaje : o lipsă în gestiune de 21 000 lei. Spre lauda loy, organele de control nu s-au oprit aici. Au detaliat verificările. Și astfel au apărut falsurile, contractele fictive. Astfel a ieșit la iveală sistemul de relații frauduloase cu o serie de indivizi lipsiți de scrupule, puși pe jefuirea avutului public. în cele din urmă, de la „fleacul" județul* Argeș;-.cum de 21 000 lipsă,, la. Coopd- rativa de consum Ștefănești s-a ajuns la peste 200 000 și la ’250 000 lei pagubă în gestiunea întreprinderii „Textila" Pitești. Dar lista păgubașilor nu se încheie aici.Nu novățiilor s-a pronunțat aplicînd, pedepse ț (Procesul public la din comună). S-au luat în același timp și cuvenite pentru recuperarea pagubelor. în bună parte acestea sînt deja recuperate. Ceea ce atrage atenția, dincolo de filele dosarului penal, sint circumstanțele în care s-au

putut înlănțui aranjamentele puse la cale de întreprinzătoare® gestionară, cu sprijinul complicilor ei. Producerea oricărei pagube, prejudicierea, patrimoniului obștesc, pe orice cale și în orice măsură,
lescu se îndeletnicea intens cu aprovizionarea, fă- cînd adevărate tumee prin țară, după tablă ■și ouă de la iarăși,

tricotaje și... galvanizată, cojoace pe care le cumpăra „Gostat" și le livra „ca de la achiziții".
ci se ducea din inițiativa sa personală, fără ca eu să cunosc acest lucru" — spune într-o declarație Tudor Smaranda, la vremea respectivă președinte al cooperativei. Declarația te pune pur și simplu pe

eu cu ușurință unele dispoziții de plată, ne-a spus vicepreședintele Consiliului popular al comunei Ștefănești, Marin Ungurea- nu (la acea dată primar). Dar contabila șefă era mereu grăbită și mă zorea
N-a văzut, n-a auzit
» “a v ® U

priii-zinului te din miliției județene (cu cîteva cestea se gestionara cu se afla asupra ei o sumă apreciabilă de bani lichizi. Pornise în căutare nu de te.xti- le-încălțăminte, ci de.,, tablă galvanizată ! Așa, în treacăt, se arătase amatoare să cumpere .și... o casă ori, în cel mai rău caz, o

demult, ’ asupra vi- celor în cauză și justiția, conform legii, cu închisoarea, a fost judecat căminul cultura)măsurile

obligă la analiza climatului în care s-au produs, a fisurilor care au permis necinstei să prindă rădăcini, să se propage. Ce neajunsuri ies în relief in cazul de față ?Mai întîi, superficialitatea. Cu atît mai gravă cu cit s-a manifestat la persoane ce aveau îndatoriri riguroase privind grija deosebită față de soarta <)- verii obștești. Astfel, deși era gestionară la „Textilă- încălțăminte", Ioana Rădu-

Cei care trebuiau să deschidă ochii nu observau nimic. Gestionara Rădu- lescu . pleca m.ai departe după marfă, vindea stocuri întregi de batiste și prosoape cu suprapreț, livra fictiv tot felul de produse care nu-i intraseră nici- cind în gestiune și, mai Ies... trăia mai picior mare IDe întrebat întreba nimeni „Nu din dispoziția noastră pleca în țară după marfă,
departeînsă nu de

a- pese nimic.

gînduri. „Nu din dispoziția noastră pleca...". Dar cine trebuia să vegheze ca a- cest lucru șă nu se producă ? Cine poartă răspunderea că un om din ordine întreprindea .ceea ce-1 tăia capul, ca nimeni să-iAceeași lipsă dere, indolență, indolență, s-au cu vîrf și îndesat și la păgubași.— Poate am semnat

sub- tot fără ceva.zicăde răspun- mai ales manifestat

că pierdemsă semnez banca...Unul nu știe nara cu pricina adevărate turnee prin țară. Păgubașii dorm îmbrăcați somnul indolent. Iar al treilea, grăbit de contabilă, pune a- postile peste apostile, ne- maiavind. vreme să vadă pe ce. Iată, așadar, cum se încheie lanțul... Rezultatele ?Fosta contabilă șefă Bu-

că gestio- se afla in de jaf

SOLICITUDINE (U PROGRAM FIX?

dică Elena a reușit să delapideze astfel (în înțelegere cu gestionara Radulescu) zeci de mii de lei din fondurile consiliului popular. Infractori sadea, indivizi cu intenții fățișe de fraudă, au fost numai cîțiva. Neopriți la timp, datorită ineficientei _ controalelor, datorită climatului lipsit de vigilența care putea și trebuia să le stăvilească pornirile ■ spre fraudă, i-au atras însă în jocul lor și pe alții care suportă acum consecințele lipsei lor de tărie, a faptului că n-au. știut să-și păstreze neîntinată cinstea. Abdicarea de la îndatoririle ferme privind grija față de avuția obștii, indolența și pasivitatea — iată factorii care au favorizat activitatea infracțională de la Ștefănești. Iar cind totul a ieșit la iveală, unora dintre nu cit consternării, a întrebărilor de genul „cum1 sibil ?...“A fost posibil și-au îndeplinit, tribuțiile, astfel orice clipă să știe de soarta fiecărui bănuț cheltuit,

le-a să cei răspunzători mai rămas de- trăiască ‘ reacțiaa fost po-fiindcă nu riguros, a- încît în

să știe și să vadă în ce măsură cei cărora li s-au dat pe mînă valorile obștii sînt demni de a le’ mînui și păzi. A fost posibil fiindcă aici simțul de răspundere n-a fost la el a- casă, fiindcă nu s-a manifestat — așa cum o cer climatul nostru social, normele noastre morale, legile țării — cea mai mare grijă și răspundere pentru dezvoltarea continuă și a- părarea proprietății socialiste, de stat și cooperatiste, a avuției noastre naționale.Faptele înfățișate mal sus cheamă la mai multă intransigență față de soarta bunurilor pe care sîn- tem cu toții stăpîni. îndeamnă la vigilență sporită, la o atitudine pătrunsă de răspundere pentru păstrarea și dezvoltarea meniului de valori prin munca tuturor, aceasta o îndatorire țenească de prim ordin, iar activizarea opiniei publice hotărîte împotriva celor puși pe căpătuială trebuie o

patri- creat Este cetă-
să reprezinte peste tot barieră de netrecut.
Florea CEAUȘESCU 
Dinu POPESCU

...Un cetățean se prezintă la ghișeu și solicită cîteva lămuriri. Funcționarul, amabil, îi explică în amănunt cum poate fi soluționată cererea sa. îi face și o mică notă cu actele necesare, cu adresele instituțiilor de unde și le poate procura. La o dată stabilită de comun acord, solicitantul este invitat să revină. în ziua fixată, cetățeanul se prezintă cu actele ’ cerute și în numai cîteva minute primește documentul cu soluția legală a cazului....Desigur, cititorul care apelează în mod curent la serviciile publice a recunoscut în cele descrise mai sus pe funcționarul model — neîritîlnit) la notariat, cațiv, la I.C.R.Ă.L., la I.D.E.B. sau la altă instituție. Spunem întîlnit că, dovedind cupare și față de problemele cetățenești, majoritatea funcționarilor rezolvă operativ, cu solicitudine, cererile cetățenilor, demonstrînd astfel în fapt că într-adevăr funcționarul pu- _ blic este la dispoziția publicului. Și spunem neîntîlnit, pentru că se mai întîmplă și așa :...Formăm un număr de telefon și sunăm la secția de copii a Policlinicii Titan.— Copilul e cam bolnav și aș dori să-1 programați pentru consult la cabinet.— Nu se poate. Programările nu se fac decît la ora 14 și numai prezen- tîndu-vă personal.— Bine, dar tot la dv., la secția de adulți, programările se fac la orice oră...— Noi așa avem programul, și așa lucrăm....„Spațiul locativ" al sectorului 6 din Capitală. în fața ghișeului — zeci de cetățeni. Ne alăturăm și noi. La ghișeu fiincj un singur funcționar, rîndul celor care așteaptă în loc să se.subțieze se îngroașă continuu. U- nul din cetățeni — T. Gheorghiu, din str. Amurgului nr. 4 — este ne- ‘ mulțumit de modul cum i s-a rezolvat o problemă și solicită să meargă la șeful serviciului.— Nu se poate ! — îl oprește din drum portarul de la ușa șefului de serviciu. Dacă aveți ceva de rezolvat, Veniți marți, la audiență.

întîlnit (sau la spațiul lo-

Degeaba a insistat cetățeanul, argu- mentînd că marți va fi în producție și că problema sa trebuie soiuționată de urgență, pe loc. I se spunea una și bună : veniți marți....Exemplele ar mai putea continua, pentru că există încă situații cînd programele unor instituții publice nu corespund .cerințelor cetățenilor, cînd solicitudinea la ghișee „funcționează" după programul fix, stabilit de un funcționar sau de un funcționar-șef, dar fără să țină seama de timpul și interesele marii majorități a publicului. Desigur, și timpul funcționarului public este aglomerat de numeroase probleme cotidiene ce se cer rezolvate. Dar a limita la cîteva ore con-
pentru preo- interes © Funcționari publici care, înfr-adevar, sînt la dispoziția 

publicului © Dar și cetățeni purtați pe drumuri din negli
jența unor funcționari © Politețea, respectul față de munca 
și timpul celuilalt sînt la fel de necesare și de o parte și de 

alta a ghișeului

tactul cu cetățenii — după un program care nu ține seamă că fiecare om are și el un program fix de lucru— nu înseamnă a veni în ajutorul publicului. Bunăoară, pornind de la ultimul nostru exemplu, nu ar fi posibil ca. prin rotație, șeful serviciului de spațiu locativ, sau un ajutor de-al său, să asigure o permanență, la care să ■ se poată adresa cetățenii ori de cite ori au nevoie, în orice moment ?Dpr nu numai programele de lucru . cu cetățenii sau de audiențe (programe care, ce-i drept, se află într-o vizibilă adaptare la necesitățile publice) creează dificultăți și determină uneori pe cetățeni să bată drumurile. Mai sint și alte cauze. „Pentru a intra în posesia unor drepturi bănești— scrie redacției noastre Elena Un- gureanu, din Piatra Olt — a trebuit să alcătuiesc un dosar cu o serie de acte. Și • totuși, ministerul la care am depus dosarul nu mi-a putut elibera drepturile cuvenite întrucît certificatele mele de naștere și căsătorie cuprind o mică eroare. A trebuit să mă adresez judecătoriei, să irosesc cîteva luni de zile, să bat drumurile pe la tribunal pentru a îndrepta eu eroarea făcută de altcineva". Cazul nu este, din păcate, unic. Aproape la fiecare judecătorie din țară sînt pe rol în fiecare an zeci și sute de dosare pentru rectificarea unor greșeli din actele de stare civilă. La judecă-

toriile din Capitală, spre exemplu, media anuală a acestor dosare este de 300—400. In toate aceste cazuri, cetățenii, pe lingă faptul că sînt privați — sau întîrziați — la primirea unor drepturi, trebuie să cheltuiască bani, timp și nervi, să umble prin tribunale ca să repare greșeala făcută de un funcționar distrat la completarea unui act.Scurt-circuitarea dialogului func- ționar-cetățean ar putea fi evitată, sau reparată operativ, dacă activitatea instituțiilor cu care publicul intră în contact în mod curent ar fi și mai riguros controlată — din interior, de către organul de conducere și organizația de partid ; ,din afară, de către consiliul popular respectiv. De asemenea, chiar și reprezentanții cetățenilor — chipele obștesc, dreptul și controleze publice — să dea mult mai despe la aceste instituții unde, după cum se vede, maieste’ nevoie de intervenția opiniei publice.Munca funcționarului public — o- glindă a instituției respective — nu este, desigur, una din cele mai u- șoare. A dialoga zilnic cu zeci și sute de solicitanți, a decide în fiecare moment asupra cazurilor ce ți se prezintă, a fi în orice clipă amabil (chiar și atunci cînd unii cetățeni sînt nervoși sau sîcîitori) este o sarcină grea și o mare răspundere. Dar. dacă marea majoritate a funcționarilor publici, conștienți de menirea lor, își îndeplinesc corect, sau chiar exemplar, sarcinile — este de datoria factorilor e- ducaționali și de control de a lua cele mai potrivite măsuri pentru ca pretutindeni, la fiecare ghișeu public cetățeanul să găsească solicitudine, grijă și atenție față de problemele sale.Se înțelege,- pledăm pentru bună cuviință, politețe și 'respect reciproc pentru munca și timpul oamenilor aflați de-o parte și de alta a ghișeului. Astăzi ne-am referit la funcționarul public. Altă dată vom discuta cu aceeași exigență și de îndatoririle noastre, ale cetățenilor care- apelăm la serviciile publice.

- e-de control care. au datoria să sectoarele ar trebui

Mihai IONESCU

printre altele, „Utilajul și tehnologia laminării", publicată la „Editura pedagogică", în 2 ediții.Cind, în 1953, a fost primit în partid, lui Gheorghe Vlad i s-au încredințat trei sarcini importante : 1) să difuzeze afișe pentru campania electorală de atunci în tot cartierul Bucureștii-Noi — și le-a difuzat ; 2) să asigure buna funcționare a unei secții de votare — și a asigurat-o ; 3) să studieze cărți de marxism-leninism, documente de partid. în vremea aceea conducea și o echipă fruntașă în întrecerea socialistă. Acestui om nu i-a trecut prin minte nici o clipă să spună : „Am multe treburi, nu mai pot". A fost secretarul unei organizații de —--------------------- bază de partid.De mai bine de 15 ani este membru al comitetului de partid de' la „Laromet". în toamna lui 1974 a fost reales în comitetul de partid al sectorului 8.Cred că Gheorghe Vlad. este cel mai bun rectificator al întreprinderii „Laromet", și fără el — celorlalți le-ar fi destul de greu. A ajutat vreo 30 de tineri să-nvețe meseria. Patru dintre aceștia sint tovarășii Iui de lucru : Florian Bîz- gău. Valeriu Boriceanu, Valeria Alexandrescu, Vasilica Penchiș. Tineri la început de drum. în situații dificile, cind e cazul unei intervenții prompte și sigure, se caută un „bătrîn" experimentat, pe numele lui Gheorghe Vlad, în virstă de 47 ani.Constantin Mihăiescu, subinginer, este șef de secție, coordonator-șef al producției „Laromeț“-ului, adică. A fost nu numai martor, ci și participant activ la extinderea întreprinderii, la utilarea, la dezvoltarea ei, Omul acesta n-a cunoscut odihna. Concediile și le face în reprize de cîte 8—10 zile. De fiecare dată, cind să se pună pe odihnă, intervine cîte ceva.Pe Gheorghe Vlad îl preocupă în cel mai înalt grad formarea de rectificatori pentru „Laromet". A venit unul din afară. Unul de la Cîmpulung-Muscel. Categoria a 4-a. înainte de ,a arăta la ce se pricepe a pus două condiții : să-i dea întreprinderea casă și să-i găsească întreprinderea serviciu pentru soție. Abia a venit, și a și pus condiții. Abia a venit, și a și plecat. Gheorghe Vlad vorbește cu mult respect despre Constantin Mihăiescu, fostul său director și profesor și tovarăș de muncă de peste 30 de ani ; și despre Florea Bira vorbește cu respect — pentru că își face meseria de tehnician principal așa cum se cere, și este și activist al uzinei, membru în comitetul de partid. Constantin Mihăiescu are. cuvinte de laudă despre Gheorghe Vlad și Florea Bira....Oameni fără odihnă. M-am întrebat o clipă: de ce nu șt-a reluat Constantin Mihăiescu studiile, ca s-ajungă inginer ? Și-apoi : de ce Gheorghe Vlad nu .s-a înscris la liceul seral și la politehnică ? Ar fi putut și el s-ajungă inginer. Treburi, prea multe treburi... Așa este, cei doi au avut foarte multe treburi, de card nu s-au mai putut despărți. Dar au mai avut și altceva, care în cazul lor ține loc de studii înalte : pasiunea pentru meserie. Au învățat în meseria lor — cit se poate învăța. într-un fel, ei au obținut diplomele cele mai înalte în meseria pe care o practică, și-n viața uzinei.
Nicolae ȚIC I

O știre primită la redacție de la corespondentul nostru din județul Vilcea anunța : azi, 7 ianuarie 1975, a sosit pentru tratament la Olă- nești un grup de 100 de țărani cooperatori, care alcătuiesc seria inaugurală a primului complex sanato- rial construit în tară în exclusivitate din fondurile cooperativelor agricole de producție....La prima vedere, știrea poate părea obișnuită : se , știe doar că în -fiecare an mii și mii de țărani cooperatori (în 1974 — peste■ 50 000) merg la băi pentru tratament și odihnă. Este urmarea măsurii stabilite încă din 1971 de conducerea de partid și de stat, cînd s-a prevăzut pentru prima dată dreptul membrilor cooperatori de a beneficia de trimiteri avantajoase la odihnă și tratament (prețul biletelor este suportat in proporție de 70 la sută de casa de penșii a U.N.C.A.P., iar diferența de cooperați-' va agricolă de producție de care aparține cooperatorul sau de către beneficiarul biletului).Totuși, știrea de mai sus aduce o noutate absolută : de unde pină acum țăranii cooperatori beneficiau de .odihnă și tratament doar în complexele Ministerului Turismului, de această dată cazarea s-a făcut în primul local proprietate C.A.P.— Construcția respectivă este doar un început — ne-a declarat Ștefan Popa, vicepreședinte al Casei centrale de pensii si asigurări sociale a membrilor

«

cooperativelor agricole de producție. Ea face parte dintr-un program mai am- pju de investiții sociale, structurat pe1 două etape : în prima etapă — care se
mai începe lucrările de construcții la alte 7 asemenea complexe sanatoriale : la Felix — 1 Mai. Buziaș, Covasna. Lacu-Sărat, Bala (Mehedinți). Geoagiu-băi și

oane de lei sînt alocate‘a- nual pentru construcția sau amenajarea de creșe si - grădinițe. La 1 ianuarie a.c. capacitatea acestor u- nităti preșcolare organizate
------------------------- .--------------------------------------------------------------------------------

IERI A FOST INAUGURAT LA OLĂNEȘTI

Prml coipta sanatoria!
construit din fondurile

ALTE MĂSURI DE INTERES SOCIAL PENTRU COOPERATORI : • în acest 
an va spori simțitor capacitatea crețelor și grădinițelor rurale ® Peste 
1 300 000 de săteni vor primi în 1975 pensii de bătrînețe • Fondurile 
sociale ale cooperativelor agricole de producție sporesc anul acesta 

cu peste IO la sută față de 1974

întinde pînă la sfîrșitul a- cestui an — se vor mai da in folosință încă două complexe asemănătoare la Amara — cu o capacitate de 500 de. locuri pe serie și la Sărata-Monteoru — cu 200 de locuri (ambele construcții vor dispune de cantină și bază proprie de tratament), iar în a doua etapă — pînă in 1980 — capacitatea proprie de tratament a U.N.C.A.P. va depăși cifra de 50 000 de locuri pe an. In 1975 vor

Nicolina, urmînd ea pe măsura elaborării studiilor de amplasare să înceapă lucrările de construcții și la complexele sarratoriale de la Herculane. Călimă-, nești-Căciulata ș.a....Construcțiile sanatoriale reprezintă însă doar una din formele concretizării investițiilor sociale făcute de cooperativele agricole de producție pentru țăranii cooperatori și pentru membrii lor de familie. Alte zeci si zeci de mili-

de C.A.P. era de circa 100 000 de locuri (anul trecut s-au evidențiat în realizarea de noi creșe și grădinițe C.A.P.-urile din județele Bacău. Botoșani, Brașov. Brăila, Iași. Ilfov, Mehedinți. Olt, Teleorman, Vilcea ș.a.), urmînd ca în 1975 — pe baza hotăririlor ce se iau chiar in aceste zile, cu ocazia adunărilor generale ale C.A.P., să se construiască alte mii de noi asemenea unități.în paralel, se alocă sume

importante de bani pentru finanțarea si construirea de locuințe destinate cazării specialiștilor repartizați la sate. In ansamblu, fondurile sociale ale C.A.P.-urilor, destinate țăranilor cooperatori, membrilor lor de familie și ce- > • lorlalți lucrători din cooperative, vor spori cest an cu peste 10 față de 1974.Ce alte realizări _______sînt prevăzute pentru acest an din fondurile C.A.P.-urilor ? Peste 1 300 000 de țărani vor beneficia de pensii, aproape 60 000 de membri cooperatori vor primi bilete de odihnă si tratament.Totodată, cooperatori de familie, ficia’ de spitalizare și tratament ambulatoriu gratuit, s-au alocat peste 70 000 000 lei ; alte peste 265 milioane lei s-au alocat pentru acordarea de ajutoare de copii și concedii pentru sarcină și lehuzie ; în cazul incapacității temporare de muncă se vor acorda a- jutoare bănești (la. capitol s-au prevăzut 75 milioane lei) etc....A vorbi azi de ______locuitorilor de la sate, de condițiile lor de trai presupune desigur cuprinderea unui orizont mult mai larg decit am încercat să-l conturăm în rîndu- rile de față. Am desprins doar cîteva roade ale progresului și prosperității satului românesc.

în a- la sutăsociale

cu preț redus, pentru țăranii și membrii lor care vor bene-

acest circaviata

I. MIHAI l
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In lupta pentru devansarea cincinalului dispunem de o armă puternică:UTILIZAREA CU RANDAMENT MAXIM
Să reflectăm asupra unei sarcini importante prevăzute pentru acest an : circa 60 Ia sută din sporul producției industriale din 1975 so va obține pe seama capacităților existente. Ce semnificație are această sarcină 1 în primul rînd, ea relevă orientarea fermă a politicii economice a partidului nostru spre valorificarea deplină a potențialului de producție de care dispunem ; în al doilea rînd, este lesne de înțeles că realizarea sarcinilor de plan în fiecare unitate și pe ansamblul economiei va fi posibilă numai și numai printr-o bună organizare a întregii activități, pentru ca fiecare minut, fiecare ceas să fie folosite din plin în scop productiv, pentru ca fiecare mașină și utilaj să lucreze cu randamente maxime ; in al treilea rînd, este evidentă cerința elementară a asigurării unei riguroase discipline muncitorești la fiecare loc de muncă, în fiecare compartiment din întreprinderi.Cum sînt înțelese aceste deziderate majore 1 Iată hîteva constatări prilejuite de sondajele făcute la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din București. Nu întîmplător am ales această u- nitate. Am avut în vedere, printre altele, faptul că aici, practic, întregul spor de producție din acest an — circa 22 la sută — se va obține cu aceleași capacități de producție, că uzina are sarcini deosebite — de trei ori mai mari fată de 1974 — la export, că acestei unități îi revine un rol deosebit în realizarea importantelor obiective de investiții ale chimiei. Este în măsură colectivul întreprinderii să îndeplinească exemplar aceste sarcini ? Da ! Acesta este răspunsul ferm pe care l-am primit din partea cadrelor de conducere cu care am' discutat. Da, pentru că aici s-a acumulat o bună experiență — dovadă fiind rezultatele excelente obținute în anul trecut, cînd. în general, toate contractele au fost onorate : da, pentru că organizația de partid de aici dovedește pricepere și inițiativă în mobilizarea colectivului pentru înfăptuirea sarcinilor economice ; da, pentru că în uzină s-au elaborat o seamă de măsuri tehnice importante care vizează creșterea productivității muncii. Dincolo de acest tablou optimist al certitudinilor, în secțiile de fabricație aveam să găsim, după opiniile muncitorilor, maiștrilor și inginerilor, încă suficiente resurse ale producției ce se cer a fi puse ne- întîrziat în valoare.Iată, de altfel, ce relevă sondajul nostru efectuat în rîndul a 15 lucrători din întreprindere (10 din secția cazangerie — secția conducătoare a uzinei — 5 din secția de prelucrări mecanice).1. Care sînt principalele greutăți pe care Ie întîmpinați acum în activitatea dv. ?

e Documentația de execuție se primește cu întîrziere și incomplet (12 răspunsuri).® Lipsa unui decalaj între secția de prelucrări și secția cazangerie (10 răspunsuri).• Locurile de muncă nu sînt aprovizionate ritmic și la timp cu materiale și scule (7 răspunsuri).• Alte deficiențe : asistenta tehnică uneori slabă în schimburile II 
ți III (2 răspunsuri) ; defecțiuni dese la mașini (4 răspunsuri) ; greșeli de proiectare (2 răspunsuri).2. Ce spor de producție ați putea 

obține la locul dv. de muncă prin înlăturarea acesloi- deficiente ?O între 9 și 12 la sută (9 răspunsuri).
e între 4 și 8 la sută (5 răspunsuri).
o Fără răspuns (1). ,3. Ce propuneri aveți pentru îmbunătățirea organizării activității do 
Ancheta „Scinteii" la întreprinderea 

de utilaj chimic „Grivița roșie"

producție în secție sau în întreprindere 7 _• Programarea realistă a producției șl lansarea în fabricație numai a comenzilor cu documentație completă (12 răspunsuri).
e Elaborarea și aplicarea unor măsuri de organizare științifică a locurilor de muncă (7 răspunsuri).
a Reorganizarea întregii activități de întreținere și reparare a mașinilor și utilajelor (5 răspunsuri).
O Alte propuneri: organizarea de cursuri pentru muncitori în vederea cunoașterii operative a documentației tehnice (2 răspunsuri), stabilirea unor măsuri pentru reducerea efortului fizic (2 răspunsuri).Cum se vede, chiar și într-o unitate caracterizată în ansamblu prin rezultate bune, există suficiente zone în care sînt posibile și absolut necesare măsuri de ordin organizatoric, de întărire a spiritului gospodăresc, în ce mod apreciați concluziile acestui sondaj ? — l-am întrebat pe tov. ing. Ion Păduraru, locțiitor al secretarului comitetului de partid din întreprindere :— Părerile exprimate sînt realiste, în bună măsură, noi cunoaștem a- ceste deficiente și. împreună cu conducerea întreprinderii, am stabilit, de curînd. eîteva măsuri practice. Bunăoară. în acest an, circa 1400 de muncitori vor urma diferite cursuri de perfecționare a pregătirii profesionale ; de asemenea, prin forțe proprii vom realiza o presă specială pentru confecționarea capacelor de recipienți prin ambutisare — ca urmare. productivitatea muncii la a- ceastă operație dificilă va crește cu peste 50 la sută, obținindu-se, tot

odată, și 1 500 tone de metal economii ; avem în vedere, în continuare, introducerea aparaturii pentru controlul nedistructiv. Firește, aceste măsuri vor avea eficiența dorită numdi dacă fiecare comunist, fiecare lucrător își va face din plin datoria la locul său de muncă. Precizarea este necesară întrucît. din păcate. unele dintre neajunsurile semnalate își au originea tocmai în insuficienta răspundere a unor cadre față de propriile sarcini. Este un domeniu în care vom acționa în continuare cu toată fermitatea, prin mijloacele specifice muncii de partid, în ce privește neajunsurile referitoare la asigurarea documentației, a pieselor și subansamblelor. ar fi bine" să invităm la discuție pe șefii ■compartimentelor de resort.— într-adevăr, la ora actuală nu există decalajul necesar între secțiile 

mecanică și cazangerie — apreciază tov. Ion Popovici, șeful serviciului urmărirea producției și colaborărilor. Cauzele privesc mai ales, asigurarea cu întîrziere a documentației și neajunsurile existente în funcționarea mașinilor. Iată, de pildă, în prezent, 5 din cele 14 carusele sînt defecte. Chiar azi dimineață s-au stabilit măsuri pentru organizarea mai bună a muncii în compartimentul mecani- cului-șef. idee sugerată, .de altfel, și în sondajul efectuat de ..Scînteia".Opinia tovî Cezar Miron, șeful serviciului de pregătire a producției — compartiment care asigură documentația de execuție — pare să surprindă Ia început : „Cred că este vorba de o neclaritate. Noi am asigurat integral documentația pînă la sfîrșitul lunii aprilie. Pe ansamblul anului, este adevărat, nu stăm prea bine, deoarece o parte dintre beneficiarii produselor noastre nu au avizat proiectele. Dar, repet, în prezent secțiile nu se pot plînge că n-au documentație pentru o bună perioadă. Cred că deficienta se situează Ia nivelul conducerii secției care, probabil, n-a defalcat documentația pe sectoare și formațiuni de lucru".— Să discutăm cu programul de producție pe masă — intervine ing. Dan Stoian, șeful secției cazangerie. Iată, avem o serie de produse în fază avansată de execuție, pe care nu le putem termina pentru că nu știm, ce trebuie să \le mai facem. Cauza : documentația este incompletă. La ora actuală încă nu dispunem de o treime din documentația pentru trimestrul în care ne aflăm. Eu nu știu cine este de vină ; știu însă că avem sarcini de producție pre

cise, pe care trebuie să le realizăm necondiționat. Pentru asta, important este ca toți să-și facă datoria — și cei din întreprindere și cei din centrală. Nouă, cadrelor de conducere. muncitorii nu ne cer altceva decît să le asigurăm o bună organizare a muncii. Și trebuie să le satisfacem necondiționat această cerință.în sfîrșit, iată și opinia tovarășului Vasile Velcescu, din serviciul de organizare a producției și a muncii :— Problemele ridicate în sondaj nu se referă la activitatea compartimentului nostru. Noi ne ocupăm de problemele mari ale organizării — structura organizatorică de ansamblu, regulamentul de ordine interioară. raționalizarea fluxurilor tehnologice...— Cit ar fi de bună o schemă organizatorică. sau o tehnologie, toate acestea nd pot avea eficienta scontată dacă cerințele elementare ale bunei organizări — documentația, a- nrovizionarea locurilor de muncă ș.a. — nu sînt satisfăcute. De ce nu vă întîlniți cu tovarășii din celelalte compartimente, pentru a pune la punct organizarea producției, sub toate laturile sale ?— Inițiativa ar trebui să aparțină celor răspunzători de neajunsurile semnalate...Ar fi. desigur, multe de spus în legătură cu atitudinea factorilor de răspundere din uzină față de deficiențele existente în prezent în activitatea productivă. Pînă la urmă, apare evidentă lipsa de conlucrare directă, permanentă, pe de o parte, între compartimentele funcționale ale întreprinderii, și pe de alta, între acestea și, secțiile de producție, pentru găsirea operativă a soluțiilor necesare, pentru prevenirea oricăror abateri de la programul de fabricație. Fiecare, fie el inginer sau economist, maistru sau tehnician, trebuie să-și facă datoria așa cum și-o face muncitorul conștiincios — pentru care realizarea programului zilnic de producție constituie sarcina profesională și politică numărul 1 — și atunci nu vor mai exista sincope păgubitoare pe fluxul producției. Spre aceasta trebuie concentrată munca politică a organizației de partid, spre aceasta trebuie orientate preocupările organizatorice ale conducerii întreprinderii. sSpuneam, la început, că la „Grivi- ta roșie" colectivul este în măsură să-și onoreze sarcinile de producție din acest an. Reafirmăm și în concluzia anchetei noastre această convingere cunoscînd seriozitatea cu care știe să muncească acest colectiv. puterea sa de mobilizare., maturitatea profesională și politică a muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor de aici, care s-au angajat să realizeze cincinalul în numai patru ani și cinci luni. Și aceasta nu prin eforturi fizice suplimentare, ci printr-o mai bună organizare a muncii.
Viorel SAEAGEAN

SI

La una din noile hale din cadrul întreprinderii „Vulcan" din Capitală termenul de punere în funcțiune este
30 decembrie a.c. Datorită ritmului înalt de lucru imprimat de constructor — șantierul nr. 2 al între
prinderii de construcții speciale industriale și montaje — în prezent, aici beneficiarul a șl

început montajul utilajelor Foto ; S. Cristian

SA FOLOSIM DIN PLIN 
VREMEA BUNĂ PE ȘANTIERE 

jn h au pilim «mu resimiteil
W SI EURNIZORII DI BIIIAJE SĂ PRIVEASCĂ UI CAIENDAR"

Anul trecut, la întreprinderea de utilaj chimic ' din Găești au fost executate ample lucrări de investiții. Mai concret, s-au finalizat lucrările de dezvoltare a secțiilor cazangerie, curățătorie, sculărie și prelucrări mecanice. Majoritatea noilor capacități productive au fost date în funcțiune la termenul planificat — 30 septembrie 1974. Unele obiective au fost predate beneficiarului de către constructor chiar în avans. Tot pînă la 30 septembrie 1974, constructorul — Trustul de construcții industriale și agrozootehnice din București, șantierul Titu — urma să finalizeze, la întreprinderea de utilaj chimic din Găești,- și alte obiective de investiții, dar termenul de punere în funcțiune nu a fost respectat. Ne referim la o parte din lucrările de dezvoltare a turnătoriei, la care se înregistrează o întîrziere de peste trei luni.— La acest obiectiv — ne spunea ing. Teodor Constantinescu, director tehnic și de producție al întreprinderii — pînă acum au intrat în 'funcțiune atelierul de modelărie, cuptorul de fontă electric cu arc și turnătoria de neferoase. In curînd va începe să producă și cuptorul cu inducție, unde în prezent se efectuează probele tehnologice. în schimb, sînt mult întirzlate lucrările de la stația de preparare a amestecului de formare, fapt care condițio
SUB RAZELE SOARELUI, CONSIRUBTORIl AȘTEAPTĂ PROIECTELE

Și în acest ultim an al actualului cincinal industria județului Neamț beneficiază de un volum important de investiții. Dintre obiectivele mai mari care urmează să fie puse în funcțiune menționăm : „Relon V" și albe instalații de pe platforma chimică Săvinești, fabrica de produse lactate și combinatul „Vin- alcool" din Piatra Neamț, complexul hidrotehnic de la Tașca- Bicaz, un nou laminor de 6 țoii la Roman.Din inițiativa biroului comitetului județean de partid, chiar din primele zile ale noului an la fiecare din obiectivele amintite s-a întreprins o analiză concretă asupra tuturor căilor și măsurilor menite să ducă la intensificarea ritmului de lucru pe șantiere. Cu acest prilej, , s-a ajuns la concluzia că sînt create toate condițiile pentru ca, în. primul trimestru, să se realizeze cel puțin 22 la sută din volumul investițiilor prevăzute pentru ahul 1975. La ora actuală, aceasta constituie o deviză a muncii constructorilor de pe fiecare șantier din județ.— Demarajul bun din primele zile ale noului an ne dă garanția că termenul de punere în funcțiune a fabricii de produse lactate din Piatra Neamț poate fi devansat cu aproape trei luni — ne spunea 

nează încheierea fluxului tehnologic din secția turnătorie.Lichidarea neînțjrziată arămînc- rilor în urmă pe șantierul de Ia întreprinderea din Găești depinde, în primul rînd, de furnizorii de utilaje. In principal, este vorba de întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești, care trebuie să livreze unității din Găești un amestecător cu role, utilaj de bază în cadrul fluxului tehnologic. Apoi, in aceste zile, din partea constructorului se impune o mai bună organizare a muncii, astfel incit timpul favorabil desfășurării în ritm susținut a lucrărilor de investiții să fie folosit din plin. Aceste două probleme trebuie să-și găsească operativ o rezolvare practică. fiind hotărîtoare pentru recuperarea rămînerilor în urmă. Tocmai de aceea, am și reținut apelul călduros pe care îl adresează, prin intermediul ziarului nostru, colectivul întreprinderii de utilaj chimic din Găești unităților furnizoare de utilaje și constructorului, în vederea urgentării livrării utilajelor, accelerării ritmului de lucru pe șantier. Dar, care sînt, concret, măsurile luate de beneficiarul de investiții pentru a veni în sprijinul constructorului, în vederea accelerării execuției lucrărilor rămase în urmă ?— Organele și organizațiile . de partid, împreună cu conducerea întreprinderii — ne relata secretarul comitetului de partid, Ion Scodrea — au intervenit direct, prin măsuri 
tov. Nicolae Luca, șeful lotului de construcții de aici. Chiar în aceste zile, împreună cu beneficiarul și proiectantul, am stabilit noi soluții •tehnice, pentru ca lucrările la partea de structură să se execute fără întrerupere.Judecate după realizările valorice, se pare că lucrurile merg bine și pe șantierul complexului hidrotehnic de la Tașca-Bicaz. Ing. Constantin Mitroi, din partea beneficiarului, a ținut însă să ne precizeze că „în marea lor majoritate realizările valorice sînt constituite din lucrări de organizare a șantierului și mai puțin din stadii fizice ale obiectivului propriu-zis. Foarte, lent se' desfășoară lucrările de înaintare • la tunelul de aducțiune". Situația necorespunzătoare a stadiilor fizice de la acest obiectiv trebuie să dea de gîndit conducerii grupului, de șantiere „Moldova" .din Bacău, care execută aceste lucrări.' în primul rînd, se impun măsuri urgente pentru asigurarea utilajelor tehnologice necesare realizării stației de sortare a agregatelor și a instalației de betoane. De asemenea, trebuie urgentată și definitivarea tehnologiei de execuție a betonării tunelului.Și în legătură cu noile obiective de investiții de pe platforma chimică Săvinești se ridică unele pro

practice, pentru Încheierea operativă a lucrărilor de investiții. Astfel, pentru montarea rapidă a utilajelor sosite de la furnizori au fost repartizați 70 de' muncitori, iar dacă va fi nevoie, numărul acestora va fi suplimentat. Concomitent, s-au luat din timp măsuri tehnico-organiza- torice în scopul preîntîmpinării e- fectelor negative ale nepunerii la timp in funcțiune a întregii capacități din cadrul turnătoriei. Intre altele, este vorba de completarea fluxului tehnologic cu mașini și utilaje existente în întreprindere ; redistribuirea mai judicioasă a forței de muncă pe secții și ateliere ; asigurarea unui grad ridicat de folosire a suprafețelor de montaj al utilajelor chimice, prin combinarea cit mai e- ficientă a pieselor.Solicităm, în continuarea anchetei noastre, și punctul de vedere al tovarășului Radu Muscan, șeful lotului de construcții, care a apreciat: — Finalizarea lucrărilor, din cadrul turnătoriei depinde acum numai de sosirea utilajelor tehnologice. Noi dispunem, în prezent, de forțe suficiente pentru ca în două săptămîni să terminăm montajul și rodajul utilajelor, să punem în funcțiune capacitățile restante. în urma sprijinului pe care îl primim din partea beneficiarului, aceste lucrări pot fi încheiate și mai rapid — in numai o săptămînă.
Mie ȘTEFAN

bleme. De la inginerul Ion Me- reuță, din partea șantierului nr. 2, am aflat că la una din instalații, constnuotorii au asigurat frontul de montaj, - dar se Impune urgentată livrarea unor utilaje. Ih ce privește „Relonul V“, trebuie spus- că, în urma analizelor întreprinse de către minister, beneficiar și proiectant, s-au stabilit programe de elaborare a documentațiilor care, respectate — tot ceea ce a fost scadent pînă acum s-a realizat — vor asigura continuitatea lucrărilor și pe timpul friguros. De asemenea, în legătură cu laminorul de 6 țoii de la Roman trebuie spus că este necesară urgentarea aprobării studiului tehnico- economic șl elaborării documentației de execuție, dat fiind termenul de punere în. funcțiune a acestei capacități, respectiv, anul 1976.Fiecare zi e prețioasă și de rezolvarea urgentă a problemelor in suspensie depinde mult desfășurarea normală și ritmică a lucrărilor pe fiecare șantier. Numai astfel deviza constructorilor din județul Neamț — ca în primul trimestru să realizeze cel puțin 22 la sută din volumul investițiilor pe anul 1975 — va deveni realitate.
Ion MANEA
corespondentul „Scînteli"

între produsele agroalimentare des» tinate hranei zilnice a populației, cartofii ocupă un loc important, si- tuîndu-se imediat după pîine. Pornind de la faptul că, în anumiți ani, producția de cartofi nu» a corespuns nici cantitativ și nici calitativ, conducerea partidului a indicat Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor să întocmească un program special privind cultura cartofilor în 1974. Obiectivul y acestui program l-a constituit sporirea simțitoare a producției, astfel incit să fie satisfăcute pe deplin cerințele aprovizionării populației, să se asigure materia primă pentru industria amidonului, spirtului și pentru noua fabrică de fulgi de cartofi care a început să producă. Cu sprijinul or-' ganelor județene de partid și de stat, al direcțiilor agricole, în majoritatea unităților agricole prevederile acestui program au fost aplicate întocmai, obținindu-se rezultate remarcabile. Acum putem face aprecieri asupra modului în care s-a lucrat, pentru ca învățămintele ce se desprind>să ne ajute ca în 1975 și în anii următori să obținem rezultate mult mai bune.Se poate afirma că anul trecut s-au obținut rezultate bune la cultura cartofului. Producția globală de cartofi a fost de circa 3,5 milioane tone. Ca urmare, livrările la fondul de stat pentru consum depășesc 1 milion tone, această cantitate fiind ' ou 220 la sută mai mare față de realizările anului precedent. Desigur, rezultatele obținute nu sînt întîmplă- toare. Anul trecut, cultura cartofului a fost amplasată în zonele cele mai favorabile și concentrată . intr-un număr mai mic de unități agricole, dar in care s-au cultivat suprafețe mai mari. Este semnificativ faptul că în 1974, față de 1970, numărul cooperativelor agricole cultivatoare de cartofi s-a redus de la 2 741 la 2 364. A fost îmbunătățită structura soiurilor, iar la plantare s-a folosit material săditor cu valoare biologică ridicată — elemente de mare însemnătate pentru obținerea unor recolte mari și de calitate superioară. Plantarea s-a executat în perioada optimă, iar lucrările de întreținere

s-au executat cu mal multă răspundere.Deosebit de utilă și valoroasă s-a dovedit indicația conducerii partidului potrivit căreia o anumită suprafață din cea destinată cartofului să fie cultivată în regim special, astfel îneît să se obțină o producție medie de 30 000 kg la hectar. în vederea aplicării acestei măsuri, ministerul nostru a delimitat o suprafață de 40 000 hectare care să fie cultivată

te 30 000 kg la hectar. Cooperativa agricolă din Cristian, județul Brașov, de exemplu, a realizat, în medie, 37 000 kg la hectar. Se poate aprecia deci că, prin amploarea acțiunii și rezultatele obținute, măsura indicată de conducerea partidului depășește valoarea unui .experiment ; s-a dovedit că avem posibilități să dublăm producția medie la hectar pe suprafețe foarte mari.
Experiența acumulată anul trecut,

Experiența bună acumulată în această privință va trebui continuată. Astfel, în 1974, volumul mutațiilor de cartofi din județele' așa-zise „mari producătoare" spre cele deficitare a scăzut cu aproape 50 la sută față de 1972. Județele Arad, Bacău, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Ialomița, Satu-Mare și Vrancea și-au" asigurat din producția proprie întreg necesarul de consum, față de 1972, cind au primit din alte județe circa 80 000

continue, organizîndu-se ferme specializate, dotate cu toate utilajele necesare mecanizării lucrărilor.Concentrarea producției trebuie să se împletească cu aplicarea corectă a tehnologiei acestei culturi, spre a se obține producții maxime. Pentru recolta anului 1975 s-au făcut arături de toamnă pe toate suprafețele și s-au aplicat cantități însemnate de îngrășăminte naturale. în aceste zile de iarnă' este necesăr ca pe toate
■« ' ' ' . ■ ,

Bună în 1974, recolta poate 
și trebuie să fie și mai bună in 75

® Stadiul lucrărilor ® Experiențe înaintate -care se cer generalizate ® Recomandări și sarcini imediate

cu cartofi în condiții speciale și a stabilit responsabilități concrete atit pentru unitățile producătoare; cit și pentru organele județene de îndrumare și control. Pentru suprafețele respective au fost asigurate, prin repartiție, cantități mai mari de îngrășăminte și erbicide, precum și un număr corespunzător de mașini de plantat și- de utilaje necesare executării lucrărilor de întreținere și recoltare. în cele mai multe unități agricole au fost aplicate cu răspundere tehnologiile stabilite de către Institutul de cercetări pentru cultura cartofului și sfeclei de zahăr, ob- ținîndu-se recolte mari. Numeroase cooperative agricole și ferme de stat din județele mari producătoare de cartofi — Suceava, Covasna, Brașov, Harghita, Neamț, Iași, Botoșani — care au cultivat în regim special suprafețe variind între 1 000 și 8 000 hectare, au obținut producții de pes-

Prof. dr. ing. Ion CEAUȘESCU
adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare șl apelor

precum și concluziile desprinse din neajunsurile ce s-au manifestat în unele unități agricole ne îngăduie să organizăm mai bine activitatea în acest sector, astfel îndît în 1975 să obținem producții de cartofi mai mari și superioare din punct de vedere calitativ. Planul de stat pe acest an prevede realizarea unei producții globale de peste 4 milioane tone cartofi de toamnă. Ce trebuie făcut pentru îndeplinirea acestei sarcini ?în primul rînd, consiliile populare și direcțiile agricole județene au datoria să acționeze ferm în vederea îndeplinirii Sarcinii trasate de conducerea partidului ca. în fiecare județ, să se asigure din producția proprie necesarul de consum la cartofi.

tone cartofi. Este necesar însă ca și în județele care continuă să se aprovizioneze ou cartofi din alte zone să se acționeze mai ferm pentru organizarea de baze proprii de producție. în acest scop, trebuie înlăturate neajunsurile care s-au făcut simțite anul trecut. Astfel, în unele din aceste județe, cultura cartofului a fost repartizată în aproape toate cooperativele agricole pe suprafețe mici, sub 20 și chiar sub 15 ha. Pentru a se obține producții marfă cit mai mari, se cere ca și în aceste județe să se asigure concentrarea și specializarea producției. Este o sarcină valabilă și pentru județele mari producătoare, în care acțiunea de concentrare ți specializare trebuie să

terenurile destinate culturii cartofului să se transporte cite 40 tone gunoi la hectar. Bine procedează cooperatorii din Cristian-Brașov, care au achiziționat de la o îngrășătorie de animale și transportă în aceste zile la cîmp cantități însemnate de îngrășăminte naturale. De asemenea, trebuie luate măsuri ferme ca ingră- șămintele chimice destinate culturii cartofului să fie folosite exclusiv în acest scop. Specialiștii din unitățile agricole au datoria să asigure aplicarea riguroasă a celorlalte elemente ale tehnologiei culturii cartofului. In mod deosebit se cere ca, încă de la plantare, să se asigure o densitate optimă de plante la hectar. Anul trecut, în unele cooperative agricole din județele Teleorman, Olt, Buzău, ’ Mehedinți și altele recoltele au fost cu mult sub posibilități, mai ales din cauză că densitatea a fost mai mică de 40 000 plante la hectar. Tocmai de

aceea acum. în perioada de iarnă, luînd măsuri pentru buna păstrare a cartofilor de sămînță în silozuri, unitățile agricole vor dispune de cantități îndestulătoare pentru a asigura la plantare o densitate optimă la hectar.Anumite neajunsuri ce s-au făcut simțite anul trecut în executarea lucrărilor de îngrijire și recoltare s-au datorat și unor greutăți în asigurarea cu utilaje și insectofungicide. Pentru preintimpinarea lor, este necesar ca ministerele de resort și alte organe centrale să ia, încă de pe acum, măsuri ferme. Astfel, industria constructoare de mașini trebuie să livreze la timp și în numărul necesar mașinile de stropit și prăfuit cu acționare pneumatică, mașinile de distrus vreji și de recoltat, instalațiile de calibrat. De asemenea, industria chimică trebuie să producă. substanțele necesare combaterii dăunătorilor și bolilor la cartofi.Stă în puterea unităților noastre agricole să obțină producții mai mari de cartofi în anul 1975. în lumina sarcinilor ce-i revin, ministerul nostru ă reactualizat programul de măsuri privind cultura cartofului, care, împreună cu fișa culturii, au fost trimise direcțiilor agricole județene și întreprinderilor de legume-fructe. Se prevede ca' în 1975 să se cultive, după tehnologii speciale, 50 000 ha — 45 000 ha în cooperativele agricole și 5 000 ha ; in I.A.S. ■— de pe care să se obțină cite 30 000 kg tuberculi la hectar. în acest scop s-a asigurat baza materială necesară : îngrășăminte, mașini și utilaje etc. Este însă nevoie ca, în fiecare județ, consiliile populare să urmărească permanent și să sprijine nemijlocit aplicarea măsurilor prevăzute în programul amintit, să contribuie la soluționarea tuturor .problemelor care se ridică în legătură cu cultivarea cartofilor. De modul în care se acționează de pe acum pentru aplicarea pas cu pas a măsurilor stabilite, pentru generalizarea experiențelor bune dobîndite depinde mult ca producția de cartofi să sporească substanțial în acest ultim an al actualului cincinal.

LA ÎNTREPRINDEREA

TEXTILA DIN LUGOJ

Preocupare stăruitoare
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Înnoirea producțieiColectivul întreprinderii textile din Lugoj a încheiat anul 1974 cu succese remarcabile, dind peste sarcinile planificate 100 000 mp țesături și 60 tone fire.în acest an, s-a lărgit sfera de utilizare a materiilor prime indigene, în special a fibrelor chimice care, odată cu înlocuirea bumbacului puf adus din import, asigură un grad sporit de competitivitate noilor produse, atit ca destinație, cit și ca valoare de întrebuințare. Colecția pentru 1975 cuprinde 30 de articole noi din fire de poliester în amestec și numai 13 din bumbac sută la sută. Ca o noutate, trebuie consemnat faptul că din acest an s-a trecut la producerea pe scară industrială a articolelor din fire de polistiren textura t.Așa cum aveam să ne convingem la fața locului, majoritatea noilor articole din colecția anului 1975 sînt finisate superior, fiind ușor de întreținut, au aspect plăcut și destinații multiple : pentru rochii, bluze, impermeabile etc. Comparativ cu primul an al actualului cincinal, în colecția pentru 1975 ponderea articolelor ,noi este de peste 95

Cezar IOANA 
corespondentul „Scînteli'
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Elevul M. P. din orașul Baia Mare suferea de o complicată afecțiune cardiacă. Părinții săi au încercat să-i aline suferințele și în Franța, dar fără rezultat. Ajuns la clinica chirurgicală nr. 2 (din Tg. Mureș, elevul băimă- rean trebuia supus unei dificile intervenții pe inimă. Pentru aceasta era insă o mare cantitate de timpul operației, iar sanguină se întîlnește _ _____rar in rîhdul donatorilor. S-au găsit, cu greu, cîțiva dintre colegii lui de la „Gheorghe Șin- cai", apoi alții de la Liceul de construcții, plus niște muncitori de. pe un șantier. Cu fost transportați cu un la Tg. Mureș, astfel că Remus Deac a putut în chip salvator, dificila operație. în jurul inimii lui M.P. s-a format un adevărat cerc de inimi.

nevoie singe grupa extrem de in lui de
toții au autocar medicul efectua,

Descoperirea 
de la Ivești»

în timp ce săpa o groapă in 
fața casei sale, țăranul coopera
tor Stan Bălan din comuna 
Ivești-Vaslui a dat peste un os 
de o mărime neobișnuită — pes
te doi metri ! L-a lăsat la locul 
lui, așa cum l-a pășit, și a anun
țat muzeul din Birlad. Idee in
spirată ; sosiți in grabă la fața 
locului, specialiștii muzeului au 
descoperit și o parte din maxi
larul unui mamut. După cum 
ne. asigură cititorul nostru — B. 
Lupu — specialiștii cred că u- 
riașele resturi ale acestui ma
mut datează de circa 500 000 de 
ani. ,fCă n-o fi poate exact o 
jumătate de milion, n-o fi! Dar 
ce mai contează un plus sau un 
minus de... 100 000 de ani?" 
Chiar așa ! Mamutul tot mamut 
rămine.

Asociațiile studenților comuniști și-au cucerit pe bună dreptate un rol de seamă în eforturile consacrate integrării învățămîntului cu producția șl cercetarea. îndeosebi după ho- tărîrile Plenarei C.C. al P.C.R. din iunie 1973 și drept urmare a indicațiilor secretarului general al partidului formulate la Conferința cu cadrele și activul de partid din învăță- mîntul superior, consiliile asociațiilor studenților, comuniștii din institute și facultăți acționează într-o colaborare mult mai strînsă cu organele de în- vățămint, sub conducerea organizațiilor de partid, pentru ca fiecare tînăr să dobindească o temeinică pregătire științifică și tehnică în chiar procesul activității practice productive. în felul acesta, procesul de integrare generează inițiative interesante.Unele dintre aceste inițiative și-au găsit expresie cu cîtva timp în urmă prin organizarea unui simpozion la Universitatea din București și a unui schimb de experiență în Centrul universitar Timișoara, ambele avînd drept scop adîncirea integrării învățămîntului superior, îndeosebi a celui universitar, cu cercetarea și producția, prin participarea și mai activă a asociațiilor studenților comuniști. Propunerile, observațiile, întregul fond de concluzii al acestor reuniuni studențești sînt elocvente din mai multe puncte de vedere : ele subliniază complexitatea acțiunilor de integrare și, implicit, caracterul corelativ al eforturilor menite să determine rezultate practice ; pe această bază, atestă o dată în plus necesitatea unui aport studențesc temeinic, consecvent și generalizat ; în sfîrșit, demonstrează resursele inepuizabile de care beneficiază procesul integrării pentru ca desfășurarea lui să dobindească un caracter cu

adevărat revoluționar. Așa, de pildă, în dezbaterile consacrate perfecționării sistemului de practică, apreciat pe bună dreptate ca esențial pentru realizarea unei colaborări organice între învățămint și producție, s-a subliniat necesitatea ca, în noile planuri de învățămint, cursurile de pedagogie și metodică să fie deplasate către anii mici, spre a se asigura baza teoretică necesară desfășurării practicii ; în felul acesta, studenții se pot angaja cu un grad sporit de competență la desfășurarea unor activități didactice, științifice și cultural-educative cu elevii. Și păntru că e vorba îndeosebi despre studenții viitoare cadre didactice, practica pedagogică a acestora trebuie și poate să dobindească un conținut mai bogat în chiar procesul integrării. în acest sens s-a demonstrat prin exemple convingătoare că practica pedagogică desfășurată în învățămîntul de toate gradele, eșalonat în grădinițe, școli generale și licee, le asigură studenților un grad sporit de competență profesională, familiari- zindu-i din timp cu cele mai diverse și mai complexe activități pedagogice și cultural-educative. Tocmai de aceea apare ca binevenită inițiativa studenților ca fiecare instituție de învățămint superior umanist să preia una sau mai multe școli cu ciclul de 10 sau 12 ani, inclusiv din mediul rural, asemenea unor vaste și complexe „ateliere-școală", în cuprinsul cărora studenții să desfășoare, împreună cu profesorii, o practică integrată. Așadar — o activitate de aprofundare a cunoștințelor teoretice în chiar procesul practicii pedagogice și al cercetării științifice. în aceeași ordine de idei se înscrie și necesitatea unei mai bune definiri a modalităților de angajare a studenților pe perioada practicii productive, astfel

incit să se asigure o cuprindere numerică tot mai bună, dar, totodată, să se evite aglomerările și angajarea studenților în proporție mare pe posturi care nu impun o calificare.Cercetarea științifică studențească este și ea evaluată de asociațiile studenților ca un potențial prea puțin valorificat în procesul integrării. Cauzele sînt desigur multiple. Dintre a- cestea se . evidențiază faptul că în general cercetarea științifică studențească din facultățile cu profil umanistic a avut pînă acum, cu preponderență, drept cadru general de desfășurare, cercul științific ; activita- ( tea acestuia s-a identificat însă de multe ori în simple prezentări de referate și în discuții ; discuții și ele de multe ori sterile, din moment ce asemenea referate includeau teme abstracte, fără legătură directă cu realitatea politico-socială, așadar fără o finalitate practică nemijlocită. Or, cercetarea se cere integrată eforturilor catedrelor, pe baze contractuale, și tocmai de aceea presuDune extinderea lucrărilor de investigare pe teren, care să favorizeze contactul direct cu realitățile sociale și culturale. Dat fiind faptul că universitățile comportă prin definiție structuri pluridisciplinare, efectuarea de cercetări pe bază de contract în echipe mixte de studenți, cadre didactice și cercetători, cu caracter de specialitate și interdisciplinar (sociologie, psihologie, antropologie, management etc.) indică sensul optim al celei mai ample și mai eficiente cercetări științifice. în același timp însă, a- portul cercetării științifice studențești poate fi considerabil sporit și in formele tradiționale, cum sînt de pildă lucrările de diplomă, chemate tot mai insistent să dobindească o finalitate concretă, practică. Tocmai de aceea ar trebui revăzute și re

gulamentele de activitate profesională și științifică a studenților, a- precierea activității studenților, in- cluzînd, între criteriile respective, cu o pondere corespunzătoare, rezultatele concrete obținute , în activitatea practică și de cercetare științifică.O seamă de propuneri, de inițiative studențești vizează și obiective pentru a căror transpunere în practică nu este suficient efortul a- sociațiilor. El trebuie inclus în efortul general . pentru perfecționarea învățămîntului superior. Amintim, între acestea, necesitatea introducerii sistemului de prerepartizare, formă de sporire a implicării ministerelor economice și a celorlalte organe și organizații centrale în . procesul pregătirii viitorilor specialiști. Să amintim, de asemenea, și faptul că în perspectiva integrării tuturor instituțiilor de învățămint superior In regim de unitate de învă- țămînt, cercetare și producție, cu plan concret de producție, se impune stabilirea modalităților prin care studenții pot obține calificarea în meserii de profil, necesare desfășurării unei activități productive eficiente, în sfîrșit, evitarea supraaglomerării studenților, evidentă îndeosebi în facultățile unde încă nu se realizează fuzionarea activităților de învățămint cu cele de producție și cercetare, nu mai are nevoie de argumente.Chiar și simpla enumerare a unor asemenea propuneri și inițiative studențești evidențiază rolul activ al cvasitotalității asociațiilor studenților comuniști, preocuparea lor pentru adîncirea și perfecțioriarea integrării învățămîntului cu producția și cercetarea, ca teren optim pentru afirmarea entuziasmului, spiritului constructiv și dinamismului studenților.
Mihai IORDĂNESCU

Militant neobosit 
pentru triumful 

idealurilor socialismului
«
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RĂSPÎNTIA" 
seamă al operetei

1 ■

SiNe scrie studentul Adrian meanu din Pitești, Calea București, nr. 76 : „în pragul noului an eram în culmea bucuriei, îm- piinindu-mi-se un vis mai de demult, acela de- a avea și eu o chitară electrică. Dar la 27 decembrie am plecat din autogara Militari din București cu un autoturism de ocazie. Cum chitara n-avea loc în portbagaj, și cum era foarte bine ambalată, am urcat-o deasupra mașinii. Cind am coborit la Pitești, mai ia chitara de unde nu-i. Marea mea rugăminte este ca omul care a găsit-o să mi-o trimită, angajîndu-mă să suport cheltuielile de expediere și să cînt în cinstea lui tradiționalul „Mulți ani trăiască"... Omule, care ai găsit chitara și cunoști și adresa păgubașului, poate faci în așa fel ca visul studentului piteștean să nu rămînă doar vis...
Vînătoare 
de... bivolițe

Vasile Bqrzunț din Brașov a 
obținut o ' autorizație pentru 
împușcarea unui țap. Ca să nu-i 
fie „urit“, i-a luat cu el și pe 
Vasile Gușman și Cornel Barbu. 
Dar cei trei nu s-au îndreptat 
spre fondul de vinătoare aprobat 
de la Poiana Mărului, ci spre 
Dăișoara, populat cu căprioare, 
Cum nici o căprioară n-a apărut 
in bătaia puștii, cei trei s-au ho- 
tărît să facă pîndă la mistreți. 
La un moment dat, in întuneri
cul de la miezul nopții, deslușind 
citeva umbre mișcătoare, cei trei 
au tras în plin. La locul cu pri
cina, in loc de mistreți, zăceau 
împușcate două namile de... 
bivolițe. Văzînd „confuzia", cei 
trei au dispărut. Vor apărea însă 
în fața instanței, unde se va 
„limpezi" totul.

Cu adresă 
precisă

— Alo, rubrica Faptul divers? 
La telefon Spirea Popescu din 
Ploiești. Vreau sț vă anunț că 
în urma sesizării din ziarul de 
duminică — „Un of al ploieșțe- 
nilor" — n-o să mai așteptăm, 
ca in alți ani, cum ziceați, „flo
ricelele pe timpii", pentru că au 
apărut calendarele de 
librării. Vă mulțumesc 
le ploieștenilor...

Mulțumire care ar 
adresată nu nouă, ci 
ului, dacă... Dacă directorul co
mercial al respectivei întreprin
deri, Ion Vlăduțiu, in loc să jus
tifice lipsa calendarelor prin 
lipsa de interes a tipografilor, 
s-ar fi... interesat din timp de 
soarta lor. Calendarele au fost 
trimise la timp de tipografi, dar 
abia după apariția faptului di
vers a început să li se dea de 
urmă. Si au fost găsite zăcind 
— unde credeți ? — chiar la doi 
pași de I.C.R.M., în stația Plo- 
iești-Crîng. Drept e că la negli
jența I.C.R.M. au dat o mină 
de „ajutor" și ceferiștii..'. In ce 
ne privește, am vrea ca la anul 
ploieștenii să ne mulțumească 
nu nouă, ci... ploieștenilor.

Sens interzisDeși nu se crăpase încă de ziuă, într-unul din cartierele din Alba Iulia era zarvă mare. Lumea se adunase ca la urs. Dar nu era urs, ci locomotiva trenului „mocănița", de pe ruta Alba Iulia—Zlatna, care fusese scoasă de pe șine și azvîrlită. pur și simplu. în mijlocul șoselei, de către autovehiculul 22—B—9883, condus de Victor Constantines- cu. Șoferul trecuse linia ferată îngustă pe un sens interzis. Acum stă pe... stop !

Spectacolul cu opereta „Răspîntia" de Florin Comișel pe un libret de Cezar Țipa și Ed. Ardan, a cărui montare s-a înscris între acțiunile prin care Teatrul de Operetă din București a cinstit marile evenimente ce au dat strălucire anului istoric 1974, reprezintă, fără îndoială, un succes de prestigiu al operetei românești. Motivul esențial al satisfacției numerosului public pe care l-am urmărit populînd sala pină Ia ultimul loc și aplaudînd, entuziasmat, pînă la ovații, replici, momente ale acțiunii dramatice ori apariții actoricești constă, în primul rînd, în calitatea, pe ansamblu, a spectacolului. Remarcăm în primul rînd valoarea muzicii, al cărei discurs melodic, armonic și orchestral se compune din elemente larg accesibile, cu frecvente apeluri la intonații ale cîntecului revoluționar și patriotic, bine turnate în structura intimă a unui limbaj de factură populară. în același context trebuie notată calitatea textului dramatic, alcătuit în general cu vervă și simț al construcției, a scenografiei (semnată de Ar- minio Iordănescu), pe cit de simplă pe atît de sugestivă, a scenelor de dans (autor Mihaela Atanasiu) într-adevăr impresionante prin concizia expresiei

plastic-coregrafice, a regiei prin care George Zahares- cu demonstrează încă o dată viabilitatea formulei simple, deosebit de eficiente. Element inedit, regizorul a apelat în montarea spectacolului la o serie de tehnici cinematografice, la stop-cadru, prin care. în- ghețînd mișcarea formală, se creează momente de puternică tensiune, iar , prin

teatrului muzical, opereta, desigur de cea mai largă popularitate datorită limbajului ei accesibil, este cea dinții pîndită de riscul unor rezolvări scenice și muzicale facile, de alunecarea în simplism, ceea ce ar putea determina accepțiuni eronate pentru însăși valoarea temelor și subiectelor propuse de librete. Or, tocmai la acest capitol,
vocea crainicului se fixează raportul în timp al acțiunii sceniee.Spectacolul nu se reduce numai la componentele amintite. Prin tematica pe care o abordează și prin maniera în care o asemenea temă este inserată in structura unui gen muzical de regulă aflat la granița dintre divertisment si operă. să spunem, „serioasă", „Răspîntia" — operetă ce evocă momente dramatice ale luptei poporului nostru condus de partid pentru săvîrșirea actului Eliberării de la 23 August 1944 — reprezintă un model de teatru politic în care virtuțile politico-agitatori- ce și mobilizatoare sînt implicate demersului artistic convingător, captivant.Se știe că, între genurile

„Răspîntia" lui Florin Comișel și a colaboratorilor săi principali iși concentrează merite esențiale. Muzica cursivă devine, a- tunci cind este cazul, solemnă, personajele sînt bine conturate muzical, la fel și situațiile tipice ; paginile eroice, de avint revoluționar și patriotic, expuse în special prin partitura corală, ca și in unele inter- mșdii- coregrafice, sînt riguros construite, evitînd cu grijă retorismul searbăd, agitația exterioară.„Răspîntia" — titlu simbolic pentru ceea ce a însemnat și înseamnă 23 August 1944 pentru istoria poporului român, pentru conștiința politică a națiunii noastre socialiste — constituie un succes de seamă al operetei românești.

Am aplaudat creațiile actorilor și interpreților. în frunte cu Marcel Anghe- lescu, Constanța Cim- peanu, Cleopatra Melido- neanu, George Hazgan șl continuînd cu deținătorii unor roluri episodice. ca. de exemplu, Lizetta Chir- culescu sau Sergiu Cioiu. O notă bună și pentru corul Operetei, condus de Florin Sămărăscu —. toate acestea conferind spectacolului calități ' estetice incontestabile.Opereta „Răspîntia" are, i desigur, și unele neîmpli- niri. Partitura simfonică nu pare a fi un comentator întotdeauna convingător al acțiunii scenice ; persona- . jele nu sînt în egală măsură conturate, evident in raport cu rolul și locul lor în spectacol.Sînt aspecte care pot a- trage atenția realizatorilor, ca de altfel și unele îmbunătățiri ce mai pot interveni in jocul actoricesc și în creația interpretativă a orchestrei. în ansamblul său însă, spectacolul consemnează un succes și, totodată, o pledoarie in favoarea acestui gen muzical care a demonstrat că este capabil să-și înscrie virtuțile sale estetice alături de valorile autentice ale artei noastre.
Vasile DONOSE

PROGRAMUL I

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

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Univers științific.
11,00 Film artistic : „Ecuație a- 

proape imposibilă". Produc
ție a studiourilor engleze.

12.35 Telex.
16,00 Curs de limba germană. 
16,30-17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex.
17.35 Din lumea plantelor și ani

malelor.
18,05 Tragerea Pronoexpres.
18.15 Forum — emisiune social- 

po-lltlcă pentru tineret.
18.45 Varietăți folclorice.
18.55 familia, O investiție pentru 

viitor.
19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal — Curier electoral.
20,00 Județele țării pe , verticala 

dezvoltării. Azi — județul 
Vrancea.

20.15 Telecipemateca. Ciclul „Do
sarele ecranului" ,,Z“ — co
producție franco-algeriană. 
Premieră TV.

22,10 24 de ore.

I PROGRAMUL II

20,00 Portativ ’75 : Intenții pentru 
1975.

20,40 Viața economică a Capitalei. 
„Bucureștiul anilor ’80 !“.

20.55 Dans, cîntec și operetă.
21.15 Contemporanele noastre. 

Preocupările întregii țări — 
preocupările lor.

21.45 Tineri interpret! de romanțe 
particlpanțl la festivalul „Cri
zantema de aur" — Tlrgovlș- 
te 1974.

22,05 Meridiane literare.

S-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Vasile Anagnoste, militant de seamă ăl mișcării muncitorești și socialiste din țara noastră.Născut într-o familie de muncitori, a intrat, încă de copil, ucenic la Fabrica de. bazalt din București, apoi la diferite ateliere de cizmărie. începe astfel să cunoască nu numai viața grea, dar și spiritul de luptă ' revoluționar al muncitorimii, spirit pe carp și-l va însuși .și care îl va călăuzi in întreaga viață.Pasionat cititor al literaturii socialiste a vremii, se afirmă totodată ca activist pe tărîm- politic și sindical, militind. în rindurile partidului politic al proletariatului român, făurit în 1893. pentru afirmarea principiilor mar. xiste de organizare și luptă. în condițiile dezorganizării vremelnice. a Partidului Social-Democrat al Muncitori- . lor din România, Vasile Anagnoste s-a aflat, alături de I.C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, Alexandru Ionescu. Alecu Constantinescu și alți militanți revoluționari însuflețiți de încredere nestrămutată în viitorul clasei noastre muncitoare, desfășurînd o susținută activitate pentru refacerea mișcării muncitorești, pentru ridicarea luptei revoluționare a muncitorimii pe o treaptă superioară. El s-a numărat printre membrii fondatori ai Cercului socialist „România muncitoare1^ fiind mereu prezent, în anii de început ai secolului nostru. în mijlocul proletariatului bucureștean, în adunări și întruniri. în acțiunea pen- ■tru întărirea organizațiilor sindicale și a cercurilor socialiste.Vasile Anagnoste s-a manifestat nu numai ca un activ propagandist, ca un bun orator și organizator de mase, ci și ca un talentat mînuitor al condeiului, ca un colaborator asiduu și permanent al presei socialiste. In nenumărate articole, el a înfățișat condițiile grele de muncă și de viață ale clasei muncitoare, a demascat cu vehemență caracterul retrograd al corporațiilor, a militat pentru strînsa îmbinare a revendicărilor economice cu lupta politică, subliniind că muncitorimea, înregimentată în sindicate, se va putea elibera din exploatarea capitalistă, va putea cuceri o viață mai bună, „numai împreună cu 
organizația politică care formează 
partidul muncitorilor".Ca urmare a activității neobosite, desfășurate în slujba idealului socialist, el a fost ales în organe de conducere ale mișcării noastre muncitorești membru în comitetele societăților „Munca", „Egalitatea" și „înfrățirea", secretar și casier al Cercului socialist „România muncitoare", membru al Comisiei Generale a Sindicatelor din România.în iulie 1907, alături de alți milir tanți socialiști, Vasile Anagnoste este expulzat pentru activitatea sa revoluționară. Departe de țară, la Viena sau la Budapesta, el a continuat să activeze în rindurile' organizațiilor social-democrate ale muncitorilor ro

100 de ani de la nașterea 

lui Vasile Anagnoste

ȘTIRI

birou in 
în nume-fi trebuit 
I.C.R.M.-

Rubrică redactată de
Peîre POPA

, cu sprijinul corespondenților 
.Scintell"

„IN FRUNTE 
COMUNIȘTII"Este genericul actualei ediții de iarnă a tradiționalului concurs cultural-artistic „Plaiuri sucevene", care a debutat duminică in mai multe localități ale județului. Programat să se ■ desfășoare între 5 ianuarie — 30 aprilie 1975, concursul are ca obiective principale popularizarea in rindurile oamenilor muncii de la orașe și sate a politicii partidului și statului nostru, a realizărilor din patria noastră și județul Suceava. obținute în anii luminoși ai socialismului, în acest fel artiștii amatori suceveni țin să-și aducă o contribuție însemnată in cadrul campaniei pentru alegerile de de- putați în Marea Adunare Națională și consiliile populare. (Gheorghe Parascan).
125 DE ANI 

DE LA NAȘTEREA 
LUI EMINESCUA intrat în tradiție organizarea „Zilelor Eminescu" pe plaiurile natale ale poetului, la Botoșani. , Cea de-a 4-a ediție, care se deschide la 15 ianuarie, cînd întregul popor sărbătorește împlinirea a 125 de ani de la nașterea poetului nostru, national, programează un recital de proezie la Ipotești, un spectacol omagial la Botoșani, un pelerinaj la casa memorială și pe plaiurile copilăriei Luceafărului. în program mai figurează vernisajul upei expoziții cu cărți și documente privind viața și activitatea marelui poet, un recital de poezie, susținut de poeți invitați și de membrii cenaclului botoșenean „Mihai Eminescu", un concurs de poezie, un recital de poezie al artiștilor amatori, o gală de filme, o sesiune de referate și comunicări științifice și altele. (Ion Maximiuc). ★„Trecut-au ani ca nouri lungi pe șesuri" s-a intitulat spectacolul omagial de poezie și muzică prezentat luni seara (6 ia

nuarie) în studioul de concerte al liceului de muzică din Timișoara, cu ocazia sărbătoririi a 125 de ani de la nașterea luceafărului poeziei românești, Mihai Eminescu. în program, alături de recitări, au figurat lieduri și piese corale pe versuri ale marelui poet. Au fost prezentate in primă audiție fragmente din oratoriul „Luceafărul" de Ni- colae Brînzeu. Regia spectacolului, organizat de Studioul de radio și televiziune din Timișoara, a fost semnată de actorul Miron Șuvăgău de la Naționalul timișorean. (Cezar Ioana).★La Oravița a avut loc, marți seara, un spectacol omagial dedicat sărbătoririi a 125 ani de la nașterea marelui nostru poet Mihai Eminescu, Prestigioasa manifestare, găzduită de sala vechiului teatru orăvițean, pe care poetul a cunoscut-o în anii’ tinereții sale, a cuprins recitaluri de poezie, arii de operă, piese corale și dansuri inspirate din creația eminesciană. La reușita spectacolului și-au dat concursul actori ai teatrelor din Timișoara. București și Reșița, soliști de operă, dansatori, precum și coruri de cameră bănățene. (Nicolae Cătană).
OMAGIU LUPTEI 

DE LA VASLUIîn cadrul manifestărilor care au loc în județul Vaslui, cu prilejul împlinirii a 500 de an,i de cînd oștile lui Ștefan cel Mare au înscris una din paginile de răsunător eroism in lupta împotriva dominației străine, se află și cele organizate de către bibliotecile din județ. Expozițiile de carte pe tema „1475— 1975 — 500 de ani de la bătălia de la Vaslui", serile literare „Figura lui Ștefan cel Mare în literatura românească" și „Pagini din istoria luptei de la Vaslui", medalioanele literare „Ștefan cel Mare" sint principalele acțiuni prin care instituțiile de cultură amintite fac cunoscut sau reamintesc publicului pagini de glorie din istoria poporului nostru. (Crăciun Lă- luci).
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mâni din cele două metropole. Reîntors în țară, iși reia activitatea in rindurile Partidului Socialist și ale mișcării sindicale în anii de avinț revoluționar care au urmat primului război mondial. în 1920 editează gazeta muncitorească „Uniunea", iar în octombrie același an participă la organizarea grevei generale, care a ridicat la luptă întregul proletariat român.Vasile Anagnoste se alătură hotă- rîrilor Congresului din mai 1921 de transformare a Partidului Socialist in Partidul Comunist Român, fiind’ prezent, în perioada imediat următoare, ca reporter sau delegat, la congresele sindicale de la Brașov. Sibiu și Cluj. înregimentîndu- se după crearea Partidului Socialist în rindurile acestui partid, s-a manifestat ca un militant activ pentru făurirea unității de acțiune a clasei muncitoare. fiind mereu prezent în acțiunile de front unic inițiate de comuniști. participînd la activitatea unor organizații de masă conduse sau ă- flate sub influenta P.C.R., ca Liga drepturilor omului. Comitetul pentru amnistie.în 1934, la apelurile de unitate ale P.C.R., Partidul Socialist Unitar, din conducerea căruia făcea parte și Vasile Anagnoste, a răspuns in mod favorabil, încheind. în octombrie, un acord de front comun cu Liga Muncii și Comitetul Național Antifascist. Aceeași poziție în favoarea unității o afirmă Vasile Anagnoste și cu prilejul alegerilor pentru camerele de muncă, al acțiunilor de luptă inițiate de P.C.R. împotriva fascismului ce amenința tot mai grav independența si integritatea teritorială a tării.După 1935, împreună cu C. Po- povici și alții, formează Partidul Socialist, care, răspunzînd apelului P.C.R., a încheiat împreună cu Blocul Democratic, Frontul Plugarilor și Madoszul acordul de front popular de la Țebea.în condițiile grele ale dictaturii militare-fasciste, îl găsim prezent în acțiunile inițiate de comuniști pentru adunarea de fonduri și ajutoare destinate deținuților politici din închisori. /După eliberare, Vasile Anagnoste se încadrează in marele front al luptei pentru realizarea unității politice și organizatorice a clasei muncitoare, luptă încununată de un deplin triuml la istoricul Congres din februarie 1948, cind cele două partide muncitorești s-au unit în partidul unic muncitoresc, marxist-leninist.S-a' stins din viață în 1963, la vîrsta de 88 de ani. după aproape șapte decenii de activitate în rindurile, mișcării muncitorești, avînd fericirea să trăiască din plin realizarea idealului pentru care a luptat statornic întreaga viață — construirea socialismului în România.
Dr. Vasile PETRIȘOR

ȘTIINȚIFICE a *Prof. dr. ing. Iacob Lazăr, șeful de lucrări ing. Florin Pop și asistentul univ. ing. Tudor Popovici de Ia Institutul politehnic din Cluj-Napoca au realizat elemente de încălzire nemetalice al căror coeficient de transmitere a căldurii permite extinderea lor. Elementele din fontă montate într-un singur apartament cîntăresc circa 400 kg, pe cînd cele nemetalice doar 40 kg. Noul material utilizat are o rezistență mecanică superioară fontei și este de 10 ori mai ușor.Conf. dr. ing. Kelemen Arpad, și

colaboratorii săi de la Institutul politehnic din Cluj-Nap.oca, medaliați cu aur la mai multe saloane internaționale de invenții, au început noul an cu descrierea și înregistrarea a noi creații tehnico-științifice originale. Pină acum colectivul condus de acest inventator a brevetat 12 invenții, din care 7 și în străinătate. în numeroase țări a fost brevetat dispozitivul de reglare automată’ a turației motoarelor electrice asincrone.(Agerpres)
ROMÂNIA-FILM prezintă pe Clark Gable, Sophia Loren,

„A ÎNCEPU
in comedia americană

A NEAPOLE"
Regia : Melville

(Urmare din pag. I)acestor lucrări, numai în zona Baba- dag, Sarinasuf se creează posibilități de irigare a unei suprafețe de peste 70 mii ha.Pe măsură ce înaintează lucrările la carierele carbonifere de exploatare a ligniților din nordul Olteniei, se desfășoară îndiguirile în aval pe Jiu. Se execută, de asemenea, un volum important de regularizări de albii pe majoritatea riurilor interioare. Ele însumează în ultimii doi ani ai cincinalului aproape 300 km.Anul acesta va marca atacarea e- fectivă a unor lucrări de bază ale cincinalului viitor. Este vorba de a- cumularea Pecineagu, de pe cursul superior al Dîmboviței, 68 milioane mc, cu rol de sporire a rezervelor de apă potabilă necesară alimentării Capitalei. La Siriu, pe Buzău, de asemenea, încep lucrări de bază la o acumulare de 155 milioane mc de apă.Aceasta va fi continuată în aval de o întreagă cascadă de acumulări ce vor contribui la o judicioasă valorificare a Buzăului, care, an de an, inundă primăvara vaste terenuri, pro- vocînd pagube însemnate, iar vara seacă, devenind un pîrîiaș inofensiv, , într-o zonă însetată de apă. Astfel strunit,. Buzău! va alimenta cu ape

le sale populația, industria în rapidă dezvoltare, va iriga zone importante în Bărăgan, va da și energie electrică. Marea acumulare de 1 300 milioane mc apă de la Stînca-Costești, pe Prut, care se execută în colaborare cu U.R.S.S. intră anul acesta în perioada hotăritoare a realizării sale. Lucrarea va permite combate

energetic. Hidrocentralele de la Porțile de Fier, Bicaz, Vidraru, Lotru și numeroase alte . centrale mai mici sint rodul lor. Acțiunea de punere în valoare ă potențialului hidroenergetic continuă în ritm sporit. Astfel, se află- în execuție amenajări pe Sebeș (la Gilceag și Șugag), însumînd In final o putere
Un vast program de 

gospodărire a apelor

rea inundațiilor din lunca Prutului și irigarea a 77 mii de hectare. Barajul acumulării va fi dotat și cu o centrală hidroelectrică, de importanță locală.Un capitol important de lucrări legate de utilizarea apei ii reprezintă amenajările hidroenergetice. După cum se știe, încă cu mult înainte ca penuria de țiței să influențeze politica energetică pe plan internațional, în țara noastră s-au luat măsuri de valorificare a potențialului hidro

instalată de 300 MW, altele urmînd să înceapă in aval. A început amenajarea hidroenergetică Drăgan—Iad —Bulzuc (145 MW) din bazinul Cri- șului Repede. Alte lucrări încep în acest an pe Riul Mare din Retezat, pe Lotru în aval, la cascadele de pe Olt și Argeș. Capacitățile hidroener- getice prevăzute a intra în funcțiune în viitorul cincinal pe apele interioare depășesc cu mult capacitatea hidrocentralei noastre de pe Dunăre. Dincolo de aportul de energie,

fiecare din aceste lucrări influențează favorabil regimul apelor.în acest context, al valorificării a- pelor, este cazul să amintim și de volumul mare de lucrări pentru irigații. An de an cresc suprafețele a- gricole, în special în zonele mai secetoase ale țării, ale căror recolte nu mai depind de întîmplare, de regimul capricios al ploilor. Numai în acest an sînt prevăzute a se da in folosință 519 mii de hectare amenajate pentru irigații, din care 322 mii ha în sisteme mari, și alte aproape 200 de mii ha sub forma unor amenajări locale, totalul terenurilor irigate urmînd să însumeze la finele acestui cincinal o suprafață de 2 milioane hectare.Anul acesta reprezintă etapa de finalizare a numeroase lucrări legate de ape. ce au fost începute în acest cincinal, și de continuare a altor lucrări importante. In comparație cu cincinalul precedent. în cel actual se realizează, un volum de lucrări de peste două ori mai mare. In expresie valorică, acumulările, irigațiile, îndiguirile, desecările, lucrările de combatere a inundațiilor și eroziunilor reprezintă un efort financiar de multe zeci de miliarde lei. Pentru cincinalul următor, volumul lucrărilor preconizate, în mod deosebit al lacurilor de acumulare și al regularizărilor, este de aproximativ trei ori mai mare.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaMulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj transmis cu ocazia Zilei naționale și a zilei mele de naștere. Poporul thai- landez mi se alătură în a vă adresa, la rîndul nostru, caldele noastre urări de sănătate personală și de continuă prosperitate pentru poporul român.Sîntem convinși că relațiile prietenești existente între țările noastre se vor întări tot mai mult în anii următori.
Regele BHUMIBOL

Plecarea în Egipt a președintelui 
Consiliului Central al U. G. S. RCapita-Marți dimineața a părăsit la tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al' U.G.S.R., care, la invitația secretarului general al Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe (I.C.A.T.U.), va face o vizită la Cairo, unde va avea convorbiri cu membri ai conducerii I.C.A.T.U.La plecare a fost salutat de tovarășii . Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al

'aU.G.S.R., și Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R.★în aceeași zi, tovarășul Mihai Dalea a sosit la Cairo. La aeroport, oaspetele român a fost salutat de Abdel Latif Bulteya, secretar general al I.C.A.T.U., și de alte cadre din conducerea acestei Organizații.A fost de față Petru Burlacu, ambasadorul României la Cairo.

Primire la Consiliul de StatTovarășul Emil Bodnaraș, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a primit, marți, pe Derick Rosslyn Ashe, 'ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Marii Britanii la Bucu-
rești, în legătură finitivă din țaraConvorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

cu plecarea sa de- noastră.

Primire la primul ministru al GuvernuluiMarți, tovarășul Manea Mănescu, primul ministru al guvernului, a primit pe Derick Rosslyn Ashe, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Marii Britanii la Bucu-
rești, în legătură cu încheierea misiunii acestuia în țara noastră.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. (Agerpres)

i

Realizări ale petroliștilor bănățeniTIMIȘOARA (Corespondentul „Scînteii", C vul schelei — cea mai a țării — hotărit să producții la ficate, raportează că în prima săptămină. de muncă din 1975 a extras
Cezar Ioana). — Colecti- de extracție Timișoara tînără unitate petrolieră care a pășit în noul an realizeze din prima zi i nivelul sarcinilor plani-

și livrat în plus economiei naționale 21 tone țiței, 45 tone gazolină și 500 000 metri cubi gaze de sondă. în rindui care au tantă la situează st an tin Copil și
formațiilor de lucru adus o contribuție impor- obtinerea acestor succese se brigăzile conduse de Con- Iancu, Ion Negrea, Sever Ion Scînteie.

« SPORT « SPORT «SPORT • SPORT«SPORT «SPORT « SPORT •SPORT

HANDBAL CAMPIONATUL MONDIAL UNIVERSITAR în cite va rînduri

Cronica zilei
Prin Decret prezidențial, tovarășul Nicolae Ionescu a fost numit in funcția de ministru secretar de stat și șef ăl Departamentului cooperării' economice internaționale, din cadrul Ministerului Cbmerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale.★Crucea Roșie a Republicii Socialiste România a acordat un ajutor în valoare de 200 000 lei, constind din ali- ■ mente, medicamente, îmbrăcăminte și pături, pentru populația afectată de cutremurul de pămint care a avut loc in Republica Islamică Pakistan la 28 decembrie 1974.

*Ieri a părăsit Capitala, îndreptin- du-se spre patrie, Carlos Diez Con- seco, reprezentantul Sistemului Național de Sprijinire a Mobilizării Sociale Sinamos din .Peru, care ne-a vizitat țara, împreună cu soția la invitația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.La plecare, pe aeroportul Otopeni, reprezentantul Sinamos a fost salutat de tovarășul Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.(Agerpres)
vremea

TELEGRAME EXTERNE
PLENARA .C.C. AL P.M.U.P.'VARȘOVIA 7 — Corespondentul Agerpres transmite : în zilele de 6 și 7 ianuarie, la Varșovia a avut loc Plenara C.C. al P.M.U.P. care a aprobat tezele „Cu privire la continua întărire ideologico-politică și organizatorică a partidului — forța conducătoare a construcției socialiste". Plenara a hotărit convocarea celui de-al VII-lea Congres al P.M.U.P. în ultimul trimestru al anului în curs.în cadrul lucrărilor a luat cuvîntul Edward Gierek, prim-secretar C.C. al P.M.U.P.

Apel la solidaritate

cu poporul chilian

al

Expoziție ds carte
romaneasca (Agerpres). — In Naționale din Li-LISABONA 7 sălile Bibliotecii sabona s-a deschis o expoziție de carte românească. Sînt expuse lucrări social-politice, științifice, opere ale clasicilor români, lucrări de istorie, critică literară, precum și un bogat sortiment de volume de artă, partituri și discuri. Un stand special este dedicat. operelor tovarășului Nicolae Ceaușescu. Expoziția a fost inaugurată de Manuel. Rodrigues de Carvalho, ministrul, educației și culturii.La deschidere au participat, de a- semenca, Aurelia Santos, șeful secției internaționale a C.C. al P. C. Portughez, Ildio do Amarai, președintele Institutului superior de cultură, directori ai departamentelor unor mi- ’nistere și instituții centrale, scriitori, oameni de cultură și artă.-

lași:
ROMÂNIA—POLONIA 22-21IAȘI (prin telefon, de Ia Ion Dumitriu). Echipele și organizatorii grupei C a preliminariilor Campionatului mondial universitar de handbal masculin au ținut parcă să-și ia rămas bun de la un numeros și entuziast public local, oferind o gală finală de autentic spectacol sportiv. Seara, în moderna Sală a sporturilor din Iași, circa 3 000 de spectatori au asistat la două meciuri de o frumusețe deosebită, în timpul cărora aplauzele nu au contenit. Mai întii a fost meciul dintre selecționata universitară a Franței și echipa Âgro- nomia-Iași. Chiar dacă, precum se știe, el nu a contat în clasamentul grupei, ambele formații s-au străduit să nu-și precupețească eforturile pentru a obține victoria, o victorie ce ar fi fost prima în turneul preliminar. Pînă la urmă tabela de marcaj a indicat un echitabil rezultat : 17—17.Derbiul grupei, meciul România — Polonia și-a meritat cu prisosință titulatura. Neînvinse și — de ce să nu recunoaștem ? — cu posibilități aproximativ egale să cîștige grupa preliminară de la Iași, cele două selecționate au oferit o partidă de înaltă ținută sportivă.Am asistat la un joc extrem de dîrz,' cu o evoluție a scorului ce a ținuț mereu trează, pînă în ultimele secunde, atenția inimosului public ieșean. Selecționata studențească a. țării noastre a obținut o foarte prețioasă victorie, e adevărat la limită (22—21), dar cu atît mai valoroasă și de aplaudat cu cît handbaliștii noștri au avut de făcut față unui partener de întrecere la fel de bine pregătit, cu o forță de joc puțin comună. Nominalizăm' — bineînțeles, după ceea ce se cuvine întregii echipe pentru forța de joc și spiritul de luptă sportivă ce le-a dovedit — aportul individual al cîtorva dintre golgeterii de aseară ai echipei : Voina. Tudosie, Cosma, Kic- sid. Roșu și Stef. Se cuvine, firește, 

a menționa că victoria de aseară a echipei noastre a fost obținută fără aportul apreciatului nostru handbalist, golgeterul campionatului mondial trecut, Ștefan Birtalan. încă din primele minute, el a făcut o recidivă la 
o întindere mai veche și a devenit indisponibil.

din orașul de pe Bega, în prima partidă, formația Politehnica Timișoara. prestînd un joc de bună valoare tehnică și spectaculară, a învins detașat echipa Japoniei. Scor, final 28-19 (13-11).în cea de-a doua partidă s-au în-r tilnit echipele universitare ale Iugoslaviei și Bulgariei, meciul ^dintre ele avind darul de a desemna pe ciștigătoarea grupei. A fost o partidă de luptă, în care plusul de tehnică și de experiență competiționa- lă al handbaliștilor iugoslavi a cîh- tărit greu în balanța victoriei. Ei și-au adjudecat întrecerea cu scorul de 19—14 (9—4). De notat că jucătorii bulgari au ratat nu mai puțin de 6 lovituri de la 7 metri ! Principalii realizatori : Krivocapici si Pa- vicevici (cîte 4 goluri). Gazivoda (3), . pentru formația iugoslavă, iar Djo- nev (4) și Nacev (3) pentru echipa studenților bulgari.

tatea din localitate a învins echipa Tunisiei cu scorul de 22—13, termi- nînd astfel neînvinsă turneul.în partida centrală a grupei, R. S. Cehoslovacă — R. F. Germania, handbaliștii cehoslovaci s-au distins printr-o apărare ermetică și contraatacuri rapide și eficace. Echipa universitarilor din R. F. Germania nu s-a ridicat la nivelul scontat. Jocul s-a încheiat cu scorul de 19—12 (7—6) în favoarea handbaliștilor cehoslovaci. Cele mai multe puncte au fost înscrise pentru învingători de Horvath Marian (6 goluri, toate din lovitură de la 7 metri) și Zajak (5 goluri). Din echipa R. F. Germania cele mai multe puncte au fost înscrise de către Meineke (4).

SCHI: Pe vîrful Furnica, 
întrecerile pentru 

„Cupa Sinaia"

MÎINE, ÎN GRUPA SEMIFINALĂ BMîine. joi 9 ianuarie. în grupa semifinală B, se vor juca la București partidele : Polonia — Iugoslavia și România — Bulgaria.
Galați:

U.R.S.S.—SPANIA 25-20

MÎINE. ÎN GRUPA SEMIFINALA AMîine, în grupa semifinală A, se vor juca la Pitești partidele : Cehoslovacia — Spania R. F. Germania — U.R.S.S.
ATLETE ROMÂNCE
ÎN CLASAMENTUL 

ZIARULUI „L’EQUIPE"

și

Pe vîrful Furnica s-au desfășurat ieri întrecerile competiției de schi dotate cu „Cupa Sinaia".Proba masculină de slalom special a fost ciștigată de loan Cavgși (Dinamo Brașov) cu timpul de 63”6/10. Pe locurile 2—3, la egalitate, s-au. clasat Gheorghe Vulpe (C.S.U. Brașov) și Dan Cristea (Dinamo Brașov), ambii cronometrați cu 63”7/10.în proba similară feminină victoria a revenit Georgetei Băncilă (Dinamo Brașov) — 61”8/10, urmată de Iudith Tomdri (Caraimanul Bușteni) — 62”5/10 și Daniela Munteanu(A.S.A. Brașov) — 65”6/10.
BIATLON LA ZAKOPANE

I 'Proba de ștafetă 4X7,5 km din cadrul concursului internațional de biatlon de la Zakopane a. fost cîști- gată de echipa schiorilor din Polonia cu timpul de 2 h 14’14”. Selecționata României s-a clasat ue locul doi — 2 h 18’22”. urmată de cea a Suediei — 2 h 20’48”. La juniori pe primul loc a terminat echipa Poloniei, care a parcurs traseul (3X7,5 km) în 1 h 43’55”. Au urmat în cla- . sament echipele R. D. Germane, Suediei, României etc. ,

Timpul probabil pentru zilele tic 9, 10 și 11 ianuarie. în țară : Vremea va continua să se răcească, mai ales in nordul țării. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații, care vor fi atît sub formă de ploaie, cit și sub formă de lapoviță și ninsoare, mai frecvente în nordul țării. Vintul va prezenta intensificări locale. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 7 și 3 grade, iar maximele între minus 3 și plus 6 grade. în București. Vremea in răcire ușoară. Cerul va fi mai mult noros. Tempo- > rar, precipitații. Vint moderat, unele intensificări.

LONDRA 7 (Agerpres). — Luis Figueroa și Eduardo Rojas, președinte și, respectiv, vicepreședinte al Centralei unice a oamenilor muncii din Chile (C.U.T.), aflați în exil, au lansat, luni, la Londra, un apel solemn la solidaritate internațională în sprijinul poporului chilian. Cei doi lideri ai sindicatelor chiliene au adresat un apel oamenilor muncii din întreaga lume să refuze să încarce arme cu destinația Chile sau să repare avioane și nave apar- ținînd juntei chiliene. ’’

WASHINGTON 7 (Agerpres). - Venezuela, Ecuadorul și Peru s-au pronunțat pentru convocarea unei reuniuni extraordinare a Consiliului Permanent al O.S.A. — menționează surse din Washington, unde se află sediul acestei organizații. Potrivit observatorilor politici, reuniunea cerută ar avea drept scop analizarea detaliată a relațiilor economice și a cooperării în acest domeniu între statele latino-americane membre ale O.S.A. și S.U.A.

Timisoara :
IUGOSLAVIÂ-BULGARIA

19-14

GALAȚI (Corespondentul „Scin- teii". Dan Plăeșu). în ultima etapă a preliminariilor din grupa de la Galați au fost programate întîlnirile Italia — Clubul sportiv universitar Galați și U.R.S.S. — Spania. Cea din-, tîi, neoficială, s-a încheiat cu scorul de 14—18 (6—9), studenții gălățeni’re- purtind astfel o binemeritată victorie 1 într-un meci pe dus în permanentă, echipele universitare Spaniei a fost dîrz final : 25—20 (12—12). Prima repriză a fost echilibrată, spaniolii ară- tindu-se hotărîți să opună o rezistentă deosebită în fața valoroșilor lor parteneri de întrecere. însă, .spre sfirșitul meciului, condiția fizică mai bună , a echipei U.R.S.S. și-a spus cuvîntul. ea distanțîndu-se treptat și cîștigînd acest meci care a plăcut foarte mult spectatorilor. Cele mai multe goluri le-au înscris Lagutin (6). Mahorin și Gasîi (cîte 4) pentru echipa U.R.S.S. și Sagarribae (7) si Moran te (6) pentru cea spaniolă.

care l-au con- Partida dintre ale U.R.S.S. și disputată. Scor

Ca la fiecare sfîrșit de an, ziarul parizian „L’Equipe" ă alcătuit clasamentele pe probe ale celor mai bune atlete din lume. In clasamentele anului 1974 apar la locuri de frunte si numele cîtorva atlete din România. Astfel. în proba de 800 m plat. Mariana Suman este clasată pe locul doi. cu l’58”6/10. Tot ea ocupă locul 7 în proba de 400 •‘m plat, cu rezultatul de 51”2/10. la egalitate cu Handt (R. D. Germană). Recordmana României în proba de săritură în înălțime, Virginia 'Ioan, ocupă locul doi în clasamentul mondial cu 1,92 m. după Rosemarie Witschas (R. D. Germană) — 1,95 m. Argentina Menis se află pe locul 4 în proba de aruncarea discului, cu 65,84 m. Tot pe locul 4 au fost clasate și alte două atlete românce : Valeria Ștefă- nescu la 100 m garduri (12”9/10) și Natalia Andrei la 3 000 m plat (8’59”).

Turneul internațional fulger de handbal (masculin) de la Offenburg a fost cîștigat de echipa T.S.V. Rint- heim, care a obținut două victorii : 9—5 cu K.S. Cracovia și 8—7 cu Suedbaden. Combinata cluburilor Steaua—Dinamo București a învins cu 5—4 pe T.S.V. Rintheim. însă a pierdut două partide (4—7, cU K.S. Cracovia și 7—9 cu Suedbaden).
TENIS : Ruzici a pășit 

cu stingulA început turneul internațional feminin de tenis de la San Francisco. în primul tur, Chris Evert (S.U.A.) a eliminat-o cu 6—2, 6—1 pe suedeza Ingrid Dentzer. Franțoisc Durr (Franța) a dispus cu 6—4. 3—6, 6—2 de Barbara Downs (S.U.A.), iar Virginia Wade (Anglia) a ciștigat cu 6—1, .6—1, jocul cu Virginia Ruzici (România).
TIMIȘOARA (Corespondentul „Scînteii". Cezar Ioana). Tribunele sălii Olimpia au fost ieri din nou arhipline cu iubitorii handbalului

Cluj-Napoca : 
CEHOSLOVACIA—R. F. GER- 

MANIA 19-12CLUJ-NAPOCA (Corespondentul „Scînteii", Alexandru Mureșan). — In prima partidă, echipa Universi-
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„NEWSWEEK":

și modernmeșteșugăresc, careHANDBAL

„Aston Martin",

Noi unități 
ale cooperației 
meșteșugărești 

prahoveneîn aceste zile de început an. celor peste 600 de unități prestatoare de servicii către populație ale cooperației meșteșugărești din Prahova li se a- daugă altele în noile cartiere din Ploiești și în diferite localități de pe Valea Prahovei. Astfel, după cum ne-a informat președintele U.J.C.M, Prahova. tovarășul Ion Fumea. în cartierul Castor din Ploiești s-a construit un nou complex cuprinde unități de confecții, de reparat apărate de radio și te-

I
II
I
I
I
J . icpdiiti aparate ue ramp și re- ) leyizoare,,. de. înțămat tablouri și 
i de pus geamuri.' de frizerie și1 de pus geamuri, de frizerie și 1 coafură. în noile ateliere, bine dotate cu mobilier și aparataj necesar, vor lucra meseriași cu o temeinică pregătire profesională, care pot satisface exigentele populației. Tot în aceste zile, un complex meșteșugăresc asemănător, cu 5 unități prestatoare, își va începe activitatea în microraionul 4 din orașul Cîmpina. Aici. în momentul de față se fac intense pregătiri : ie mobilează interioarele, se verifică instalațiile de lumină, de apă și căldură, se instalează aparataj ul necesar.

Constantin CAPRARU
corespondentul „Scînteii"

Reviriment la Pretoria sau

simplă schimbare de decor?

Joia neagră a bursei
Acum o săptămină, 

respectiv in uftinia zi 
a anului trecut, la 
Newport Pagnell, unde 
se află sediul renumi-' 
tei fabrici de automo
bile 
s-a anunțat falimen
tul firmei- și conce
dierea întregului per
sonal. Consemnind a- 
ceastă veste in pri
ma sa pagină, ziarul 
„Guardian" scria lapi
dar : «„Aston Martin", 
producătoarea autotu
rismelor sport de ma
re viteză, unul din 
cele mai faimoase nu
me din industria bri
tanică a automobile
lor, a intrat in pier
dere de viteză, aflin- 
du-se acum in lichi
dare-. La 24 ore după 
aceasta — respectiv 
in prima zi a anului 
nou — posturile 
radio și televiziune 
britanice transmiteau 
la intervale scurte o 
știre și mai senzațio
nală : «Gigantica com
panie petrolieră. „Bur
mah Oii" s-a prăbușit 
din cauza dificultăți
lor financiare».

Sediul din Swindon, 
străjuit de statuile de 
piatră a doi lei pir- 
manezi, al firmei a- 
mintite este acum tea
trul unor scene ine
dite. In fața somptu
oasei clădiri nu mai 
opresc, ca în trecut, 
luxoasele Rolls. Royce- 

directorii și

cadrele de conducere, 
pentru a scăpa de în
trebările ziariștilor, 
preferă să intre pe u- 
șile din dos sau chiar.... 
escaladind zidurile 
curților învecinate. 
Fotoreporterul ziaru
lui „Daily Telegraph" 
a surprins chiar pe 
unul din directori în
tr-o asemenea cursă 
„peste garduri", foto
grafia respectivă fi
ind publicată de ziar 
in prima pagină, ca o 
adevărată „senzație".

Ca un ecou al eve
nimentelor menționa
te, in ziua de 2 ianua
rie, cind bursa londo
neză și-a redeschis 
porțile, a avut loc o 
vertiginoasă prăbușire 
a cursului acțiunilor : 
in numai două ore 
s-au înregistrat pier

de , deri de peste 800 mi
lioane lire sterline ! 
«Joia neagră de la 
bursa londoneză — 
scrie ziarul „Times" 
— iată urmarea direc
tă și'imediată a crizei 
financiare care a cu- 

, prins in tentaculele 
sale „Burmah Oii"-.

Ca intr-un adevărat 
cerc vicios, minicra- 
hul bursier, rezultat al 
falimentelor firmelor 
menționate. ■ s-a reper
cutat la rindul său 
negativ asupra situa
ției altor întreprinderi. 
La 3 ianuarie, firma 
„Fodens", care produ
ce camioane Diesel, a

anunțat că a intrat 
intr-o perioadă de 
„serioase dificultăți 
financiare". Introdu
cerea săptăminii' de 
lucru de trei zile, cu 
reducerea corespunză
toare a salariilor mun
citorilor, a devenit, de 
altfel, un fapt obiș
nuit ; in același timp, 
presa anunță zilnic 
noi scumpiri de pre
țuri.

Comentind aceste ul
time evoluții de pe 
scena economică bri
tanică, atit de drama
tic reliefate de lanțul 
de' falimente, „Finan
cial Times" scrie: 
„Criza energiei, scum
pirea 
riilor 
zarea 
terea 
ror produselor și ale 
miinii.de lucru, defi
citul record al balan
ței de plăți, creșterea 
șomajului, stagnarea 
producției, recesiunea 
economică — sint doar 
citeva motive care pot 
determina prăbușirea 
oricărei firme, indife
rent cit de solidă ar 
fi aceasta. 1974 a fost 
un an greu — și bine 
că s-a dus', să nu mai 
vorbim de el. 1975 va 
fi și mai greu — și ce 
bine ar fi să se ducă 
și el cit mai repede".

drastică a mate
prime, devalorl- 
monetară, creș- 
prețurilor tutu-

N. PLOPEANULondra

Pentru a înlesni înlăturarea urmărilor unor evenimente neprevăzute care se pot intîmpla intr-o casă (un incendiu izbucnit de la un fier de călcat uitat în priză sau de la un chibrit lăsat in mina copiilor nesupravegheați, o infiltrație de apă sau un scurt-circuit, un trăsnet sau o ploaie torențială), care pot provoca pagube materiale importante, ADAS pune la dispoziția cetățenilor o formă de asigurare convenabilă și eficientă. Este vorba de „Asigurarea facultativă complexă a gospodăriilor persoanelor fizice". Aceasta este, de fapt, o asigurare combinată, întrucît în unul și același contract se cuprind : asigurarea bunurilor casnice și gospodărești pentru pagubele' produse de incendiu și calamități, precum și pentru unele bunuri, in cazul pagu- . belor produse pe timpul transpor- , tului ; asigurarea persoanei care a încheiat contractul și a soției (soțului) pentru accidente produse la . domiciliu. De curind, ADAS a in- , trodus o nouă reglementare' în a- vantajul cetățeanului în această , asigurare să fie cuprinși atît pă- ‘ rinții, cit și copiii asiguratului, dacă aceștia locuiesc și gospodăresc împreună. ~ aceeași cazurile rate de catar, pagube . explozie, precum și cele terților pentru accidentarea soanelor și avarierea bunurilor la domiciliul asiguratului. Tot ca urmare a noilor reglementări aduse, ADAS acordă despăgubiri pentru pagubele produse bunurilor, cît și apartamentului în care locuiește a- siguratui, ca urmare a infiltrării apei provenite dintr-o inundație produsă într-un apartament învecinat (situat la același etaj sau la etajul superior), precum și pentru prejudiciile cauzate locatarului a- partamentului învecinat (situat la același etaj sau la etajul inferior), pentru pagubele la bunurile asigu- rabile ori la apartament pricinuite de infiltrarea apei ca urmare a u-

______ '. De asemenea, în asigurare sînt cuprinse și de despăgubiri civile dato- asigurat, în calitate de lo- față de proprietar pentru produse de incepdiu sau datorate per-

apar-nei inundații ce a avut loc în tangentul asiguratului,Important de reținut este că în asigurarea facultativă plexă a gospodăriilor fizice sînt cuprinse aproape bunurile existente într-o rie : mobilieri.il, obiectele m»uilc, îmbrăcămintea, aparatele de radio, televizoarele, frigiderele, agricole, viticole și altele, menea, sînt asigurate bunurile care se află in ci și acelea care se află în curtea locuinței, precum și unele bunuri din afara gospodăriei, ca de exemplu uneltele agricole, viticole, pomicole etc, aflate la locurile de muncă. In această asigurare complexă, în afară de bunurile proprietate a asiguratului și a familiei acestuia (persoane care locuiesc și gospodăresc împreună cu asiguratul) sint cuprinse și cele ale altor persoane, dacă sînt lăsate în folosința sau în păstrarea asiguratului ori a membrilor familiei sale.Prima de asigurare se stabilește în funcție de valoarea bunurilor și de durata asigurării. Spre exemplu, pentru o sumă asigurată de 30 000 lei se plătește o primă anuală de numai 60 de lei, adică 2 lei pe an Ia 1 000 de lei sumă asigurată. Cetățenii care doresc să încheie asigurarea complexă se pot adresa unităților ADAS, agenților de asigurare, responsabililor cu munca ADAS de la locurile de muncă, precum și cooperativelor de credit și de consum, magazinelor de stat care vînd mărfuri de folosință îndelungata.Așadar, după cum o arată și denumirea, este vorba de o formă.de asigurare complexă, cu ajutorul căreia orice .cetățean prevăzător are posibilitatea să-și pună sub protecție bunurile materiale din propria gospodărie. Noile reglementări aduse de Administrația A- sigurărilor de Stat sînt menite să sporească eficiența acestei asigurări, care se bucură de o largă răs- pîndire in rindurile populației de Ia orașe și sate.i

faptul corn- persoanelor toate gospodă- casnice,produsele De ase- nu numai locuință,

Oprobriul international tot mai puternic față de politica de apartheid, 
llotărirea, adoptată cu o mare majoritate de voturi, privind suspendarea 
participării Africii de Sud la lucrările ultimei sesiuni a Adunării 
Generale a O.N.U., izolarea crescindă in care se găsesc guvernanții de 
la Pretoria au avut ca efect un șir de declarații ale acestora, in sensul 
că ar fi dispuși să procedeze la unele modificări ale pozițiilor lor. Pre
vestesc oare aceste declarații o politică mai rațională sau este vorba de 
o simplă manevră pentru a „ciștiga timp" 1 La această întrebare în
cearcă să răspundă săptăminglul american „Newsweek" in două arti
cole separate, din care extragem : ,Timp de peste două decenii primul ministru al Africii de Sud, John Vorster, și-a desfășurat activitatea sub steagul rasismului și de aceea, recent, cînd a întreprins o vizită în circumscripția sa electorală, adepții săi se așteptau să audă retorica familiară a apartheidului. Spre marea mirare a auditoriului, primul ministru însă a dat un ton cu totul inedit. „Dacă criticii politicii de apartheid vor oferi Africii de Sud un răgaz de circa șase luni, atunci vor fi surprinși de schimbările ce se vor fi produs în această țară", a declarat Vogster.Uimirea auditorilor a fost cu atîț mai mare cu cit, prin aceste cuvinte, premierul sugera o schimbare în politica rasistă pe care Pretoria o practică de mai bine de un .sfert de veac. Iar declarația lui Vorster nu a rămas un fapt izolat. Miniștrii guvernului său s-au grăbit să facă afirmații similare, în sprijinul unei reforme. „Guvernul va înlătura toate obstacolele din calpa unei politici e- cliitabile", a declarat ministrul apărării, Pieter Botha, la o întrunire a Partidului național afrikaans, iar ministrul de externe, Hilgard Muller, a bătut monedă pe aceeași temă : „Este esențial să. procedăm la unele modificări, a spus el, deoarece timpul nu mai așteaptă".Și, trebuie spus că pare a fi detectată în toriei nu este lipsită Transformind Africamai segregată țară de pe glob, guvernul Vorster și-a atras, practic, oprobriul întregii comunități internaționale. Dar chiar și în interiorul Africii de Sud însăși, prpsiunile împotriva apartheidului au crescut. Tot mai mulți fruntași ai populației negre au arătat, în cursul lunilor recente, că o continuare a apartheidului nu va putea duce decît la război civil. Membrii mai tineri ai partidu-

schimbarea ce atitudinea Pre- de motivație de Sud in cea

lui lui Vorster. așa-numițiii „verligte" (cei luminați), s-au pronunțat in sprijinul unor reforme liberale, pentru a salva țara de catastrofă. Odată cu dispariția cîrmuirii portugheze în Mozambic,. visul Pretoriei, de creare, in zona de sud a Africii, a unui bloc al țărilor conduse de albi, s-a spulberat. Astăzi, Africa de Sud se află în fața pericolului nemijlocit al unui război de partizani.în fața acestei perspective, regimul Vorster a încercat, mai întii. să-și îmbunătățească imaginea.în fața opiniei publice printr-o campanie propagandistică pe scară largă, care a cos-, tat multe milioane de dolari. Dar, așa cum au arătat recentele evoluții de la O.N.U. — acești bani au fost cheltuiți în zadar.Iată de ce, guvernul sud-african pare a fi hotărit să înlăture cel puțin unele din manifestările politicii de apartheid, deși măsuri specifice în această direcție rămîn încă să fie adoptate. Unii observatori apreciază că guvernul ar putea înlătura inscripțiile pe care stă scris „numai pentru albi" și „numai pentru negri", care pot fi întilnite în toate restaurantele, parcurile și alte locuri publice. De a- semenea, legile care obligă pe albi și pe negri să călătorească în autobuze separate, să folosească intrări separate și să cumpere mărfuri la standuri separate ar putea fi abolite Se întrezărește, totodată. înlăturarea segregației în sport. De asemenea, ar putea fi drastic schimbată legislația discriminatorie a muncii. De fapt, o criză acută de mînă de lucru In rîn- durile albilor a făcut ca unele activități calificate ‘să fie acum accesibile și africanilor, după cum s-au înregistrat oarecari majorări ale salariilor personalului de culoare, ca urmare a unui șir de greve. Așadar, presiunile economice, ca și cele politice subminează politica rigidă de apartheid.Totodată, se pare că Vorster inten

ționează să adopte și o nouă politică externă. După ani de confruntare dură, premierul sud-african a prezentat țărilor Africii negre o propunere de cooperare pașnică. Simptomatice sint, în acest sens, și evoluțiile din Rhodesia. . Ca țară a supremației albilor, .Rhodesia nu este altceva decît o palidă imitație a puternicului său vecin, Africa de Sud. Or, iată că foarte recent premierul rhodesian, Ian Smith, renunțînd la pozițiile sale intransigente, a eliberat din închisoare pe liderii africani care luptă pentru independență și și-a manifestat intenția de a ține o conferință menită să acorde drepturi politice sporite celor șase milioane de africani — pas care. în mod aproape sigur, ar duce la o conducere africană.Pentru Smith aceasta reprezintă o schimbare totală a atitudinii sale de pină acum. în 1965, după cum se știe, el a declarat independența unilaterală a Rhodesiei față de Marea Brita- nie. Treptat, treptat insă, s-a văzut că politica independentei unilaterale nu a dat roade, dificultățile s-au înmulțit, tot mai mulți albi au început să părăsească țara. Cei care au rămas au primit cu ușurare propunerile de compromis ale primului ministru.Dar trebuie spus că principalul arhitect al acestei răsturnări nu este Smith. Rolul principal a fost jucat de premierul sud-african Vorster. care a sesizat mai repede vîntul puternic al schimbărilor care bate acum în zona de sud a Africii. După înlăturarea vechiului regim dih Portugalia, Africa de Sud și Rhodesia s-au pomenit singure in mijlocul unor vecini ostili. în aceste condiții, Vorster s-a întilnit, in secret, in cursul lunii septembrie, cu președintele Coastei de Fildeș, Houphouet-Boigny, și cu președintele Senegalului, Senghor. După această intilnire. liderul sud-african a început să facă presiuni asupra Rhodesiei pentru a o determina să ajungă la un acord cu majoritatea africană. Imediat după ce Smith a făcut declarația amintită, Vorster a declarat la rindul său că va retrage din Rhodesia forțele sud-africane compuse mii de oameni, care

însă numai o parte a începutului de destindere. în același sens, Vorster a anunțat o apropiată conferință constituțională asupra viitorului A- fricii de Sud-Vest, neexcluzind posibilitatea ca aceasta să pendentă.Nu este încă limpede are voința și dispune de tru a modifica în așa măsură politica de apartheid incit să dea satisfacție populației africane din R.S.A. sau să ofere națiunilor africane motive pentru a-și schimba poziția de ostilitate. Puternica aripă de dreapta a partidului național privește cu suspiciune orice asemenea modificări, iar dacă Vorster ar mer^e, prea repede, s-ar putea vedea pur si simplu în situația de a-și pierde funcția. Cit

devină inde-dacă Vorster puterea pen-

privește populația africană, precum și mulți tinerii albi cu vederi progresiste, aceștia consideră reformele lui Vorster doar ca un început . foarte timid.în ce privește lumea din afară, mulți rămîn sceptici, așteptînd ca frumoasele cuvinte rostite> să fie urmate de fapte. între timp. Africa de Sud se găsește într-o situație de izolare pe care n-a cunoscut-o nici o națiune în istoria modernă. „Vorster trebuie să procedeze la schimbări importante, și aceasta cit mai rapid", declara o personalitate din Capetown corespondentului revistei „News- . week". Lumea nu este dispusă să accepte doar o simplă modificare de decor.
„ACTION DU P.N.U.DA:

//

nu va fi curind depășită //

polițienești din două aveau ca scop combaterea unităților de partizani. Dezangajarea din Rhodesia este

Potrivit unui studiu întocmit în comun de F.A.O. și P.N.U.D., se imp.u- ne- cu urgență lansarea unei campanii internaționale concertate de dezvoltare, a industriei hirtiei în țările lumii a treia, pentru a se evita ca, șpre sfirșitul acestui deceniu, penuria actuală de hirtie să ia proporțiile unei grave crize — scrie „Action du P.N.U.D.", publicație a Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.S-a calculat că după 1978 lumea va avea de făcut față unui deficit anual de 16 milioane tone de hirtie și carton, adică de 10'ori mai mare decit în prezent.încă din 1971, F.A.O. a lansat un prim avertisment asupra riscurilor unei crize a hîrtiei. în luna iulie a anului trecut, prețul hîrtiei a înregistrat, pe plan mondial, un salt considerabil, de la 187 dolari tona, la 250—275 dolari. Pentru unele țări ale „lumii a treia", creșterile au fost și mai spectaculoase : de pildă, mai multe țări ale Asiei au plătit vara trecută tona de hirtie cu 400 de dolari, iar Indonezia chiar cu 600 dolari.Autorii studiului amintit nu prevăd o ameliorare a situației in viitorul imediat. Ei preconizează de aceea elaborarea, sub egida O.N.U., a unui vast program de dezvoltare a industriei hirtiei in țările în curs de dezvoltare care dispun de mari rezerve forestiere.. Este interesant de menționat că aceste țări, deși dețin 55 Ia sută din pădurile globului, produc

doar 4 la sută din cantitatea totală de pastă de hirtie. întinsele păduri tropicale constituie o rezervă inestimabilă. Lor li se adaugă pădurile de pini și eucalipți plantate în ultimii ani într-o serie de țări ale lumii. Pădurile reprezintă pentru aceste țări o mare bogăție, care poate fi utilizată pentru reducerea balanței lor de plăți și, în general, un factor important in eforturile pentru ameliorarea dezechilibrelor comerciale.Pe termen scurt, se impun o serie de măsuri de reducere a consumului de hirtie, de valorificare mai rațională a producției forestiere, de folosire a hîrtiei de calitate mai puțin bună. Pe termen lung, trebuie luată în considerație o evaluare a tuturor ' posibilităților existente pentru asigurarea necesarului de hîrtie pe plan global. Trebuie acordată prioritate dezvoltării capacității productive în zonele bogate în păduri. Astfel, s-a calculat_ că, pentru a se evita o gravă criză de hîrtie, e necesar ca în următorii patru ani să fie construite 150 de noi fabrici, ceea ce presupune mari investiții, o largă cooperare internațională.Trebuie să fie însă clar : nu este vorba de o acțiune într-un singur sens, adică de epuizarea resurselor lemnoase nevalorificate pînă acum. Dimpotrivă, trebuie avut în vedere un dublu proces : de plantare și exploatare în același timp — conchide „Action du P.N.U.D.".
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LA 10 IANUARIE

Convorbiri intre liderii mișcărilor 
de eliberare din Angola și reprezentanții

ORIENTUL APROPIAT !
• Întrevedere la nivel înalt siriano-libaneză • Scrisoare de 
protest prezentată Consiliului de Securitate de guvernul liba
nez o Convorbiri între șefii de stat ai Iranului și Iordaniei
• Egiptul consideră necesar să se continue eforturile pentru

realizarea păcii în zonă

guvernuluiLISABONA 7 (Agerpres). — Convorbirile dintre reprezentanții guvernului portughez și liderii celor trei mișcări de eliberare din Angola vor începe la 10 ianuarie, în Portugalia, anunță un comunicat al Comisiei naționale de decolonizare, publicat la Lisabona.Referindu-se la «rezultatele recentei întîlniri de la Mombasa (Kenia) a celor trei lideri ai mișcărilor de
CAMBODGIA

Puternice atacuri 
ale forțelor patriotice 

în jurul Pnom Penli-uluiCAMBODGIA 7 (Agerpres). — Forțele patriotice cambodgiene își continuă operațiunile militare în vecinătatea orașului Pnom Penh. După acțiunile declanșate zilele trecute împotriva pozițiilor lonnoliste din estul, nordul și vestul capitalei, forțele de eliberare au început să atace și grupările inamice dislocațe la sud de oraș.Marți, cele mai puternice angajamente militare s-au înregistrat în apropierea localității Neak Luong, situată la sud-est de Pnom Penh, unde trupele lonnoliste au suferit pierderi considerabile.Tot marți, unități ale forțelor khmere de eliberare au efectuat, pentru a doua zi consecutiv, un bombardament cu rachete asupra aeroportului Pochentong din Pnom Penh, lovind o serie de obiective lonnoliste din perimetrul aeroportului.

După cum se știe, cutremurul ce s-a abătut săptămîna trecută asupra nor
dului Pakistanului a făcut mii de victime, afectînd, totodată, circa 97 000 
de persoane. Răspunzînd apelului lansat de guvernul pakistanez, Fondul 
Națiunilor Unite pentru copii (U.N.I.C.E.F.) a anunțat că va acorda din 
rezervele sale pentru ajutorare în caz de urgență suma de 250 000 de franci.

în imagine: echipe de salvare, într-un sat distrus de cutremur

s. U. A.. „PROGRAM DE URGENȚĂ"

pentru combatereaWASHINGTON 7 — Corespondentul nostru transmite : Liderii majorității democrate din Camera Reprezentanților au elaborat un proiect de „Program economic de urgență", pe care urmează să-1 prezinte Congresului S.U.A., la 14 ianuarie, în scopul concertării eforturilor pentru combaterea recesiunii și inflației. Proiectul de program vizează, între altele, reducerea impozitelor categoriilor sociale cu venituri mici, reducerea dobînzilor pe împrumuturile
Promovînd consecvent o politică externă principială, profund constructivă, dezvoltînd statornic prietenia și alianța cu toate țările socialiste, România socialistă își extinde; totodată, relațiile cu toate statele lumii, în mod deosebit cu statele angajate pe calea unei dezvoltări democratice, de sine ' stătătoare.' în acest cadru se înscrie și vizita pe care a efectuat-o în țara noastră ministrul de externe al Portugaliei, Mario Soares, secretar general al Partidului Socialist Portughez.Așa cum este cunoscut, opinia publică din România a salutat cu sentimente de vie satisfacție evenimentele din aprilie trecut din Portugalia, care au dus la răsturnarea dictaturii de tip salazarist și la instaurarea unui guvern democratic. Ex- primind poziția de solidaritate a partidului și statului nostru cu lupta poporului portughez, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia ; „Noi a- preciem că victoria obținută prin răsturnarea dictaturii fasciste în Portugalia deschide un drum nou, o perspectivă nouă forțelor populare, democratice și forțelor armate din această (ară, corespunzător intereselor vitale de bunăstare, independență și fericire ale poporului portughez. Ne bucurăm în mod sincer de victoriile obținute de forțele democratice din Portugalia și le urăm noi și tot mai mari succese în lupta lor dreaptă".Ca expresie practică a acestei poziții, la foarte scurt timp după instaurarea noului regim în Portugalia, între România și Portugalia au fost restabilite relațiile diplomatice, în perioada care s-a scurs de atunci raporturile reciproce diversificîndu-se și cunoscînd un curs ascendent. Prezenta la București a ministrului portughez reprezintă tocmai o expresie concludentă a acestei evoluții pozitive a relațiilor româno-portugheze.Momentul, esențial al vizitei oaspetelui l-a constituit primirea sa de către președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu. Ca 

o ilustrare elocventă a noilor legături statornicit^ • între cele două țări și popoare, ministrul de externe a transmis șefului statului român un cordial salut din partea președintelui 

portughezeliberare din Angola, comunicatul menționează că „Iiotărîrilc luate o- feră perspectiva constituirii unui viitor guvern angolez de tranziție, in vederea pregătirii independenței An- golei, pe baza 'integrității teritoriului său și a edificării unei societăți drepte și democratice eliberate de orice discriminare etnică, socială sau religioasă".
Pentru aplicarea strictă 

a Acordului de la Paris 
asupra VietnamuluiPARIS 7 (Agerpres). — Comitetul Central al organizației „Forțele libere ale Vietnamului" a dat publicității, la Paris, un comunicat cu privire la actuala situație 'din Vietnamul de sud, in care se arată că, în etapa actuală, contradicțiile economice, sociale și politice ale regimului de la Saigon se adincesc și Subminează în mod iremediabil bazele acestuia. Metodele dictatoriale prin care regimul lui Thieu încearcă să distrugă forțele de opoziție nu au dus decît la „izolarea sa totală de o populație care așteaptă momentul prielnic pentru. o revoltă încununată de succes" — relevă comunicatul, care evidențiază că populația sud- vietnameză dorește înlocuirea actualei administrații printr-o guvernare care să pășească in mod ferm pe calea aplicării Acordului de la Paris asupra Vietnamului.

recesiunii și inflațieicontractate pentru investiții, acordarea de credite pentru construcții industriale, pentru industria alimentară și, în general, pentru stimularea activității industriale, precum și pentru' construcția de locuințe, crearea de noi locuri de muncă în scopul readucerii șomajului. De asemenea, în program se subliniază imperativul raționalizării consumului de energie, conservării de energie și stabilirii unei politici naționale de economii de energie și materii prime.
Portugaliei, Francisco da Costa . Gomes. La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis un salut amical președintelui portughez.Convorbirile care au avut loc cu prilejul primirii ministrului Mario Soares de către președintele Nicolae Ceaușescu, ca și schimbul de vederi cu ministrul de externe român. George Macovescu, evidențiind satisfacția pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale, au dat expresie hotărîrii celor două -țări de a sprijini în continuare 

RELAȚIILE ROMÂNO-PORTUGHEZE
sub auspiciile bunei înțelegeri și colaborării prietenești
extinderea raporturilor de prietenie și colaborare dintre popoarele român și portughez, pornindu-șe de la convingerea că un asemenea curs răspunde atit intereselor celor două popoare, cit și cerințelor cauzei păcii și colaborării internaționale.Deosebit de semnificativă, în acest sens, este semnarea unui acord de colaborare culturală și științifică — favorizat de afinitățile de limbă, cultură și origine latină a țărilor noastre — precum și a unei înțelegeri privind acordarea reciprocă de facilități in domeniul vizelor. Rodnicia convorbirilor este ilustrată totodată și de hotărirea de a se dezvolta schimburile comerciale și a se pune bazele unei largi cooperări economice. în acest sens urmează să fie inițiate, in cel mai scurt timp, negocieri in vederea unui nou acord comercial, ca și a unui acord de colaborare și cooperare economică, industrială și tehnico-științifică pe termen lung.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Sosit marți în Liban, într-o vizită oficială, șeful statului sirian, Hafez Al-Assad, a avut, în cursul aceleiași zile, o primă întrevedere cu președintele țării gazdă, Suleiman Frangieh, Cei doi președinți au trecut în revistă evoluția situației din Orientul Apropiat, unele probleme ale colaborării in- terarabe pe multiple planuri, ca și 6 serie de probleme de interes comun. Paralel, au avut loc convorbiri între delegațiile ambelor state, conduse de Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru de externe sirian, și de Philip Takla, ministrul libanez de externe.Dialogul siriano-libanez s-a desfă- ' șurat, după cum apreciază surse politice din Beirut, într-o atmosferă deschisă, de înțelegere. Agenția Associated Press precizează că președintele Suleiman Frangieh a declarat — înainte de începerea convorbirilor — că Siria și Libanul vor organiza reuniuni lunare la nivel înalt, menite să contribuie la dezvoltarea relațiilor bilaterale și la coordonarea eforturilor în domeniul apărării teritoriului libanez împotriva atacurilor comise de forțele israeliene.NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). — Reprezentantul Libanului la O.N.U. a prezentat, luni, Consiliului de Securitate o scrisoare de protest prin care informează că Israelul a comis, în ultimele patru săptămîni, un număr de 423 de acte de agresiune, în marea lor majoritate atacuri cu proiectile de artilerie. în document se menționează că Libanul își’ rezervă dreptul de a cere convocarea Consiliului de Securitate, la o dată pe care o va aprecia ca potrivită, relatează agenția Associated Press.Ca urmare a acestor acte de agresiune, precizează scrisoarea, patru persoane civile și un militar și-au pierdut viața, 13 persoane au fost rănite, alte 9 au fost capturate, în- registrîndu-se, în același timp, numeroase pagube materiale.

agențiile de presă transmit:
Președintele Iugoslaviei, Iosip Broz Tito, l-a primit, marți, pe Mario Soares, ministrul afacerilor externe al Portugaliei, secretar general al Partidului Socialist Portughez, informează agenția Taniug. Mario Soares a fost primit, în cursul aceleiași zile, de Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., și de Gemal Biedici, președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I.
îniîlnire chino-malteză.Premierul Consiliului de Stat al R, P. Chinșze, Ciu En-lai. s-a în- tîlnit cu Dom Mintoff. primul ministru al Maltei, aflat la Pekin într-o vizită de prietenie.
Grupul de expeiți ai

O.N.U. în problemele fifricii 
de Sud s-a întrunit, la Geneva, unde urmează să examineze, pînă la 17 ianuarie, plîngerile privind violarea drepturilor omului în această regiune a continentului african. celNegocierile cu pfivire lade-al treilea acord internațional a- supra cafelei au început luni, la Londra,, cu dezbaterea unor probleme de procedură. La deschiderea ședinței, unele țări producătoare au cerut ca statele consumatoare să-negocieze cu prioritate mecanismul de ajustare automată și periodică a preturilor. s-a amplificat mișîn Belgiacarea de opoziție față de intenția guvernului de a fi parte la ceea ce este denumit „contractul de armament al secolului" •*— achiziționarea unui număr de peste 100 de avioane de luptă care să înlocuiască aparatele„Starfighter". Reprezentanții a, peste

După cum se știe, noul guvern portughez, pronunțindu-se- pentru încetarea dominației asupra altor popoare. a pus capăt războaielor colonialiste, și-a manifestat voința de a da curs aspirațiilor fierbinți de libertate și neatîrnare ale popoarelor din Guinâea-Bissau. Mo- zambic și Angola, adoptind în a- ceastă direcție o serie de măsuri concrete. încă din primul moment, România și-a exprimat profunda satisfacție față de aceste evoluții, con

vorbirile de la București oferind un prilej de reafirmare a. înaltei aprecieri fată de politica guvernului de la Lisabona’ îndreptată spre soluționarea deplină a problemelor coloniale.Examinarea. în cadrul schimburilor de vederi de la București, a unui șir de probleme internaționale de interes comun a evidențiat hotărirea României și Portugaliei de a acționa pentru promovarea înțelegerii și colaborării între toate ’ statele. Dialogul a constituit un nou prilej de subliniere a realității de necontestat că trăsătura de bază a epocii noastre o constituie afirmarea puternică a 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, avantajului reciproc, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, respectării stricte a dreptului fiecărui

Documentul de protest apreciază că aceste acte sînt de natură „să sporească tensiunea în Orientul Apropiat și să submineze eforturile de a se ajunge la o reglementare pașnică în zonă".AMMAN 7 (Agerpres), — Regele Hussein al Iordaniei și șahinșahul' Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, care se află în vizită oficială la Amman, au avut marți convorbiri în cadrul cărora au trecut în revistă relațiile bilaterale, evoluția situației din Orientul Apropiat și unele probleme privind zona Golfului.Intr-o declarație difuzată după întrevedere, se arată că cei doi șefi de stat au căzut de acord asupra necesității continuării eforturilor pentru realizarea păcii bazate pe dreptate, care ar reprezenta temelia dezvoltării continue și a progresului în regiune.CAIRO 7 (Agerpres). — într-o declarație făcută ziariștilor străini, ministrul egiptean al informațiilor, Kamal Aboul Magd, a relevat că țara sa este hotărîtă să întrețină și î,n continuare toate căile politicey- deschise și să militeze pentru menținerea unității și solidarității arabe, adevărată piatră unghiulară a eforturilor depuse de guvernul de la Cairo.El a afirmat că Egiptul consideră că actuala etapă este suficient de matură pentru continuarea . eforturilor politice și diplomatice menite să ducă la realizarea păcii în zonă. Știm că va fi un drum dificil — a spus Kamal Aboul Magd — pentru că punctele de vedere ale părților se schimbă. Egiptul însă va continua să depună eforturi pe toate fronturile pentru a se evita o reîntoarcere la situația periculoasă care reprezintă preludiul unei noi confruntări militare în această parte a lumii.

40 de organizații din întreaga țară au lansat o chemare privind organizarea de marșuri și alte acțiuni de protest.
Un atentat împotriva mii* 

nistrului marinei peruane, viceamiralul Guillermo Faura. a fost organizat de forțele reacționare din Peru. Persoane necunoscute au provocat. la locuința ministrului marinei. o explozie cu dinamită care a produs serioase avarii imobilului, Guillermo Faura. scăpînd cu viață. Actul terorist criminal a fost condamnat de partidele politice și de prihcipaleld sindicate din Peru.
Negocieri chino-tailan- 

dOZe Min‘strul comerțului exterior al $ P. Chineze, Li Cian, a avut, la Pekin, convorbiri cu membrii unei delegații tailandeze, condusă de Cha- tichai. Choonhavan, adjunct al mi

După 28 de ani de la evacuarea atolului Bikini din Pacific, devastat de 
exploziile nucleare efectuate de Statele Unite, insularii se reîntorc pe 

pămîntul natal

popor de a-și -hotărî de sine stătător dezvoltarea economică și socială — principii pentru a căror înscăunare trainică în întreaga viată internațională România socialistă a militat și militează cu neabătută consecventă.Ca țări europene, ale căror destine sint strîns legate de viitorul pașnic al continentului nostru. România si Portugalia au acordat, firește. în cadrul convorbirilor de la București, un loc important dezideratului major 

al edificării unui sistem de securitate în Europa, subliniind necesitatea unor eforturi susținute pentru încheierea cu succes a fazei în curs a conferinței general-europene și convocarea celei de-a treia faze. Ia o dată cit mai apropiată și la nivelul cel mai înalt. în această direcție, guvernele român și portughez subliniază hotărirea lor de a colabora la elaborarea unor documente clare și cit mai complete, care să creeze o bază trainică și să deschidă o largă perspectivă relațiilor de cooperare multilaterală între toate țările continentului.Convorbirile au evidențiat, de asemenea, identitatea sau caracterul a- propiat al punctelor de vedere asupra unui șir de alte probleme importante ale actualității internaționale, cum ar fi criza din Orientul Apropiat, situația din Cipru, imperativul dezarmării — în primul rînd a celei nucleare — necesitatea lichidării definitive a politicii coloniale și de discri

Tezele Plenarei C. C.
al P. C. din Grecia (interior) 

cu privire la situația politică din țarăATENA 7 — Corespondentul Agerpres transmite : La Atena au fost date publicității hotărîrile-teze ale Plenarei C.C. al P.C.G. (interior) cu privire la situația politică creată după alegerile parlamentare și referendumul asupra formei de stat în Grecia. Documentul a fost supus, spre dezbatere, organizațiilor de bază ale partidului.Relevînd-că adoptarea noii Constituții a tării constituie una dintre problemele majore ale etapei actuale, tezele subliniază, între altele, că lupta pentru consolidarea instituțiilor constituționale trebuie să urmărească două obiective de bază — înlăturarea tuturor prevederilor antidemocratice din proiectul supus de guvern Parlamentului și modificarea acestuia, astfel incit noua Constituție democrată să acorde prioritate Parlamentului. să ducă la înflorirea instituțiilor reprezentative în toate sectoarele, mai ales în administrație, să asigure dezvoltarea inițiativei maselor si participarea oameniloi' muncii la luarea hotărîrilor, prin organizațiile lor sindicale și comitetele alese, să permită mersul înainte al societății grecești, potrivit voinței populare.
Modificări la proiectul noii ConstituțiiParlamentul Greciei a început marți dezbaterile 'asupra proiectului guvernamental de revizuire a Constituției țării.în aceeași zi, Consiliul de Miniștri grec s-a întrunit «sub. președinția lui Constantin Caramanlis și a aprobat o serie de modificări la proiectul inițial, publicat în ultima decadă a lunii decembrie. Modificările au fost determinate de criticile severe formulate, între timp, de partidele de opoziție. Ele se referă, în principal, la reducerea mandatului parlamentar de la 5 la 4 ani, acordarea de garanții juridice privind aplicarea deportării și a altor măsuri care îngrădesc libertatea de mișcare, în sensul că a- 

nistrului afacerilor externe, — informează agenția China Nouă.
Normalizarea relațiilor 

diplomatice dintre Maroc 
și Libia este anunțată într-un comunicat al Ministerului marocan al Afacerilor Externe.

Stagiunea lirică 1974—1975 a 
operei din orașul italian Monte- 
catinl Ț.erme a fost inaugurată 
de' artiștii Operei române din 
Cluj-Napțțca, cu „Trubadurul" 
de Verdi'. In continuare, colecti
vul artistic clujean a prezentat 
in premieră „Amicul Fritz", de 
Pietro Mascagni.' Ambele spec
tacole, prezentate in limba ita
liană, s-au bucurat de un deo
sebit succes.

minare rasială și a stabilirii unor relații democratice între toate popoarele, indiferent de rasă sau culoare, eliminarea decalajelor economice. întărirea rolului O.N.U. in viața internațională.Dialogul româno-portughez a pus în evidentă necesitatea unității tuturor forțelor revoluționare, democratice și populare, pe plan național și internațional, ca o condiție fundamentală a soluționării tuturor marilor probleme care confruntă lumea contemporană, a consolidării cursului, încă fragil, spre destindere, a instaurării unei noi ordini politice și economice internaționale.După cum se știe, aceasta constituie o poziție statornică a P.C.R. care, subliniind rolul hotărîtor al popoarelor in determinarea evoluției istorice, evidențiază importanța conlucrării între forțele politice populare, o deosebită importantă avînd în această privință dezvoltarea relațiilor dintre partidele comuniste și partidele socialiste. în acest context, se pot releva bunele relații statornicite între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Portughez, o mărturie edificatoare a acestor relații constituind-o participarea reciprocă a unor delegații reprezentative la recentele congrese ale celor două partide. în cursul întrevederii între secretarul general al P.C.R. și oaspetele portughez s-a dat expresie satisfacției pentru această evoluție, dorinței comune de a dezvolta și diversifica în continuare relațiile dintre P.C.R. și P.S.P. — contribuție importantă la dezvoltarea raporturilor pe diverse planuri între România și Portugalia.Prin rezultatele lor fructuoase, prin documentele semnate, prin ambianța de cordialitate și prietenie în care s-au desfășurat, convorbirile de la București se înscriu ca un aport remarcabil la promovarea cooperării dintre cele două țări și popoare, des- chizînd noi și ample orizonturi relațiilor reciproce pe cele mai diverse planuri, atit în interesul României și Portugaliei, cit și în interesul destinderii și conlucrării pe continentul european și în întreaga lume..
V. OROS

în vederea realizării acestor obiective — se spune în document — „P.C.G. (interior) va căuta să realizeze o înțelegere cu toate celelalte forțe democratice din Parlament, pentru trasarea unei linii comune și coordonarea luptei lor pentru o Constituție modernă".Tezele cheamă,, de asemenea, la continuarea luptei pentru „promovarea unei politici externe de independență națională și respingere a presiunilor urmărind ca problema cipriotă să fie discutată în cadrul N.A.T.O., pentru ieșirea definitivă din organismele militare ale N.A.T.O. și instituirea controlului național deplin asupra bazelor străine, pînă cînd va deveni -posibilă îndepărtarea lor din tară, pentru căutarea de prieteni și aliațl pretutindeni, pentru extinderea relațiilor cu țările socialiste și cu cele în curs de dezvoltare". Se preconizează. în acest context, promovarea unor „măsuri pozitive în zona mediteraneană și în Europa, pentru a se crea premisele care să contrabalanseze presiunile imperialiste si ale cercurilor monopoliste internaționale".
cestea trebuie să fie precedate de o hotărîre judecătorească, recunoașterea dreptului la grevă „pentru apărarea intereselor economice și profesionale" (greva pentru revendicări politice rămînînd interzisă), libertatea presei.După cum se relevă într-un comunicat oficial, aceste modificări au fost operate „nu numai pentru ca Parlamentul să nu piardă timp cu discutarea unor amendamente de care chiar guvernul s-a convins că sînt oportune și firești, dar și pentru a sublinia voința guvernului de a se desfășura un dialog constructiv și de bună credință cu opoziția".

In Etiopia a fost c?eaî
Ministerul Resurselor Na
ționale, care are ^rePt scop coordonarea activității întreprinderilor de stat. Prin crearea noului organism, în Etiopia funcționează în prezent 17 ministere.

Captură de droguri. Servi- ciile vamale din Marsilia au confiscat 63 kg, de canabis la bordul unui minibus ce era transportat pe nava „Provence". Vameșii au descoperit pachetele cu droguri în ascunzători special amenajate în caroseria vehiculului. Un comunicat oficial difuzat de agenția France Presse relevă că în urma verificărilor efectuate de’ serviciile vamale franceze în cursul anului 1974.au fost confiscate 1300 kg de diverse droguri.
Incendii. ° suPrafață însu- mînd circa un milion și jumătate de acri, în statul australian New South Wales, este devastată în prezent de incendii. Circa 300 de militari, utili- zînd buldozere și tancuri de construcție specială adaptate la lupta împotriva incendiilor, încearcă să stăvilească răspîndirea focului.

Agendă eton&imtâ 
mternatională.REUNIUNEA MINIȘTRILOR DE FINANȚE și guvernatorilor băncilor centrale din țările membre ale Pieței comune a început marți la Londra. Reuniunea este consacrată discutării unor probleme financiare și monetare și dificultăților cu care sînt confruntate în acest domeniu țările respective. întîlnirea, care nu este destinată să ducă la decizii în domeniile 'menționate, constituie, în intenția organizatorilor, cadrul necesar confruntării diverselor puncte de vedere și găsirii, în măsura posibilităților, a unor idei comune în vederea depășirii dificultăților.Totodată, pe agendă se află sugestiile făcute de S.U.A. în domeniul energetic.OPERAȚIUNEA CELOR 2 MILIOANE UNCII DE AUR. Succesul relativ scăzut al operațiunii de scoatere la licitație publică. în Statele Unite, a cantității de 2 milioane de uncii de aur și ofertele de cumpărare modeste, atit în ce privește preturile, cit și cantitățile solicitate, au antrenat, la bursele din Europa occidentală. accentuarea tendinței de scădere a cursului metalului galben și a cursului dolarului. Astfel, la Ziirich — una dintre cele mai importante și mai active piețe de pe continent — uncia de aur a fost comercializată în cursul tranzacțiilor de marți dimineață la prețul de 165—170 dolari, față de 173—175, cu o zi înainte. La Londra, uncia de aur a fost comercializată la prețul de 169 de dolari, cu cinci dolari sub nivelul de vinerea trecută.STATELE OCCIDENTALE INDUSTRIALIZATE — ÎN NET PROFIT. într-un interviu acordat ziarului libanez „Al Hawades", ministrul petrolului al. Emiratelor Arabe Unite. Mana Al Oteiba. a menționat că statele occidentale industrializate cîștigă de cinci ori mai mult de pe urma petrolului importat decît țările exportatoare de petrol. Pe lingă profiturile uriașe realizate de companiile particulare, multe state, printre care S.U.A., obțin, prin taxe speciale, 10 dolari pentru fiecare baril de petrol.GUVERNUL COLUMBIAN a decretat reducerea cu 10 la sută a tarifelor percepute asupra importurilor din țările membre ale Pactului A.N.D.I.N., care au adoptat măsuri similare. Decretul, semnat de președintele Alfonso Lopez Michelsen, subliniază că această măsură va folosi extinderii raporturilor comerciale între Columbia și partenerii săi andini.

DE PRETUTINDENI

• UN GEST SIMBO
LIC AL LUI MARLON 
BRANDO. Celebrul actor amerțcan Marlon Brando a cedat toate proprietățile sale fun-- ciare populației indiene din S.U.A. Explicînd gestul său, el a declarat că speră ca și alți americani să contribuie la repararea unei grave nedreptăți să- vîrșite împotriva triburilor, indiene, izgonite de pe pămîntu- rile natale. De mai mulți ani, Marlon Brando se pronunță în sprijinul cauzei populației indiene. în 1972, a acordat ajutor material indienilor insurgenți de la Wounded Knee. în același an, a refuzat premiul „Oscar" acordat pentru rolul interpretat în filmul „Nașul", afir- mînd că cinematografia poartă răspunderea de a fi prezentat o imagine deformată asupra indienilor. De data aceasta — un nou gest simbolic, menit să a- tragă atenția asupra spartei a- cestor dezrădăcinați.

• „ROYAL SHAKES
PEARE COMPANY" A- 
PELEAZĂ LA GENERO
ZITATEA PUBLICĂ. Cunoscuta „Royal Shakespeare Company" a făcut apel la generozitatea publică pentru strîn- gerea sumei de un milion de lire sterline în vederea restaurării și modernizării teatrului din Stratford-on-Avon și a altor săli care-i aparțin și unde se joacă piesele „marelui Will". Este pentru a doua oară cînd compania recurge la generozitatea publică. Prima oară a făcut acest gest în 1926, cînd vechiul teatru din Stratford a fost distrus de un incendiu.

• PE URMELE MAFIEI. Locuitorii micului orășel italian. Bardonecchia, situat la ieșirea din tunelul Cenis, au trăit luni scene similare celor ce se petreceau în urmă cu decenii la Chicago. Zeci de polițiști, între care 30 de inspectori ai Interpolului, au înconjurat principalul hotel al orașului,- după ce au fost informați că în localul respectiv va avea loc o reuniune a capilor Mafiei italiene și ai ramurii sale americane, Cosa Nostra. Această mobilizare de forțe nu a rămas însă neobservată bandelor mafiote, care se pare că și-au aminat întrunirea. Pină mai ieri o localitate fără importanță, Bardonecchia apare acum sub reflectoarele actualității ca centrul unei intense activități a Mafiei: afaceri imobiliare, trafic de arme și de bijuterii furate etc. — întocmai ca în anii ’30, peste ocean. Spațiul de manevră este însă mai redus, iar Eliot Ness are acum, se pare, mai multe ajutoare.
• „ALFA ROMEO" Șl 

AUSTERITATEA, cunoscuta firmă italiană de automobile „Alfa-Romeo" va lansa, într-un viitor apropiat, un nou model, adaptat la condițiile austerității — „Alfetta 1600". Specializată în producția de automobile de lux și sport, firma a fost puternic lovită de criza care se manifestă pe piața italiană a automobilului. Acesta este motivul care a determinat-o să lanseze un model simplificat care se-1 prezintă în două variante — cu un motor de 1750 cmc și alta cu unul de 1600 cmc — și cu un echipament mai puțin pretențios.
• RETETĂ A LONGE

VITĂȚII ? Jan Golab, după cit se pare cel mai vîrstnic locuitor al Poloniei, care trăiește în satul Osnowka, voievodatul Bialystok, și-a sărbătorit, zilele trecute, cea de-a 113-a aniversare. Intervievat de ziariști, a arătat că, după părerea sa, a reușit să atingă această vîrstă pentru că n-a încetat să muncească și nu a prea pus la inimă întimplările mai puțin fericite ale vieții sale. .El a adăugat că în ultimii ani se simte chiar mai bine decît în trecut pentru că„. s-a lăsat de fumat.
•VESTIGII PRE

ȚIOASE. Arheologii bul- *gări au descoperit în Munții Rodopi urmele unei așezări fortificate ridicată la începutul secolului al III-lea î.e.n. și locuită timp de aproximativ 600 de ani. Este vorba — după cum reia* tează presa bulgară — despre fortăreața cunoscută sub denumirea de „Momino Kale", construită de un . trib tracic. Obiectele din fier, sticlă și bronz, ca și monezile și vasele din ceramică, găsite în ruinele așezării, sint de .mare însemnătate în elucidarea istoriei popoarelor care au trăit în perioada respectivă pe meleagurile Bulgariei de astăzi.
• CEL MAI BUN FILM 

AL ANULUI. Societatea națională a criticilor americani de film a desemnat drept cel mai bun film al anului 1974 ultima peliculă a regizorului suedez Ingmăr Bergman „Scene de căsătorie". Filmul a primit, de a- semenea, premiul pentru cel mai bun scenariu al anului, iar interpreta rolului principal, Liv Ullmann, a fost declarată cea .mai bună actriță.
• MODERNIZARE. De la începutul anului, magazinele din R.F.G. sînt obligate să folosească pentru măsurarea greutății mărfurilor numai uhitățile cunoscute în toată lumea : gram, kilogram său tonă. Dispozițiile legale intrate în vigoare nu mai includ măsuri specifice anumitor regiuni : „zentner" (50 kg), livra (1/2 kg), „viertelchen" (250 gr) sau ■ „achtelchen" (125 gr). în vorbirea curentă — notează ziarele — ele se vor păstra însă cel puțin o generație.
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