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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul comerțului din Republica Sri Lanka

OAMENI Al MUNCII 

DELA OMȘEȘIȘATE, 

răspundeți chemărilor 

pe core vi le adresează 

colective din industrie, 

agricultură, cercetare 

și din alte domenii:

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, a primit, joi după-amiază, pe ministrul comerțului din Republica Sri Lanka, T. B. Illangaratne, care face o vizită în țara noastră.La primire a luat parte tovarășul Ion Pățan, viceprim-ministru al Guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Oaspetele a arătat că are plăcuta Însărcinare de a adresa președintelui Nicolae Ceaușescu un cordial salut din partea președintelui Republicii Sri Lanka. William Gopallawa, și a primului ministru Sirimavo Bandara- naike, iar poporului român urări de noi succese si fericire.Mulțumind. tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să trans

mită președintelui William Gopallawa și primului ministru Sirimavo Bandaranaike cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar poporului Republicii Sri Lanka, urări de progres si prosperitate.în cursul convorbirii ce a avut loc a fost apreciat modul favorabil in care evoluează relațiile dintre România și Republica Sri Lanka, întemeiate consecvent pe respectul și avantajul reciproc și s-a relevat cu satisfacție experiența pozitivă a cooperării economice și tehnico-științifice. în acest context, oaspetele a evocat vizita pe care a făcut-o recent în România primul ministru al țării sale, importanța deosebită a documentelor semnate cu acest prilej, care așează pe o bază trainică relațiile prietenești dintre cele două țări și popoare.Subliniindu-se dorința comună de

a acționa in continuare pentru dezvoltarea și diversificarea acestor bune raporturi, au fost discutate probleme referitoare la extinderea acțiunilor de cooperare in diverse domenii și intensificarea schimburilor comerciale, corespunzător necesităților dezvoltării economice a celor două țări.Abordindu-se unele probleme ale vieții economice internaționale actuale, a fost subliniată necesitatea statornicirii in cit mai scurt timp a unei noi ordini economice si politice. în care problemele complexe ale omenirii să-și găsească soluționare potrivit interesului tuturor statelor. indiferent de mărimea sau potențialul lor economic, al păcii și colaborării internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, prietenească.
Ambasadorul Marii BritaniiPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit la 9 ianuarie pe ambasadorul extraordinar și plenipo

tențiar al Marii Britanii la București. Derick Rosslyn Ashe, în legătură cu Încheierea misiunii sale în țara noastră.
Cu acest prilej a avut loc o convorbire desfășurată într-o atmosferă cordială.

După cum s-a anunțat, tn cadrul Combinatului siderurgic din Galați a început construcția celui mai mare furnal din țara noastră. La solicitarea ziarului, ing. IGINIO PAVONI, adjunct al ministrului industriei metalurgice, prezintă amănunte în legătură cu acest important obiectiv industrial :

s u w

Ca urmare a indicațiilor primite din partea secretarului general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu prilejul vizitei de lucru efectuate în octombrie 1973 pe platforma Combinatului siderurgic de la Galati, a rezultat necesitatea creșterii producției de fontă, respectiv. de otel pe această platformă industrială, prin realizarea de agregate tehnologice de înaltă tehnici-tate și mare eficientă economică. în cadrul ansamblului de măsuri initiate de minister, pentru traducerea in viată a acestor indicații, se înscriu proiectarea și realizarea furnalului nr. 5 — de 2 700 metri cubi — a- cesta fiind cel mai mare furnal românesc în construcție.Dintre principalele a- vantaje De care le prezintă acest agregat tehnologic de bază, in curs de execuție pentru prima dată în tară, se Dot menționa : investiția specifică redusă, creșterea productivității muncii, diminuarea consumului de cocs pe tona de fontă și 
a consumului specific do

energie electrică. Precizăm că noul furnal de 2 700 metri cubi va elabo

cării furnalului : realizarea gitului furnalului cu geometrie variabilă, pentru asigurarea unei repartiții uniforme a încărcăturii pe toată secțiunea furnalului : instalarea unui aparat de încărcare etanș, cu contra- oresiune. în scopul eli
în construcție, la Galați

Cel mai mare 
furnal din țară
Intr-un an, furnalul de 2 700 metri cubi 
va realiza o cantitate de fontă egală 
cu întreaga producție de fontă a țării 

în 1964

ra anual o cantitate de fontă aproape egală cu producția de fontă a tării în anul 1964.Sub aspect tehnic, sînt de remarcat următoarele caracteristici : automatizarea completă a încăr

minării uzurii rapide și. respectiv, prelungirii duratei de funcționare : blindajul furnalului în construcție autoportantă. pentru înlăturarea stîlpi- lor de susținere, soluție adoptată pentru prima dată în tara noastră în

construcția furnalelor ; instalarea de. preîncălzi- toare de aer cu puț exterior. care vor permite insuflarea aerului în furnal la temperaturi ridicate : epurarea gazului de furnal în tuburi Venturi cu secțiune variabilă. ce va asigura un grad avansat de epurare a gazului de furnal si recuperarea sa in bune condiții tehnologice, ca resursă energetică secundară.în privința contribuției specialiștilor noștri la realizarea noului obiectiv putem nota : conceperea de către IROMET din București a unui ansamblu tehnologic pentru integrarea acestui furnal de mare capacitate ne platforma de la Galati, asigurîndu-se folosirea in condiții optime a utilităților si gospodăriilor a- nexe existente : adoptarea unor soluții tehnice care să permită realizarea într-o pondere foarte mare a tuturor e- chipamentelor în întreprinderile din tară : mecanizarea și automatizarea lucrărilor grele de pe platforma de turnare a furnalului. La rindul lui,j colectivul întreprinderii de construcții siderurgice din Galați a adoptat soluții de execuție menite să asigure realizarea noului furnal la termene optime.

Poporul nostru a început acest an cu 
hotârîrea fermă de a înfăptui neabătut 
Programul partidului adoptat de Con
gresul al Xl-lea, în condițiile în care țara 
întreagă se pregătește de alegerile de la 
9 martie — eveniment central în viața 
politică a României socialiste. Progra
mul Partidului Comunist Român repre
zintă programul electoral al poporului 
și obiectivele sale mari, cutezătoare, 
care înflăcărează inimile și voința noas
tră, se pot întruchipa în realități numai 
printr-o angajare totală, de fiecare zi și 
a tuturor.

Cu acest gînd am intrat în acest an — 
ultimul din actualul cincinal — și în
suflețiți de vibranta chemare adresată

întregii națiuni de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
de la înalta tribună a Congresului al 
Xl-lea, oamenii muncii își consacră 
energiile și capacitățile lor creatoare 
pentru a îndeplini cu succes prevederile 
planului pe 1975, pentru a încununa cu 
un bilanț cît mai rodnic strădaniile aces
tor ani în vederea înfăptuirii marelui 
obiectiv național — cincinalul înainte de 
termen.

în această atmosferă de puternic 
avînt în muncă, colectivele dintr-un nu
măr de unități fruntașe din industrie, 
construcții, agricultură, transporturi, de 
cercetare-proiectare și din alte ramuri 
de activitate — evaluîndu-și gospodă
rește rezervele și posibilitățile — și-au

stabilit, în aceste zile, angajamente mo
bilizatoare, chemînd la întrecere toate 
unitățile din sectoarele respective.

Chemările la întrecere ale colectivelor 
fruntașe constituie o vie expresie a voin
ței unanime a clasei muncitoare, țărăni
mii și intelectualității, de a pune mai din 
plin în valoare resursele de care dispu
nem în fiecare unitate economică, de a 
munci mai spornic, mai bine, mai efi
cient pentru a îndeplini și depăși pla
nul pe acest an, de a obține noi și im
portante succese în realizarea cincinalu
lui înainte de termen, spre a crea o bază 
trainică trecerii la înfăptuirea Directive
lor viitorului cincinal, a istoricelor hotă- 
rîri ale Congresului al Xl-lea al parti
dului.

500 de ani de la victoria repurtata 
de Ștefan cel Mare 

la Vaslui

UN STRĂLUCIT

SIMBOL AL VOINȚEI

DE LIBERTATE

A POPORULUI ROMÂN
ÎN PAGINA A IV-A

A început construc
ția UNUI NOU OBIECTIV 

INDUSTRIAL :

Combinatul petrochimic 
de la TimișoaraTIMIȘOARA (Corespondentul „Scinteii", Cezar Ioana). Constructorii din municipiul de pe Bega au început zilele acestea lucrările pe șantierul unui nou și important obiectiv industrial — combinatul petrochimic. Noua unitate care va intra in funcțiune in viitorul cincinal va fi unul din principalii furnizori ai țării de polietilenă de joasă presiune, octanol, izobuta- nol și alte produse petrochimice.

Mali siderurgic Reșița 
Către toate întreprinderile 

industriei siderurgiceDeplin conștient de importanța sarcinilor ce-i revin din istoricele hotăriri adoptate de cel de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român, răspunzînd chemării adresate întregului popor de către secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. colectivul de muncă din Combinatul siderurgic Reșița, angajat plenar in ampla acțiune patriotică de realizare a cincinalului înainte de termen, cheamă la întrecere toate colectivele de muncă ale întreprinderilor din industria siderurgică pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor anului 1975.Hotărîți să participe cît mai activ la dezvoltarea siderurgiei, la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român, privind satisfacerea în tot mai mare măsură a nevoilor crescînde de metal ale economiei naționale, diversificarea producției de oțel și laminate, comuniștii, toți siderurgiștii Reșiței iși vor înzeci eforturile pentru ca în anul 1975 — ultimul an al actualului cincinal — să-și depășească- sarcinile planului de stat cu :— 40 milioane lei producție-marfă ;— 1 000 tone cocs metalurgic ;— 25 000 tone aglomerat ;— 12 000 tone fontă ;— 10 000 tone oțel ;— 22 000 tone laminate finite pline ;— 8 000 tone laminate semifabricate ;— 120 000 tone zgură granulată :— 3 milioane lei piese de schimb.• Pentru o mai bună folosire a capacităților și suprafețelor de producție, eliminarea locurilor înguste și sporirea indicilor de utilizare a agregatelor, se vor realiza :— autoutilări în valoare de 11 milioane lei ;— asimilarea în atelierele proprii a unor piese de schimb care se achiziționează din import. în valoare de minimum 1,5 milioane lei.Aplicarea măsurilor stabilite va asigura creșterea Indicilor de utilizare la liniile de laminare cu 1 la sută, la furnale cu 1,2 la sută, iar la cuptoarele Siemens Martin cu 1 la sută, fată de planul pe 1975.
o Prin dezvoltarea și intensificarea activității proprii de cercetare, antrenarea largă a specialiștilor la soluționarea problemelor complexe ale producției, stimularea gindirii creatoare și inițiativei muncitorilor, ne propunem ;— sporirea producției de oțeluri aliate, slab aliate și carbon de calitate, care să reprezinte 55 la sută din cantitatea de oțel elaborat, ceea ce înseamnă 13 la sută peste sarcina de plan :— creșterea ponderii produselor noi și reproiectate din producția de laminate de la 10,6 la sută, prevăzut in plan, la 18 la sută ;

(Continuare în pag. a Iii-a)

întreprinderea de mașini 
grele București

Către toate întreprinderile 
din industria constructoare 

de utilaj energetic, metalurgic, 
mașini de ridicat și construcții 

navaleColectivul de muncă al întreprinderii de mașini grele București, hotărit să-și aducă o contribuție tot mai importantă la înfăptuirea mărețului Program trasat de Congresul al Xl-lea al P.C.R., cheamă la întrecere pe anul 1975 — an hotăritor in realizarea cincinalului înainte de termen — toate întreprinderile din industria constructoare de utilaj energetic, metalurgic, mașini de ridicat și construcții navale, pe baza următoarelor obiective :A. tn domeniul producției— obținerea unui spor de producție globală de 40 milioane lei ;— realizarea unui spor de producție-marfă de 25 milioane lei ;— depășirea planului de export cu 3 la sută ;— creșterea peste plan a productivității muncii cu 1 la sută ;— creșterea coeficientului de schimburi cu 8 la sută față de 1974 ;— realizarea a 15 produse noi și modernizarea a 10 tehnologii.B. în domeniul tehnicii noi— executarea prin autoutilare a unor mijloace de bază in valoare de 100 milioane Iei, din care o presă de forjare de 2 500 tf ;— în cadrul lucrărilor de autoutilare se vor proiecta și realiza utilaje noi prin care se vor obține economii valutare de 900 000 lei valută ;C. în domeniul economico-financiar :— reducerea cheltuielilor materiale planificate la 1 000 lei producție- marfă cu 3 Iei :— depășirea beneficiului planificat cu 5 milioane Iei ;— obținerea unor economii de 1 600 tone metal față de consumul normat :— reducerea consumului planificat de energie electrică cu 5 milioane kWh ;— reducerea consumului de combustibil convențional cu 1 200 tec.D. în domeniul investițiilor :
(Continuare in pag. a III-a)

Servicii...Unitatea nr. 1 a cooperativei „Deservirea" din Capitală. în calitate de client, unul din membrii echipei de control (formată din reprezentanți ai Inspectoratului de stat pentru controlul prețurilor din municipiul București) solicită repararea unei umbrele.— Vă costă, exact, 28 de lei și 50 de bani — decide ferm meseriașul, după ce întoarce umbrela pe toate fețele. Are o vergea ruptă și trebuie lipită.Echipa de control iși desconspiră calitatea și solicită documentele justificative pentru tariful pretins. Ce constată? Tariful solicitat era de... 8 ori mai mare decît cel legal. (.'!). O întimplare ? Nicidecum. La comenzile nr. 279 357, 185 272, 279 369. 58 091 și la multe altele, lucrătorii atelierului per- cepuseră aceleași tarife nelegale. Consecința? Vinovății au fost amendați pe loc cu 2 000 lei fiecare....Unitatea de lenjerie nr. 13 aparținînd de cooperativa bucureșteană „Sporul". Aici echipa de control solicită înlocuirea gulerului și s manșetelor uzate de Ia o cămașă. Tariful solicitat: 18.50 lei. Tariful legal : 9,25 lei....în perioada celor trei luni de control — care a cuprins cîteva zeci de u- nitățf aparținînd de cooperația meșteșugărească din Capitală — actele constatative au reținui mai multe situații asemănătoare. Facturînd consumuri materiale exagerate. norme de timp umflate, cote de cheltuieli nereale, sau pur și simplu aplicînd tarife e-

bune, la tarifele legaleronate, unii lucrători ai cooperației meșteșugărești bucureștene au frustrat pe clienți cu sume importante de bani — sume pe care, e adevărat, conturile cooperativelor le-au contabilizat, dar păgubașii rămîn tot păgubași.Acum, cind rîndurile de față văd lumina tiparului, cele petrecute sînt deja lămurite : sumele încasate în plus au fost

o aplicare consecventă în practică, devenind o realitate cotidiană, in schimb, in unele unități — mai ales în cele de prestări servicii — aceste cerințe continuă să fie considerate încă facultative, de domeniul aprecierii subiective a unui meseriaș sau a altuia. Nu-i mai puțin adevărat insă că nici noi, cetățenii, clienții acestor uni
Pe marginea unei recente acțiuni 

de control privind disciplina de prețuri 
și tarife în unități de servire publică 

ale cooperației meșteșugărești 
din Capitală

vărsate la buget sau re- turnate celor frustrați, cei vinovați și-au primit pedepsele cuvenite. De ce insistăm totuși asupra faptelor ? Pentru că ele readuc in discuție o cerință în permanentă actualitate. subliniată In repetate rînduri de conducerea de partid și statuată prin lege, anume obligația tuturor întreprinderilor, a tuturor u- nităților economice și a organismelor tie control de a veghea la respectarea riguroasă a disciplinei de prețuri și tarife, de a înlătura orice încercare de umflare artificială a prețurilor și de obținere pe această cale a unor beneficii nemeritate. Dacă în cele mai multe întreprinderi și u- nități economice din țară aceste cerințe și-au găsit

tăți, nu sîntem întotdeauna suficient de exigenți, nu verificăm prețul sau tariful pretins de lucrător, nu consultăm listele cu prețurile legale. Alteori însă — și aici se încadrează cele mai multe cazuri — cetățenii chiar dacă solicită amănunte despre prețul pretins, nu pot stabili adevărul, nea- vind cunoștințele de specialitate. Or. tocmai de aceea este de datoria morală și profesională a fiecărui meseriaș de a da dovadă de cinste și corectitudine — cum. de fapt, procedează majoritatea dintre ei — de a nu înșela încrederea pe care în mod firesc clien- ții o au față de lucrătorii cooperației meșteșugărești. tn plus, există la toate cooperativele, la forurile lor ierarhice.

compartimente specializate în probleme de prețuri și tarife, care au ca principală obligație să verifice legalitatea prețurilor, să vegheze la aplicarea lor corectă.Aceeași obligație o au și conducerile de cooperative. Numai că nu întotdeauna ele își fac cum trebuie datoria. Iată un exemplu : la cooperativa „Fotografia", in absolut toate unitățile sale se percepe — și încă de ani de zile — tariful de fotografii retușate (la dimensiunea de 4/6). deși la nici o asemenea fotografie lucrătorii cooperativei nu execută retușul negativ prevăzut prin tarif.— Cunoșteați această situație ? — i-am întrebat pe președintele și pe vicepreședintele cooperativei.— O cunoșteam, însă nu am făcut din ea o problemă, pentru că ponderea acestor fotografii în totalul activității noastre este prea mică. Și. în plus, nici diferența de preț dintre o fotografie retușată și neretușată nu este prea mare...Curios mod de a gîndi! Cu alte cuvinte, în concepția acestor tovarăși, pentru ca să se intre în legalitate trebuie să se fure nu un ou, ci un bou ! Căci diferența de un leu în plus la fiecare comandă (8 lei în loc de 7 lei) n-ar fi — vedeți, dumneavoastră — un motiv suficient de convingător pentru a se lua măsurile de rigoare !
Mihai IONESCU 

(Continuare 
în pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCINTEIA — vineri 10 ianuarie 1975

I FAPTUL 
IDIVERS 
i
i
i
i
I
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

Arheologică

CONFORT

DISPOZIȚIE—
MUNCĂ SPORNICĂ

„Siguranță
și politețe “O trecere de pietoni. O ma

șină oprește regulamentar. Un 
pieton traversează. Omul de la 
volan, amabil, face semn cu 
mina, de parcă i-ar spună pie
tonului :

— Poftiți, vă rog, aveți prio
ritate.

La care pietonul iși ridică pă
lăria, de parcă ar răspunde :

— Mulțumesc, așa voi proce
da și eu cind o să ne inversăm 
rolurile.

Intilnirea dintre șofer și pie
ton are loc pe un... afiș suges
tiv intitulat „Siguranță și poli
tețe", editat sub egida Inspec
toratului general al miliției. 
Bine ar fi ca asemenea întilniri 
să aibă loc și în realitate, 
pasul.

la tot

A arătat
ce poate lingă(nuMotelul „Surianul" de Șibot (Alba). înfierbintat de căldură, ci de băutură), A- lexandru Racolțea strigă cit îl țin plămînii :— Ospătaaar ! Mai vine o baterie sau nu mai vine ?— Nu mai vine, clienți în stare de— Ce-ai ziiis 7— Că nu se mai— Atunci, las’că v-arăt eu pot !Și le-a arătat. I-a luat pe ospătari la bătaie și a spart cî- teva geamuri. Apoi i-a venit și lui rîndul să i se arate... ușa miliției.

Nu servim ebrietate.poate. ce

Plus 5 lei
scrumbiile

Intri în magazinul „Alimen
tara" din Brezoi-Vilcea și, in
diferent dacă ai nevoie de orez 
sau biscuiți, de sare sau de-o 
cutie de conserve, gestionara 
Maria Vaneli te taxează pe loc :

— Plus 5 lei... scrumbiile.
— Bine, dar eu n-am cerut și 

scrumbii.
— Și ce, ele nu trebuie vin- 

dute ? Dacă vrei, bine ! Dacă 
nu, nu !

Și nu te servește. Curios este 
faptul că prin magazinul res
pectiv au trecut, în ultimul 
timp, tot felul de controlori și 
chiar... responsabilul. Cu toții au 
văzut cum devine cazul cu 
scrumbiile, dar toți tac ca... peș
tele. Cine le dezleagă limba ?

„Dlalogul" om- 
mașină. Ca în alte unități economice, la întreprinderea „Electroprecizia" din Săcele, agitația vizuală este axată in aceste zile pe cele mai importante sarcini care stau in fața colectivului, a fiecărei secții, a fiecărui loc de muncă. Rețin atenția, ca o inițiativă nouă în întreprindere, panourile fixate pe mașini și utilaje. Ele se adresează muncitorilor care lucrează la utilajele și mașinile respective, făcind apel la folosirea lor mai atentă, cu mai multă grijă și eficiență. Citeva exemple. în secția de prelucrări mecanice e- chipament auto am întîlnit asemenea panouri ca : „Performanța mea este de 400 arbori alternatori pe schimb. Ai atins astăzi a- cest nivel ?“ sau : „Eu am posibilitatea să strunjesc 430 demarori pe schimb. Poți atinge acest număr, asigurînd buna mea funcționare și folosind integral timpul de lucru ?“. Pe o altă mașină cu complexitate ridicată citim : „Știi cit a plătit statul pentru mine ? 1 436 000 lei. Este de datoria ta să mă întreții în bune condiții, pentru a putea fi folosită la întreaga capacitate, astfel incit să se recupereze suma investită cit mai degrabă". Asemenea panouri am intilnit și pe mai multe mașini din secția de motoare asincrone. Un exemplu : „Pină la sfirșitul lunii ianuarie mai sint de montat 12 000 motoare electrice, din care 7 450 sînt destinate exportului. Să-ți aduci pe deplin contribuția la realizarea lor". Un dialog ingenios, realizat cu mijloace din cele mai simple (panourile sint mereu reînnoite), care îndeplinește dubla funcție de a informa și a mobiliza oamenii.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

La căminele cul
turale din toate localitățile județului Maramureș se desfășoară ample acțiuni de popularizare a documentelor celui de-al XI-lea Congres al partidului, in strînsă legătură sarcinile actuale ce diferitelor colective muncă din județ. în 62 localități rurale, lectori secției de propagandă comitetului județean.

cu revin de de ai ade

în centrul aten
ției : întărirea disci
plinei ka întreprinderea de vagoane din Arad, gazetele de perete și gazetele satirice acordă o atenție deosebită criticării principiale a lipsurilor. La secțiile pregătire I, boghiuri, sculărie. ca și în celelalte secții, organizațiile de partid, valorificind experiența bogată in folosirea acestor

I a Înregistrat doar 30 de absențe nemotivate pe întregul an. iar zile ale acestui mai înregistrat abateri. în primele an nu s-au asemenea
S1MIONConstantin

corespondentul „Scînteii'

Pregătirea propa- 
gardiștilor - strîns 
legată de sarcinile

tivelor și a Codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Un accent deosebit s-a pus pe sarcinile concrete ale corpului didactic. în legarea procesului instruc- tiv-educativ de cerințele practicii, formarea și educarea tineretului în spirit revoluționar.
Al. BRAD
corespondentul „Scînteii"

Unul
cu patul
în drumîn localitatea Șirioara (Bistrl- 
ța-Năsăud) s-a instituit un pre
miu cu totul și cu totul special, 
care se atribuie primului Șirio- 
rean care va reuși să-l facă pe 
consăteanul lui, Traian Șicoban, 
să-și amintească, după ce bea 
un păhărel, propria casă. De cite 
ori iese de la bufet, Traian în
cepe să confunde sttlpul cu 
poarta casei, gardul cu ușa, iar 
asfaltul drumului cu salteaua 
de pe patul în care doarme. A- 
poi, nici una. nici două, se culcă 
drept in mijlocul drumului și 
adoarme buștean. Așa a făcut Șt 
intr-una din serile trecute. Nu
mai datorită prezenței extraor
dinare de spirit a șoferului C. 
Grigore. camionul condus de a- 
cesia a oprit la citeva palme de 
Traian. Este pentru a patra oară, 
în ultimul timp, cînd scapă 
ultima clipă.

in

Cale liberă cuTrenul de marfă nr. 13454, 55 de vagoane, circula spre Roșiori. Atent, ca de obicei, la a- paratura de bord, mecanicul locomotivei, Gheorghe Anghel. a observat, între stațiile Caracal și Fărcașele, o scădere bruscă a presiunii aerului în conducta principală. A frînat imediat. Unul dintre vagoane prezenta defecțiuni. Dacă ar mai fi circulat cițiva kilometri s-ar fi putut produce deraierea trenului. Pericolul a fost înlăturat și circulația în zona respectivă a avut „cale liberă".
La Galați, cu ocazia unor lu

crări de excavații efectuate pe 
un șantier din cartierul „Dună
rea", a fost descoperită o criptă 
romană datind din prima parte 
a secolului al IV-lea al erei 
noastre. Construcția (de formă 
rectangulară și prevăzută cu o 
absidă) se afla îngropată la nu
mai o jumătate de metru. Unii 
dintre pereții ei au grosimi de 
un metru și jumătate. Importan
ța deosebită a acestei descope
riri — este de părere Mihalache 
Brudiu, de la Muzeul de istorie 
din Galați — rezidă în faptul 
că atestă prezența romanilor in 
această zonă și intr-o perioadă 
relativ tirzie.

Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
cu spri|inul corespondenților 
„Scîntell'

I

INFORMAȚII
& activitatea organizațiilor de partid

partid poartă un dialog viu cu cetățenii asupra principalelor direcții de dezvoltare social-economică a patriei în lumina Programului elaborat de Congres, a obiectivelor prevăzute pentru județul Maramureș în viitorul cincinal, la realizarea cărora iși vor aduce contribuția și oamenii muncii de la sate. în cadrul a- cestor întilniri se dezbat, de asemenea, probleme legate de etica și echitatea socialistă. dc aplicarea principiilor înscrise în codul comunist de viață și muncă, aprobat de marele forum al comuniștilor. Asemenea dezbateri au loc. printre altele, la Cîm- pulung la Tisa și ~ Sprie. în prezenta i mare număr de tineri vîrstnici. LocuitoriiVadul Izei au participat la un simpozion cu tema „Documentele Congresului al XI-lea despre dezvoltarea agriculturii și creșterea nivelului de trai al țărănimii".

avutBaia unui i Si din

Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii'

mijloace de educare, au reușit să formeze în rîndul muncitorilor o opinie de masă sănătoasă, intransigentă față de orice abatere de la disciplina de producție, cum ar fi : absențele nemotivate, întîr- zierile, lipsa de preocupare pentru buna gospodărire a sculelor, întreținerea utilajelor șl a locului de muncă etc. La reușita acțiunilor contribuie, în primul rînd, operativitatea. Iată un exemplu. Lăcătușii loan Boitoș, Aurel și Nicolae Ilaiduc. secția pregătire, au într-o zi nemotivat lucru. A doua zi. colectivul gazetei satirice i-a pus în atenția întregii secții, susținînd critica prin cîteva calcule reflectind rile celor în cauză înțeles, ale secției respectivă. După critică, cei trei muncitori și-au luat angajamentul de a nu mai lipsi, angajament care a fost afișat la gazetă în locul caricaturii, publicate anterior.După cum am fost informați, pină la sfirșitul anului trecut secția pregătire

Lazăr de la lipsit de la
pierde- și. bine- in ziua această

imediate. Comitetul județean de partid Ilfov a organizat un bogat program de instruire a tuturor propagandiștilor. în unitățile industriale au loc expuneri, dezbateri cu prfvire la sarcinile reieșite din documentele istorice adoptate de Congresul al XI-lea in strînsă legătură cu sarcinile concrete privind realizarea și depășirea în județ a planului pe 1973 și îndeplinirea înainte de termen a pregătirea lor de la sate dă o deosebită însemnătate cunoașterii legate de campania cola de primăvară și obținerea unOr producții agricole superioare. De asemenea. pe toată perioada vacanței de iarnă a elevilor, un număr mare de cadre didactice — propagandiști la invățămîntul de partid și U.T.C. — au participat la diferite acțiuni organizate la casele corpului didactic, cabinetul județean de partid ori pe centre zonale. menite să contribuie la aprofundarea Programului partidului, a Direc-

cincinalului. în propagandiști- acor-sesarciniloragri-

Filme, afișe, pla-
Cheie ecranele cinematografelor din Sibiu și Mediaș a fost prezentat, în premieră, filmul documentar „Treptele istoriei noastre", oglindind marile realizări pe plan economic și social-cultural ale județului în anii construcției socialiste și ale actualului cincinal, ca și perspectivele de dezvoltare prefigurate de documentele Congresului al XI-lea. în continuare, filmul rulează la Copșa Mică, Cisnădie, Agnita și în toate comunele din județ. Tot din inițiativa secției de propagandă au fost editate 12 seturi de afișe policolor cu extrase din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea. Cele 16 000 de afișe au fost difuzate cabinetelor de științe sociale, punctelor de informare din întreprinderi, instituții, cămine și școli, unde au loc convorbiri pe margineaCongresului. De asemenea, s-a tipărit placheta țel grandiosmul", care cuprinde a- proape 20 de grafice privind dezvoltarea economică și socială a țării și a județului Sibiu în perspectiva Directivelor celui de-al XI-lea Congres al partidului.

Ntcolae BRUJAN
corespondentul „Scînteii"

documentelor„Un— comunis- cuprinde

întreprinderile — vechi și noi — ale Brăilei au făcut remarcabile progrese în crearea unor condiții de muncă demne de înalta treaptă pe care se află astăzi grija pentru om. De o atenție deosebită, în această privință, se bucură acele unități economice sau secții în care predomină femeile.Despre condițiile de muncă pe care le oferă combinatul de fibre artificiale s-a mai scris în ziarul nostru, dar în termeni critici : scriam, de pildă, că în unele secții noxele treceau de limitele admise, ceea ce, se-nțelege, provoca îmbolnăviri. Care este situația în prezent ? Directorul general al combinatului, tovarășul Irimie Cîmpeanu, ne încredințează că lucrurile s-au ameliorat foarte mult.— Am dat o a- tenție deosebită îmbunătățirii întregului sistem de ventilație, capacitatea lui fiind mărită de două ori și jumătate. La filatura cord, unde am avut cele mal grele probleme de nocivitate, au fost schimbate ventilatoarele: cele noi introduc 160 000 mc de aer proaspăt pe oră (față de 60 000 mc — cît era capacitatea celor vechi), iar exploatarea și întreținerea lor sînt urmărite cu atenție. Și la fabrica de celofibră s-au luat măsuri similare : a fost suplimentată capacitatea sistemului de ventilație și. ceea ce este demn de reținut, s-a creat un sistem de captare și recuperare a sulfurii de carbon din atmosfera secției. Deci, strădania noastră de a le oferi lucrătorilor din aceste secții condiții de muncă bune are și efecte economice pozitive.Instalații similare de purificare și împrospătare a aerului în secțiile de fabricație există și la întreprinderea de confecții și la fabrica de biscuiți și napolitane. Pe lingă acestea, s-ar mai putea adăuga și alte măsuri. De pildă, la întreprinderea de confecții zgomotul a fost sensibil diminuat datorită schimbării multor utilaje vechi cu altele moderne (în anul 1974 s-au schimbat 15 la sută din utilajele existente, iar în 1975 procentul se va ridica la 25 la sutăi. ceea ce va contribui și la diminuarea efortului fizic pe care muncitoarele îl fac ; in aceeași întreprindere, în ultimii doi ani, s-au luat o serie de alte măsuri care să creeze o plăcută ambianță de lucru. Medicul Întreprinderii, Cor-

nelia Ionescu, este de părere că, datorită acestor măsuri, nevrozele, care în 1972 se situau pe locul doi în ierarhia îmbolnăvirilor, au coborît, în 1974, pe locul patru. La fabrica de biscuiți și napolitane, măsurile luate vizează eliminarea locurilor de muncă prea fierbinți sau care necesitau ridicarea unor greutăți peste puterile femeilor. „Este greu să faci o comparație cu condițiile de lucru de a- cum cițiva ani, ne spunea Angela < Călin, președinta comitetului sindical, lucrătoare cu vechime și experiență în această unitate. Concedii medicale ? Sigur, ele n-au dispărut. S-a schimbat însă cauza lor : cele mai multe sînt concedii de naștere sau pentru îngrijirea copilului".Dar am spune în- am s-a
Preocupări

pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă 

ale femeilor 
în întreprinderi brăilene

un adevăr complet dacă afirma că făcut totul în a- ceastă direcție. De altfel. înșiși conducătorii întreprinderilor recunosc acest lucru și — după cum ne-au încredințat — se străduiesc să continue acțiunile pozitive întreprinse în acest scop. Directorul ge- fibre pildă, pen- muncă am
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Foto : S. CristianNoi construcții de locuințe la Baia Mare

|S

neral al combinatului artificiale ne-a vorbit, despre cercetările în tru ameliorarea condițiiloi- de din trei secții. Noi înșine făcut în cursul vizitei unele observații critice. La dispensarul medical al combinatului de fibre artificiale (instalat într-o clădire și în niște condiții care nu onorează firma unei asemenea unități economice moderne și nu corespund, sub nici un aspect, cerințelor unei unităti sanitare) am stat de vorbă cu dr. Fiilop Mihail despre modul ;n care se reflectă măsurile luate de conducerea administrativă pe linia îmbunătățirii condițiilor de muncă, în starea sănătății muncitorilor și. îndeosebi, a femeilor care lucrează în diferite secții.— Evident, ne spunea dînsul, efectul acestor îmbunătățiri se face simțit în fișele medicale. Măsurile luate de conducerea combinatului trebuie apreciate pozitiv. Mi-aș permite totuși să sugerez ca — paralel cu acțiunile întreprinse pe planul înzestrării secțiilor cu diferite instalații și mecanisme care purifică aerul sau ușurează efortul fizic — să se acorde o mai mare atenție organizării locului de muncă ; neglijentele, proasta funcționare a unor utilaje. dezordinea (la filatura celofibră, de pildă, deșeurile neridicate la timp emană sulfură de carbon) sinț, la rîndul lor, producătoare de noxe. De aceea, cred că aceste aspecte, chiar dacă par neînsemnate, nu trebuie neglijate ; ele nu cer investirea unor sume, ci doar o mai mare cheltuială de spirit gospodăresc.Și la întreprinderea de confecții mai sini unele lucruri dc făcut pentru ca în secțiile de fabricație aerul să fie cit mai pur.Desigur, acestea sînt doar cîteva observații culese în timpul unui sondaj. Conducerile întreprinderilor respective. organizațiile de partid șl sindicale cunosc în amănunt atit problemele ce mai sint de rezolvat, cit și posibilitățile de soluționare a lor. Au, de aceea, obligația de a veghea la continuarea acțiunilor pozitive de care am amintit, cit și la inițierea altora, care să contribuie Ia crearea unor condiții de muncă tot mai bune pentru muncitoare.

de de curs

Rodica ȘERBAN

CURIER JURIDIC

DETERMINÂREÂ lltBlWWI 
MO» OE STAT 11 COPII

Mai mulți cititori, printre care Viorica Ștefan din București, Simion Horj din Uri- cani, județul Hunedoara, Ion Burcea din comuna Șelaru, județul Dîmbovița, Florea Laza din Arad ș.a., au solicitat, prin scrisori a- dresate redacției, lămuriri în legătură cu determinarea beneficiarului alocației de stat pentru copii. Ei s-au interesat, in mod deosebit, în ce situații primește tatăl, copilului alocația și cind o poate încasa mama. La întrebările lor răspunde astăzi tovarășul Grigore Boțocan. economist principal în Ministerul Muncii.Precizăm din capul locului că beneficiarul alocației de stat pentru copii se stabilește în conformitate cu prevederile art. 4 din Decretul nr. 285/1960, republicat. în cazul în care numai unul din părinți se încadrează în categoriile prevăzute la art. 1 din decret (este încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată, pensionar etc.), alocația de stat o va primi acesta. Dacă ambii soți tac parte din categoriile respective, beneficiar al alocației este soțul. Prin excepție, soția este beneficiară de alocație dacă soțul este doctorand bursier sau militar in termen.în spiritul Decretului nr. 285/1960, republicat, și al altor acte normative (Codulmuncii și Codul familiei, de pildă), s-au stabilit și alte situații in care soțiile pot fi

beneficiare ale alocației de stat pentru copii. Astfel, soția are dreptul la alocație dacă se încadrează într-una din categoriile prevăzute la art. 1 din decret, atunci cînd : 1) soțul este nou încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată ; 2) soțul face parte din
Răspuns 

la întrebările 

cititorilor

personalul retribuit al unei instituții sau organizații obștești care n-au extins acordarea alocației în condițiile Decretului nr. 285/1960, republicat, ori este încadrat la persoane fizice ; 3) soțul este membru al unei cooperative agricole de producție. în acest caz, soțul nu mai poate încasa ajutorul acordat de cooperativă; 4) soții sint despărțiți în fapt, fără a exista acțiune de divorț, cu condiția ca soția să obțină o hotărâre judecătorească din care să rezulte că soțul este obligat la plata pensiei de întreținere sau că și-a abandonat familia : 5) există o hotărire judecătorească din care să rezulte că domiciliul copiilor a fost stabilit la mama acestora.în ce privește determinarea beneficiarului

de alocație în cazul copiilor din afara căsătoriei, menționăm că s-au adoptat următoarele soluții : a) dacă mama copilului nu este căsătorită, ea va fi beneficiara alocației, indiferent dacă copilul a fost sau nu recunoscut de tatăl său firesc ; b) dacă mama este căsătorită, ea poate beneficia de alocație pentru copilul din afara căsătoriei numai dacă dovedește, prin hotărire judecătorească, rămasă definitivă, că soțul a făcut tăgada paternității copilului respectiv, iar unitatea la care lucrează acesta adeverește că el nu încasează alocația. Precizăm că, în cazul in care mama copilului nu se încadrează. in prevederile art. 1 din Decretul nr. 285/1960, republicat (nu este încadrată cu contract de muncă pe durată nedeterminată, pensionară etc.), beneficiar al alocației poate fi tatăl firesc, care a recunoscut copilul, în conformitate cu prevederile art. 57 din Codul familiei. în toate aceste situații, mama copilului poate solicita alocația numai după rămînerea definitivă a hotărîrii judecătorești prin care s-ă făcut tăgada paternității copilului, iar tatăl firesc numai după recunoașterea copilului. Drepturile de alocație insă se pot a- corda retroactiv pe 12 luni de Ia data solicitării, fără a depăși, desigur, data nașterii copilului.

CUM SĂ NE FERIM 
DE GRIPĂMai multe țări din Europa au cunoscut un val de epidemii de gripă. Care este situația la noi ? Ce se face pentru a preveni sau atenua efectele apariției unor eventuale focare ? La aceste întrebări ne-a răspuns dr. Mihai Mihăilescu, șeful Inspectoratului sanitar de stat central din Ministerul Sănătății.— în cadrul supravegherii antiepidemice a teritoriului, centrele sanitare antiepidemice județene. Institutul „Dr. I. Cantacuzino" și Institutul de virusologie fac sondaje sero- logice și izolări de tulpini de virus gripal pe baza cărora se întocmesc prognozele epidemice^ Pină in prezent situația este întru totul normală, nu există probleme epidemio- logice. Totuși, ținind seama de vecinătatea unor focare, nu este exclusă întinderea lor și in țara noastră, încă din toamnă s-au luat măsuri pentru producerea vaccinului anti- gripal, iar unele cantități au fost importate. în prezent se apropie de sfîrșit vaccinarea cu prioritate a copiilor mici din creșe. leagăne, sanatorii, preventorii TBC. S-au mai administrat peste cinci sute de mii de doze de vaccin endonazal persoanelor care prin natura profesiei sint mai expuse îmbolnăvirii. Pentru > prevenirea și atenuarea unor eventuale epidemii, Ministerul Sănătățiia luat măsuri pentru organizarea depistării active a tuturor cazurilor de griRă.A fost asigurată baza materială necesară combaterii unor eventuale epidemii, dotindu-se unitățile sanitare ambulatorii și spitalele. întreaga rețea farmaceutică cu medicamente antigripale. vitamine, antitermice, analeptice și tonice cardiace, polidin etc. S-au stabilit spațiile de spitalizare a cazurilor grave sau cu complicații. stabilindu-se și măsurile de extindere a acestor spații în caz de nevoie. De asemenea, s-au prevăzut organizarea și extinderea asistenței medicale la domiciliu.— Ce trebuie să facă populația pentru a se feri de gripă ?— în primul rînd este recomandabil să se evite, pe cit posibil, aglomerațiile. Părinții au obligația de a retine acasă copiii cu stări febrile, gripale. La primele semne de îmbolnăvire se recomandă repaus la pat, aspirină sau piramidon. dietă cu multe lichide. Se atrage atenția de a nu se apela la antibiotice, deoarece nu au efect antigripal și pot avea urmări neplăcute — aceste preparate urmînd a fi folosite numai la indicația expresă a medicilor, pentru tratarea unor eventuale complicații.

Al. P.

RECICLAREA- 
probleme și soluții 

in sistemul consiliilor populare
în baza Legii nr. 2/1971 a luat ființă — cu doi ani în urmă — Centrul de perfecționare a cadrelor din sistemul consiliilor populare și al administrației locale de stat. Crearea unei instituții care să se ocupe de ridicarea cunoștințelor profesionale ale cadrelor din acest important sector răspunde unor necesități obiective. Astăzi — mai mult ca oricind — în fata organelor locale ale administrației sțau sarcini deosebit de importante privind conducerea și organizarea științifică a economiei locale, dezvoltarea economico-socială complexă a tuturor localităților țării, perfecționarea continuă a sistemului de atragere a maselor la adoptarea deciziilor. la conducerea și rezolvarea treburilor locale.— Prin natura muncii lor, consiliile populare și comitetele lor executive au de soluționat probleme din ce în ce mai complexe — ne spune tovarășul Constantin BĂDESCU, directorul Centrului de perfecționare a cadrelor din sistemul consiliilor populare și administrației locale de stat — ceea ce face ca perfecționarea pregătirii cadrelor din a- cest sector să se pună astăzi cu deosebită acuitate. în susținerea a- cestei afirmații, am în vedere și faptul că reciclarea funcționarilor și lucrătorilor din administrația locală de stat ridică unele probleme deosebite. Pe de o parte este vorba de amploarea și diversitatea formelor în care tiebu.'e să se desfășoare. întrucît în acest domeniu se întâlnesc atit activități strict specifice muncii de administrație, cît și activități care se regăsesc aproape în toate celelalte ramuri ale economiei (industria locală, de pildă, cuprinde sectoare cu activități din domeniile metalurgic, chimic, industriei ușoare, industriei alimentare. fără a mai vorbi de numeroasele prestații de servicii). Pentru ele. dar și pentru celelalte cadre operative ce activează în sistemul administrației locale de stat actualizarea cunoștințelor teoretice la nivelul sarcinilor actuale este o cerință imperioasă.Așa stînd lucrurile, ar fi dificil ca fiecare consiliu popular — chiar județean — să-și poată organiza forme adecvate de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor cadrelor proprii. Pe de altă parte, sînt anumite

activități (gospodăria comunală, sistematizarea, starea civilă, administrarea fondului locativ etc.) care trebuie să se desfășoare în mod unitar pe țară. La instruirea cadrelor respective este necesar să participe specialiști din ministerele care au răspunderi in diferite sectoare ale economiei și administrației de stat locale.în prima parte a activității sale, Centrul de perfecționare a cadrelor din sistemul consiliilor populare și-a orientat activitatea spre împrospătarea cunoștințelor lucrătorilor și funcționarilor din aparatul birourilor executive ale consiliilor populare comunale și orășenești, întrucit, după cum se cunoaște, acestea sînt confruntate zilnic, din ce în ce mai mult, cu sarcini deosebit de complexe. în cursul anului trecut, de pildă, ca urmare a indicațiilor Comitetului pentru consiliile populare, au participat la programele de reciclare, organizate de noi. secretari ai birourilor executive ale consiliilor populare, lucrători care se ocupă cu probleme de stare civilă, analiști de sisteme. specialiști din domeniul alimentării cu apă, canalizare, responsabilii cu protecția muncii din unitățile economiei locale și alte categorii de lucrători — în total circa 1 300. Dună cum se vede, in momentul de față, orientarea noastră se îndreaptă spre perfectionarea cadrelor de maximă specialitate și. în primul rînd, a celor din unitățile de bază unde se realizează concret sarcinile administrației locale de stat și ale economiei locale.— Pe lingă sarcinile concrete de reciclare în cadrul centrului, instituția dv. a fost învestită și cu atribuții privind orientarea metodologică generală a pregătirii ce se efectuează Ia județe. Cum acționați în această direcție ?— Tot în baza Legii nr. 2/1971, numeroase cadre sînt cuprinse in diferite forme de perfecționare fără scoaterea din producție, cum ar fi : instruirea la locul de muncă sub controlul șefului direct, programe personale cu verificarea periodică a cunoștințelor și altele. Pentru aceste forme de instruire, centrul are sarcina 'de a sprijini

organele locale prin elaborarea de tematici, proiecte de programe- cadru, evaluarea cunoștințelor etc. în organizarea acestora rolul determinant îl au însă, prin lege, birourile și comitetele executive ale consiliilor populare. Nici un organ central nu poate și nu trebuie să preia sarcina ce le revine acestora. Din constatările efectuate de către specialiștii centrului pe teren se desprinde faptul că rezultate bune în această acțiune s-au obținut in județele Bihor, Gorj, Neamț, Sibiu, Ilfov, Buzău și altele, unde, datorită măsurilor luate de către comitetele executive — privind îndrumarea și controlul formelor de pregătire — se poate vorbi cu adevărat de o eficientă reală a activităților de perfecționare. Aceleași constatări au relevat însă și o serie de deficiențe de ordin general pe care le semnalăm ca atare. De pildă, considerăm necesar să arătăm că planurile tematice pentru programele fără scoatere din producție trebuie să fie elaborate nu numai da către compartimentul de personal- învățămînt, ci și de către specialiștii din domeniile de activitate respective, astfel incit să nu se mai întîl- nească programe cu un conținut ineficient, formal, cuprinzînd teme generale, fără aplicabilitate. Sint necesare, de asemenea, măsuri pentru intensificarea în fiecare județ a activității de instruire temeinică a propriilor inspectori metodiști, pentru a putea acorda o asistență calificată pe această linie conducătorilor pe diferite trepte ierarhice, astfel incit să se asigure perfecționarea cunoștințelor cu o eficiență cit mai ridicată.în ceea ce privește centrul — ne-a spus în încheiere interlocutorul — va trebui să luăm măsuri pentru a se asigura încadrarea mai deplină a perfecționării cadrelor din admi- nislrația locală de stat în contextul sarcinilor economice și politice stabilite prin Programul partidului șl prin Directivele Congresului al XI-lea pentru dezvoltarea economico-socială a tării, astfel incit cerințele de actualizare a cunoștințelor profesionale să fie mai bine îmbinate cu sarcinile prezente și de perspectivă.
Constantin PRIESCU
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MM chimic Moi
Către toate unitățile din industria 

chimicăCu îndreptățită mîndrie muncitorească de a trăi si munci sub semnul importantei istorice epocale a celui de-al XI-lea Congres. care a elaborat primul Program al partidului, carta sa ideologică. cu dorința nestrămutată de a-si înzeci eforturile pentru ca rezultatele muncii să contribuie la ridicarea bunăstării întregii națiuni, la întărirea independentei si suveranității patriei, la ridicarea ei pe culmile cele mai înalte ale progresului si civilizației socialiste, muncitorii, tehnicienii, inginerii, toti oamenii muncii din Combinatul chimic Craiova, sub conducerea organizației de partid, cheamă la întrecere socialistă unitățile din industria chimică pentru îndeplinirea exemplară si depășirea sarcinilor prevăzute in planul pe 1975 — ultimul an al actualului cincinal — și se angajează ca. prin organizarea științifică a producției si a muncii, ridicarea continuă a pregătirii politice si perfectionarea profesională a cadrelor, prin folosirea din plin a bazei tehnice și a capacității creatoare a colectivului și sporirea productivității muncii, să realizeze :• depășirea planului la producția globală cu 30 milioane Iei :• depășirea planului la producția-marfă cu 25 milioane lei, concretizată in următoarele cantități de produse :— uree — 2 000 tone ;— azotat de amoniu — 5 000 tone ;— nitrocalcar — 3 000 tone ;— catalizatori pentru fabricarea amoniacului — 200 tone ;— acid acetic — 500 tone ;— mase plastice — 2 000 tone ;— piese de schimb și utilaje în valoare de 5 milioane lei ț• depășirea planului la export cu 5 milioane lei valută ;• creșterea productivității muncii cu 4 000 lei pe o persoană angajată ;• reducerea cheltuielilor totale de producție cu 5 milioane lei și a cheltuielilor materiale cu 3 milioane Iei, prin :1. economisirea a 5 000 MWh energie electrică, urmare a optimizării regimului de funcționare a motoarelor sincrone, reducerii pierderilor prin rețele, raționalizării iluminatului :2. economisirea a 4 500 tone combustibil conventional, ca urmare a recuperării fracției oxicarbonice combustibile de la fabrica de amoniac I, recuperarea aburului de 4,6 atm. de la fabrica amoniac II. recuperarea căldurii din gazele arse rezultate prin arderea reziduurilor cu amoniac la fabrica de acetilenă din gaz metan ;• depășirea planului de beneficii cu 5 milioane lei ;• obținerea a 10 produse noi cu utilizare în agricultură și industrie, precum și îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație pentru 4 dintre produsele combinatului, prin intensificarea activității de cercetare științifică și aplicarea rezultatelor în producție ;• îmbunătățirea condițiilor de microclimat Ia toate locurile de muncă ;• construirea unui cămin cu 227 locuri pentru tineret ;• înfrumusețarea combinatului prin prestarea a 200 000 ore munoă patriotică.Militînd activ pentru traducerea în viață a principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, pentru formarea omului nou, întreaga muncă politică desfășurată cu oamenii va fi orientată spre mobilizarea tuturor forțelor și a capacităților, spre onorarea angajamentului de a realiza cincinalul actual înainte de termen, de a pregăti temeinic obținerea de succese deosebite in viitorul cincinal.Oamenii muncii din Combinatul chimic Craiova își exprima convingerea deplină că chemarea la întrecere socialistă adresată unităților din industria chimică va găsi un larg ecou in rindul colectivelor de muncă ale acestora și că efortul comun va aduce o contribuție de mare preț la înflorirea chimiei românești, la dezvoltarea economiei noastre naționale.
Secretarul comitetului 
de partid,
P. ANDRIȚOIU
Președintele comitetului 
sindicatului,
C. POPESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. I. ROGOZ 
Secretarul comitetului 
U.T.C.,
N. CRĂCIUN

Ewtaiora minieră Lupeni 
Către toate unitățile din industria 

minierăPuternic însuflețiți de hotăririle Congresului al XI-lea, de mărețul Program elaborat de partid, finind seama de sarcinile ce s-au stabilit industriei miniere în viitorul cincinal, colectivul nostru adresează tuturor unităților miniere o înflăcărată chemare la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe 1975.In acest sens, ne angajăm să realizăm următoarele :
e depășirea planului producției de cărbune extras cu 25 000 tone ;• îmbunătățirea calității cărbunelui extras, prin reducerea

-

conținutului de cenușă și umiditate cu 2 la sută față de realizările anului 1974 ;• depășirea planului la lucrările miniere de pregătire cu 500 m ;• depășirea productivității muncii planificate cu 1,5 la sută ;• reducerea consumului de lemn de mină și cherestea cu 250 mc ;• reducerea consumului de energie electrică eu 180 000 kWh ;• realizarea unei economii de 3 000 tone combustibil convențional pe seama utilizării mai judicioase a resurselor interne ;• reducerea cheltuielilor de producție planificate cu 540 000 lei. Angajamentul asumat are la bază multiple măsuri, printrecare :— punerea în funcțiune a unei linii noi de transport cu benzi și a unui siloz tampon subteran, cu o capacitate de 1 000 tone ; a noi capacități de producere a aerului comprimat, de aeraj șl haldare a sterilului rezultat din lucrările miniere :— creșterea ponderii producției extrase eu tăiere mecanizată la 38,8 la sută, extinderea susținerii metalice la 82,2 la sută și sporirea volumului de rocă încărcată mecanic la săparea galeriilor la 30 la sută :— realizarea planului de investiții în regie proprie cu o lună mai devreme ;— intensificarea preocupării pentru pregătirea și perfecționarea cadrelor ; în anul 1975 vor fi calificați 700 muncitori și perfecționați 1 400 angajați :— sporirea preocupărilor pentru întărirea disciplinei în producție și îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpului de lucru ;— extinderea inițiativelor valoroase de muncă ale fruntașilor în producție privind sporirea vitezelor de avansare în abataje frontale cu două cicluri in plus pe lună, „cinci cîmpuri de aripă și zi la abataje-cameră", iar la lucrările de pregătiri și deschideri, inițiativa „o sută metri lunar".Organizația de partid, comitetul oamenilor muncii, sindicatul șl organizația U.T.C. din cadrul Exploatării miniere Lupeni vor desfășura o intensă muncă politică și cultural-educativă de masă pentru întărirea disciplinei.Convinși fiind că toate colectivele de muncitori din industria minieră a tării vor răspunde cu entuziasm chemării noastre la întrecere pe 1975, asigurăm conducerea de partid, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că, alături de toți minerii Văii Jiului, vom munci cu perseverență și răspundere pentru înfăptuirea sarcinilor trasate de partid în actualul cincinal, pentru înflorirea patriei noastre socialiste.
Secretarul comitetului 
de partid,
Nicolae NOVAC
Președintele comitetului 
sindicatului,
Constantin NASTASE

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
îng. Iulian COSTESCU
Secretarul comitetului
U.T.C.,
Arpad CRIȘAN

Către toate unitățile de construcții 
industrialeExprimind adeziunea totală la grandiosul Program elaborat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, angajați cu dăruire in marea întrecere socialistă pentru realizarea cincinalului înainte de termen, colectivul de constructori, în frunte cu comuniștii, din cadrul Trustului de construcții industriale din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej cheamă Ia întrecere socialistă toate unitățile de construcții industriale din țară pentru realizarea exemplară a planului pe 1975, luindu-și in acest scop următoarele angajamente :1. Realizarea ritmică a planului de producție, printr-o pregătire temeinică a execuției lucrărilor, asigurarea mijloacelor materiale si folosirea rațională a întregului potential tehnic și uman, astfel incit să se realizeze următoarea dinamică din planul anual al producției de construcții-mantaj :— trimestrul I — 27 la sută— semestrul I — peste 55 la sutăîn aceste condiții, planul producției de construcții-montaj pe întregul cincinal 1971—1975 va fi îndeplinit pînă Ia 1 mai 1975.2. în vederea dării in circuitul economic a unor capacități industriale înainte de termenul planificat, vom reduce duratele de execuție la următoarele obiective :— întreprinderea de utilaj chimic Borzești — cu 30 de zile ;— Trăgătoria la rece de la întreprinderea de țevi Roman — cu 15 zile :— Complexul avicol integrat pentru producerea și industrializarea cărnii din județul Bacău :— 65 mii locuri — cu 20 de zile— 45 mii locuri — cu 20 de zile— 1 600 tone/an — cu 30 de zile— 1 600 tone/an — cu 60 de zile— Fabrica de produse lactate Piatra Neamț — cu 25 de zile :

— Dezvoltarea întreprinderii de confecții Bacău, cu o secție în municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej — cu 60 de zile ;— Instalația de cauciuc poliizoprenic Borzești — cu 15 zile ;— Instalația de sodă caustică electrolitică din Borzești — cu 20 de zile ;— Fabrica de hîrtie de ziar din Bacău — cu 15 zile.3. Creșterea productivității muncii cu 520 iei pe o persoană angajată, față de sarcina planificată, prin •— Extinderea acțiunii de industrializare a execuției lucrărilor din beton monolit în proporție de 80 la sută ;— Generalizarea folosirii cofrajelor de inventar la realizarea structurilor din beton armat monolit ;— Promovarea unor tehnologii și procedee moderne de execuție ;— Realizarea indicilor de exploatare a parcului inventar la utilajele grele de construcții (excavatoare, buldozere, macarale turn) în proporție de 87 la sută ;— Depășirea productivității planificate pe grupe de utilaje :— excavatoare mc/mc cupă cu 1,5 la sută— buldozere mc/buc 2,0 la sută— macarale-turn to/to capacitate. 2,0 la sută— Creșterea indicatorilor de folosire a capacității parcului auto cu 3 la sută ;— Folosirea mai bună a timpului de lucru al muncitorilor, care să ducă la realizarea unui indice de utilizare a fondului de timp maxim disponibil de cel puțin 96,5 la sută ;— Extinderea formei de organizare și retribuire a muncii în acord global pe bază de contract-angajament la activitatea de bază la cel puțin 85 la sută din numărul muncitorilor.4. Reducerea cheltuielilor de producție sub sarcina planificată cu 3 Iei la 1 000 lei producție de construcții-montaj, prin :— Diminuarea pierderilor admisibile la materiale, economisin- du-se : — ciment 120 tone— metal 100 tone— material lemnos 120 mc— cărămizi 100 mii bucăți— Reducerea cheltuielilor administrativ-gospodărești cu minimum 10 la sută față de perioada precedentă.—' Reducerea consumului de energie electrică cu 0,2 la sută ;— Reducerea consumului de energie termică cu 2,3 la sută.5. Accelerarea vitezei de rota{ie a mijloacelor circulante cu 2 zile față de viteza planificată, prin :— Aprovizionarea ritmică și în ordinea punerii în operă a materialelor și prefabricatelor ;— Menținerea stocurilor sub nivelul normat.6. îmbunătățirea calității lucrărilor prin intensificarea controlului pe faze de execuție, respectarea tehnologiilor de lucru, eliminarea betoanelor cu rezistență sub 85 la sută din marca prescrisă.7. Pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor de viață ale an- gajaților vom asigura cazarea acestora in proporție de 85 la sută în cămine și apartamente.Convinși că toate colectivele de constructori din țară vor răspunde cu entuziasm chemării noastre la întrecerea socialistă pe 1975, asigurăm conducerea de partid că vom folosi întreaga noastră capacitate pentru realizarea exemplară a angajamentelor, contribuind prin aceasta la înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român.
Secretarul comitetului 
de partid,
Nicolae PLEȘA
Președintele comitetului 
sindicatului,
Șteian MARIN

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Mircea DASCALU
Secretarul comitetului 
U.T.C.,
Gheorghe POPA

(Urmare din pag. I)

sterargic Osia
îmbunătățirea și perfecționarea tehnologiilor în vederea fabricării laminatelor din otel pentru rulmenți și autoturisme în condiții de eficientă sporită, de calitate superioară și cu proprietăți fizico-mecanice și de structură îmbunătățite ;— creșterea cu cel puțin 15 000 tone a producției de laminate aliate _tratate termic față de realizările pe 1974 ;— îmbunătățirea tehnologiilor de elaborare și turnare a oțelului in vederea reducerii pierderilor de metal și a rebuturilor ; se va extinde eșalonat pină la sfirșitul anului barbotarea cu argon a întregii cantități de otel destinat fabricației de bandaje de cale ferată și se va introduce tehnologia de răcire lentă la aceste mărci de oțeluri ;— orientarea activității de cercetare uzinală in direcția reducerii consumului de cocs, metal, combustibili, energie (electrică și, în general, asupra materiilor prime și materialelor deficitare ; îmbunătățirea eficienței întregii activități economice prin extinderea prelucrării automate a datelor privind urmărirea produc- / tiei in diverse verigi ale ciclului de producție, introducerea urmăririi pe calculatorul electronic a disciplinei contractuale și efectuarea unor lucrări de optimizare a producției.

a Ca urmare a îmbunătățirii calității produselor, a creșterii competitivității lor și încheierii unor tranzacții avantajoase, vom realiza un volum suplimentar de export în valoare de cel puțin 2 milioane lei valută.• Productivitatea muncii pe muncitor va fi depășită cu :— 4,1 tone cocs :— 44,5 tone aglomerat ;— 24,7 tone fontă ;— 10,1 tone oțel ;— 14,5 tone laminate finite pline ;

— 5,3 tone laminate semifabricate ;— 1,5 tone produse refractare ;— 5 000 lei piese de schimb ;Extinderea acordului global la peste 50 la sută din personalul existent.e Pentru ridicarea gradului de cunoștințe tehnico-profesionale, asigurarea cadrelor necesare în vederea îmbunătățirii calității producției și creșterii productivității muncii, vom organiza cursuri de calificare pentru meseriile necesare, de ridicare a calificării, iar activitatea de reciclare și specializare — în prima etapă — va fi încheiată în acest an.
e Prin perfecționarea tehnologiilor de fabricație, valorificarea operativă a cercetărilor efectuate și prin alte măsuri, vom economisi peste prevederile de plan pe 1975 ;— 2 500 tone cocs metalurgic— 2 000 tone metal— 5 000 tone combustibil convențional— 5 milioane kWh energie electrică• Urmare a creșterii productivității muncii și a reducerii consumurilor specifice :— vom reduce cheltuielile materiale de producție cu 5 milioane lei ;— vom realiza beneficii suplimentare în valoare de 5 milioane lei.• Sprijinirea activității de construcții prin executarea unui volum de lucrări de construcții-montaj în valoare de 7 milioane lei in regie proprie și montarea unor utilaje tehnologice în valoare de 9,9 milioane lei in regie proprie.
0 Paralel cu realizarea sarcinilor de plan, a angajamentelor luate, ne vom preocupa permanent de îmbunătățirea condițiilor de muncă și viață ale oamenilor muncii din combinat :— vor fi puse în funcțiune 2 noi cămine pentru nefamiliști, cu o capacitate de peste 630 locuri ;— se vor efectua minimum 100 000 ore muncă patriotică pentru înfrumusețarea sectoarelor combinatului, crearea de noi zone verzi ș.a., care să contribuie la îmbunătățirea microclimatului din combinat.Angajamentele pe care ni le asumăm prin chemarea la întrecere adresată tuturor colectivelor de muncă din întreprinderile industriei siderurgice exprimă totala adeziune și încredere a colectivului de oameni ai muncii din Combinatul siderurgic Reșița față de linia politică generală a partidului nostru, dragostea și stima față de conducerea partidului, față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, hotărirea fermă de a realiza sarcinile reieșite din lucrările celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.

Secretarul comitetului 
de partid,
Dănilă PÎRVU
Președintele comitetului 
sindicatului,
Mihai CHIVARI

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Constantin SAVU
Secretarul comitetului
U.T.C.,
Stelian ERDEI

intreprinderea de mașini 
orele București

(Urmare din pag. I)— devansarea punerii în funcțiune a capacității de 10 000 t/aji piese forjate cu 6 luni mai devreme — respectiv 30 iunie 1975. in loc de 31 decembrie 1975 ;— devansarea punerii în funcțiune a fabricii de oxigen de 1 000 Nmc/h cu 30 zile mai devreme, respectiv 31 august, in loc de 30 septembrie 1975.E. In domeniul social— darea in folosință a unui nou cămin de nefamiliști cu 500 locuri ;— amenajarea — prin muncă patriotică — a unor terenuri de sport.Sub conducerea organizației de partid, comitetului 'oamenilor muncii, organizației de sindicat și U.T.C., vom desfășura o intensă muncă educativă de masă pentru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii din întreprinderea noastră si pentru mobilizarea lor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție și a angajamentelor luate.Sintem convinși că istoricele hotăriri adoptate de Congresul al XI-lea al P.C.R. vor mobiliza toate energiile si capacitățile oamenilor muncii din întreprinderile din industria constructoare de utilaj energetic, metalurgic, mașini de ridicat și construcții navale, in vederea realizării cincinalului înainte de termen, pentru aplicarea in viată a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare a României spre comunism.
Secretarul comitetului 
de partid,
Alexandru BEȘA

Președintele comitetului 
sindicalului,
Radian PORUMBESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii,
ing. Nicu

ZILELE DE IARNĂ 
LA SATE,

ZILE DE MUN&Ă
INTENSĂ Pentru a obține fructe multe și de bunâ calitate, in livezi trebuie executate lucrările de iarnă la pomi: tăieri, stropiri precum și întreținerea solului 

La cooperativa agricolă din Topoloveni (fotografia din stingă) terenul dintre pomi a fost arat, urmind să se execute stropirile de iarnă in fotografia' 
din dreapta —• inginerul agronom Ion Uciu, de la cooperativa agricolă Dobrosloveni, județul Olt, controlează starea mugurilor pentru' a stabili lu

crările de tăiere

ILFOV:

Repararea utilajelor, 
conform graficului 

© Se ară și acum, în ianuarieIn primăvara care vine, în județul Ilfov urmează să se însămințeze 273 000 ha cu diferite culturi. De la tovarășul Eftimie Vasilescu, directorul direcției agricole, am aflat că în aceste zile se fac pregătiri temeinice pentru ca toate lucrările să se desfășoare in condiții optime, astfel incit in 1975 să se obțină recolte sporite. In activitatea cooperativelor agricole a intervenit un element nou : luna ianuarie i-a găsit pe cooperatori cu planurile de producție și financiare întocmite și aprobate de către adunările generale. Acum, în toate unitățile, concomitent cu repartizarea sarcinilor de plan pe ferme. brigăzi și pe cooperatori in vederea aplicării retribuției in acord global, se desfășoară din plin lucră

rile de sezon. Cunoscind, incă de la începutul anului, sarcinile de producție, terenurile pe care va lucra fiecare formație de muncă, cooperatorii fertilizează solul și fac lucrări pentru scurgerea apei. Se remarcă și un alt aspect. Cooperatorii intervin și determină consiliile de conducere ale cooperativelor agricole, pe specialiști să le asigure condițiile materiale necesare realizării producției : îngrășăminte, sămînță, unelte și altele. Tot in orimele zile ale anului s-au stabilit sarcinile de livrare pe luna ianuarie la producția zootehnică : lapte, carne, ouă. Este în curs de definitivare amplasarea culturilor de primăvară și se urmărește starea de vegetație a semănăturilor de toamnă. A fost întocmit necesarul de

sămîntă și în prezent se fac încercările la laborator pentru a se determina valoarea calitativă a seminței care există in unități.Cea mai mare atenție se acordă lucrărilor de reparații la tractoare și alte utilaje care vor fi folosite în campania agricolă de primăvară. Reparațiile capitale au fost organizate in patru centre dotate cu utilajele necesare. Astfel, la S.M.A. Budești se fac reparații capitale la motoare de tractor, iar la S.M.A. Ciorogirla — la șasiuri de tractor. în felul acesta se asigură folosirea mai bună a cadrelor de muncitori și specialiști, a pieselor de schimb și se exercită un control mai calificat asupra calității lucrărilor. Reparațiile decurg conform graficului. în legătură cu stadiul efectuării lor, trustul județean S.M.A. ne-a oferit următoarea situație : din cele 4 290 tractoare au fost reparate 1 772, deci 11.4 la sută, cultivatoare — 42 la sută, grape cu disc — 80 la sută, semănători pentru prășitoare — 53 la sută, mașini de împrăștiat îngrășăminte chimice — 90 la sută, mașini pentru plantat răsaduri — 48 la sută. Se apreciază că există toate condițiile ca. pină la 20 februarie, să se încheie repararea tuturor tractoarelor și a celorlalte utilaje care vor fi folosite în campania agricolă de primăvară.

Ce se face în cîmp ? Se ară și se fertilizează terenurile. Da, se ară în luna ianuarie, pentru că pe 1 200 hectare nu au fost executate arături adinei. Ținind seama că timpul se menține frumos, această lucrare continuă de zor și in curînd întreaga suprafață necesară insămînțărilor de primăvară va fi arată. De asemenea, au fost fertilizate 1 250, ha cu îngrășăminte naturale și circa 20 000 ha

cu îngrășăminte chimice, iar acțiunea de fertilizare continuă după un program întocmit incă din anul trecut.Acestea sint citeva din acțiunile desfășurate de către agricultorii ilfo- veni în perioada de iarnă $T care dau garanție obținerii unor producții a- gricole sporite în acest an.
Florea CEAUȘESCU

BOTOȘANI:

Ingrășămintele naturale
sînt transportate zilnic 

pe cîmpPrintre unitățile agricole din județul Botoșani care au obținut anul trecut recolte record se află cooperativa agricolă Bucecea. cu 59 275 kg sfeclă de zahăr la hectar, in medie, de pe 127 hectare ; cooperativa agri
colă Dorohoi, cu 5 836 kg porumb

boabe la hectar de ne 315 hectare cultivate ; cooperativa Virfu-Cimpu- lui cu 35 150 kg cartofi în medie de pe 200 hectare ; ferma Brăiești. a I.A.S. Leorda. cu 48 260 kg cartofi la hectar de pe 100 hectare.Experiența acestor unități, ca și a

altora, confirmă că recoltele mari se pregătesc din iarnă. La Bucecea, de exemplu, de pe acum s-au transportat și administrat pe cîmp pentru noua recoltă peste 2 500 tone gunoi de grajd, din care 1 500 tone pentru cultura sfeclei. La fel se procedează și în alte unități. După cum ne declara ing. Nicolae Gimir, directorul trustului întreprinderilor agricole de stat din județ, fermele au transportat la cimp peste 36 000 tone gunoi. Pentru aceasta s-a întocmit un grafic de lucru pe baza căruia se transportă in medie pe zi circa 3 000 tone gunoi, administrat cu prioritate pe tarlalele destinate cartofilor și plantelor de nutreț. Nu sint neglijate, bineînțeles, nici cele 2 000 hectare de pe care fermele de stat din județ intenționează să realizeze o producție medie la hectar de 10 000 kg porumb știuleți.— Terenul este umed, drumurile sînt desfundate. în asemenea condiții. cum acționați ? — l-am întrebat pe tovarășul Gheorghe Ailoaiei. in- giner-șef la cooperativa din Dersca, o unitate cultivatoare de cartofi.— Avem greutăți, este adevărat — ne-a răspuns el. Dar recoltele mari la care ne-am angajat nu pot fi obținute fără efort. Pentru a-i cointeresa pe căruțași să transporte gunoiul,

am stabilit un acord global cu tarife diferențiate, progresive, care ii stimulează să lucreze pe orice vre- me_ și să transporte cit mai mult. Iată, pe 3 ianuarie, de exemplu, am dus pe cimp peste 400 tone de gunoi. In ritmul acesta vom reuși să fertilizăm in timp util toate cele 350 hectare pe care le vom cultiva cu cartofi, precum și alte suprafețe. în zilele cu îngheț, ritmul va crește.Subiectul acesta l-am abordat în- tr-o discuție cu inginerul Vasile A- lungulesei. director adjunct la direcția agricolă a județului, care ne-a declarat :„S-au transportat în cîmp pentru noua recoltă și, in mare parte, au fost administrate in sol 64 000 tone gunoi de grajd și peste 22 000 tone amendamente. La prima vedere, rezultatul este bun. Dar producțiile ce le avem stabilite pentru anul în curs sînt mari și este necesar ca in toate unitățile agricole să fie intensificate eforturile pentru folosirea oricăror resurse de îngrășăminte la fertilizarea solului".Firește, aceasta este o problemă care se cere insistent înscrisă pe a- genda zilei, în toate unitățile de producție agricolă din județ.
Ion MAX1M1UC
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PAGINA 4 SCINTEIA- vineri 10 ianuarie 1975AI VOINȚEI POPORULUI R0M1N
500 de ani de la victoria repurtată de Ștefan cel Mare la Vaslui Instantaneu in biblioteca căminului cultural din Magirești, județul Bacău

„Vizitînd această parte a României socialiste, am adus un omagiu 
lui Ștefan cel Mare, voievod al Moldovei, și, am putea spune, al tuturor 
românilor, care timp de aproape 50 de ani a ținut sus steagul luptei pentru 
neatîrnare, contribuind ca România să existe și să se înalțe tot mai 
mîndră spre soare1 ■

NICOLAE CEAUȘESCU
(Din cuvîntarea la întîlnirea cu activul de partid 

din Suceava, mai 1966).

Cu 500 de ani in urmă, pe pămîn- tul României a avut loc unul din acele evenimente de seamă care s-au întipărit pentru totdeauna in conștiința națiunii, ca un izvor mereu viu de mindrie patriotică : la Vaslui. în 1475, la 10 ianuarie — „ghe- narie 10 zile" — oștirea condusă de Ștefan cel Mare sfărima oastea invadatoare trimisă de sultanul Mohamed al II-lea pentru a îngenunchea Moldova.în istoria țărilor române, care încă de la întemeierea lor au avut de înfruntat vicisitudini din cele mai aspre, tendințele de dominație ale marilor puteri vecine, victoria repurtată Ia Vaslui a dobîndit valoare de simbol, ilustrind în mod strălucit patriotismul fierbinte al poporului român, voința sa de a trăi liber, de a-și apăra cu orice sacrificiu independența si suveranitatea națională. Pentru aceste aspirații legitime, străvechiul pămînt românesc al Moldovei. ca și celelalte ținuturi ale patriei au fost stropite din belșug cu singele celor mai buni fii ai națiunii. Și tocmai atașamentul neclintit față de cauza libertății i-a dat poporului român tăria să iasă învingător — așa cum a fost la Vaslui, ca și la Posada. Rovine, Călugăreai, Mărăști, Mărășești și în multe alte Împrejurări intrate în istorie ca momente de glorie românească — împotriva unui dușman cu mult superior numcricește. să răzbată prin vitregiile istoriei, să-si făurească statul său național unitar, de sine stătător, să se afirme demn între popoarele lumii.Semnificația evenimentului petrecut acum 500 de ani apare și mai clar dacă avem în vedere faptul că în acel timp Imperiul otoman se afla în plină expantSune în sud- estul Europei. Cuceririi statului bulgar la sfirșitul secolului al XIV-lea și căderii Constantinopolului în 1453 îi urmaseră transformarea Serbiei în pașalîc în 1459, apoi anexarea. Albaniei în 1468.Aceeași soartă au avut insula Lesbos si orașele-cetăți. porturi la Marea Neagră. Kaffa și Azovul, | cucerite de la genovezi ; hanatul (tătar al Crimeei a recunoscut și el in 1475 suzeranitatea turcească.
încercările repetate ale Imperiului otoman de a-și extinde stăpinirea i.'a nordul Dunării s-au izbit însă ca d ș un zid inexpugnabil de efortul de apărare al poporului român. Victoriile repurtate de Țara Românească, sub conducerea lui Mircea cel Bătrin, Dan al II-lea, Vlad Dracul sau Vlad Țepeș, și de Transilvania în vremea lui Iancu de Hunedoara au impus puterii otomane, ce părea de neînvins, să țină seama de forța ce i se opunea și să-și schimbe tactica în raporturile cu țările române. Imperiul otoman a găsit mai potrivit pentru interesele lui să respecte autonomia țărilor române în schimbul plătii unor sume de bani — sistem larg practicat în Evul mediu și care nu era privit ca înjositor. Poarta otomană n-a înțeles insă să-i fie consecvent fidelă, mărind sumele de bani pretinse și încercind in mai multe rinduri să cucerească _ țările române, instrăinind chiar fișii din teritoriul lor. Reacția țărilor române

s-a manifestat în hotărirea lor de a-și redobîndi libertatea de acțiune ou orice preț, de a-și apăra independența și integritatea teritorială.în primăvara anului 1456, cînd pe tronul Moldovei se afla Petru Aron,
fără să obțină, Insă, Întotdeauna — sprijinul lor in lupta antiotomană.După ce și-a consolidat domnia. Ștefan cel Mare a intensificat pregătirile de luptă contra turcilor. în 1473 el a declarat ruperea legături

mocirloasă a Bîrladului, suferea, pe pămîntul Moldovei, cel mai mare dezastru cunoscut de contemporani. 
„A fost — scrie lapidar cronica tării
— război la Vaslui cu puterile turcești 
Si a biruit atunci Ștefan voievod... Și 
le-a dat Dumnezeu pe acele limbi 
necredincioase in ascuțișul săbiei și 
au căzut atunci mulțime mare fără 
număr si au fost prinși vii multi fără 
număr, care de asemenea au fost 
tăiați".înfrîngerea turcească, marile pierderi, în oameni și armament, suferite de oastea otomană in lupta de la Vaslui, ca și în retragerea ai precipitată spre Milcov și spre Dunăre, urmărită fiind de Ștefan cel Mare, sînt confirmate de izvoare străine, printre ele și cele turcești. „Cei mai multi dintre ostașii 
islamici — relata cronicarul turc Sa’adeddin Mehmed Hodja Efendi
— au murit ca niște martiri si multi 
viteji au pierit pe cimpul de bătă

„Toți românii cîntă despre el"„A bătut odată 150 000 de turci, afară de aceasta a mai câștigat și alte victorii însemnate... Astfel fiecare istoric trebuie să laude marea virtute a unui principe cu o tară așa mică... Moldovenii și muntenii cîntă despre el în toate ospețele lor în sunetele alăutelor : „Ștefan, Ștefan vodă. Ștefan. Ștefan vodă !... Am văzut în București, capitala și reședința domnului muntean... portretul acestui Ștefan cu coroană regală pe cap și cu toiag in mină, de-naltă statură, atirnat pe peretele iatacului princiar. Moldovenii îl numesc „Oara Bogdan Ștefan" — „cara"’ românește din „carus" .latinește însemnînd scump. Din cauza nemaipomenitei lui bravuri românii il socotesc ca sfint".
Matei STRTKOWSKI 
cronicar polon, din secolul al XVI-lea

„Nici un domn nu și-a păstrat între

pretutindene numele său se pomenește cu mindrie și recunoștință de tot acela ce se zice român".Mihail KOGALNICEANU
„Pe drept a dobîndit mîndra

denumire de «mare și bun»“

români un nume așa drag"„Toate popoarele au cite Un bărbat în care au personificat idealul virtuților și însușirilor ce ar dori să găsească în domnitorul lor... Un asemine bărbat au avut și Moldavia : și acesta este Ștefan cel Mare. Nici un domn. înaintea sau în urma lui. n-a ajuns la vinta (faima — n.n.) și celebritatea sa : nici unul nu și-a păstrat intre moldoveni, și pot zice intre români, un nume așa de drag, așa de curat, așa de popular ca al lui : încă astăzi... Ștefan cel Mare este idealul ponorului nostru : el personifică patriotismul, vitejia, dreptatea, bunătatea. in sfirșit. toate însușirile a unui mare domn... încă astăzi pe înaltul munților și In adîncul văilor, în orașe si în sate, in palaturi și în bordeie.
becisnicul predecesor în scaun al Iui Ștefan cel Mare, o mare întrunire a boierilor la Vaslui hotărîse închinarea Moldovei Imperiului otoman. Actul acesta de capitulare fără luptă în fața Porții avea să fie anulat cîtiva ani măi tîrziu — iar aceasta, printr-o extraordinară coincidență, s-a petrecut tot la Vaslui — cind Ia chemarea marelui Ștefan tara întreagă avea să-și spună cuvîntul. un cuvînl al demnității, întărit de lupta eroică ce a deschis larg Moldovei poarta istorici universale.Ajuns pe tron după o perioadă de anarhie internă, Ștefan cel Mare a căutat, și în mare măsură a reușit, să Întărească puterea centrală, mie- șorînd privilegiile marii boierimi. El a izbutit să aplice in practică, pe o scară mult mai largă, programul ce și-l impusese Vlad Țepeș în Țara Românească. în special de organizare a unor cete de ostași recrutați mai ales din mediul țărănesc, de constituire. în acest fel. a unei forte naționale, populare, capabile să sporească rezistenta tării în confruntările armate cu acele puteri străine doritoare de cuceriri.Pe plan extern, Ștefan cel Mare a dus o politică de prietenie cu statele vecine, căutînd să-și asigure —

„Faptele lui sînt păstrate mai bine decit în cărțile ce pomenesc de ele, în cel mai mind.ru din izvoarele amintirei, în sufletul poporului însuși, în- vălite in o comoară de nesfirșită poezie... Nici pentru faptele, nici pentru caracterul lui nu am avea deci, la urma-urmelor. decit a rezice ceea ce știe orice român, că acest suflet ales, cu dreptul au dobindit de la poporul său mîndra denumire de „mare și bun". în astă judecată rostită de un neam întreg in decurs de secoli stă dreapta măsură a mărimii lui Ștefan". A. D. XENOPOL
„Într-însul găsise poporul românesc

cea mai curată icoană

a sufletului său"„Domn adevărat, viteaz, cuminte și iubitor de țară »i de neam din clipa întiia pină in cea din urmă... într-însul găsise poporul românesc cea mai dgișlină și cea mai curată icoană a sufletului său : cinstit și harnic, răbdător fără să uite și viteaz fără cruzime. strașnic in minie și senin in iertare, răspicat și cu măsură in grai, gospodar și iubitor al lucrurilor frumoase, fără nici o trufie în faptele sale". Nicolae IORGA
lor cu Poarta, refuzînd să-i plătească tributul la care consimțiseră in 1456 boierii. La 2 ani de la acest refuz, căruia i s-a adăugat și cel de a ceda Porții otomane Chilia și Cetatea Albă, sultanul Mohamed al II-lea a trimis împotrivă-i. cu scopul transformării Moldovei in pașalîc. ne Soliman Pașa, comandantul suprem al oștilor Rumeliei. in fruntea unei armate de 120 000 de oameni.După ce a întărit cetățile de pe Dunăre și Nistru și a evacuat populația înspre Carpați, Ștefan a dispus să se distrugă totul în calea dușmanului. pentru a-i împiedica aprovizionarea și a-1 slăbi prin foamete. El a ales drept bază de organizare a rezistentei un loc la sud de Vaslui. între dealuri, unde armata numeroasă a inamicului nu avea posibilități de desfășurare. Oștirea lui Ștefan număra, pe lingă 40 000 români. 5 000 de secui și 1 800 de maghiari din Transilvania — mărturie a legăturilor statornicite din cele mai vechi timpuri între români și populația de alte naționalități care s-a așezat pe teritoriul patriei. Totodată. s-au alăturat oastei românești și 2. 000 de poloni.La 10 ianuarie 1475. oastea turcească prinsă, ca intr-un clește, pe valea

lie. Stileiman-pasa... a scăpat cu 
greu de nenorocirea pieirii".K. Marx, bazat pe o largă informație documentară, referindu-se la victoria de la Vaslui, a ținut să sublinieze importanta pe care a avut-o caracterul popular al oastei moldovenești. animată de conștiința că își apără tara. El arăta că armata moldovenească, compusă din „oameni slab înarmați, țărani, care fuseseră luati aproape direct de la plug, deși mult mai slabă decit cea turcească a zdrobit-o complet ; numai putini turci au scăpat cu viată, au fost o- morîte 4 pașale, au fost capturate 100 de steaguri".Vitejiei manifestate pe cimpul de luptă de cei luăți direct de la plug, izvoarele istorice ii asociază sacrificiul la care a înțeles să consimtă întregul popor pustiind calea dușmanului. ca și iscusința în meșteșugul războiului a lui Ștefan cel Mare.Vestea victoriei românești de la Vaslui s-a răspindit cu iuțeala fulgerului. făcînd celebru numele lui Ștefan, ajuns să fie socotit printre vestiții căpitani ai lumii. „Faptele 
tale contra turcilor văgini — i se a- dresa Papa Sixt al IV-lea lui Ștefan cel Mare — au adus atita celebri
tate numelui tău. incit el este in

pura tuturor". Cronicarul polonez Jan Dlugosz a definit în termeni elogioși — deveniți atit de cunos- cuți — personalitatea voievodului moldovean. „Bărbat demn de admi
rat — scrie el — intru nimic infe
rior ducilor eroici pe care atit ii 
admirăm, care cel dinții dintre prin
cipii lumii a repurtat in zilele noas
tre o victorie atit de strălucită in 
contra turcilor. După părerea mea 
el este cel mai vrednic să i se în
credințeze conducerea si stăpinirea 
lumii si mai ales funcțiunea de co
mandant si conducător in contra 
turcilor, cu sfatul comun, înțelege
rea si hotărirea creștinilor, pe cind 
ceilalți regi și principi creștini trîn- 
dăvesc in lene, in desfrinări și lupte 
civile".Mîndru de victoria repurtată, Ștefan cel Mare era totodată conștient de primejdia ce-1 pîndea în continuare, ca și de rolul ce revenea țării sale în lupta la care se angajase, luptă de salvare nu numai a ei însăși. ci și a lumii europene în general. împăratul turcilor — informa el curțile europene la cîteva zile după biruință — voiește să se răzbune „și 
să vie. in luna lut mai. cu capul său și Cu toată puterea împotriva noas
tră si să supuie tara noastră, care 
e poarta creștinătății... Dar dacă a- 
ceastă poartă care e tara noastră, 
va fi pierdută — Dumnezeu să ne 
ferească de asa ceva — atunci toată 
creștinătatea va 1i in mare primej
die".Cu toată simpatia manifestată de puterile europene față ' de victoria Iui Ștefan, cu toate promisiunile de ajutor făcute, marele domnitor a rămas să înfrunte încă mttlți ani singur Imperiul otoman.Biruințele lui Ștefan au asigurat Moldovei libertatea aducătoare de prosperitate, care a făcut din domnia lui o epocă de mari înfăptuiri, ce l-au făcut veșnic numele și pilduitoare opera.Aniversarea victoriei repurtate ,a- cum 500 de ani la Podul înalt este un prilej de a evoca bogatele tradiții de luptă ale poporului român pentru apărarea ființei sale naționale, pentru neatîrnare. pentru progres și civilizație. Aceste tradiții și-au găsit. așa cum se știe, o strălucită sintetizare in Programul partidului, care pune in lumină continuitatea si permanența idealurilor libertății naționale si sociale in istoria poporului român, eroismul cu care a luptai de-a lungul veacurilor pentru dreptul do a fi stăpin în propria tară, Citindu-I pe Ștefan cel Mare, alături de Mircea cel Bătrîn, Mihai Viteazul și alți domnitori care au dobîndit mari victorii în fruntea oștilor române. Programul arată oe drept cuvint că figurile lor legendare „vor rămîne de-a pururi în conștiința poporului nostru. în istoria patriei".Astăzi, cind prin lupta revoluționară condusă de Partidul Comunist Român, aspirațiile poporului nostru ■de libertate națională și socială și-au găsit deplină realizare, el devenind, pentru prima oară în istoria sa. cu adevărat liber și suveran, stă- pîn pe destinele sale. glorioasele tradiții patriotice și revoluționare se bucură in tara noastră de cea mai înaltă prețuire. în concepția partidului. prețuirea acestor nobile tradiții nu se limitează la simpla omagiere, ci presupune valorificarea lor ca o înaltă școală de educație patriotică. Dragostea fierbinte de patrie a înaintașilor, abnegația și devotamentul cu care au apărat interesele supreme ale tării constituie și vor constitui întotdeauna pentru întregul popor o înaltă pildă si un îndemn Ia muncă și luptă fără preget în vederea dezvoltării continue a mărețelor cuceriri socialiste, spre a duce, astfel, mai departe opera a nenumărate generații de patrioti .înaintați și luptători revoluționari, spre gloria României socialiste.

Ștefan ȘTEFANESCU

PROGRAMUL I
15,00 Matineu de vacantă.
16,00-17,00 Teleșcoală : „Baltagul" 

— adaptare TV după roma
nul lui M. Sadoveanu.

17.30 Emisiune în limba germană. 
19,00 Campionatul mondial uni

versitar de handbal mascu
lin. Semifinale : România — 
Iugoslavia (repriza a II-a). 
Transmisiune directă de la 
Palatul sporturilor șl cul
turii.

19.30 Telejurnal.
20,00 Birult-au gîndul și fapta. E- 

vooare Uterar-muzicală și do
cumentară închinată împli
nirii a 500 de ani de la is
torica victorie a lui Ștefan 
cel Mare de la Podul înalt.

20,45 Film artistic : „A trecut o 
femeie".

22,15 24 de ore.

programul n
17,30 Telex.
17,35 Muzică populară
17.30 „Drumul milionului" — do

cumentar de Cristian Thau.
18,10 Film artistic : „Soare și 

umbră". Producție a studio
urilor cinematografice din 
R.P. Bulgaria.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Bucureștful necunoscut.

„Flori în piatră, vreji În 
lemn" (II).

20,13 Seară de teatru : „Cuiul ru
ginit" de Gheorghe Vlad. In
terpretează : Mlhat Mereută, 
Ileana-Stana Ionescu, Vio
rel Comănlcî, Ernest Maftel. 
Anca Pandrea, George Bă
nică. Cosma Brașoveanu, Ion 
Anghel, ștefan Bănică. Ma
rius Pepino, Candid Stoica, 
Constantin Florescu. Regia 
artistică : Nicolae Motric.

21.30 Treptele afirmării.
22,00 Pagini de umor : Ce vrăji a 

mal făcut nevasta mea.

„VOTĂM CU FAPTELE 
NOASTRE"Primele ediții din noul an ale gazetelor de perete din principalele unități economice și din comunele județului Neamț au început să apară sub genericul „Votăm cu faptele noastre", întregul conținut fiind subordonat evenimentului politic al alegerilor de deputați în Marea Adunare Națională și în consiliile populare. Prin articole, fotografii și grafice, noile ediții ale gazetelor de perete de la întreprinderea do țevi Roman. Combinatul de fire și fibre chimice Săvinești, cele din comunele Ti- mișești, Secuieni, Dulcești și altele înfățișează schimbările survenite în toate domeniile de activitate în cei 30 de ani care au trecut do la eliberarea patriei, realizări pe plan local, aspecte ale adincirii democrației noastre socialiste etc. (Ion Manea)

■ „CHEMAREA 
STRĂBUNILOR"Sub auspiciile Comitetului județean de cultură și educație socialistă și Consiliului județean Bistrița-Năsăud al F.U.S., la Casa orășenească de cultură din Bistrița a avut Ioc vernisajul unei expoziții de artă plastică, în cadrul căreia sint reunite aproape 20 de lucrări, picturi in ulei, semnate de tinărul pictor Ioan Șerkany, originar din acest județ. Autorul a dat grupului de lucrări expuse, compoziții, portrete și peisaje, titlul : „Chemarea străbunilor". Întregul ciclu, in a cărui configurație se remarcă tablourile „Glasul timpurilor", „De strajă". „Ospitalitate". „O. mamă", dă expresie plastică sentimentelor de dragoste de țară, de locurile natale. (Ion Anghel).
SIMPOZIOANECasa de cultură din Brad a devenit,- in ultima vreme, gazda ospitalieră a unor interesante acțiuni instructiv-educative. Una dintre cele mai recente manifestări de acest gen. care s-a bucurat de o deosebită afluență de public, a fost simpozionul

„190 de ani de la izbucnirea răscoalei lui Horia, Cloșca și Crișan", la reușita căruia și-au adus contribuția istorici de la filiala Cluj-Napoca și subfiliala Abrud ale Academiei Republicii Socialiste România. Același viu interes l-a stîrnit în rindul locuitorilor din Brad și simpozionul din ciclul „România pe meridianele globului", in cadrul căruia prof. Constantin Rusu și tehnicianul miner Dorin Buliga au vorbit despre prestigiul de care se bucură țara noastră în Algeria, unde a- Ceștia și-au desfășurat activitatea o perioadă de timp. (Sabin Ionescu).
SĂRBĂTOAREA 

PORTULUI ROMÂNESC La Tălmăcel, sat aparținător comunei Tălmaciu (județul Sibiu). peste 1 000 de localnici, ca și numeroși locuitori din comunele învecinate — Racovița, Tur- nu Roșu, Sadu și altele — au participat la începutul acestei săptămini la tradiționala sărbătoare a portului local românesc. în acordurile unor cinteee tradiționale, tineri și vîrstnici, în frumoase care alegorice, au prezentat o mare varietate de costume populare, ca și uncie obiceiuri de iarnă obișnuita prin partea locului. (Nicolae Brujaii)
MIJLOACELE 

AUDIO-VIZUALE 
ÎN SLUJBA BIBLIOTECIIIn scopul unei mai ample informări și al popularizării problemelor de știință din domeniile social și politic, ale artei și culturii, Biblioteca județeană Brașov a inițiat o serie de măsuri in direcția dezvoltării secției de documentare cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale (diapozitive, diafilme, discuri etc). Acțiunea vizează trei direcții principale : conservarea și dezvoltarea fondului existent de documente audio-vizuale, asigurarea unui fond destinat organizării unor manifestări social-politico și culturale, crearea unui fond de Împrumut pentru marele public. (Nicolae Mocanu)

COrmare din pag. I)împlinirea unei jumătăți de mileniu de la strălucita victorie repurtată de marele Ștefan, domnul Moldovei, la Vaslui, asupra cotropitorilor otomani este celebrată și prin prezentarea pe ecrane a unui film consacrat nemijlocit evocării acelei crîncene, dar biruitoare bătălii : filmul '„ȘTEFAN CEL MARE, VASLUI, 1475", realizat de regizorul Mircea Drăgan după un scenariu scris in colaborare cu Constantin Mi- tru.Prima parte a acestei ample lucrări cinematografice schițează cadrul general al evocării, in secvențe care se petrec ia curtea domnitorului moldovean ori în palatul sultanului Mohamed al II-lea „Cuceritorul". Evenimentele epocii, situația politică a țărilor române, planurile de expansiune ale imperiului otoman, care prevedeau înrobirea Moldovei. sînt sugerate cu respectarea adevărului istoric. Elementele de ficțiune, în care descifrăm sugestii ale literaturii sa- doveniene și ale legendelor populare, urmăresc nu însăilarea unei acțiuni dramatice, ci, în primul rînd, reliefarea puternicei personalități a lui Ștefan
k —___________

cel Mare, care domină cu forță întregul film.Impunător, dar uman, înțelept și sever, cu o măreție venită dinlăuntrul firii și simțirii sale, Ștefan Vodă apare pe ecran ca un exponent înflăcărat și un apărător de neclin

porului și a țării sale, dar și soarta Europei, amenințată de invazie. Evocarea reflectă, prin imagine și îndeosebi prin dialog, tensiunea, gravitatea acestor împrejurări, fantnl că. hotărînd să înfrunte imperiul otoman.

siune și în numele cărora se ridică la luptă.Aceste sentimente își află parcă un suport tainic în frumusețea peisajului românesc, pe care filmul îl pune amplu în valoare — un peisaj cu deschideri largi, patriar

gini prezentate alternativ — oastea Otomană, înain- tînd spre inima Moldovei. Filmul își modifică temperatura dramatică — unele episoade (ca acela în care țăranii își pirjolesc singuri satele) sugerînd tragismul acelor împrejurări.

muzical scris de compozitorul Theodor Grigoriu. Regizorul Mircea Drăgan a îndrumat, cu mină sigură, echipa de filmare în direcția sublinierii sensului patriotic al momentului evocat, al sacrificiilor

tit al celor mai fierbinți năzuințe ale popbrului său. decis să păstreze, cu orice sacrificiu, neatîrna- rea pămintului strămoșesc. Este același eminent bărbat al neamului românesc, în înfățișarea cunoscută spectatorilor din filmul „Frații Jderi", — aflat de astă dată intr-un moment decisiv, în fața unei bătălii cu un inamic de temut, mult superior numericește și ca tehnică de luptă : o bătălie de care depindea nu numai soarta domniei sale, a po

Ștefan se bizuia pe eroismul maselor de țărani, pe setea de libertate a poporului Moldovei ; întru- chipindu-1 pe Ștefan cel Mare, actorul Gheorghe Cozorici — ale cărui virtuți interpretative au fost consemnate și cu prilejul creației sale din „Frații Jderi" — subliniază cu patos, în spiritul concepției regizorale, poziția demnă și lucidă a marelui domnitor, sentimentele de înalt patriotism cărora Ștefan le dă glas cu pa

hal și semeț totodată, dar al cărui calm și seninătate vor dispărea odată cu venirea iernii, pentru că iarna aceea va aduce, o- dată cu ea. puhoiul cotropitorilor......Cîteva secvențe prezintă pregătirile de luptă ale moldovenilor — și notăm, ca un moment de culoare, schimbul de cuvinte dintre Ștefan și țăranul care preferă să se bată cu ciomagul. în locul spadei, prea ușoară în mina sa. Și iată — în ima

Este de apreciat aici expresivitatea imaginii semnate de operatorul Mircea Mladin (decorurile sînt concepute de arh. Aureliu Ionescu). Profe- sionalitatea operatorului își spune cuvîntul în secvențele încleștării cu oștirea cotropitoare — care ocupă aproape în întregime partea a doua a filmului, în momentele luptei confuze pe ceață. Un element important în crearea atmosferei dramatice îl constituie comentariul

făcute de oștirea de țărani a lui Ștefan pe cîmpul de luptă de la Vaslui.Marele domnitor, neînfricatul strateg și conducător de oști, este tot timpul în mijlocul oamenilor săi și-l vedem după ce zgomotele cumplitei lupte s-au stins — străbă- tînd întinderea acoperită de leșuri, trăind durerea jertfelor plătite de moldoveni și mîndria legitimă a victoriei.Consacrat acestei victo

rii. filmul insistă mai puțin asupra reconstituirii epocii, a raporturilor sociale. de clasă din acea perioadă : după cum nu evită, mai ales in prima parte, nota ilustrativă, anumite accente de decla- matorism care — cum s-a remarcat și în cazul filmului „Frații Jderi" — sint de natură să știrbească puterea de comunicare, de convingere a evocării. Este, de asemenea, de remarcat aici că personajele filmului sîht, cu puține excepții, eclipsate de personalitatea eroului central chiar dacă interpreții : Geo Barton, Gh, Dinică, Violeta Andrei, Toma Dimitriu. San- dina Stan. Ioana Drăgan, Florin Piersic, Ana Szeles, Iurie Darie, Sebastian Pa- paiani, Emanoil Petrul, Dina Cocea. Colea Răutu, Lucia Râpeanu ș.a. dau, pe ecran, în funcție de partiturile respective, măsura talentului lor. Ceea ce este poate firesc, dacă ținem seama că autorii filmului și interpretul rolului principal aduc în prim plan chipul statuar al marelui domnitor, ca într-un monument viu, alcătuit din imagini.
D. COSTIN

Din păcate, o asemenea înțelegere eronată. in flagrant dezacord cu disciplina de preturi și tarife, este o practică pe care organele de control au dezvăluit-o nu numai la cooperativa „Fotografia". Serioase abateri de la reglementările in vigoare s-au mai produs și la cooperativele „Deservirea". „Marochineri". „Arta textilă" ș.a. Ne- controlînd in permanență — și cu exigență — unitățile, nein- tervenind cu promptitudine pentru eliminarea stărilor de lucruri negative din activitatea de stabilire și aplicare a preturilor și tarifelor, conducerile de cooperative și compartimentele lor de prețuri se fac în aceeași măsură responsabile de abaterile semnalate, ca și cei care le-au produs efectiv. Spiritul de toleranță a mers pină acolo incit — deși Legea nr. 19/1971 prevede obligativitatea a- nalizării periodice a activității de preturi și tarife de către organele de conducere colectivă — această a- naliză nu s-a realizat la nici o unitate din cele menționate.

Fără îndoială. obținerea de ciștiguri și beneficii tot mai mari, depășirea prevederilor de plan la aceste capitole trebuie să preocupe in cel- mai înalt grad toate colectivele de muncă, din toate întreprinderile și unitățile economice, inclusiv din sectorul serviciilor publice. Numai că acest lucru trebuie să se realizeze nu prin umflarea artificială a preturilor, prin încălcarea reglementărilor în vigoare. Colectivele de meseriași, conducerile unităților de servire publică trebuie să fie preocupate să diversifice serviciile, să le îmbunătățească calitatea, să atragă, pe această cale, tot mai mulți clienți spre u- nitățile prestatoare. Prețurile și tarifele trebuie să reflecte calitatea produselor și a serviciilor oferite cli- enților, iar încasările suplimentare să reflecte prestarea unui volum suplimentar de servicii, satisfacerea la un nivel superior a cerințelor populației.Ce garanții există că asemenea abateri nu se vor mai repeta ? Din cite am fost informați. în urma controlului s-au întreprins măsuri foarte

ferme : pe de o parte, de înlăturare a abaterilor semnalate (prin recalculări de tarife, afișarea lor in unități etc.) și, pe de altă parte, de evitare a lor pe viitor (au avut loc dezbateri cu toate cooperativele bucu- reștene, s-au stabilit planuri de măsuri cu sarcini si responsabilități precise etc.). Dar lucrurile nu trebuie o- prite aici. Rezultatele controlului invită la reflecții mult mal largi. $i nu numai pe cei direct vizați, ci. in egală măsură, pe toți cei care lucrează in unitățile de servire publică (din Capitală, și nu numai de a- ici), pe factorii responsabili din UCECOM. ca și pe noi. cetățenii, clienții unităților respective — care avem datoria să luăm întotdeauna atitudine fermă față de orice încercare de abatere de la lege, să pretindem taxarea corectă a serviciilor ce ni se prestează. Numai prin e- fortul conjugat, al nostru, al cîienților și al organelor de control din cooperative sau de la instituțiile specializate, asemenea practici pot și trebuie să fie eliminate comele/ din activitatea unităților coopecațiel meșteșugărești.

mind.ru
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dta președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. 0. Germane, Horst Sindermann 
Continuarea convorbirilor oficialeJoi au continuat convorbirile între primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, și președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, Horst Sindermann.în cadrul discuțiilor. desfășurate lntr-o atmosferă tovărășească, de caldă cordialitate, au fost abordate problemele concrete ale adincirii și diversificării în perspectivă a bunelor relații de prietenie statornicite Intre cele două țări. Au fost puse în evidență noi posibilități și au fost identificate noi forme de extindere și amplificare a cooperării în domeniile economic și tehnico-științific.

★în aceeași zi, cei doi șefi de guverne au vizitat două unități reprezentative pentru actualul potential al industriei românești, unități care întrețin legături de colaborare cu întreprinderi din tara prietenă : Combinatul petrochimic din Brazi și întreprinderea de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane a avut prilejul să cunoască succesele harnicului colectiv de chi- miști de la Brazi, care realizează, cu ajutorul modernelor instalații ale u- nității. mai bine de o sută de derivate din țiței, solicitate in aproape 50 de țări ale lumii.La întreprinderea ..1 Mai" din Ploiești, care produce astăzi, după proiecte românești, intreaga gamă de instalații și agregate pentru forajul sondelor pînă la 10 000 m adîncime se subliniază că o instalație de foraj 4DH-31J, livrată in Republica Democrată Germană, a atins, în zona Mării Baltice, 7130 m, cifră record pentru un asemenea agregat. După vizitarea principalelor secții, oaspeții sînt invitați să urmărească o demonstrație de ridicare a unei instalații F 320 care poale fora pînă la 6 000 m.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane se interesează, pe. parcursul vizitei, de gradul valorificării materiilor prime și condițiile asigurate pentru

calificarea muncitorilor și maiștrilor, de posibilitățile de cooperare cu întreprinderi din R.D, Germană.Tovarășul Horst Sindermann notează în cărțile de onoare ale unităților vizitate aprecieri elogioase la adresa înaltului grad de tehnicitate a instalațiilor și calității produselor, a realizărilor colectivelor de muncă de aici, urindu-le noi succese in îndeplinirea sarcinilor de plan.
★în cursul zilei de joi, președinții părților în Comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană, miniștri membri ai celor două delegații au convenit, pe domenii de activitate, in cadrul a șapte grupe de lucru, acțiunile și măsurile care urmează a fi întreprinse de ambele părți in vederea valorificării posibilităților de extindere a cooperării industriale, tehnico-științifice. precum și de sporire a schimburilor comerciale între cele două țări. (Agerpres)
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Sosirea președintelui Comitetului de stat 
pentru aprovizionarea tehnico-materială

din U. R. S. S.La invitația Guvernului român, joi a sosit în Capitală V. E. Dîmșiț, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de stat pentru aprovizionarea tehnico-materială, care face o vizită in țara noastră. în timpul vizitei vor avea loc tratative în vederea lărgirii colaborării între organele centrale de aprovizionare din cele două țări.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, Maxim Berghianu, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, de alte persoane oficiale.A fost prezent V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București,(Agerpres)
SEMNAREA ACORDULUI COMERCIAL

PE TERMEN LUNG INTRE ROMÂNIA ȘI SRI LANKALa București a fost semnat, joi seara, Acordul comercial pe termen lung între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Sri Lanka. Potrivit documentului semnat, cele două părți, in dorința de a lărgi și diversifica relațiile economice și comerciale, în avantajul reciproc, au convenit să aplice în relațiile economice dintre ele tratamentul națiunii celei mai

favorizate, conform prevederilor G.A.T.T., și trecerea de la sistemul de plăți in cliring la sistemul de plăți în devize libere.Acordul a fost semnat, din partea română, de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, iar din partea Republicii Sri Lanka de T. B, Illan- garatne, ministrul comerțului.(Agerpres)
Cronica zilei

Mesajul Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român adresat Congresului 

extraordinar al Uniunii Socialiste 
a Forțelor Populare din Maroc

Congresul extraordinar al Uniunii Socialiste a Forțelor Populare din 
Maroc ne oferă prilejul de a transmite conducerii U.S.F.P., tuturor mili- 
tanților săi un călduros salut, împreună cu mesajul nostru de prietenie.

Urînd deplin succes lucrărilor congresului dumneavoastră, ne expri
măm convingerea că el va contribui la unirea forțelor progresiste și pa
triotice din țară în lupta lor pentru propășirea economică și socială inde
pendentă a Marocului.

Congresul dumneavoastră are loc în condițiile intensificării luptei 
maselor largi populare împotriva politicii imperialiste de dominație și 
dictat, a colonialismului și neocolonialismului, ale afirmării tot mai pu
ternice a voinței popoarelor de a fi pe deplin stăpîne pe bogățiile națio
nale și de a le folosi în scopul dezvoltării lor economico-sociale indepen
dente, de a acționa pentru o politică de pace și colaborare internațională.

Rezolvarea problemelor internaționale în interesul popoarelor, al cau
zei securității și progresului în lume reclamă în mod imperios mobiliza
rea și intensificarea luptei unite a forțelor progresiste și antiimperialiste 
pentru o politică de pace, securitate și colaborare, pentru stingerea tutu
ror focarelor de război și tensiune, pentru lichidarea subdezvoltării, pen
tru rezolvarea problemelor complexe ale lumii contemporane cu partici
parea pe bază de egalitate a tuturor statelor lumii, pentru o nouă ordine 
politică și economică internațională.

Exprimînd satisfacția pentru evoluția pozitivă a relațiilor de priete
nie și colaborare statornicite între România și Maroc, ne reafirmăm hotă- 
rirea de a milita în continuare pentru amplificarea raporturilor bilaterale 
dintre țările noastre și pentru dezvoltarea conlucrării lor pe tărîmul vieții 
internaționale, spre binele celor două popoare ale noastre, în interesul 
păcii și cooperării internaționale.

O dată cu salutul nostru prietenesc, exprimăm dorința de a acționa 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. și U.S.F.P. în folosul întăririi 
prieteniei și conlucrării dintre țările și popoarele noastre, al unității tu
turor forțelor antiimperialiste.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Campionatul mondial universitar
BUCUREȘTI: România-Bulgaria 29-16

și lugoslavia-Polonia 18-18întrecerile grupei semifinale B au început ieri, la Palatul sporturilor și culturii din București, prin partida dintre echipele universitare ale Iugoslaviei și Poloniei, ambele reputate prin jocuri de excelentă calitate încă din faza preliminară a campionatului mondial. Miile de spectatori au avut ocazia să privească un meci foarte interesant intre aceste două formații care se .anunțau ca principale contracandidate pentru echipa României în grupa B. chiar dacă in cazul handbaliștilor polonezi nu mai putea fi vorba de o întrecere directă.Pînă la urmă partida dintre cele două tinere, talentate și ambițioase formații s-a încheiat la egalitate 18—18, după ce iugoslavii conduseseră la pauză cu nu mai puțin de trei goluri diferență (11—8). Cursa de urmărire, întreprinsă de polonezi în partea secundă a meciului, a dat jocului multe momente palpitante, atit de palpitante îneît pînă si cei doi arbitri păreau să-și uite uneori obligațiile regulamentare. Rezultatul cu care s-a încheiat acest meci, care a plăcut publicului, clarifică partial situația din grupă. Echipa Iugoslaviei, cu 3 puncte în clasament, se menține pe mai departe ca rivală a reprezentativei noastre. în schimb, echipa Poloniei, cu un singur punct, a ieșit practic din lupta pentru întîietate. Krivokapici (8 goluri) și Radoslav Pavicevici au fost ieri jucătorii cei mai redutabili dintre iugoslavi. în timp ce Marek Panaș s-a distins din nou din rîndurile polonezilor.Echipa României a întrunit ieri 4 puncte. întreeînd. fără dificultăți speciale, formația studenților bulgari, cu 29—16 (14—7). în partea meciului
PITEȘTI: U.R.S.S.—R. F. Germania 25-13

șl Spania-Cehoslovacia 16-11PITEȘTI (Prin telefon, de la Petre Rădulescu). Sala sporturilor din Pitești a găzduit ieri două partide din grupa semifinală A a campionatului mondial. Cele patru echipe universitare — Cehoslovacia, Spania, U.R.S.S. și R. F. Germania — au prestat jocuri mult apreciate de cei aproape 2 000 de spectatori.în prima partidă s-au întîlnit formațiile Cehoslovaciei și Spaniei. In mod surprinzător, formația studenților cehoslovaci n-a reușit să fructifice cele cîteva ocazii bune de la începutul partidei, motiv pentru care a început să joace nervos, comițînd numeroase greșeli atit în atac, cit și în apărare. în schimb, spaniolii, foarte prudenți în apărare și eficienți în atac, au reușit să concretizeze aproape toate ocaziile bune de a înscrie. Iar, în final, au terminat învingători cu scorul de 16—11 (10—7) !Pentru învingători, cele mai multe
Extrase din regulamentul competițieiDespre întocmirea clasamentelor. Art. 7 ...în situația cind două sau mai multe echipe se află Ia egalitate de puncte, ordinea in clasament se va stabili pe baza următoarelor criterii, in următoarea ordine : diferența dintre golurile marcate și cele primite , (prin scădere) : echipa care a înscris cele mai multe goluri în turneul respectiv ; rezultatul jocului dintre echipele aflate la egalitate de puncte ; tragere la sorți efectuată de către reprezentantul F.I.S.U. în prezența celor doi căpitani de echipă.

★Despre turneul final pentruÎN CÎTEVA RÎNDURI
TENIS : Fără Connors, 
Năstase și Newcombeîntre 20 și 26 ianuarie, la Philadelphia se vor desfășura campionatele de tenis pe teren acoperit aleS.U.A. La această ediție vor participa 84 de jucători. Primul favorit al campionatelor a fost desemnat tînă- rul suedez Bjorn Borg. După cum transmit agențiile internaționale de presă, la concurs vor mai evolua Laver (Australia). Vilas (Argentina), Okker (Olanda). Ashe (S.U.A.), Smith (S.U.A.), Metreveli (U.R.S.S.) și alții. Nu vor participa Jimmy Connors (S.U.A.), Hie Năstase (România) și John Newcombe (Australia).

JOCURILE UNIVERSITARE 
DE IARNĂ — ÎN ITALIAS-a stabilit ca Jocurile universitare de iarnă să aibă loc la sfîrșitul lunii aprilie în Italia. Actuala ediție 

care n-a fost transmisă Ia televiziune. echipa noastră a început jocul cam neatentă și a fost condusă de trei ori pină la 2—3. De aici încolo, cu Odaie și Cosma (acesta, numai 5 minute I) în rîndurile sale, formația română s-a distantat în voie, avind la pauză un avantaj substanțial. Antrenorul Eugen Trofin a rulat întregul lot de jucători disponibili, crutîndu-1 pe Cosma care avea mina umflată. în vestiar. înainte de meci. Eugen Trofin nici nu era hotărît dacă să se folosească de serviciile lui Cosma în această întîlnire. Grijile conducerii tehnice ale echipei noastre se complică și din cauză că Birtalan nu pare că va fi jiisponibil nici pentru partida cu formația iugoslavă. Oricum, această partidă se anunță de- ajuns de grea, chiar dacă echipei României îi este suficient și un rezultat de egalitate pentru a se califica în meciul final pentru, locurile 1 și 2. Ieri, cei mai productivi jucători au fost Kicsid (6 goluri). Voina (5). Tudosie și Stockl (cite 4). Dar și celelalte goluri înscrise de Cosma(1) . Odaie (2), Drăgăniță (3). Roșu(2) și Tase (2) și-au avut greutatea lor in economia partidei.Astăzi, de la ora 17. este programat la Palatul sporturilor și culturii meciul U.R.S.S. — Cehoslovacia (grupa semifinală A), iar. în continuare, jocul România — Iugoslavia (grupa B). a cărui parte secundă va fi televizată in direct.La Ploiești se vor juca meciurile R. F. Germania — Spania și Polonia — Bulgaria. La Pitești : Tunisia — Franța și Italia — Japonia.
V. M.

puncte le-a înscris Luis Morante (6), iar pentru învinși M. Horvath și Hanzl (cite 4).în cea de a doua partidă, echipa studențească a Uniunii Sovietice a întîlnit formația similară a Republicii Federale Germania. Handbaliștii sovietici au luat conducerea în minutul 13, mărindu-și mereu avantajul pină la sfîrșitul partidei. Am remarcat viteza în acțiuni a învingătorilor, siguranța in șuturile pe poartă și mai ales o apărare puternică, care n-a primit decît patru goluri în repriza secundă. Partida s-a încheiat cu scorul de 25—13 (13—9). Au înscris pentru echipa U.R.S.S. I. Lagutin (7), Găsii, Mahorin, Fedukin. Cernișov (cite 3), Kravțov, Plahotin și Ogane- zov (cite 2), iar pentru echipa R. F. Germania K. Meineke (6), Bucking(3),  Gentzner, Dummel, Bobel • și Geisler cite 1 punct.

stabilirea locurilor 1—8. Art. 5. în turneul final, echipele care au luat parte la jocurile grupelor semifinale vor juca între ele în ziua de 12 ianuarie 1975, în sistem eliminatoriu, pentru stabilirea locurilor 1—8. după următorul program : echipele clasate pe locurile 1 în cele două grupe semifinale pentru locurile 1—2 ; echipele clasate pe locurile 2 pentru locurile 3—4 ; șchipele clasate pe locurile 3 pentru locurile 5—6 ; echipele clasate pe locurile 4 pentru locurile 7—8.Jocurile din turneul final pentru locurile 1—2 și 3—4 vor avea loc la București.
a competiției va fi găzduită de stațiunea de sporturi de la Livigno.

VOLEI : Victorii 
ale voleibaliștilor româniBONN 9 (Agerpres). — La Bonn, în cadrul „Cupei campionilor europeni" la volei masculin, echipa Dinamo București a obținut o aplaudată victorie cu 3—1 (13—15, 15—6,15—9, 15—1) in fata formației locale S.S.F. 05. Conform unei ințplegeri, returul acestui meci se va disputa vineri, tot la Bonn.

★La Sofia a început turneul internațional de volei pentru echipele de tineret. în competiția masculină, e- chipa României a învins cu scorul de 3—0 (7, 15. 13) echipa Spaniei. Selecționata Bulgariei A a întrecut cu 3—0 pe cea a Cehoslovaciei. Rezultate înregistrate in turneul feminin : Bulgaria — România 3—0 (9,6, 12) ; Polonia — Cehoslovacia 3—1.

Turneul de la BrăilaBrăila (prin telefon, de la Traian Enache). Circuitul de tenis de sală al României a continuat la Brăila cu partida de simplu- dintre Emmrich Thomas (R.D.G.) — Almăjan Bebe 6—2, 7—5. Al doilea meci Marcu Traian—Popovici Constantin : 6—1, 6—1. La dublu s-au disputat patru partide : S. Mureșan, Sântei I.—Popovici Constantin, Boaghe Gheorghe 6—2, 6—3 ; Traian Marcu, Mihai Tăbăraș — Mihai Rusu. Dan Nemeș 6—2, 6—3 ; Viorel Sotiriu, Thomas Emmrich—Mirea Nicolae, Curcă Costel 6—1. 6—2 ; Toma Ovici. Dumitru Hă- rădău—Bebe Almăjan, Iosif Kere- cheș 6—1, 6—4. Partidele au plăcut spectatorilor prezenți în mare număr la sala sporturilor din Brăila.
BASCHET : în cupele 

europeneîntr-un joc contind pentru „Cupa campionilor europeni" la baschet feminin, miercuri seara, la Clermont Ferrand, s-au întîlnit echipele Clermont University Club și Politehnica București. Gazdele au repurtat victoria cu scorul de 75—66 (40—37). Din echipa locală s-a remarcat Guidotti. care a marcat 25 de puncte. Cele mai bune jucătoare oaspete au fost Sza- bados (18) și Savu (11). Returul va avea Ioc săptămina viitoare la București.
★La Leningrad, într-o partidă tur contind pentru „Cupa cupelor" la baschet masculin, echipa locală Spartak a invins cu scorul de 93—70 (47—37) formația Virtus din Bologna.
4rîn orașul iugoslav Split, in cadrul aceleiași competiții, formația Jugo- plastika a întrecut cu 94—78 (42—37) echipa Le Mans (Franța).
irTradiționala competiție internațională masculină, de baschet „Cupa Koraci" a programat primele meciuri din cadrul grupelor sferturilor de finală.în cel mai spectaculos meci, echipa Innocenti Milano a învins pe teren propriu, cu scorul de 104—88 (56—37), formația Partizan Belgrad. Cei mai buni jucători ai echipei italiene au fost Hughes (29 puncte) și Brumatti (14 puncte). Coșgeterul formației iugoslave a fost cunoscutul internațional Kikanovici, autorul a 30 de puncte.

Ultima escală a cursei Teheran— Isfahan—Șiraz este o insulă risipită în apele albastre ale Golfului. O ultimă bornă din sudul Iranului. Insula Kharg. Ce ne așteaptă aci ?— Veți vedea o insulă unică în lume. Pe insulă nu au acces de- cit cei ce lucrează acolo. Multi străini ar da oricit s-o viziteze. Sînteti âe invidiat !Preparativele pentru călătorie fuseseră însoțite de acest amestec de informații incitante. Eram, de altfel, singurul — dintr-un mare grup de ziariști străini, iar unii făcuseră diligente speciale pentru a ajunge la Kharg — căruia i se o- ferise prilejul mult rîvnitei călătorii. îneît. chiar fără a desluși e- xact ce este acolo și de ce e un privilegiu de a ajunge acolo, căpătasem sentimentul unei autentice explorări.Brusc, din hublourile avionului dispare monotonul cafeniu al podișului arid : un albastru intens, reconfortant, îi ia locul. Zburăm peste zona Golfului. Acestui colt de lume, arid și canicular, unde vara mercurul termometrelor urcă pină la 50 de grade, natura i-a hărăzit să fie unul dintre cele mai bogate leagăne de țiței ale planetei. Se vede și după puzderia de petroliere care brăzdează culoarulalbastru al Golfului. Odată cu a-propierea de țărmul stiricos alinsulei Kharg. numărul lor se înmultește.Aterizăm pe o pistă extrem descurtă, care țncepe și se sfirșește la țărmul mării. Comandantul ne anunță temperatura de-afară : 28de grade. Și sintem în ianuarie... în aceeași dimineață, la Teheran, o zăpadă subțire ce se topea sub tălpi vestea un fel de sfîrșit al iernii, la Isfahan batea o ploicică de primăvară, iar aici, la Kharg. descoperim vara. Trei anotimpuri in" cuprinsul a vreo trei ore.Oprim într-un golf miniatural. Apa, de un albastru negru în larg, are la țărm transparența verzuie, fascinantă, de acvariu, a mărilor sudului. Privirea iți este izbită de puzderia de corali, un hățiș de tulpini și crengi rigide, mineralizate, de un roșu spălăcit, albicios. Recifele par o horbotă scufundată, neașteptat de densă, reapărută in depărtare din undele de un verde tot mai închis ale mării, ca un aspru covor plutitor — o atracție deosebită pentru j turiști.Dar oricit de seducător este Khargul turistic, nu prin aceasta a țișnit din anonimat micuța insulă din zona Golfului. Dintr-un petic de uscat pustiu, neglijat de carto

Delegația militară zaireză, condusă de general de corp de armată Bumba Moaso Djogi, căpitan-gene- ral al forțelor armate ale Republicii Zair, împreună cu general-colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului Apărării Naționale și șef al Marelui Stat Major, au vizitat, in cursul zilei de joi, întreprinderea optică română din Capitală și Școala de ofițeri activi de tancuri și auto „Mihai Viteazul".
+Delegația Mișcării pentru Pace din Marea Britanie, condusă de Alfred Lomas, președintele Comitetului co

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 ianuarie. în țară : Vremea va fi rece, mai ales in prima parte a intervalului. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații locale in nordul tării. Vînt slab, pînă

A FOST DATĂ ÎN EXPLOATARE LINIA FERATĂ 

ELECTRIFICATĂ CICEU-DEDABRAȘOV (Corespondentul „Scinteii", Nicolae Mocanu). — Zilele acestea a fost dată în exploatare linia ferată electrificată Ciceu-Deda, în lungime de 125 km, de pe raza regionalei C.F.R. Brașov. în același timp, au fost terminate și cele 3 sub- stații de tracțiune de la Voșlo- beni, Toplița și Deda. Din datele furnizate de conducerea direcției regionale C.F.R. Brașov, in prezent continuă, intr-un ritm susținut, lucrările de electrificare a liniei Ciceu—Brașov în lungime de 107 km. Stadiul avansat în care se găsesc lucrările la această oră permite ca acest tronson să fie pus în funcțiune cu circa o lună de 
grafi, Khargul a devenit, în mai puțin de un deceniu, unul dintre punctele de notorietate mondială pe harta petrolieră a globului. Așa cum ne reamintește însoțitorul, oea mai mare parte a petrolului iranian se exportă. Iar imensa majoritate a petrolului ce urmează a fi exportat se adună și pleacă de aici, de pe această insulă. De ce ? Vechile, tradiționalele porturi de petrol din sudul țării — Abadan, Ba- dar Șahpur — nu mai puteau face față unui asemenea volum de export, iar cargourile de mare tonaj, din cauza pescajului lor impresio
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN IRAN

INSULA DE MĂRGEAN, 
OAZĂ A VIEȚII

nant, nu reușeau să acosteze în a- ceste porturi. Așa a fost redescoperit Khargul. Ășa s-a ■ născut îndrăzneață idee de a transforma a- nonima insulă de mărgean în cel mai mare port petrolier al țării. O insulă-port. unică in lume.Ca intr-un film documentar, comentariul însoțitorului se suprapune sincron peste imagine. Sintem in nordul insulei ; limuzina, chinuită tantalic. ne scoate iarăși la țărm. Ieșind din verdele străveziu al mării, se cațără pe solul pietros, escaladînd un dimb. cinci conducte. Par tentaculele unui monstru marin. Pipe-line-urile vin de departe ; au străbătut mii de kilometri de-a lungul podișului iranian, adunind, asemenea unor fluvii, șuvoaiele nenumăratelor schele petroliere intilnite in calea lor. de la Caspica la zona Golfului ; de-aici au plonjat in mare, tîrîn- du-se 36 de kilometri pe fundul nisipos, pentru a reapărea tentacular pe țărmul arid al Khargului. Urmărim -drumurile nevăzute ale petrolului și pătrundem într-un peisaj structurat după ultimul cu- vint al civilizației industriale. Pe cîteva hectare se întinde un imens parc de rezervoare pintecoase. Ce

ordonator al organizațiilor pentru apărarea păcii, membru al conducerii Asociației de prietenie Marea Britanie—România, care ne vizitează țara, la invitația Consiliului Național pentru Apărarea Păcii, a avut joi o întrevedere cu prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, președintele Asociației de prietenie România-Marea Britanie, precum și cu alți membri ai asociației.La întrevedere a participat Sanda Rangheț, secretar al Consiliului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România.(Agerpres)
la potrivit. Temperatura în creștere ușoară în a doua parte a intervalului. Minimele vor fi cuprinse între minus 12 grade și minus 2 grade, mai coborite la început, iar maximele între minus 6 și plus 4 grade, în București : Vremea va fi rece în prima parte a intervalului, apoi se va incăizi ușor. Cerul va fi schimbător. favorabil precipitațiilor slabe. Vint moderat. Temperatura in creștere ușoară spre sfirșitul intervalului.

zile mai devreme. Prin introducerea tracțiunii electrice pe această magistrală, capacitatea ei va crește cu circa 40 la sută, asigurindu-se preluarea traficului feroviar pină la nivelul a- nului 1980. Aceasta se va realiza prin sporirea tonajului și vitezei trenurilor remorcate cu locomotive electrice (tonajul urmînd să crească de la 1 350 tone în medie pe tren, pînă la 3 500 tone în medie pe tren, iar viteza să sporească cu circa 25 km pe oră în medie). Pe de altă parte, introducerea tracțiunii electrice va permite economisirea a circa 80 000 tone motorină anual.
tatea argintie a aurului negru. O geometrie simplă, riguroasă, o galerie de oglinzi orbitoare sub soarele torid. După o goană de sute și mii de kilometri, pompat pe conductele care brăzdează Iranul, țițeiul rămine aici într-un scurt tranzit, înainte de a fi îmbarcat pentru marea călătorie în tancurile petroliere ce-1 vor purta spre toate zările lumii.— Vedeți rezervoarele mari ? S-a făcut calculul că unul singur ar fi suficient pentru a depozita tot laptele pe care-1 consumă Franța în trei zile...

Urmărim în continuare drumurile nevăzute ale petrolului și ajungem in portul de est al insulei. O pasarelă metalică se împlintă spre larg ca o lamă, de cutit. Sub picioare. tangaj neliniștitor, simțim valurile atacind cu lovituri de berbece pilonii construcției. Printre scindurile punții se zăresc, ritmate. frinturi de apă înspumată și conductele ce transportă țițeiul la danele plutitoare de la capătul pasarelei. Acolo, în larg, unde adin- cimea mării e suficientă pentru pescajul uriașelor tancuri petroliere, are loc „transfuzia" : organismul vid al navelor primește sin- gele negru.Ajunși la capătul pasarelei, plim- bindu-ne in lungul danelor, parcă atingem navele cu mina. în plină transfuzie, navele par a se scufunda văzînd cu ochii. O forfotă teribilă domnește aici, pe ultimii metri, la capătul sutelor și miilor de kilometri străbătuți de fluviul petrolului. Scrișnetele fioroase ale ancorelor ; gemetele ascuțite ale instalațiilor de Încărcare ; alerta echipajelor pe punți, comenzile guturale răcnite în difuzoare ; gil- giitul vulcanic al țițeiului prăvălit in tancurile navelor — totul

Plan de colaborare culiural-științifica româno-ungarăJoi, 9 ianuarie, a avut loc la Ministerul Afacerilor Externe semnarea planului pentru aplicarea acordului de colaborare culturală și științifică intre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Ungare pe perioada 1 ianuarie 1975 — 31 decembrie 1977.Documentul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Demeter Săndor, vicepreședinte al Institutului pentru relații culturale din R.P. Ungară.In scopul dezvoltării și aprofundării în continuare a relațiilor culturale și științifice dintre România și Ungaria, cele două părți au convenit asupra realizării unor acțiuni vizînd aceste sectoare de activitate. Va continua. astfel, colaborarea directă între diferite instituții culturale și științifice, vor avea loc schimburi de cadre didactice, studenți, specialiști. In domeniul culturii vor fi organizate, reciproc, turnee teatrale, ex
r
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Realizări remarcabile 

ah meșteșugarilor vrinceniDiversificarea rirea numărului tea și onorarea țărilor populației — iată cîteva din preocupările constante ale Uniunii județene a cooperației meșteșugărești Vrancea. După cum am aflat de la tovarășul Chirii Bivolan, președintele U.J.C.M. Vrancea, in anul 1974 meșteșugarii vrinceni au obținut rezultate remarcabile : aproape 10 milioane lei la producția-marfă peste plan, prestările de servicii au fost realizate cu o depășire de 1,9 milioane lei, iar la fondul pieței livrările au depășit prevederile inițiale cu cantități însemnate de produse. Toate acestea se datoresc hărniciei și priceperii meșteșugarilor de pe aceste meleaguri, folosirii raționale a bazei tehnico-mat.eriale existente, înființării unui număr de 26 secții noi și a prestări de Adj ud.In 1975,

producției și spo- de servicii, calita- promptă a solici-

două complexe pentru servicii în Focșani șiactivitatea U.J.C.M.
are ceva de bătălie. Și este o bătălie. Cu orele, cu minutele. Pe o rază de cîțiva kilometri, pină la orizont, alte nave, roind în jurul Khargului, își așteaptă rîndul la fluviul petrolului. Acum, aici, pe acești ultimi metri, o întreagă civilizație construită pe hidrocarburi pare prezență la precipitata transfuzie de pe estacadele portului suspendat.Nave gigant... insule artificiale... și _ totul, totul, creat din neant. Adică nu din neant ci... dintr-o picătură de țiței.Spiritul de pionierat e nota do

minantă a Khargului. A oamenilor săi. Mai ales cei ce se află de la început pe insulă, tăbăciți nu nu

Vedere aerianâ a insulei Kharg

poziții, retrospective și zile ale filmului, seri de poezie, manifestări muzicale, schimburi intre formații artistice profesioniste și de amatori, participări la manifestări internaționale Inițiate de cele două țări. Se va intensifica, totodată, colaborarea pe linia bibliotecilor, editurilor, cinematografiei, uniunilor de creație, precum și în domeniile sănătății, sportului, turismului, presei și radiotele- viziunii.La festivitatea semnării au participat Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Traian Pop, adjunct al ministrului educației și invățămîntu- lui, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, alte persoane oficiale.Au fost prezenți, de asemenea, dr. Farkas Imre, consilier al Ambasadei R.P. Ungare la București, ți alți membri ai ambasadei. (Agerpres)

Vrancea va cunoaște o creștere a producției-marfă cu 18,5 la sută și cu 16 la sută la prestările de servicii, față de anul trecut. Producția fiind nominalizată și contractată și dis- punind de o bază materială corespunzătoare cerințelor, s-a realizat o ritmicitate bună a muncii încă din primele zile ale acestui an. Ca elemente de noutate pentru 1975, menționăm că vor fi înființate încă 30 de secții noi, unele din ele profilate pe producția de bunuri de uz gospodăresc, tricotaje, încălțăminte, articole de marochină- rie și altele. De altfel, luna ianuarie a acestui an a și demarat cu cîteva premiere: începerea activității cooperativei „Constructorul", unitate nou înființată pentru satisfacerea cerințelor în construcția și repararea locuințelor, o nouă secție de împletituri din răchită, confecționarea unor țesături care valorifică meșteșugul popular din Vrancea.
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IDan DRĂGULESCU

mai de soarele veșnic arzător, nu-și ascund mindria de a fi prefăcut un cimitir de corali într-o oază a vieții, de a fi transplantat aici marea inimă care pulsează zi și noapte inestimabilul singe negru. Prefacerile de aici, ca și din întreaga țară, își au obirșia în cunoscutul program de reforme social-econo- mice inițiat in urmă cu 12 ani de șahinșahul Mohammad Pahlavi Aryamehr. Aici, ca și pretutindeni, iranienii au preluat in miinile lor întreaga, vitala industrie a petrolului. Timp de aproape șapte decenii, din clipa țîșnirii la suprafață a primului jet de țiței din atit de hărăzitul podiș iranian, ca puține alte locuri de pe planetă, stăpine de fapt au fost monopolurile internaționale. Dar, in veacul nostru istoria e nerăbdătoare... Consorțiul internațional, amalgam de trusturi și concerne, care pînă nu de mult vămuia fiecare picătură de țiței din conductele iraniene, a fost nevoit să lase locul liber.Stăpîn absolut peste schele și rafinării, peste pipe-line-uri și peste Kharg a devenit poporul iranian. Sfirșit și început de capitol în istoria tării. De pionierat cu fruntea sus. Tinerii mindri cu care ne întreținem aci la Kharg par, de aceea, un autentic simbol : al unei națiuni care și-a împlinit aspirația de a stă la pupitrul de comandă al principalei sale bogății.
Victor VÂNTU
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„Conferința europeană 
înregistrează succese7

— apreciază ministrul de externe al FinlandeiHELSINKI 9 (Agerpres). — Lucrările de la Geneva ale celei de-a doua etape a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa înregistrează succese, multe probleme complexe au fost rezolvate sau sînt aproape de a fi reglementate, a declarat, într-un interviu acordat ziarului „Ilta Sanomat", Ahti Kar.jalai-

nen, ministrul finlandez al afacerilor externe. După opinia sa, activitatea de redactare ar putea fi încheiată la sfîrșitul lunii martie — începutul lunii aprilie anul acesta. Astfel, a remarcat Ahti Kar.ialainen, etapa finală a conferinței ar putea să se desfășoare la Helsinki, în mai—iunie 1975.
Un document al Biroului Politic al C.C. al Partidului 

celor ce Muncesc din VietnamHANOI 9 (Agerpres). — La Hanoi a fost dat publicității un document al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam în care este subliniată marea importantă politică a anului 1975, în care vor fi aniversați 45 de ani de la crearea partidului, 85 de ani de la nașterea lui Ho Și Min, eminent conducător al poporului vietnamez, și 30 de ani de existentă a R.D. Vietnam.Se arată că anul 1975 va marca pentru R.D. Vietnam încheierea e-

tapei reconstrucției economice și pregătirea celui de-al doilea plan cincinal de dezvoltare a economiei (1976—1980), menit să asigure construirea bazei tehnico-materiale a socialismului și dezvoltarea în continuare a industrializării socialiste.Documentul relevă, de asemenea, că, în etapa actuală, în Vietnamul de sud. mișcarea revoluționară a obținut importante succese și se intensifică în vederea înfăptuirii sarcinilor revoluției național-democratice.

Pentru viitorul 

pașnic al Laosului
Acord asupra unui program 

comun de guvernareVIENTIANE 9 (Agerpres). - Prințul Suvanna Fuma, președintele Guvernului Provizoriu de Uniune Națională, și prințul Sufanuvong, președintele Consiliului Politic de Coaliție Națională din Laos, au ajuns la un acord deplin asupra unui program politic in 18 puncte, informează agenția Khaosan Pathet Lao.Acest program, prezentat de Consiliul Politic de Coaliție Națională, prevede edificarea unui Laos pașnic, independent. neutru, democratic, unificat și prosper.Agenția Khaosan Pathet Lao subliniază că. după adoptarea sa de către cei doi oameni politici, programul a devenit un document oficial al regatului laoțian, un ghid pentru Guvernul Provizoriu de Uniune Națională. pentru Consiliul Politic de Coaliție Națională și pentru Adunarea Națională din Laos.

Plecarea de la Moscova 
a ministrului apărării 
naționale al RomânieiMOSCOVA 9 — Corespondentul nostru transmite : General de armată Ion Ionită. ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, care a luat parte la ședința ordinară a Comitetului miniștrilor apărării ai statelor participante la tratatul de la Varșovia, a părăsit miercuri seara Moscova, îndrep- tindu-se spre patrie.La gara Kiev din capitala sovietică, tovarășul Ion Ionită a fost condus de mareșalul Uniunii Sovietice, A. A. Greciko, ministrul apărării al U.R.S.S., mareșalul Uniunii Sovietice, I. I. Iakubovski, comandant suprem al Forțelor Armate Unite ale țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, general de armată S. M. Ștemenko, șeful Statului Major al Forțelor Armate Unite ale statelor participante la Tratatul de la Varșovia, și alte persoane oficiale.Au fost, de asemenea, prezenți ambasadorul României în Uniunea Sovietică. Gheorghe Badrus, precum și general-maior Gheorghe Dinculescu, atașatul militar, aero și naval al României in U.R.S.S.

Mesaj de condoleanțe adresat de tovarășul 
Nicolae Ceausescu tovarășului L. I. BrejnevDin însărcinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, amba- 'sadorul român la Moscova a transmis tovarășului L. I. Brejnev sincere

condoleanțe și profunda compasiune in legătură cu încetarea din viață a mamei secretarului general al C.C. al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Natalia Denisovna.
Agendă etonomkă internațională

agenții!® de presa transmit:
Ambasadorul României 

în R.S.F. Iugoslavia, Vir«n Cazacu, a fost primit de Stane Dolant, secretarul Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. Au fost abordate aspecte ale relațiilor de strînsă prietenie și colaborare dintre partidele și popoarele celor două țări.
Schimbul instrumentelor 

de ratificare a ”Acordului de colaborare culturală dintre guvernul Republicii Socialiste România și guvernul Republicii Ecuador" a avut loc la Ministerul Relațiilor Externe din Quito. Schimbul a fost efectuat de către Antonio Lucio Paredes, ministrul ecuadorian al relațiilor externe, și Ion Petre Mada, însărcinatul cu afaceri a.i. al tării noastre în Ecuador.
Ministrul de extern® ui 

Portugaliei, Mari0 Soares> a de_ clarat ziariștilor că este satisfăcut de rezultatul convorbirilor avute cu președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, precizînd că in cursul lor s-a procedat la „un tur de orizont asupra situației internaționale și asupra situației din Portugalia". „L-am informat pe șeful statului francez in legătură cu progresele înregistrate de guvernul portughez în politica sa de decolonizare și de instituționali- zare a democrației în Portugalia", a spus Mario Soares.
Sesiunea Consiliului Eso- 

nomic ârab, care se desfă5oara la Cairo, a luat în discuție proiectul de creare a Fondului monetar arab și a decis să supună acest proiect Conferinței guvernatorilor băncilor centrale arabe, care urmează să aibă loc la Bagdad. în februarie. Consiliul a aprobat creșterea capitalului fondului pentru a se putea face fată programelor de dezvoltare lansate de țările arabe. Participant» au discutat, totodată, adoptarea unor măsuri comune pentru a face față amenințărilor la adresa țărilor arabe producătoare de petrol. Aceste măsuri sint. în primul rind. de natură financiară.

0 Întslniî'e a vicepreședinților Academiilor de științe sociale din Bulgaria. Cehoslovacia. R. D. Germană, Mongolia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică a avut loc la Moscova. Participant» au făcut un schimb de informații cu privire la stadiul actual al cercetării în științele sociale și au examinat o serie de aspecte ale colaborării bilaterale și multilaterale în acest domeniu. Din România a luat parte o delegație condusă de Stefan Voicu. vicepreședinte al Academiei de stiinte sociale si politice.
Elemente neofasciste din 

Italia au or§anizat, în noaptea de 7 spre 8 ianuarie, un atentat criminal. aruncind in aer o porțiune din linia ferată Florența—Roma. în a- propierea localității Terontola. Atentatul nu a provocat victime.
La Panimmjon a avut 10c 0 nouă intilnire a vicepreședinților Comitetului de coordonare Nord-Sud. Reprezentantul R.P.D. Coreene a subliniat importanța organizării unei consfătuiri politice consultative a Nordulu^ și Sudului, concomitent cu desfășurarea lucrărilor Comitetului de coordonare și a cerut părții sud- coreene să răspundă pozitiv la a- ceastă propunere.
0 isuntane a tarilor mem

bre de 0.L.A.DX (Organizația latino-americană a energiei) se desfășoară la Quito, pentru stabilirea structurii funcționale a Secretariatului de coordonare al O.L.A.D.E. A- ceastă reuniune precede conferința miniștrilor energiei și petrolului din America Latină, care urmează să se desfășoare in luna februarie.
La Rslgrad, directorul sene- ral al Agerpres, I. Mărgineanu, a fost primit de Dobrivoie Vidici, membru in Comitetul Executiv, președintele Comisiei pentru relațiile internaționale a Prezidiului C.C. al U.C.I. El a avut de asemenea întrevederi cu Muhamed Berberovici, președintele Comitetului federal pentru informații, și cu Peko Dapcevici. vicepreședinte al Adunării R.S.F.I.

Președintele Mao Tzedun s-a intilnit. joi. cu Dom Mintoff. primul ministru al Maltei, si alte oficialități ale acestei țări, aflate în vizită în R. P. Chineză. A avut loc o convorbire cordială, prietenească.
Liderul majorității demo

crate din Senatul S.U.A., Mike Mansfield, a prezentat președintelui Gerald Ford un raport a- supra vizitei pe care a intreprins-o recent in R.P. Chineză. După întrevedere, Mansfield a declarat ziariștilor că perspectivele dezvoltării in continuare a relațiilor chino-ameri- cane sint în prezent „foarte încurajatoare".Secretariatul Organizației Unității Africane (o.u.a.) a anunțat că cea de-a 24-a sesiune a Consiliului Ministerial al O.U.A. va avea loc la Addis-Abeba. intre 13 și 21 ianuarie.

Vizita la Cairo 
a președintelui 

Consiliului Central 

al U. G.S. R.CAIRO 9. — Corespondentul nostru transmite : Joi, tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., care se află la Cairo, a fost primit de Mohamed Hafez Ghanem, prim-secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, în cursul convorbirii, a fost exprimată satisfacția in legătură cu e- voluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-egiptene și a fost subliniată dorința comună ca legăturile dintre P.C.R. și U.S.A., dintre organizațiile sindicale din cele două țări să se dezvolte continuu, in interesul ambelor părți. întîlnirea s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă prietenie. Tovarășul Mihai Dalea s-a intilnit, de asemenea, cu Salah Gharib, președintele Federației Egiptene a Muncii și ministru al muncii. A fost de față Abdel Latif Bolteya. secretar general al Confederației Internaționale a Sindicatelor Arabe (I.C.A.T.U). Intr-o atmosferă caldă, prietenească, a avut loc un schimb de păreri cu privire la activitatea celor două organizații, precum și la unele probleme ale mișcării sindicale internaționale.

PARIS. — Creșterea prețuri
lor in Franța, în anul care a 
trecut, a fost de 18 la sută, tar 
numărul șomerilor se apropie 
de un milion — a anunțat se
cretarul general al P.C. Fran
cez, Georges Marchais, intr-un 
interviu acordat postului de ra
dio „Europa-1“. Secretarul ge
neral al P.C.F. s-a referit, de 
asemenea, la intensificarea ac
țiunilor revendicative ale oa
menilor muncii francezi și la 
hotărirea acestora de a-și apă
ra, in continuare, dreptul la 
muncă și la o retribuție cores
punzătoare. In acest sens, Geor
ges Marchais a relevat necesi
tatea întăririi unității forțelor 
de stingă, pe baza programului 
comun al acestora, in vederea 
apărării intereselor oamenilor 
muncii. Această unitate — a a- 
rătat el — creează posibilitatea 
desfășurării unei noi politici in 
favoarea oamenilor muncii, a 
îmbunătățirii condițiilor lor de 
viață și de muncă.

BRUXELLES. — Comitetul 
interministerial belgian împo
triva risipei de energie a hotă- 
rit introducerea unor noi mă
suri restrictive, intre care fixa

rea la 20 de grade Celsius a 
temperaturii maxime in clădiri
le publice și obligația beneficia
rilor sistemelor de incălzire de 
a-și ameliora instalațiile, in ve
derea reducerii consumului de 
combustibil.

WASHINGTON. — Prețul me
diu obținut in cadrul licitației 
organizate in S.U.A. la incepu- 
tul acestei săptămini, in cadrul 
căreia au fost oferite 2 milioa
ne uncii de aur, s-a cifrat la 
165,65 dolari. Din cantitatea to
tală de aur pusă in vinzare, 
trezoreria a acceptat cereri pen
tru 753 600 uncii. Cea mai im
portantă ofertă a venit din par
tea filialei newyorkeze a lui 
„Dresdner Bank" (R.F. Germa
nia), care a achiziționat 402 800 
uncii, la prețuri variind intre 
155 și 174 dolari. Administrația 
a hotărit să accepte ofertele e- 
mise in străinătate pe o bază 
selectivă. După cum s-a anun
țat, licitația a avut scopul de a 
evita exodul de dolari prin pu
nerea la dispoziția posibililor 
investitori americani a unor 
cantități de aur pe care anterior 
le puteau achiziționa numai pe 
piețele externe.

ÎN ȚĂRILE O.E.C.D.
J

Situație precară, viitor incert

ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 9 (Agerpres). — în cadrul unui dineu oferit de președintele E- giptului, Anwar El Sadat, în cinstea șahinșahului Iranului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, care se află intr-o vizită oficială la Cairo, cei doi șefi de stat și-au exprimat speranța in dezvoltarea relațiilor bilaterale.Președintele Anwar El Sadat a a- dus un elogiu sprijinului șahinșahului Iranului față de cauza arabă in conflictul din Orientul Apropiat, față de drepturile naționale ale poporului palestinean, reprezentat de O.E.P.La rindul său, șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a reafirmat poziția Iranului după care e- poca ocupării prin forță a unor teritorii aparținînd altora a trecut. După ce a arătat că Iranul sprijină principiile permanente ale Egiptului privind situația din zonă, suveranul iranian a declarat că în ceea ce privește problema palestineană nu tre

buie precupețit nici un efort în căutările pentru o reglementare pașnică a problemei.DAMASC — Comitetul Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) s-a întrunit sub conducerea lui Yasser Arafat, președintele acestui organism, pentru a examina rezultatele recentei Conferințe ministeriale cvadripartite (Egipt-Si- ria-Iordania-O.E.P.) de la Cairo. Purtătorul de cuvint al organizației palestinene a declarat că in cadrul reuniunii au mai fost studiate modalitățile de aplicare a rezoluțiilor a- doptate de Conferința arabă la nivel înalt de la Rabat, din toamna a- nului trecut. Participant» au dezbătut, totodată, un raport relativ la situația palestinenilor, in contextul ultimelor mutații intervenite în Orientul Apropiat.

Sub titlul : „Un avertisment fatidic la adresa bunăstării. Situația economică a țărilor occidentale industriale", ziarul vest-german „DIE VVELT" publică graficul de mai sus. ilustrare a fenomenelor de criză prin care trec principalele state industrializate occidentale, reunite in Organizația pentru Cooperarea Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.).Pătratul din stingă sus : STAGNARE ECONOMICĂ. Creșterea economică a fost în medie, în țările respective, de zero la sută,, cu ușoare oscilații în plus sau minus. Pătratul din mijloc : INFLAȚIA GALOPANTA. Creșterea prețurilor in procente ; cota inflaționistă s-a dublat față de 1973. Pătratul din dreapta sus : ȘOMAJUL ÎN CREȘTERE. Șomajul in procente (1974 — evaluări anticipate). Pătratul din stingă jos : ENERGIA SCUMPA. Prețul petrolului — per'baril, in dolari. Pătratul din dreapta jos : DEFICITUL COMERCIAL. Balanța de plăți în miliarde de dolari. De la balanțe excedentare in anii precedenți, o adevărată „prăbușire" în 1974.„în anul care a trecut, scrie ziarul, numeroase țări industriale occidentale au înregistrat o creștere economică zero in condițiile sporirii prețurilor și agravării șomajului. Situația este cu atît mai precară. cu cit și viitorul se prezintă incert".
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al colaborării româno-egipteneRod al colaborării economice și tehnice fructuoase intre Republica Arabă Egipt și Republica Socialistă România. Uzina de produse sodice de la El Mex, din apropiere de Alexandria, a fost, zilele acestea, martora unui moment de importanță deosebită pentru harnicul ei colectiv de muncitori, tehnicieni și ingineri egipteni și români. Zece luni după inaugurarea sa oficială, uzina, a încheiat cu succes testele de capacitate, calitate și consumuri specifice, realizindu-se și depă- șindu-se parametrii proiectați. Acest fapt constituie un motiv de justificată satisfacție pentru ambele părți, lonfirmind. incă o dată, hărnicia constructorilor egipteni, înalta calitate a utilajelor livrate de țara noastră, priceperea specialiștilor români, care n-au precupețit nici un efort pentru ca acest obiectiv industrial de bază să se încadreze cit mai repede in efortul constructiv al Egiptului.După cum se știe, Uzina de produse sodice de la El Mex este cea mai mare intre- prindere de acest gen din Africa și Orientul Apropiat. Ea se Întinde pe o suprafață de 250 000 metri pătrați și cuprinde peste 40 de unități. Producția sa anuală se ridică la

100 000 tone de sodă caustică, sodă calcinată și bicarbonat de sodiu, elemente de bază pentru numeroase sectoare ale industriei egiptene. Trecerea cu succes a testelor de capacitate, calitate și consumuri specifice creează premisa participării ei depline la valorificarea bogatelor resurse de calcar ale regiunii înconjurătoare, la furnizarea unor mari cantități de produse sodice atit de necesare economiei egiptene.Acest moment de deosebită importanță din'viața uzinei a fost salutat cu satisfacție de cadrele de specia-

liști și opinia publică egipteană. Relevînd rezultatele fructuoase ale cooperării româno- egiptene, care și-au găsit o vie ilustrare în realizarea uzinei de produse sodice, dl. dr. Farouk Hussein Gar- rana, președintele consiliului de direcție ,al companiei „Misr Chemical Industries Co", care a conlucrat cu întreprinderea de comerț exterior „Pe- trom", din țara noastră, pentru realizarea importantului obiectiv industrial, ne-a declarat : „Proiectul ElMex a fost executat în condiții optime din partea română, care a dovedit, incă o dată, bogata experiență pe

care o deține România în domeniul industriei chimice. Am obținut in cursul experiențelor rezultate foarte satisfăcătoare, care reprezintă un mare succes atît din punctul de vedere al cantității, cit și al calității. Ele se situează la nivelurile mondiale. Sintem foarte satisfă- cuți de munca exper- ților români care au fost la înălțime, prin competența și seriozitatea lor, prin grija manifestată pentru formarea de cadre bine pregătite din rindul tinerilor noștri tehnicieni".Obiectiv de bază al industriei chimice e- giptene, uzina El Mex constituie, totodată, un simbol al cooperării rodnice româno-egiptene, o grăitoare întruchipare a sentimentelor de stimă și prietenie ce animă cele două popoare.
Nicolae N. 1UPU

ROMA:0 expresie a realismului politicAntica Veneție trăiește de mai multe zile o experiență politică inedită : este vorba de înțelegerea intervenită intre partidele membre ale coaliției locale, democrat- creștin, socialist, socialist-democratic. pe de o parte, si partidul comunist, pe de altă parte, pentru conlucrare în soluționarea marilor probleme ale orașului. Această înțelegere a avut un larg ecou in întreaga Italie, fiind apreciată ca o importantă acțiune politică, ce re-

liefează caracterul pe deplin realist al propunerilor partidului comunist privind „compromisul istoric", necesitatea realizării unei largi grupări care să reunească toate forțele democratice ale țării.Platforma comună a celor patru partide se referă in primul rind la unele probleme de mare urgență ale Veneției. O vie îngrijorare provoacă degradarea progresivă a celei mai de preț avuții venețiene : operele sale de artă. O re-

centă anchetă a UNESCO a constatat astfel că circa 50 la sută din tablourile e- xistente in centrul istoric și in insule sînt deteriorate. La fel se prezintă situația și pentru 80 la sută din sculpturi și 70 la sută din fresce : procesul de deteriorare a acestui inestimabil patrimoniu artistic avansează in fiecare an cu incă cinci la sută, ceea ce înseamnă că intr-o perioadă de 10-20 de ani totul ar putea să fie in mod iremediabil pierdut. în ce pri-

vește edificiile publice din centrul istoric, acestea necesită acțiuni urgente de restaurare în proporție de 80 la sută.Este adevărat că în aprilie 1973 parlamentul a votat o lege specială pentru salvarea Veneției, dar înfăptuirea obiectivelor prevăzute necesită intervenția activă a tuturor păturilor populației. în fața complexității a- cestei situații. administrația comunală a trecut la o largă dezbatere a problemelor orașului, an.trenind diverse organizațiipolitice, sindicatele, masele de cetățeni. în vederea unei stricte aplicări a legii. în cadrul a numeroase în- tilniri organizate în cartiere, precum și în marile unități productive au fost amplu discutate problemele legate de dezvoltarea portului, de sănătate, de școală, de construcția de locuințe etc.Pornind de la rolul important care revine partidului comunist, de la propunerile constructive pe care a- cesta le-a avansat in legătură cu problemele vitale ale orașului, de la prestigiul de care se bucpyă P.C.I. in rindul clasei muncitoare. al poporului italian, administrația comunală, de centru-stinga, a solicitat și opiniile comuniștilor, fapt ce a deschis calea realizării unei platforme comune.Anunțînd realizarea acestui acord și a platformei comune de acțiune, primarul Veneției. Giorgio Longo, a subliniat că „problemele orașului sînt de o asemenea dimensiune și gravitate incit pentru rezolvarea lor este necesară

o largă participare a tuturor forțelor democratice și antifasciste, intre care și P.C.I., in depistarea unor soluții pozitive. Coaliția de centru- stinga este conștientă de faptul că aceste forțe reprezintă interesele populare ale comunității veneție- ne“.Platforma comună a celor patru partide se referă însă Ia o gamă mult mai largă de

probleme : dezvoltarea construcțiilor sociale, întărirea sectorului transporturilor publice și menținerea actualelor tarife pentru muncitori, stu- denți și efectuarea forme a de cartier, mează să-și atribuțiile, cordul de la Veneția Rino Serri, al federației a P.C.I.,

funcționari, unei re- consiliilor care ur- lărgească etc. „A-— arăta secretar regionale

constituie o demonstrație, practică a faptului că pentru a ieși din actuala criză prin care trece Italia in prezent „este necesar să se depășească prejudecățile legate de formule politice, să se cristalizeze noi orientări politice a- supra diferitelor probleme și asupra soluțiilor ce se impun a fi adoptate".
Radu BOGDAN

LIMA: Opțiunile dezvoltării

de sine stătătoareBilanțul politic al anului care s-a încheiat include, în datele sale esențiale, intensificarea fenomenelor de emancipare social- economică pe continentul de la sud de Rio Grande. 1974 a transmis noului an 1975 ștafeta dinamismului acțiunilor politice' vizind. într-un mare număr de țări latino-americane, deplina recuperare a resurselor naționale și mobilizarea lor pentru accelerarea dezvoltării. Acest proces îmbracă forme și expresii din cele mai variate, determinate de realitățile proprii ale fiecărei țări, trăsătura comună fiind insă înțelegerea profundă a strinsei relații dintre consolidarea independenței naționale și dezvoltarea economică.Una din acțiunile cele mai spectaculoase. în acest sens. întreprinsă chiar în ultimele zile ale anului scurs, a fost naționalizarea în Venezuela a exploatărilor de mine

reu de fier. Pentru 1975 este așteptată, ca o Încununare a procesului de restabilirea dreptului suveran al poporului venezue- lean asupra avuțiilor etatizarea petrolului, i importantă țării. Proiectele vernamentale văd baza prime, industriale de bază — siderurgia, petrochimia. construcția de mașini — menite să dea un substanțial impuls vieții economice in ansamblul ei.Pe alte meridiane latino-americane, in Argentina, de pildă, 1974 a fost martorul naționalizării rețelei de desfacere a petrolului. în Peru, tima lună a lui. s-a extins etati

i tuturor naționale, industriei cea mai bogăție a gu- pre- dezvoltarea. pe acestor materii a unor ramuri

în ul- anu-zarea în sectorul telecomunicațiilor. Și in noul an, în aceste țări se prevede amplificarea procesului de redobîndire a controlului asupra întregii economii naționale.

In Panama — așa cum declara recent șeful guvernului, generalul Omar Torrijos — se studiază măsurile ce se impun a fi luate în vederea recuperării unor importante plantații și întreprinderi, actualmente în posesia u- nor companii multinaționale.Efortul larg pentru deplina afirmare a suveranității asupra resurselor naturale și-a găsit expresie și in cadrul reuniunilor diplomatice latino-americane din 1974. în „Declarația de la Aya- cucho", semnată hu mai departe de luna trecută, de președinți și reprezentanți ai șefilor de state din opt țări, exercitarea acestei suveranități, apărarea prețurilor la materiile prime, reglementarea investițiilor străine, controlul asupra activității întreprinderilor multinaționale sînt proclamate ca drepturi inalienabile ale fiecărei națiuni. „Declarația de la Guyana".

care a sintetizat concluziile reuniunii șefilor de state din șase țări și care a avut loc tot luna trecută, a pus, de asemenea, în evidență „dreptul țărilor în curs de dezvoltare de a exercita un control plenar asupra resurselor lor naturale, folosirea optimă a acestora constituind un factor important în procesul dezvoltării, în beneficiul direct al popoarelor respective".Parte integrantă a marilor procese și tendințe mondiale de afirmare a dreptului fiecărei națiuni la o dezvoltare liberă și independentă, la deplina suveranitate de decizie asupra politicii sale interne și externe, opțiunile politice latino-americane impulsionează și accelerează la rindul lor aceste procese. Forța cu care noile procese se impun tot mai mult în întreaga lume a fost ilustrată pregnant și la ultima sesiune a Adunării Generale a O.N.U., care a adoptat „Carta drepturilor și datoriilor economice ale statelor", inițiată de.pre- ședintele Mexicului, Luis Echeverria, și la a cărei elaborare, după cum se știe, un rol important a avut România socialistă.Nu încape îndoială că eforturile ample pentru deplina independență economică, care s-au multiplicat in 1974 pe continentul latino-american. vor continua și in noul an 1975. că- acest an va consemna noi izbinzi în realizarea idealurilor de progres economic și social ale popoarelor acestui continent.
Eugen POP

• SECETA SECOLU
LUI. Cei 35 milioane de locuitori ai statului indian Madras au suferit anul trecut urmările celei mai cumplite secete cunoscute de ei în ultimul secol. Din pricina lipsei de apă, circa două milioane hectare de terenuri arabile nu au putut fi cultivate. pierzîndu-se astfel peste două milioane tone de cereale față de anii cu precipitații normale.

• SUPERSTIȚIILE Șl...
CRIZA. Fenomenele inflaționiste. scumpirea costului vieții, șomajul, recesiunea și, in general, instabilitatea economică, care caracterizează majoritatea țărilor occidentale, au dat. între altele, naștere la o nouă profesie — aceea de „astrolog economic". O publicație italiană — „Gente" — a inaugurat, recent, un............horoscop economic", rubrică in care autorii pretind că pot prezice. pe baza zodiacului. cele mai bune posibilități de investire a banilor în condițiile actuale de criză economică. Pro- fitînd de credulitatea unor cli- enți. care nu mai știu cum să evite efectele nefaste ale fenomenelor de criză economică, unul dintre astrologii la modă, Lisa Morqurgo, care dă consultații și publicației „Gente", s-a grăbit să declare că noua sa specialitate o constituie „cititul in stele și în lumea finanțelor".

• FURTUNI PUTER
NICE ÎN POLONIA. A- proape întreg teritoriul Poloniei a fost bintuit zilele acestea de furtuni care au a- tins, in unele locuri, intensitatea unui uragan — relatează agenția P.A.P. Furtunile au pricinuit daune deosebit de mari in zona centrală a litoralului, precum și in unele regiuni montane. în unele orașe au fost avariate rețelele energetice și telefonice, iar la sate au fost deteriorate numeroase locuințe.

• UN NOU TREN 
ELECTRIC. Pe un poligon situat in apropierea Caucazului de nord a fost experimentat un tren electric care a realizat viteza de 160 km/oră. Vagoanele lui sint construite in întregime din aiiaje de aluminiu și, eu toate că sînt de 1,5 ori mai ușoare decit vagoanele vechij ele pot rezista unor presiuni superioare. Trenul poate transporta 816 pasageri, in compartimente cu aer condiționat și cu fotolii asemănătoare acelora din avioane. în vagoane pot fi recepționate emisiunile t.eleviziuț nii. Noul tren va fi experimentat pe linia ferată Moscova-Le- ningrad. El va parcurge această distanță in 3,5 ore, aproape de două ori mai repede decit actualele trenuri rapide.

• NU CU DINAMITA... Fundația braziliană pentru protecția indienilor (Funai) a a- nunțat suspendarea din atribuții a exploratorului Sebastiao Amancio, care a declarat recent ziarului „O Globo" că a- cest organism va utiliza dinamită și grenade lacrimogene pentru „pacificarea tribului de aborigeni „Waimiri-Atroaris". Afl.ați in statul Amazonas și pe teritoriul Roraima, indienii refuză să-și părăsească pămintu- rile pentru a permite construirea șoselei Manaus-Caracari. Președintele Funai a hotărit să încredințeze misiunea de pacificare a acestui trib unor etnologi, frații Claudio și Orlando Villas-Boas.
• FIGURI DE ȘAH DE 

7 SECOLE. Descoperiri arheologice privind perioada secolelor XII—XIII, efectuate pe teritoriul actualei Bielorușii, a- rată că, in acele timpuri, șahul le era cunoscut locuitorilor a- c-estor ținuturi. Astfel, săpăturile din zona orașului Vitebsk și a altor localități au dus la descoperirea unor figuri de șah — „turnuri" și „pioni" — confecționate din os, iar în apropiere de Brest arheologii au găsit un „rege", sub forma unei figurine reprezentind un luptător înarmat cu spadă și scut. O adevărată operă de artă este „regina" descoperită in zona localității Zaslavl, care, așezată pe tron, are chipul unei suverane orientale îmbrăcate in văluri Împodobite cu giuvaeruri.
• SALVAȚI DE... PE

NURIA ENERGETICĂ. Dricit ar părea de paradoxal, un număr de 10 582 de americani sint. in prezent, in viată numai datorită... crizei de energie. A- cesta este numărul automobiliș- tilor care hu au fost uciși in accidente de circulație in anul 1974. dar care ar fi murit în cazul în care criza de energie nu ar fi determinat atît o reducere a traficului pe șoselele S.U.A., cit și o scădere, prin legi, a vitezei pe drumurile publice de la 105 la 88 km pe oră.
• EDIȚIE COMPLETĂ 

BACH. De peste 20 de ani, la institutul .,Johann Sebastian Bach" din orașul vest-german Gottingen se lucrează la ediția completă a operelor lui Bach. Din cele 85 de volume prevăzute a cuprinde întreaga creație a marelui compozitor, au fost terminate jumătate. Metodele noi folosite de cercetători au făcut posibilă culegerea unei opere extrem de valoroase care, pentru prima oară, o- feră o cronologie in tocmită De baze științifice a nemuritoarelor compoziții ale lui Bach.
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