
&
O

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VÂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe

tovarășul Horst Sindermann,
președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane
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'Organ al comitetului central al partidului comunist român

CAMPANIE ELECTORALA
a gospodarilor țării, a afirmării

spiritului gospodăresc

partid și ob- 
teritorială res-

Publicarea recenta a Decretului 
Consiliului de Stat privind stabili
rea pentru ziua de 9 martie 1975 a 
datei alegerilor de deputați pentru 
Marea Adunare Națională — legis
latura a Vll-a — precum și pentru 
consiliile populare a marcat practic 
deschiderea campaniei electorale, 
eveniment de însemnătate centrală 
în viața politică a țării.

Semnificația majoră * apropiate
lor alegeri, în 
cursul cărora po
porul își va de
semna reprezen
tanții în organele 
centrale și locale 
ale puterii de stat, 
este considerabil 
amplificată ca ur
mare a faptului 
că ele se vor des
fășura sub auspi
ciile perspective
lor însuflețitoare 
deschise in fata 
întregului popor 
de hotărîrile Con
gresului al XI-lea 
al P.C.R, La 9 
martie, poporul 
nostru va expri
ma. prin votul a- 
cordat candidațl- 
lor Frontului U- 
nității Socialiste, 
adeziunea deplină 
si entuziastă a tu
turor cetățenilor 
patriei față de is
toricele hoțărîrl 
ale Congresului 
partidului, față de 
politica internă și 
externă a parti
dului și statului 
nostru. voința 
nestrămutată de a 
face totul pentru 
a traduce în viață 
grandiosul Pro
gram al partidu
lui de făurire a 
societății socialis
te multilateral 
dezvoltate și de înaintare a 
niei spre comunism.

Frontul Unității Socialiste, 
dații săi se prezintă în fața 
torilor cu un program clar privind 
toate sferele vieții economice, so
ciale, politice și spirituale a țării, 
cu orientări ferm definite în pro
blemele vitale ale politicii interne 
și externe — respectiv, obiectivele 
însuflețitoare înscrise în Programul 
partidului, în Directivele privind 
viitorul cincinal.

în acest sens, se cuvine subliniat 
ți trebuie avut în vedere, ca o ca
racteristică esențială, faptul că vii
toarea legislatură a Marii Adunări 

k____________ —______________

Naționale coincide în timp cu peri
oada marcată de Directivele Con
gresului, cu cincinalul 1976—1980 — 
ceea ce cristalizează sarcinile ma
jore ale acestei perioade. în aceste 
condiții, întreaga desfășurare a cam
paniei electorale, întreaga activitate 
politico-educativă a organizațiilor 
de partid, a organizațiilor de masă 
și obștești componente ale Frontu
lui Unității Socialiste trebuie să se

Directivelor pentru viitorul cincinal, 
concomitent cu stabilirea căilor și 
mijloacelor practice care să deter
mine crearea premiselor necesare 
realizării lui în condiții optime — 
în strînsă împletire cu mobilizarea 
eforturilor creatoare ale întregului 
popor în vederea realizării înainte 
de termen a cincinalului 1971-1975.

Orice campanie electorală con- 
itituie. orin ea însăși, un mo-

9
martie

Legislatura pe care o pregătim

perioada marcată de

Directivele Congresului

întreaga campanie

cincinalul

al XI-lea

electorală

racter specific, să aibă un conținut 
localizat la nivelul județului, ora
șului și comunei. S-ar putea spune 
că problemele dezvoltării economi- 
co-sociale, la nivel județean, oră
șenesc, comunal trebuie să for
meze baza muncii politice de masă 
a organizațiilor de 
ștești de oe raza 
pectivă.

Intr-o asemenea 
pania 
va constitui un 
prilej pentru re
liefarea sarcinilor 
concrete care de
curg pentru în
treprinderea, in
stituția, localita
tea și județul res
pectiv. O aseme
nea orientare spre 
acțiuni 
menite 
buie la 
pidă 
economică, socia
lă a tuturor zo
nelor țării, la 
creșterea bună
stării populației, 
la mai buna gos
podărire a orașe
lor și satelor se 
cere imprimată 
tuturor planurilor 
de desfășurare a 
muncii politico- 
educative în cam
pania electorală, 
încenind de Ia 
centrul de județ 
pină la comună 
și cartier.

Munca politică 
de masă în cam
pania electorală 
trebuie să consti
tuie o pîrghie pu
ternică in vede
rea bunei înde
pliniri a sarcini
lor imediate ale 
fiecărui colectiv, 
în primul rînd 

Realiza- 
a pla

in con-

coincide cu

definit în

al P. C. R

se situează

astfel sub semnul preocupării pentru încheierea

actualului cincinal înainte de termen, al

jamentului candidaților și alegătorilor

anga

de a

pregăti temeinic și a înfăptui cu succes cinci 

naiul viitor.

tuturor manifestărilor electorale

abordare. cam- 
electorală 

constitui

practice 
să contri- 
o mai ra- 
dezvoltare

6

Să imprimăm
un caracter practic, de lucru, să aducem în dezbateri 
probleme și angajamente bazate pe realități, legate strîns 

de necesități, asigurîndu-le soluții pe plan local!

Româ-
candi- 
alegă-

axeze pe problemele înfăptuirii Di
rectivelor, incluzind, desigur, ca o 
condiție preliminară, îndeplinirea 
planului pe 1975, devansarea cinci
nalului. Așa cum se știe, planurile 
noastre cincinale, cel în curs de în
deplinire, ca și cel viitor, reprezintă 
programe complexe, atotcuprinză
toare de dezvoltare economico-soci- 
ală, privesc toate laturile și sectoa
rele de activitate, 
conținutul esențial 
panii electorale.

Ca atare, munca 
pania electorală trebuie să aibă ca 
obiectiv fundamental, primordial, 
popularizarea largă a prevederilor

formind 
al întregii

politică în

astfel 
cam-

cam-

ment de bilanț și. în același timp, 
de deschidere spre perspectiva vii
torului. în acest sens, planul de ac
tivitate al fiecărei organizații de 
partid, al fiecărui consiliu al Fron
tului Unității Socialiste în campa
nia electorală trebuie să îmbine 
prezentarea realizărilor obținute în 
cincinalul pe care-1 încheiem cu pre
cizarea clară, mobilizatoare a obiec
tivelor viitorului cincinal. Atît în 
ce privește realizările obținute, cit 
și perspectivele de viitor, cerința 
fundamentală este ca munca poli
tică să aibă un caracter concret, să 
evite generalitățile ; de aceea, ea 
trebuie să aibă un pronunțat ca-

primul 
a sarcinilor economice, 
rea in bune condiții 
nului pe acest an și, 
secintă, îndeplinirea cincinalului 
înainte de termen, crearea condi
țiilor pentru un bun demaraj al 
viitorului cincinal ‘ impun ca mun
ca politico-educativă să fie orien
tată spre transpunerea consecven
tă în viață a indicațiilor precise 
cuprinse in documentele Congresu
lui al XI-lea. in cuvîntărilo secre
tarului general al partidului pri
vind folosirea cît mai judicioasă a 
capacităților de producție, a mate-
(Continuare în pag. a IV-a)
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IN PREGĂTIREA ALEGERILOR DE LA 9 MARTIE
Consiliul de Stat a stabilit circumscripțiile electorale

și a confirmat Comisia electorală centrală
în vederea alegerilor de deputați în Marea 

Adunare Națională și consiliile populare ce vor 
avea loc la data de 9 martie 1975, prin Decre
tul nr. 7 din 10 ianuarie 1975 al Consiliului de 
Stat au fost delimitate cele 349 de circumscrip
ții electorale pentru alegerea deputaților în 
Marea Adunare Națională.

De asemenea, prin Decretul nr. 8 din 10 ia
nuarie 1975 a fost stabilit numărul circumscrip
țiilor electorale pentru alegerea deputaților în 
consiliile populare județene și al municipiului 
București.

In vederea alegerilor de deputați pentru Ma
rea Adunare Națională, prin Decretul nr. 3 din 
8 ianuarie 1975 al Consiliului de Stat a fost con
firmată Comisia electorală centrală în urmă- ' 
toarea componență :

Președinte : loan Ceterchi, președintele Con
siliului Legislativ ;

Vicepreședinte : Gheorghe Petrescu, vicepre
ședinte al Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor ;

Secretar : Emil Nicolcioiu, prim-vicepreședin- 
te al Consiliului Legislativ, membru în Comite
tul executiv al Asociației juriștilor ;

Membri : Ilie Alexe, vicepreședinte al Uniu
nii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești ; 
Maria Bobu, membră a Biroului Consiliului Na
țional al Femeilor ; Constantin Boștină, pre
ședintele Uniunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România ; Anton Breitenhofer, vice
președinte al Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană ; Ion Circei, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., secretar al Consi-

liului Național al Frontului Unității Socialiste ; 
Nicolae Croitoru, secretar al C.C.
Nestor Ignat, președintele Uniunii 
Jozsef Meliusz, vicepreședinte al 
oamenilor muncii de naționalitate 
Constantin Opriță, general-locotenent, secretar 
al Consiliului Politic Superior al Armatei ; 
Titus Popescu, vicepreședinte al Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de Producție ; 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor; Ion Tudor, vicepreședinte al Co
mitetului pentru problemele consiliilor popu
lare.

De asemenea, prin Decretul nr. 4 din 8 ia
nuarie 1975, Consiliul de Stat a confirmat comi
siile electorale județene și a municipiului Bucu
rești.

al U.T.C.; 
ziariștilor ; 
Consiliului 
maghiară ;
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ÎN ÎNFĂPTUIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN

Alte colective cheamă
la întrecere socialistă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, Ia 10 
ianuarie, pe tovarășul Horst Sinder
mann, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
care face o vizită oficială de priete
nie în țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Manea' Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guver-, 
nului, Mihai Marinescu. viceprim- 
ministru, președintele părții române

comisia mixtă guvernamentală 
de colaborare economică, George 
Macovescu, ministrul afacerilor ex
terne, și Vasile Vlad, ambasadorul 
României la Berlin.

Au luat parte tovarășii Gerhard 
Weișs, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții R.D. 
Germane în comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică, 
Ewald Moldt, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești. .

Cu acest' prilej, președintele Con
siliului de Miniștri al R.D. Germane

transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un. călduros salut din par
tea tovarășilor Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Socialist Unit din Germania, și Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, împreună cu 
urări de noi succese în activita
tea sa.

Mulțumind, tovarășul 
Ceaușescu a rugat pe 
transmită tovarășilor 
neckcr și Willi Stoph, 
varăși din conducerea

Nicolae 
oaspete să 

Erich Ho- 
celorlalți to- 
de partid șl

(Continuare în pag. a V-a)

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu
Stimate tovarășe Sindermann,
Stimați tovarăși și tovarășe,
Doresc să exprim satisfacția con

ducerii noastre de partid și de stat, 
a mea personal, pentru vizita pe 
care o faceți în România și pentru 
rezultatele de pină acum ale convor
birilor care au avut loc cu privire 
la colaborarea dintre țările noastre.

Fără îndoială că relațiile de co
laborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană se înscriu în cadrul rapor
turilor generale dintre partidele și 
popoarele noastre, care construiesc 
socialismul. Noi apreciem că în cin
cinalul care a trecut — ca să vorbesc 
în termenii cincinalelor — am reușit 
să dezvoltăm cu rezultate bune co
laborarea dintre țările noastre. Con
sider că înțelegerile la care au ajuns 
delegațiile noastre, cu privire la co
laborarea viitoare, deschid pcrspcc-

tive bune pentru următorii ani. Fără 
îndoială că această colaborare cores
punde pe deplin intereselor popoare
lor noastre, dar ea se înscrie, tot
odată, în cadrul colaborării generale 
dintre țările socialiste.

Dorim ca toate înțelegerile la care 
s-a ajuns să fie realizate in cît mai 
bune condiții, să facem ca relațiile 
do cooperare dintre țările noastre să 
se dezvolte cît mai mult — tot așa 
cum dorim ca să se dezvolte con
tinuu colaborarea generală dintre ta
rile și partidele noastre.

Nu doresc să mă refer acum la 
problemele internaționale, dar este 
clar că soluționarea situațiilor com
plexe din lume — inclusiv problema 
securității europene — cere o strînsă 
colaborare între toate țările socialis
te, intre toate forțele progresiste și 
antiimperialiste. Iată de ce dorim 
ca, în acest cadru general, partidele 
și popoarele noastre să colaboreze 
cit mai strins in viitor.

Cu aceste ginduri doresc să ridic 
paharul pentru dezvoltarea bunei co
laborări dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană, dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania !

Doresc să ridic acest pahar pentru 
primul secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, tovarășul Honecker, și, 
desigur, pentru președintele Consi
liului de Stat, tovarășul Stoph.

Doresc, de asemenea, să ridic pa
harul pentru președintele Consiliu
lui dc Miniștri al Republicii Demo
crate Germane, tovarășul Sinder
mann — și pentru tovarășa Sinder
mann ;

Pentru o colaborare tot mai strin- 
gă între toate țările socialiste ;

în sănătatea tuturor tovarășilor 
prezenți aici ! (Aplauze).

Toastul tovarășului Horst Sindermann
Mult stimate tovarășe secretar ge

neral Ceaușescu,
Stimați tovarăși români,
Am fost primit in modul cel mai 

cordial în țara dumneavoastră, Româ. 
nia socialistă. Am intilnit o atmo
sferă de cordialitate care a dat aripi 
colaborării noastre.

Știm să prețuim mult, tovarășe se
cretar general, atenția pe care dum
neavoastră personal ați acordat-o de
legației noastre. Noi știm că aceasta 
este o expresie a atenției față de 
partidul și de statul nostru socialist.

Noi am făcut dovada, prin contac
tele noastre strinse, personale, că se

pot obține rezultate bune în domeniul 
colaborării. în cadrul vizitei am putut 
constata evoluția impetuoasă a țării 
dumneavoastră — nu numai prin pris
ma datelor, ci am putut să vedem 
toate acestea și cu ochii noștri.

în numeroasele noastre convorbiri 
și cu prilejul întrevederii cu dumnea
voastră, tovarășe secretar general, ani 
simțit că în relațiile noastre senti
mentul comunist este în orice caz ho- 
tărîtor.

Pentru tot ceea ce ați exprimat 
dumneavoastră, aș vrea să vă adresez 
mulțumiri foarte călduroase. Doresc 
să urez partidului dumneavoastră — 
Partidul Comunist Român — să obți
nă in continuare noi și noi succese.

Aș vrea să vă doresc dumneavoastră 
multă forță creatoare și succese în 
activitatea consacrată progresului 
tării și cauzei generale a mișcării 
muncitorești internaționale.

Permiteți-mi ca, în primul rînd, să 
ridic paharul în sănătatea secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în sănătatea tovarășei 
Ceaușescu.

Doresc, de asemenea, să ridic un 
pahar în sănătatea colegului meu de 
funcție — ca să zic așa — tovarășul 
Mănescu, in sănătatea tuturor celor 
prezenți. (Aplauze).

IN SPRIJINUL 
CELOR CE STUDIAZĂ 

ÎN ÎNVAȚĂMÎNTUL 
POLITICO-lDEOLOGiC 

Șl ECONOMIC DE MASA

CREȘTEREA
ROLULUI

CONDUCĂTOR
AL PARTIDULUI

prin integrarea 
organică în viața 
întregii noastre 

societăți 
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0 întîmplare de la „Carbochim*...care n-a lost întîmplătoare
Iată o întîmplare ie

șită din comun, dar 
care a pus în evidență 
calitățile morale obiș
nuite ale comuniștilor. 
Recent, 
presei de 1 600 de tone 
de la secția electrozi 
siderurgici a întreprin
derii ..Carbochim" din 
Cluj-Napoca a apărut 
o fisură care a deter
minat oprirea agrega
tului și deci a fabrica
ției. fn mod normal, 
remedierea urma s-o 
facă o unitate speciali
zată.

— Remedierea asta 
putem s-o facem noi, 
aici, și încă foarte re
pede ! — s-a oferit un 
om din secție.

Lăcătușul Vasile Ie
pure, comunist, e cu
noscut în uzină pentru 
priceperea și pasiunea 
sa profesională, pentru 
promptitudinea cu care 
se află totdeauna a- 
colo unde este nevoie 
de el. Un semn al pre
țuirii destoiniciei 
„Ordinul 
sa I.
- Ce 

trebuie ?
— Doi

la cilindrul

Muncii"

ajutoare

lui : 
cla-

Ui

ne 
oe

sudori. 
Vasile Joldiș și 
Laurențiu Sucală.

Iși alesese, intr-ade
văr. doi oameni de nă
dejde. S-au apucat de 
lucru fără intirziere. 
Operația a durat 15 
ore. Cu răbdare, cu 
migală au craițuit 
cilindrul lung de pa
tru metri și de un

metru grosime, apoi 
l-au sudat cu preci
zie, cu cea mai mare 
atenție. La ora nouă 
și jumătate seara co
losul s-a pus în miș
care și funcționează și 
astăzi și va funcționa, 
incă mult timp, pre- 
sind electrozi siderur
gici, asigurînd oțelă- 
riilor electrice piesele 
de bază ale procesului 
lor de producție. Tim
pul recuperat s-ar pu
tea măsura în milioane 
de lei. Stingherit oa
recum la ideea că ar 
vrea să se laude cu ce 
a făcut modest și sim
plu. comunistul Vasile 
Iepure răspunde tutu
ror celor care vin să-i 
pună vreo întrebare in 
legătură cu ..operația 
cilindru" : „Nu ne-am 
făcut decit datoria !“.

De 
..Carbochim", 
titi 
ie 
de 
lea 
menii, 
comuniștii, 
strează zi de zi 
trăim un timp al fap
telor remarcabile, 
efortului susținut pen
tru a aduce cit mai a- 
proape de noi vremea 
cînd previziunile din 
Programul partidului 
vor deveni realitate.

Ne-am întrebat, de 
exemplu, cum a fost 
posibil ca brigada ve
teranului Ștefan Mu-

altminteri. la 
însufle- 

de Derspcctive- 
deschise tării 

Congresul al XI- 
al partidului, oa- 

in frunte cu 
demon- 

că

a!

înreșan să obțină, 
douăzeci și patru de 
ore. patru și nu 
șarje la cuptoarele de 
grafitare al căror ritm 
normal de producție 
este de o șarjă la opt 
ore.

— Ingeniozitate, in
teres maxim pentru 
munca ta... ne explică 
inginerul Anchidim 
Dragoste.

Recent, secția de a- 
brazivi pe suporți și-a 
atins parametrii pro
iectați cu patru luni 
mai devreme. Iar pro
ducția medie care se 
obține aici zilnic, 
cum. după Congresul 
partidului, este mai 
mare cu peste 20 la 
sută fată de producția 
din lunile anterioare. 
Munca a fost in așa fel 
organizată îneît insta
lația să funcționeze 
fără stagnări.

în aceste zile, colec
tivul de la ..Carbo
chim" se află angajat 
cu răspundere pentru 
îndeplinirea producției 
anului 1975. care se 
prevede a fi mai mare 
cu aproximativ 12 la 
sută decit aceea a anu
lui 1974. Nu există nici 
urmă de îndoială : to
tul va merge din plin. 
Măsura faptelor viitoa
re sînt cele de azi.

trei

a-

Alexandru 
MUREȘAN 
corespondentul 
„Scinteii"

J
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Țfnînd seama de amploarea temelor, consultațiile și 
răspunsurile la întrebări își propun să reliefeze doar 
unele aspecte, desigur, de importantă principală, ale fie
căreia din temele de studiu.

Astfel, în legătură cu tema creșterii rolului conducă
tor al partidului în societatea socialistă multilateral dez
voltată, vom aborda problema INTEGRĂRII ORGANICE A 
PARTIDULUI ÎN VIAȚA ÎNTREGII NOASTRE SOCIETĂȚI.

Ca și în anii anteriori, „Scînteia" își propune să spri
jine desfășurarea învățămîntului de partid, publicînd, în 
cursul actualului an de studiu, consultații și răspunsuri la 
întrebările propagandiștilor, ale cursanților. După cum se 
știe, în acest an programa învățămîntului este axată în 
întregime pe studiul documentelor de însemnătate istorică 
ale Congresului al XI-lea al partidului, fiind prevăzută 
studierea 
prinse în

unui număr de teme pe probleme majore, cu- 
aceste documente.

unui fir i 
în 

privind
roșu, orientă- 

documentele 
l activitatea

Asemenea 
rile preconizate 
Congresului 
partidului sint străbătute de ideea 
întăririi rolului său de forță poli
tică conducătoare în societatea 
noastră, aceasta reprezentînd fac
torul decisiv pentru desfășurarea 
cu succes a operei de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare spre comu
nism.

Supus, ca orice fenomen social, 
legilor dialecticii, rolul conducător 
al partidului cunoaște o evoluție 
continuă, adaptindu-și formele de 
materializare condițiilor și sarcini
lor specifice fiecărei etape. Indi- 
cînd modalitățile afirmării și creș- 
terii acestui rol în etapa actuala, 
documentele Con
gresului stăruie 
în mod deosebit 
asupra necesită
ții integrării or
ganice a partidu
lui în viața între
gii societăți.

Ce înseamnă, 
practic, această 
integrare? Aceas
ta presupune ca 
în exercitarea 
funcției de con
ducere politică ce 
ii revine, parti
dul să acționeze 
nu din afara, ci 
dinăuntrul orga
nismelor sociale, 
de stat și econo
mice, 
du-și 
strîns 
cu aceea a mase
lor largi. în acest 
sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
sublinia că „ac
tivul de bază și 
toți membrii par
tidului trebuie să . __ _
voltarea economico-socială nu din 
afară, ci nemijlocit dinăuntrul tu
turor organismelor economice, so
ciale și de stat ale țării. Creșterea 
și afirmarea rolului conducător al 
partidului trebuie să se exprime în 
integrarea sa tot mai organică in 
activitatea și viața 
tați".

Pentru realizarea 
create condiții tot 
prin faptul că, datorită 
rilor care s-au produs în societa
tea noastră în procesul construcției 
socialiste, omogenizării sociale tot 
mai accentuate, adîncirii democra
ției, ridicării generale a conștiinței 
maselor, s-a realizat și are loc în
tărirea.. continuă a. upiță.ții, și, 
coeziunii întregului popor în jurul 
partidului comunist. Totodată, inte
grarea tot mai puternică a parti
dului în viața și activitatea socială 
este imperios necesară, deoarece 
tocmai in acest fel partidul este în 
măsură să cuprindă mai larg în 
sfera sa toate sectoarele de activi
tate, cunoaște mai aprofundat
realitățile din fiecare loc de mun
că, își sporește capacitatea de a
organiza și mobiliza masele și de 

toate a- 
Și
a ro- 

cum 
parti

de 
ci

etapa actuală,

împletin- 
tot mal 
activitatea

participe Ia dez-

intregii socie-

integrării sint 
mai favorabile 

schimbă-

a ie uni în jurul său 
cestea ducind la creșterea 
firmarea tot mai puternică 
lului său conducător. După 
se arată clar în Programul 
dului, exercitarea conducerii 
către partid nu din afară, 
dinăuntrul organismelor sociale, de 
stat și economice „constituie pro
cesul firesc, legic, al creșterii con
tinue a rolului conducător 
dului, al întăririi unității 
Iui popor în jurul său. al 
conștiinței generale a 
populare", proces care

a-

al parti- 
întregu- 
ridicării 
maselor 

va avea 
drept rezultat. în perspectiva îna
intării spre comunism, ridicarea 
treptată a conștiinței maselor largi 
populare la nivelul conștiinței și 
responsabilității sociale a membri
lor partidului, contopirea partidu
lui cu masele.

Care sint principalele căi de ac
țiune pentru a asigura integrarea 
tot mai organică a partidului în 
viața societății ?

O mare însemnătate prezintă în 
această privință creșterea nume- 

V_______ ___ ________

rică și calitativă a rindurilor parti
dului. Unind în rîndurile sale pe 
cei mai înaintați muncitori, țărani, 
intelectuali, avînd organizații în ■ 
toate unitățile economice și sociale, 
în toate 
partidul 
prezența , ______ __
dul cere tuturor organizațiilor sale 
să-și întărească continuu legătu
rile cu masele largi ale celor ce 
muncesc, să se situeze mereu în 
centrul problemelor care le pre
ocupă, antrenîndu-Ie la o activitate 
tot mai intensă in toate domeniile 
construcției socialiste. Aceasta re
prezintă. în fond, expresia princi
pală a integrării. Sarcinile gran
dioase care au fost trasate prin 
Directivele Congresului, prin Pro-

coiectivele de muncă, 
își afirmă pretutindeni 
vie, mobilizatoare. Parti-

se află mărețele obiective stabili
te de Congresul al XI-lea, rolul 
muncii politico-educative este în 
primul rind de a face cit mai bine 
înțelese aceste obiective de către 
cei ce muncesc, sarcinile care de
curg din ele, de a-i mobiliza să 
consacre realizării lor întreaga 
energie, pricepere, inițiativă.

Integrarea tot mai puternică a 
partidului în viața socială impune 
dezvoltarea continuă a formelor de
mocratice 
largi ale 
publică a 
gramului
de conducere permite fluxul 
tinuu de idei și experiență de la 
partid spre mase și de la mase 
spre partid, punerea tot mai largă

de conlucrare cu masele 
poporului, de dezbatere 
liniei politice și a 
său. Un asemenea

pro- 
mod 
con-

fundamentală a înfăptuirii rolului 
partidului de forță conducătoare în 
societatea noastră o constituie 
exercitarea dreptului de control a- 
supra activității conducerii admi
nistrative, conferit organizațiilor de 
partid de Statutul partidului. Evi
dent însă că în lumina cerinței in
tegrării organice a partidului în 
viața socială, exercitarea dreptului 
de control nu se poate limita doar 
la „a inspecta", „a atrage atenția" 
— cum se mai întîmplă încă nu în 
puține locuri — ci solicită din par
tea organizațiilor de partid să ac
ționeze direct, imbinind controlul 
cu sprijinul propriu și nemijlocit, 
cu o muncă vie, politică și orga
nizatorică, în 
leze forțelePARTIDULUI

• •

gramul partidului in ce privește 
dezvoltarea forțelor de producție, 
apropierea nivelului de dezvoltare 
economică a tării noastre de al sta
telor avansate economic, îmbună
tățirea mai departe a repartizării 
teritoriale a forțelor de producție, 
valorificarea superioară a resurse
lor țării vor putea fi îndeplinite 
numai prin mobilizarea forțelor și 
energiilor întregului popor, iar a- 
ceasta impune o asemenea inte
grare. încît activitatea partidului 
să dinamizeze întreaga viață a 
societății, toate celulele ei. Tocmai 
prin integrarea organică în viața 
societății, cei aproape 2 milioane și 

;.;;jumătate de comuniști vor consti
tui nucleul dinamizator al celor 
20 000 000 de cetățeni ai patriei' 
noastre. '

între principalele căi de acțiune 
pentru a asigura integrarea se în
scrie și intensificarea muncii poli- 
tico-ideologice, educative, desfășu
rate de organizațiile de partid. 
Atenția excepțională acordată de 
partid acestei activități și-a găsit o 
pregnantă expresie în programul 
ideologic adoptat de plenara C.C. 
al P.C.R. din noiembrie 1971, ca și 
în Programul partidului care în
scrie „intensificarea și perfecționa
rea activității politice, ideologice 
și educative de formare a omului 
nou, de afirmare în viață a princi
piilor eticii și echității socialiste" 
ca unul din obiectivele funda
mentale ale actualei etape. In 
această perspectivă apare clar că 
activitatea educativă nu poate fi 
privită ca o campanie sau o ches
tiune de conjunctură, ci 
cină permanentă, care 
partea organizațiilor de 
muncă stăruitoare, plină 
ponsabilitate, priceperea de a folosi 
toate pîrghiile și 
activități, de la 
tico-ideologic și 
pînă la agitația . 
ca culturală. Experiența arată 
puterea de înrîurire a muncii po
litice depinde in mod hotărîtor de 
măsura in care ea răspunde cerin
țelor vieții, problemelor me care le 
ridică aplicarea politicii partidului 
în fiecare moment și la fiecare loc 
de muncă. Se înțelege că în pre
zent, cind în fata poporului nostru

ca o sar- 
cere din 

partid o 
de res-

resorturile acestei 
învățămîntul poli- 
economic de masă, 
politică sau mun

că

măsură să stimu- 
întrpcului colectiv.

Partidul, orga
nizațiile sale ac
ționează prin oa
meni, prin mem
brii de partid, 
influența și auto
ritatea sa în ma
se se sprijină în 
ultimă instanță 
pe influența și 
autoritatea fiecă
rui comunist. De 
aceea, imperati
vul integrării par
tidului in viața 
socială impune 
obligații și răs
punderi tuturor 
membrilor parti
dului. Prin insăși 
calitatea lor de 
membri ai parti
dului revoluțio
nar, de avangar
dă, comuniștii nu 
pot accepta o 
postură de pasi
vitate, dar nici 
nu se pot situa 
„deasupra mase
lor" ; datoria lor 
este să fie strins 

, să se afle mereu in

Din noul peisaj al orașului Craiova

NOU

cu 
di- 
de 
de 

oa-

FAPTUL
Are mama
8 fetițe...

Să facem cunoștință cu cele 
8 surori : Paulina și Mărioara 
— gemene — 16 afîi ; Cornelia 
și Monica — gemene — 3 ani ; 
Mirela și Claudia — gemene — 
6 luni. între ele, două „excep
ții" : Doinița de 11 ani și Ofe- 
lia de 8 ani. Toate 8 sint voi
nice, sănătoase și, pe deasupra, 
„frumoase, parcă rupte din 
soare". Părinții „octetului" sint 
din satul Pișcari, județul Satu- 
Mare : Paulina Trip, coopera
toare. și Ioan Trip, muncitor la 
I.J.I.L. „1 Mai" Satu-Mare. Ma
ma celor opt fete ne-a spus : 
„Cu fiecare naștere imi tot do
ream să am flăcău. Dar n-a 
fost să fie. în schimb, o să am 
opt gineri". E ceva I

Trei 
dintr-un foc!

Ticușor Panalte, tractorist la 
S.U.T. Bacău, avea mare poftă 
de o fripturică de iepure., în to
iul nopții, împreună cu colegul 
său Constantin Damian au por
nit la 
După 
puri,

cu... mașina, 
răpus șase ie- 

„ochească" și 
urechiatul a

vinătoare 
ce au 

cind să-l 
șaptelea, _____ _____

la fugă în lungul șoselei. 
Cei doi braconieri — cu mașina, 
după el. Ca să nu fie văzuți, 
au stins farurile. Dar. alergind 
după iepure, pe întuneric, au lo
vit o bătrînă (Nastasica Lariu), 
care mergea liniștită pe margi
nea șoselei, accidentind-o. în loc 
să oprească și să-i dea o mină de 
ajutor, cei doi au fugit— iepu- 
rește. In aceeași noapte au fost 
și ei „vinafi" de organele de mi
liție, care-i cercetează sub învi
nuirea de braconaj, provocare 
de accident și fugă de la locul 
accidentului. Trei învinuiri „din- 
tr-un foc", pentru care vor plăti 
o dată și bine.

« ZESTREA CELOR MICI DIN JUDEȚUL HUNEDOARA va spori 
în acest an cu 4 noi creșe și o grădiniță. Pentru elevi se vor construi 
77 noi săli de clasă și o sală de gimnastică, mai multe ateliere și la
boratoare școlare etc.

o ÎN JUDEȚUL TIMIȘ se vor construi anul acesta 19 noi cămine 
muncitorești cu 5 436 locuri, aproape dublu decît in anul precedent.

O ÎN JUDEȚUL NEAMȚ — PRIMUL BLOC DIN MEDIUL RURAL, 
în comuna Băltățești din județul Neamț a început construcția primului 
bloc (cu 20 de apartamente) din mediul rural. Blocul, destinat cadre
lor tehnice și intelectualilor din comună, este prevăzut cu încălzire 
centrală și cu toate celelalte atribute ale confortului modern.

0 300 NOI UNITĂȚI COMERCIALE, însumînd peste 150 000 mp 
(adică mai mult decît dublul realizărilor din 1974), se vor construi în 
acest an în Capitală. Noile unități vor fi amplasate de regulă la parte
rele noilor blocuri de locuințe din cartierele Colentina, Pantelimon, 
Dorobanți, Mihai Bravu, Păcii, N. Titulescu. Se vor extinde în mod 
deosebit unitățile tip pensiune și „Gospodina", patiseriile etc.

legați de mase, 
mijlocul lor, împărtășindu-le preo
cupările, mobilizindu-i nu prin dis
poziții, ci adresindu-se conștiinței 
lor, dînd totodată exemplu prin 
propria activitate. Comuniștii tre
buie să fie mereu în primele rîn- 
duri. fie că este vorba de produc
ție, de îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, de efortul constant pentru 
perfecționarea profesională, sau de 
atitudinea principială în relațiile 
sociale și de familie, de organiza
rea vieții personale în spiritul eti
cii și echității socialiste.

Introducerea în Statutul partidu
lui^ a. ptȚvgderii ca la primirea în 
de partid să semneze un angaja
ment sblemn. prin care se obligă să 
militeze cu întreaga capacitate și 
putere de muncă pentru înfăptuirea 
politicii partidului, să indeplinească 
fără șovăire însărcinările date de 
partid, să respecte in toate împre
jurările Programul și Statutul 
P.C.R.. linia sa politică generală, 
este menită să întărească rolul și 
răspunderea tuturor 
partidului în înfăptuirea 
sale.

Firește că și mai mari 
gențele față de cadre, 
membrii de partid aleși în organe
le conducătoare. Prin crearea, pe 
baza hotărîrii Plenarei C.C. din 19 
decembrie 1974, a comisiilor pe pro
bleme ale C.C. al P.C.R. și ale or
ganelor locale de partid, se asigu
ră un cadru organizatoric superior 
participării la activitatea de partid, 
la îndrumarea, conducerea și con
trolul diferitelor sectoare, a tuturor 
comuniștilor care fac parte din 
organele de conducere, creșterii 
inițiativei și răspunderii fiecăruia 
în înfăptuirea politicii partidului.

Folosirea intensă a tuturor pir- 
ghiilor în măsură să asigure îm
pletirea tot mai strînsă a existen
tei partidului cu viața și activita
tea tuturor celor ce muncesc va a- 
sigura îndeplinirea în cele mai bu
ne condiții a misiunii sale isto
rice de forță conducătoare a so
cietății noastre pe calea socialis
mului și comunismului.

AGENDĂ TURISTICĂ

în valoare a înțelepciunii colective 
a celor ce muncesc, care se afirmă 
ca adevărați coautori ai politicii 
partidului. Și de fapt, tocmai in 
acest fel se asigură ca politica 
partidului să corespundă pe deplin 
intereselor și năzuințelor maselor, 
să fie însușită și aplicată de ele ca 
propria lor politică.

în anii din urmă, dialogul 
masele, realizat prin cele mai 
ferite forme — de Ia vizitele 
lucru și întîlnirile conducerii 
partid cu diferite categorii de
meni ai muncii, pînă la consfătui
rile pe ramuri de activitate etc. — 
s-a afirmat tot ma| mult ca q me- 
todă fundamentală de Cohdiîcefe'rm'dtitilS partidului fiecare membru 
practicată de partidul nostru. Așa 
cum se știe. înseși- documentele 
Congresului au format obiectul u- 
nei dezbateri de o uriașă amploa
re. la care au participat practic în
tregul partid. întregul popor.

în același sens concepe partidul 
și actuala campanie electorală, ca 
un amplu dialog cu poporul asu
pra celor mai potrivite modalități 
de a transpune în viață Directivele 
Congresului, care coincid în timp 
cu perioada viitoarei legislaturi, de 
a asigura înfăptuirea politicii parti
dului, progresul neîntrerupt al so
cietății noastre.

Programul partidului eviden
țiază orientarea spre lărgirea tot 
mai mult a formelor de participa
re a maselor la elaborarea si în
făptuirea politicii generale de con
ducere a societății, atit prin folosi
rea din plin a cadrului institutio
nal ce a fost creat în acest scop, 
cit și prin promovarea metodei or
ganizării periodice a conferințelor 
cu caracter național și local, a con
sfătuirilor pe ramuri de activitate, 
pentru analiza și dezbaterea cu 
specialiștii, cu oamenii muncii ce 
lucrează nemijlocit în domeniile 
respective a tuturor problemelor 
importante ale vieții economice, 
politice, științifice, social-culturale. 
a bunului mers al activității în fie
care sector. încît realmente, 
cum 
Ceaușescu, 
lărgirea 
conduita 
tre“.

Este bine cunoscut că o latură

după 
sublinia tovarășul Nicolae 

consultarea maselor, 
democrației „să devină 
zilnică a activității noas-

Sinaia — cabana „Alpinâ" (cota 1 300) Foto : S. Cristian

ÎN JUDEȚUL BACAU

Noi unități comerciale
în ultima vreme, spațiul desti

nat comerțului de stat din muni
cipiile și orașele județului Bacău 
a crescut cu peste 3 000 mp. Au 
fost construite și date in folosință 
noi complexe comerciale și unități 
de alimentație publică in orașele 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Bacău, 
Moinești, Slănic Moldova. Alte 31 
unități comerciale din localitățile 
respective au fost modernizate și 
reprofilate. Ca urmare a unei bune 
aprovizionări, cele peste 600 uni
tăți comerciale din orașe au des
făcut în anul trecut un volum de 
mărfuri in valoare de 2,1 miliarde 
lei, cu 200 milioane lei mai mult

față de realizările anului 1973. Au 
fost vindute populației cu 10,5 la 
sută mai multe produse alimen
tare, cu 10.3 la sută mai multe 
mărfuri industriale, iar in alimen
tația publică volumul vinzărilor a 
crescut cu 9 la sută față de preve
derile planului. Directorul direcției 
comerciale județene, Pavel Darie, 
ne spunea că pentru acest an se 
prevede o și mai mare creștere a 
rețelei comerciale față de 1974. Vor 
fi construite și date în folosință 
un modern magazin universal la 
Bacău, complexe comerciale în 
cartierele Cremenea și Nufărul din 
același oraș, unități de alimentație 
publică in municipiul Gheorghe

Gheorghiu-Dej și orașul Comănești 
etc. în total vor fi date în folo
sință magazine in suprafață de 
circa 18 000 . mp. Tot de la direcția 
comercială am reținut că odată cu 
dezvoltarea rețelei crește și volu
mul mărfurilor desfăcute către 
populație. Pentru anul 1975 se pre
vede un spor de 186 milioane lei 
față de realizările anului trecut. 
Vor fi vindute cu 31 la sută mai 
multe confecții, cu 37 la sută mai 
multă mobilă, cu 36 la sută mai 
multe televizoare și altele.

Gheorglie BALTA 
corespondentul „Scînteii"

membrilor 
politicii

sînt exi- 
față de

Ada GREGORIAN
J

0 IN STAȚIUNILE DE ODIHNA ȘI DE TRATAMENT. De la dis
peceratul Ministerului Turismului sintem informați că pentru perioada 
următoare (15 ianuarie—1 aprilie) stațiunile de odihnă și tratament 
dispun de locuri libere pentru a satisface toate solicitările. Iată citeva 
adrese utile : Sinaia, Bușteni, Predeal, Eforie-Nord, Vatra Dprngi, 
Moneasa, Țușnad, Slănic-Moldjiva, Săcelu-Gorj, Păltiniș, Covasnă (p a.

e PRIMA PISCINA MONTANA ACOPERITA. în stațiunea mon
tană internațională Poiana Brașov se va da în folosință în acest an 
— odată cu terminarea construcției hotelului „Vulturul" (228 locuri) — 
prima piscină montană acoperită. Termenul de dare în folosință : tri
mestrul IV 1975.

o BUȘTENI-BABELE CU TELECABINA. Organizatorii turismului 
vor oferi anul acesta iubitorilor de drumeții montane — în trimestrul 
IV (constructorii s-au angajat să reducă acest, termen) — o sur
priză plăcută : darea în folosință a telecabinei,’ care va permite es
caladarea în mai puțin de un sfert de oră a distanței dintre stațiunea 
Bușteni și binecunoscuta cabană Babele.

o DE 5 ORI „BINE AȚI VENIT !“. în cinci orașe ale țării (Arad, 
Suceava, Pitești, Piatra Neamț și Giurgiu) se vor construi anul 
acesta noi hoteluri, cu o capacitate totală de 1 300 locuri. Toate cele 
5 hoteluri sint prevăzute a fi date în folosință pentru sezonul estival.

CITITORII SESIZEAZĂ
0 CINE ÎNCURCA DRUMUL MĂRFURILOR DE LA PRODUCĂTOR 

LA CONSUMATOR ? „In cartierul Dunărea, in care locuiesc — ne 
scrie Gh. Chirilă din Galați, bl. R 5, ap. 39 — după ce numărul unită
ților comerciale este insuficient (un singur complex pentru aproape 
35 000 de locuitori), nici aprovizionarea magazinelor existente nu se 
face în mod corespunzător. Pentru cele mai multe mărfuri de cerere 
curentă trebuie să mergem în centrul orașului, la noi în cartier ne- 
putînd să le găsești (in special produse lactate și de panificație)". Ce 
au de zis organele comerciale locale despre o asemenea repartizare a 
mărfurilor ?

0 GROAPA DIN PETROȘANI. „Și la noi, in Petroșani, în dreptul 
cantonului C.F.R. 80 există o groapă (care este pe punctul de a deveni 
la fel de proverbială ca și aceea de la Giurgiu), ne scrie Emeric Mun
tean din Petroșani, str. 9 Mai, bl. II, ap. 7. Am sesizat și în scris pri
măria locală (numărul de înregistrare al scrisorii predate la primărie 
este 4 105/1974), dar nici răspuns nu am primit și nici măsuri nu 
s-au luat. Poate dă consiliul popular județean o mină de ajutor pri
măriei locale pentru rezolvarea problemei" — își încheie scrisoarea 
cititorul nostru. Sperăm și noi.

EXPRESII ALE GRIJII
SĂNĂTATEA OAMENILOR MUNCII

Printre multiplele manifestări ale 
grijii pentru om, pentru satisfacerea 
nevoilor sale materiale și spirituale 
se numără și preocuparea sindicate
lor pentru organizarea trimiterilor 
la tratament balnear și odihnă a oa
menilor muncii.

De mai mulți ani încoace crește 
mereu numărul acelora care benefi
ciază de bilete de tratament sau 
odihnă prin sindicate. Astfel, de la 
circa 109 mii de persoane în 1950 și 
384 mii în 1970, numărul acestora a 
ajuns la aproape o jumătate de mi
lion in anul care a trecut și va de
păși 520 de mii în acest an. In pre
zent, U.G.S.R. dispune de un nu
măr de zece complexe cu un total 
de zece mii de locuri, din care peste 
5 000 în complexe sanatoriale mo
derne, ca cele de la Felix, Hercu- 
lane, Sîngeorz, Căciulata, Slănic, A- 
mara și tabăra de la Năvodari.

Alte cinci complexe, însumînd a- 
proximativ 3 000 de locuri, sint în 
curs de realizare. Unele dintre aces
tea reprezintă extinderi ale unor 
capacități existente (Felix, Hercu- 
lane, Eforie-Nord), celelalte sint u- 
nități noi — Olănești și Covasna — 
în stațiuni bine cunoscute pentru fac
torii lor de tratament balneoclima- 
tic. Pentru cincinalul următor s-a 
prevăzut construirea a încă 9 com
plexe sanatoriale cu 4 800 de locuri.

Ponderea celor trimiși prin sindi
cate, găzduiți și tratați in unitățile 
proprii va continua să crească.

Există în paralel și o preocupare 
continuă pentru îmbunătățirea func
ționalității capacităților existente 
prin executarea unor amenajări și 
dotări ce vor fi realizate în cea mai 
mare parte încă în cursul acestui

an : construirea unui ștrand termal 
la Felix, lărgirea și completarea ba
zei de tratament de la Căciulata, a- 
menajarea lacului Amara, construi
rea unei cantine-restaurant la Efo
rie-Nord, dotarea cu gospodării-a- 
nexă a complexelor de la Sîngeorz, 
Herculane și Amara. Noile construc
ții, amenajările și dotările solicită 
un efort financiar mare, de circa 600

Preocupări ale sindicatelor 

privind organizarea 

trimiterilor la tratament 

balnear și odihnă

milioane lei, care sint suportate în 
întregime de bugetul sindicatelor.

An de an, odată cu sporirea nu
mărului celor trimiși la odihnă, 
crește și ponderea acelora care vor 
face tratamente. în acest an. peste 
300 mii de oameni ai muncii vor 
urma tratamente pentru afecțiuni 
reumatismale. digestive, cardiovas
culare, pulmonare, ginecologice etc.; 
circa o sută de mii se vor 
odihni la munte, iar peste 120 
de mii vor pleca la mare. Este ca
zul să arătăm că. pentru acoperirea 
tuturor cheltuielilor pe care le im
plică aceste trimiteri, se pun la dis
poziție circa 400 milioane lei anual, 
fiind cunoscut că cea mai mare par
te a biletelor de trimitere prin sin

dicate se dau la prețuri reduse, în 
funcție de nivelul retribuției bene
ficiarului. Deci se impune de la 
sine ca aceste bilete să fie cit mai 
bine gospodărite. Or, in anul trecut, 
au fost cazuri că unele bilete, adică 
posibilități de odihnă și tratament, au 
fost pierdute din cauză că nu s-au 
găsit din timp... beneficiarii 1 S-au 
luat însă măsuri ca in acest an să se 
urmărească cu mai multă grijă tran
sferurile de bilete între secțiile ace
leiași unități, între unități sau între
prinderi și chiar între județe, pen
tru ca de efortul material ce se face 
în folosul oamenilor muncii să se 
beneficieze integral.

Pentru extinderea și perfecționa
rea serviciilor in cadrul complexelor 
proprii se preconizează în acest an 
măsuri pe multiple planuri. Astfel, 
se va acorda o atenție sporită îm
bunătățirii și diversificării regimu
rilor dietetice, conform prescripții
lor medicale și necesităților fiziolo
gice. în ce privește folosirea timpu
lui liber, se va extinde și generali
za inițiativa pornită anul trecut de 
a se organiza excursii cu mijloa
ce auto proprii. Alcătuirea progra
melor culturale se va face pe baza 
propunerilor celor aflați la odihnă.

Din cele citeva date culese putem 
trage concluzia că în acest an sin
dicatele depun un efort și mai mare 
pentru buna organizare a trimiteri
lor la tratament balnear și odihnă, 
pentru ca toți beneficiarii acestora 
să se bucure de condițiile create, să 
le folosească din plin pentru ocro
tirea sănătății, pentru refacerea po
tențialului lor de muncă.

Al. PLAIEȘU

Un apel 
la telefoane

1 Gherghina Culeci din comuna 
Stoilești (Vilcea) a încercat, dis
perată, să anunțe maternitatea

I din Rm. Vilce^" că o vecină, a- 
I flata în -stare gravă, necesita 

ajutor "ufgehf din partea unui 
medic de specialitate. Timp de 
două ore, noaptea, a tot încer
cat să obțină legătura cu cen
trala telefonică din comuna în-

I vecinată, Galicea, dar telefo- 
I nista de serviciu n-a catadicsit 

să răspundă. Abia în zorii zilei 
a reușit să alerteze maternita
tea. întrucit a devenit un obicei 
ca tonul centralelor telefonice 
comunale vilcene să aibă... toa- 

I ne, bine-ar fi ca Direcția jude- 
I țeană de resort să lanseze pe fir 

un... apel la disciplină.

Sacul 
cu bucluc

Maria Colompir din Arad a 
plecat de acasă cu un sac in 
mină, ca și cind ar fi avut de 
făcut niscai cumpărături volu
minoase. Ajungind insă in drep
tul imobilului din strada Virful 
cu Dor nr. 26 și văzind poarta 
deschisă, a intrat înăuntru și a 
început „treaba". Timp prea 
mult de „operat" n-a avut. A 
inșfăcat la iuțeală o haină din 
piele și a virit-o în sac. Sur
prinsă de stăpinul casei și al 
hainei, M. C. a fost predată or
ganelor de miliție, unde i s-au 
intocmit actele necesare pentru 
a șaptea condamnare. Cele șase 
anterioare au totalizat 15 ani. Și 
tot din cauza... sacului.

Adormiți pe 
linia ferată

Vasile Găină și Vilă Husău, 
lucrători în stația C.F.R. Săcă- 
laz, județul Timiș, nu s-au lăsat 
pînă nu i-au golit damigeana 
unui consătean. Intr-un tîrziu, 
cei doi au plecat spre casă. Ca 
să nu încurce cărările, au luat-o 
pe calea 
dat, deși 
mai bine 
pe calea 
șine, să
odihnit și au adormit. Cind și-a 
făcut apariția trenul de persoa
ne Jimbolia—Timișoara, numai 
unul dintre ei, Vilă Husău, a 
reușit să se trezească. Celălalt 
n-a mai putut fi salvat.

ferată. La un moment 
cei doi ceferiști știau 
ca alții cum se merge 
ferată, s-au oprit între 
se odihnească. S-au

Vînătorească
i masive 

luni se 
din zona 

vinăto- 
pornit pe 

făcut.

In urma unor căderi 
de zăpadă, o haită de 
abătuse spre așezările 
Băilor Borșa. Alertați, 
rit maramureșeni au ; 
urmele lor. Dar. ca un 
cumetrii lupi scăpau mereu din 
bătaia puștii. Vrind parcă să le 
facă in ciudă, șoferul Emil Sin- 
tejudean a răpus Un lup cit un 
vitei. Transportind minereu de la 
mina Toroioaga, lupul ii sărise, 
dintre nămeți, drept in fata 
mașinii. O mișcare de maestru 
din volan si— Si a apărut cu 
el, cocoțat pe capota camionu
lui, să-l vadă toti vînătorii...

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondențiloi 
„Scintell"
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întreprinderea de im Roman

Către toate întreprinderile 
de prelucrări metalurgice

însuflețiți de istoricele documente adoptate de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român, de entuziasmul cu care 
muncește întregul popor pentru realizarea înainte de termen a 
planului cincinal, colectivul de muncitori, ingineri, tehnicieni și 
economiști de la întreprinderea de țevi Roman, valorificînd su
perior rezervele și posibilitățile de care dispune, cheamă la în
trecere pe anul 1975 colectivele tuturor întreprinderilor de pre
lucrări metalurgice, angajîndu-se să realizeze următoarele obiec
tive :

— Depășirea sarcinilor de plan
• la producția globală cu 50 milioane lei
• la producția-marfă cu 45 milioane lei
• la producția de țevi cu 10 000 tone ®

— Creșterea nivelului calitativ al producției, reflectat în reali
zarea a 1 500 tone țevi de calitatea I peste prevederile planului 
privind calitatea.

— Depășirea planului de export cu produse In valoare de 25 
milioane lei valută.

— Realizarea unei economii de 1 000 tone metal, prin redu
cerea consumurilor planificate.

— Reducerea consumurilor planificate de energie electrică cu 
1,5 kWh și cu 0,5 kg combustibil convențional pe tona de pro
duse finite.

— Depășirea planului de beneficii cu 10 milioane lei.
— îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpului de lucru, 

astfel ca acesta să ajungă la 97 la sută.
— Asimilarea a 3 mărci de oțel in cel puțin 30 de noi tipo- 

dimensiuni de țevi.
— Creșterea indicelui de utilizare a laminoarelor prin redu

cerea opririlor cu 93 ore. ajungind la un indice de exploatare 
extensivă de 82 Ia sută la laminorul I și 80 la sută la lamino
rul II.

— Depășirea planului de autoutilare cu 6 la sută.
Pentru realizarea acestor obiective vom lua măsuri de îmbu

nătățire a organizării producției și a muncii, valorificind in fie
care secție cei puțin două studii de organizare științifică ; vom 
îmbunătăți condițiile de viață și de muncă ale personalului an
gajat.

Mobilizat de Istoricele documente ale Congresului al XI-lea 
al Partidului Comunist Român, colectivul de oameni ai muncii 
din întreprinderea noastră va folosi întreaga capacitate și pu
tere de muncă pentru realizarea actualului plan cincinal cu cinci 
luni mai devreme.

Secretarul comitetului 
de partid,
Nicolae BURTOI
Președintele comitetului 
sindicatului,
Mihai HALAC

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Vasile SAV
Secretarul comitetului 
U.T.C..
Virgil BUTNARU

Institutul de cercetări 
metalurgice București

Către toate unitățile de cercetare
din țară

Angajați în efortul comun al întregului popor de a traduce 
în viață istoricele hotăriri ale Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, în vederea realizării obiectivelor din planul pe 
1975 înainte de termen și pregătirii viitorului cincinal — cincina
lul revoluției tehnicd-științifice in România — lucrătorii din 
Institutul de cercetări metalurgice se angajează să-și sporească 
în anul 1975 contribuția la introducerea progresului tehnico-știin- 
țific în industrie, prin mobilizarea tuturor capacităților creatoare, 
prin intensificarea eforturilor întregului colectiv.

Insușindu-și în întregime hotăririle de partid și de stat, in
dicațiile date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, la prima Conferință națională a 
cadrelor din cercetare și proiectare, hotărîți să contribuie plenar 
la realizarea importantelor sarcini ce revin cercetării științifice 
pentru dezvoltarea în ritm susținut a întregii economii naționale, 
lucrătorii Institutului de cercetări metalurgice se angajează :

1. Să participe activ la modernizarea producției și realizarea 
unor noi sortimente de produse prin elaborarea a 20 tehnologii 
noi și perfecționarea a două tehnologii existente privind elabora
rea fontei și oțelului, laminarea și tratamentul termic al produ
selor siderurgice, precum și fabricarea materialelor refractare. La 
elaborarea acestor tehnologii se va reduce durata de cercetare cu 
12 000 ore, iar aplicarea lor in producție va duce Ia realizarea 
de produse noi în valoare de 687 milioane lei pe an, o reducere 
a importului cu 90 milioane lei valută pe an și o valorificare su
perioară a metalului.

I
2. Să contribuie împreună cu cadrele din producție, proiectare 

ți învățămint la intensificarea utilizării în metalurgie a resurse
lor de materii prime indigene, prin elaborarea a 2 tehnologii în 
industria feroaliajelor și a produselor refractare,’care, prin valori
ficare, vor duce la realizarea unei producții in valoare de 68 mi

lioane lei anual, renunțindu-se, totodată, la importul de licență 
de fabricație.

3. In vederea reducerii importurilor de materii prime și pro
duse metalurgice cu 163 milioane lei valută pe an, să elaboreze 
9 tehnologii de fabricație pentru produse plate și profile din oțe
luri aliate și să efectueze cercetări de creștere a participației căr
bunilor românești pînă la 70 la sută la fabricarea cocsului.

4. Să realizeze economii anuale de 55 000 tone combustibil 
convențional prin stabilirea documentațiilor de valorificare mai 
eficientă a resurselor de energie in industria siderurgică, de îm
bunătățire ă bilanțurilor energetice ale cuptoarelor de încălzire 
și tratament termic din metalurgie, introducerea a 10 tipuri de 
arzătoare de mare eficiență și intensificarea transferului de căl
dură.

5. Să acționeze împreună cu specialiștii din metalurgic la re
ducerea prețului de cost cu 52 milioane lei pe an prin aplicarea 
a 4 tehnologii perfecționate de elaborare ș! turnare a oțelurilor și 
prin întocmirea documentațiilor privind modelarea matematică a 
programării producției in sectoarele de elaborare și laminare a 
oțelurilor.

6. Să contribuie la obținerea unei producții suplimentare de 
135 milioane lei pe an prin :

— perfecționarea unor tehnologii de fabricație pentru produ
se din oțeluri, aliaje neferoase, piese sinterizate și materiale re
fractare ;

— utilizarea Integrală a capacității de rezistență a oțelurilor 
utilizate în termocentrale ca urmare a cercetărilor proprii.

7. Realizarea in anul 1975 in stațiile-pilot ale institutului a 
unei microproducții in valoare de 17 milioane Iei, reprezentînd 
produse metalurgice din oțeluri, aliaje neferoase speciale și pul
beri sinterizate, prin care se va reduce importul produselor res
pective cu 10 milioane lei valută.

8. Utilizarea eficientă a potențialului de producție și cercetare 
prin extinderea desfășurării activității în schimburile 2 ți 3 in 
stațiile-pilot și la utilajele de cercetare complexe de mare efici
ență.

însuflețiți de înaltele idealuri etice ale socialismului și animați 
de complexitatea și măreția sarcinilor ce stau în fața activității de 
cercetare și dezvoltare tehnologică, lucrătorii institutului își vor 
perfecționa stilul și metodele de muncă, axindu-și activitatea pe 
cerințele actuale și de perspectivă ale dezvoltării economice și 
pe elaborarea unor soluții noi, eficiente, pentru dezvoltarea me
talurgiei românești. In acest scop vom îmbunătăți pregătirea ști
ințifică și tehnică a colectivului de muncă, militînd pentru dez
voltarea atitudinii de înaltă responsabilitate cetățenească, astfel 
ca fiecare lucrător din cercetare să fie un exemplu de conduită 
etică și social-politică, să participe activ și creator la ridicarea pa 
o treaptă superioară a cercetării științifice românești in domeniul 
metalurgiei.

Institutul de cercetări metalurgice cheamă toate institutele de 
cercetare din țară să-și mobilizeze resursele creatoare de care 
dispun pentru elaborarea de soluții menite să contribuie la utili
zarea superioară a resurselor de materii prime și energie, mo
dernizarea tehnologiilor, ridicarea parametrilor calitativi ai pro
duselor, creșterea productivității muncii și reducerea prețului de 
cost — sporind astfel aportul cercetării științifice la rezolvarea 
problemelor majore actuale și de perspectivă ale activității eco- 
nomico-sociale, la făurirea societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României spre comunism.

Secretarul comitetului 
de partid,
dr. ing. Constantin 
IONESCU

Președintele consiliului 
științific,
dr. ing. Iancu 
DRAGAN

Președintele comitetului 
sindicatului,.
Aron STĂNCULESCU

Secretarul comitetului
U.T.C.,
ing. Alexandru
MANOLESCU

întreprinderea de postav
Buhusi

Către toate întreprinderile 
din industria textilă

Colectivul de muncitori, ingineri și tehnicieni al întreprinderii 
de postav Buhuși, animat de hotărirea de a transpune în fapt 
angajamentele asumate in cinstea Congresului al XI-lea al parti
dului. condus de organizația de partid și cu sprijinul organiza
țiilor de sindicat și U.T.C., a obținut importante succese in reali
zarea sarcinilor de plan pe anul 1974.

In lumina istoricelor ■ hotăriri ale celui de-al XI-lea Congres 
al partidului, însuflețit de dorința fierbinte de a acționa cu 
înaltă responsabilitate pentru transpunerea lor în practică, pu
ternic mobilizat de chemarea secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a realiza cincinalul înainte de 
termen, de a contribui la ridicarea patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, colectivul întreprinderii de postav Buhuși 
adresează tuturor unităților din industria textilă chemarea Ia în
trecerea socialistă pentru realizarea și depășirea planului de stat 
pe anul 1975, propunîndu-și următoarele obiective :

— Realizarea unei producții globale industriale suplimentare 
in valoare de 21) milioane lei și a unei producții-marfă de 15 mi
lioane lei.

— Depășirea producției fizice planificate cu 50 tone fire piep
tănate și cardate.

— Livrarea suplimentară pentru export a unei producții în va
loare de un milion lei valută.

— Prin aplicarea inițiativei „Mai multe produse finite din 

aceeași cantitate de materie primă", se vor economisi 50 tone ma
terii prime, din care se vor realiza 125 000 mp țesături.

— Economisirea a 200 tone combustibil convențional.
— Prin gospodărirea mai bună a materiilor prime «1 mate

rialelor. reducerea normelor de consum și diminuarea cheltuie
lilor de fabricație se vor obține beneficii suplimentare de 2 mi
lioane lei.

Aplicînd In continuare valoroasa inițiativă a propriilor textl- 
liști. „Calitatea producției — o problemă de demnitate și patrio
tism", îmbrățișată cu căldură de toate colectivele de muncă ale 
industriei textile In vederea îmbunătățirii calității produselor șl 
diversificării lor. se vor lua măsuri pentru :

— îmbunătățirea colecției de produse a întreprinderii cu peste 
200 desene și poziții coloristice noi. în afara prevederilor pla
nului ;

— folosirea in mai mare măsură a fibrelor chimice indigene 
pentru țesături, utilizindu-se în plus, fată de anul trecut. 250 tone 
melană și 350 tone poliester ;

— utilizarea în plus, față de anul 1974, a peste 200 tone de
șeuri textile, gsigurindu-se, totodată, o valorificare superioară a 
acestora prin aplicarea de tehnologii noi în procesul de efilo- 
șare cu mașini realizate prin autoutilare :

— folosirea finisajului mecanic al firului prin prelucrarea lui 
cu ajutorul curătitoarelor electronice, in scopul îmbunătățirii ca
lității firelor și țesăturilor.

Se vor califica 250 muncitori și se va asigura perfecționarea 
pregătirii profesionale pentru 1 450 angajați.

Sub conducerea comitetului de partid, colectivul de muncă al 
întreprinderii de postav Buhuși se angajează să muncească cu 
elan sporit pentru realizarea exemplară a angajamentelor, adu- 
cindu-și astfel contribuția la făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate in scumpa noastră patrie, convins fiind că 
această chemare va găsi un larg ecou în rîndurile unităților in
dustriei textile.

Secretarul comitetului 
de partid,
Elena FLOAREȘ

Președintele comitetului 
oamenilor muncii,
Vasiliu TIȚ

Președintele comitetului 
sindicatului,
Ecaterlna RAGALIE

Secretarul comitetului
U.T.C.,
Maria BÎRCA

întreprinderea
„Electromagnetica11 București

Către toate întreprinderile 
industriale de electronică 

și automatizări
Colectivul de muncă al întreprinderii „Electromagnetica", însu

flețit de istoricele documente adoptate de cel de-al XI-lea Congres 
al Partidului Comunist Român, hotărît să aducă o contribuție tot 
mai mare la înfăptuirea angajamentului asumat de organizația de 
partid a municipiului București de a realiza actualul plan cincinal 
in patru ani și jumătate, cheamă la întrecerea socialistă pe_ anul 
1975 toate întreprinderile din ramura electronică și automatizări, pe 
baza următoarelor obiective :

1. In domeniul producției
— depășirea pianului la producția globală cu 32 milioane Iei ;
— depășirea planului Ia producția-marfă cu 15 milioane Iei ;
— depășirea planului la export cu 5 Ia sută ;
— utilizarea mai bună a suprafețelor de producție existente, 

pentru a obține o producție suplimentară pe mp mai mare cu 2,2 
Ia sută ;

— realizarea de produse noi și reproiectate, cu performante îm
bunătățite, in proporție de 80 la sută din volumul total al produc
ției.

2. In domeniul tehnicii noi
— asimilarea peste prevederile planului a unui număr de 10 

produse ;
— proiectarea, executarea și punerea in funcțiune a 10 linii 

tehnologice și mașini agregat și realizarea pe această cale a unor 
economii in valoare de 1 800 000 lei valută ;

— mărirea cu 10 Ia sută față de anul 1974 a gradului de mecani
zare și automatizare al producției ;

— introducerea ș.i extinderea unui număr de 12 tehnologii și 
procedee tehnologice noi care să conducă la realizarea unor eco
nomii în valoare de 9 milioane Iei.

3. In domeniul economico-financiar
— reducerea cheltuielilor materiale planificate la 1 000 Iei pro- 

ducție-marfă cu 2 lei ;
— realizarea unor beneficii peste plan in valoare de 3 milioane 

Iei ;
— obținerea unor economii de 125 tone metal față de consumul 

normat ;
— reducerea consumului planificat de energie electrică cu 2,3 

milioane kWh ;
— reducerea consumului de combustibil cu 540 tcc.
4. In domeniul social

— construirea unei cantine de 600 locuri ;
— construirea unui local de școală profesională și liceu Indus

trial pentru 1 440 elevi și a unui internat cu 300 locuri ;

— calificarea a 2 000 muncitori prin școli profesionale, ucenicie 
la locul de muncă, cursuri de scurtă durată și liceu industrial ;

— perfecționarea pregătirii profesionale a unui număr de peste 
2 200 muncitori și a personalului TESA.

Sub conducerea organizației de partid, comitetul oamenilor 
muncii, comitetul sindicatului și comitetul U.T.C. vor desfășura o 
Intensă muncă educativă pentru formarea și dezvoltarea conștiin
ței socialiste a oamenilor muncii in spiritul principiilor și norme
lor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste și 
pentru mobilizarea întregului colectiv la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor și angajamentelor asumate de întreprinderea noastră.

Sîntem convinși că. prin mobilizarea tuturor energiilor și capa
cităților lucrătorilor din întreprinderile industriale electronice și 
pentru automatizări, vom realiza și depăși angajamentul de a în
făptui cincinalul in patru ani și jumătate, vom da viață Programu
lui Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

Secretarul comitetului 
de partid,
Gh. MATEESCU

Președintele comitetului 
sindicatului,
Gh. HAPAIANU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. N. DRAGOMIR
Secretarul comitetului 
U.T.C.,
C. POTINCU

întreprinderea de transporturi 
auto Moara

Către toate întreprinderile 
de transporturi auto

însuflețiți de istoricele documente adoptate de cel de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., exprimindu-ne adeziunea deplină față de poli
tica internă și internațională a statului nostru, dragostea nemăr
ginită față de partid și secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, colectivul de oameni ai muncii din cadrul întreprin
derii de transporturi auto Timișoara, in dorința fierbinte de a 
contribui din plin la realizarea cincinalului înainte de termen, 
la dezvoltarea economiei naționale, cheamă la întrecere socialistă 
pe anul 1975 toate întreprinderile de transporturi auto, cu urmă
toarele angajamente :

1. Depășirea cu 2,6 la sută a planului de mărfuri expediate, re- 
prezentind 400 mii tone, prin extinderea mecanizării operațiunilor 
de incărcare-descărcare și reducerea timpului de staționare a mij
loacelor de transport la aceste operații.

2. Depășirea planului la indicatorul venituri cu 6,3 la sută, re
prezentînd 12,7 milioane lei, prin creșterea coeficientului de uti
lizare a parcului cu 1 la sută, a coeficientului de utilizare a capa
cității cu 2 la sută și a parcursului mediu zilnic cu 2 la sută.

3. Depășirea planului la călătorl/km cu 3,2 Ia sută, reprezen
tînd 17 milioane călători/km, prin : creșterea coeficientului de u- 
tilizare a parcului cu 0,5 la sută și a parcursului mediu zilnic cu 3 
la sută.

4. Depășirea productivității muncii planificate cu 5,5 la sută,
reprezentînd 4 530 lei pe o persoană angajată, prin : sporirea in
dicelui de folosire a timpului de muncă al angajaților la 98 la 
sută, întărirea disciplinei în rîndul angajaților și ridicarea cali
ficării întregului personal. ■ ■, '.ir..

5. Reducerea cheltuielilor materiale de producție și adminis- 
trativ-gospodărești cu 0,8 la sută, realizindu-se pe această cale 
2 milioane lei economii, prin :

— Reducerea consumului de carburanți-lubriflanți cu 500 000 1 
benzină și 300 000 1 motorină ;

— economisirea a 320 bucăți anvelope, prin depășirea normei 
de rulaj planificate cu 3,4 la sută ;

— reducerea consumului de energie electrică cu 10 la sută 
față de plan, reprezentînd o economie de 94 mii kWh ; reducerea 
consumului de apă potabilă și industrială cu 20 000 mc ; reduce
rea cheltuielilor de reparații cu 200 mii lei, prin introducerea teh
nologiilor moderne de îmbunătățire a calității întreținerii și a re
parațiilor și' extinderea metodei schimburilor de agregate.

6. Depășirea planului de beneficii cu 2,5 milioane Iei.
Angajamentele pe care ni le asumăm vor constitui o preocu

pare permanentă și de înaltă răspundere a întregului nostru co
lectiv pentru continua îmbunătățire a calității prestațiilor de că
lători și mărfuri, prin executarea transporturilor în depline con
diții de siguranță și eliminarea evenimentelor rutiere și a acciden
telor de muncă.

Ne exprimăm convingerea că toți lucrătorii din transporturi 
vor răspunde cu entuziasm chemării la întrecere și vor depune 
eforturi susținute pentru realizarea cincinalului înainte de ter
men, demonstrînd prin fapte atașamentul și devotamentul față 
de conducerea partidului și statului, față de secretarul general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărirea neclintită de a înfăptui 
obiectivele trasate de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Secretarul biroului Președintele comitetului
organizației de bazâ P.C.R. oamenilor muncii,
Gheorghe Ing. Gheorghe GELCA
CALUGARU

Secretarul comitetului 
Președintele comitetului U.T.C.,
sindicatului, Mihal BADEȚ
Maxim VASILOV

Cu prilejul vizitei de lucru efectuate la cooperativele agricole 
Scornicești și Izbiceni din județul Olt, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat să se organizeze loturi de 50—100 hectare de pe care să se 
obțină 15 000—20 000 kg porumb știuleți la hectar. Animați de în
demnul secretarului general al partidului, cooperatorii din Izbiceni 
au lansat — după cum se știe — chemarea la întrecere către în
treaga țărănime cooperatistă din țară. în angajamentul luat, ei au 
prevăzut să obțină producții de 16 000 kg porumb știuleți la hectar 
pe o suprafață de 150 hectare, 12 000 kg porumb știuleți de pe 1 050 
hectare, 60 000 kg sfeclă pe o suprafață de 275 hectare.

Cum este și firesc, această chemare 
a avut un puternic ecou in toate coo
perativele agricole din județul Olt, 
in cooperative din întreaga țară. In 
adunări generale, cooperatorii au ana
lizat posibilitățile de care dispun 
pentru a obține producții superioare.

Din centralizarea angajamentelor 
luate rezultă că. in acest an, coope
rativele agricole din județul Olt 
vor realiza, pe o suprafață de 4 600 
ha, o recoltă medie de 15 000 kg 
porumb știuleți la hectar, Iar pe 
18 400 hectare — 12 000 kg la hectar. 
De asemenea, s-a prevăzut realiza
rea unor sporuri importante de pro
ducție la grîu, sfeclă de zahăr, floa- 
rea-soarelui, legume, fructe, precum 
|i în zootehnie.

Angajamentele asumate au la bază 
rezervele de care dispune agricultura 
județului, sînt o reflectare a voinței 
miilor de oameni ai muncii, a specia
liștilor de a munci mai bine pentru a 
ridica nivelul producțiilor. Expresia 
acestei decizii se oglindește în spiri
tul, in preocuparea gospodărească, in 
măsurile luate ca prevederile cu
prinse în angajamente să fie îndepli
nite.

După cum ne-a relevat tov. Ion 
Savu, secretar al comitetului județean 
de partid, acum întreaga muncă poli
tică și organizatorică desfășurată la 
sate este axată pe înfăptuirea preve
derilor cuprinse în programele de mă
suri care însoțesc angajamentele, 
în mod deosebit, organizațiile de 
partid acționează pentru a menține 
mereu vie flacăra întrecerii, astfel 
Incit oamenii să se simtă permanent 

mobilizați pentru îndeplinirea angaja
mentelor. Ele constituie un cuvînt de 
onoare, care trebuie respectat.

In această privință, Comitetul jude

Cum muncesc în zilele de iurnu 
cooperutorii din județul Olt

țean de partid Olt are o bogată expe
riență. Și în trecut, oamenii muncii 
din agricultura județului și-au asumat 
asemenea responsabilități, pe care 
le-au îndeplinit apoi cu cinste. In 1972 
locuitorii comunei Stoicănești au che
mat la întrecere toate comunele și 
satele din țară, iar în 1974 coopera
torii din Scornicești au adresat o 
chemare tuturor cooperativelor agri
cole. întrecerea a fost câștigată de 
cei care au lansat-o. Anul trecut, 
cooperatorii din Scornicești au li
vrat, peste plan, la fondul de 
stat 3 200 tone cereale. 500 tone 
legume și cantități însemnate de car
ne și lapte. Nu este mai puțin ade
vărat că, in unele cooperative agri

cole, angajamentele asumate nu au 
fost îndeplinite, deoarece nu au 
fost urmate de măsuri politice, orga
nizatorice și tehnice concrete. Tră- 
gînd învățămintele ce se cuvin, bi
roul comitetului județean de partid a 
organizat ședințe de analiză în fie
care cooperativă agricolă, la care 
au participat secretarii organiza
țiilor de partid, primarul comunei, 
președintele unității respective, spe
cialiști etc. Ca urmare a acestor dez
bateri serioase, amănunțite, acum se 
știe precis ce trebuie întreprins, ce 
probleme sint de rezolvat și cum tre
buie acționat. in ce direcție tre
buie concentrată munca politică.

Ce se face în aceste zile de iarnă 
pentru ca prevederile cuprinse in an
gajamente să prindă viață ? în ju
deț se desfășoară ample lucrări de 
îmbunătățiri funciare. în cimpiile 
Cărbunarului. Scorniceștiului și Bo- 
ianului se amenajează lacuri de acu
mulare. Irigarea terenurilor din a- 
ceste zone nordice ale județului va da 
posibilitatea să fie puse în valoare 
păminturi care pînă acum au rodit 
destul de puțin. în multe coopera
tive agricole. între care Cezieni. 
Priseaca. Izvoarele, Dobrosloveni, 
Stoicănești, Izbiceni. Spineni etc., 
sute și sute de țărani cooperatori 
participă zilnic la ridicarea unor ba
raje pentru formarea lacurilor de a

cumulare, la amenajarea canalelor de 
Irigații. Suprafața irigabilă va creș
te in anul 1975 cu 11 000 hectare.

Am aflat că in toate comunele ju
dețului se desfășoară o activitate in
tensă pentru pregătirea în condiții 
optime a campaniei agricole de pri
măvară. între lucrările ce se efectu
ează in această perioadă, un loc 
principal ocupă fertilizarea. în nu
meroase unități, intre care Rotunda, 
Ștefan cel Mare, Ianca, Seaca, Crîm- 
poia, Stoicănești și altele, s-au trans
portat și administrat între 1 000 și 
5 000 tone gunoi de grajd, acțiunea 
fiind în plină desfășurare. Pină în 
prezent s-au fertilizat, cu 60 000 tone 

de gunoi de grajd, 2 500 hectare, iar 
cu îngrășăminte chimice — 5 688 hec
tare de păioase. Totodată, in zona de 
nord, pe soluri podzolice, pentru co
rectarea acidității, se administrează 
amendamente. La Scornicești. de e- 
xemplu. au fost aduse pină acum și 
administrate 1 200 tone.

La rindul lor, mecanizatorii se o- 
cupă îndeaproape de repararea trac
toarelor și mașinilor agricole, astfel 
incit in campania de primăvară fie
care cultură să fie insămînțată la vre
me. în stațiunile pentru mecanizare 
au fost reparate peste 1 000 tractoare. 
200 mașini de administrat îngrășă
minte din 221 existente, aproape 500 
cultivatoare, 800 grape cu discuri etc., 

lucrările fiind mai avansate în sta
țiunile Olari, Vișina, Vlaici, Corabia, 
Strejești și Movileai.

Indiscutabil, realizarea obiective
lor prevăzute în angajamentele 
luate este hotărîtă de oameni, de 
capacitatea lor de a duce la îndepli
nire măsurile stabilite. La indicația 
comitetului județean de partid, întrea
ga muncă de propagandă și agitație 
la sate este axată pe cunoașterea a- 
mănunțită a nivelurilor de producție 
la care trebuie să se ajungă, cit și a 
modalităților de înfăptuire. Se urmă
rește ca fiecare să știe ce are de fă
cut, să posede cunoștințele profesio
nale necesare care să-i permită să 
muncească mai bine. Cursurile invă- 
tămîntului agrozootehnic care, spre 
deosebire de ceilalți ani, au un carac
ter mult mai concret, dezbat acele 
teme ce interesează cel mai mult rea
lizarea producțiilor record prevăzute 
a se obține.

în acest context, mai sînt însă și 
destule neajunsuri, determinate de 
faptul că nu peste tot consiliile de 
conducere ale cooperativelor și orga
nizațiile de partid au înțeles necesi
tatea de a se acționa încă de pe 
acum pentru aplicarea măsurilor sta
bilite. Unii mai consideră că iarna 
este un anotimp în care sînt mai pu
ține de făcut. Constatînd aceste nea
junsuri, biroul comitetului județean 
de partid a indicat organizațiilor de 
bază să-și axeze întreaga muncă 
politică pe ideea grăbirii efec
tuării tuturor lucrărilor, să ana
lizeze cu răspundere stadiul înde
plinirii măsurilor stabilite in progra
mele întocmite pentru realizarea an
gajamentelor. în acest fel se creează 
in orice moment o imagine clară a 
ceea ce s-a făcut și a ceea ce trebuie 
întreprins in continuare. Scooul în
tregii acțiuni politice este păstrarea 
mereu vie în conștiința cooperatorilor 
a răspunderii față de cuvîntul dat. 
mobilizindu-i in marea întrecere.

Ion HERTEG 
Emilian ROUĂ

întreprinderea de mașini grele din Capitalâ: ultimele finisârl la rotorul 
unei turbine de mare capacitate
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Cu prilejul aniversării biruinței

lui Ștefan cel Mare de la Podul înalt CARNET

ADUNAREA POPULARĂ
CULTURAL

„EMINESCIANA"

DIN VASLUI

Striot statistic vorbind, Festivalul filmului la sate din acest an mar
chează pînă acul» un deosebit succes. Săli pline, entuziaste, spectacole nu
meroase. Există insă, dincolo de aspectul cantitativ, o altă trăsătură, am zice 
caracteristică, pentru ediția 1975 a acestui festival consacrat celei de-a șaptea 
arte. Mai mult decît oricînd altă dată, peliculele prezentate pe ecranele ci
nematografelor sătești au fost însoțite de bogate manifestări culturale, de 
simpozioane și seri literare, de expuneri și mese rotunde.

Pornind de la conținutul de idei al filmelor, astfel de acțiuni au încer
cat să prezinte spectatorilor cele mai de seamă realizări ale anilor noștri, 
fapte de viață cu o mare putere de generalizare. O asemenea orientare se 
înscrie fertil în ansamblul manifestărilor cultural-artistice care în această 
perioadă conturează imaginea dinamică a dezvoltării tării, reliefînd contex
tul social în care se vor desfășura alegerile de Ia 9 martie. Astfel, proiecția 
fiecărui film poate dobîndi valențele unui act de cultură cu un profund 
substrat educativ, filă desprinsă din amplul program al campaniei electorale.

Vasluiul a sărbătorit ieri împlini
rea unei jumătăți de mileniu de la 
biruința repurtată la Podul înalt 'de 
oștile conduse de Ștefan cel Mare, 
biruință care a intrat în istorie ca o 
pagină nepieritoare în lupta de 
veacuri a poporului român pentru 
neatîrnare, pentru libertate și apăra
rea ființei sale naționale.

La adunarea jubiliară închinată a- 
cestui eveniment au luat parte 
Gheorghe Tănase, prim-secretar al 
Comitetului județean Vaslui al P.C.R., 
președintele consiliului popular ju
dețean, general-colonel Ion Coman, 
prim-adjunct al ministrului apărării 
naționale și șeful Marelui Stat Ma
jor, prof. dr. Ștefan Ștefănescu, di
rectorul institutului de istorie ..Ni
colae Iorga", Constantin Potîngă, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., un mare număr de locuitori 
de pe meleagurile Vasluiului, repre
zentanți ai oamenilor muncii din ce
lelalte județe ale Moldovei și ai se
cuilor din județele Harghita și Co- 
vasna.

Subliniind semnificația evenimen
telor de la 10 ianuarie 1475, tovarășul 
Gheorghe Tănase a reliefat condiți
ile social-politice ale Moldovei acelor 
vremuri, lupta neobosită a poporului 
român pentru libertate națională, e- 
vocînd, totodată, personalitatea lui 
Ștefan cel Mare — remarcabil stra
teg și conducător de oști — eroismul 
moldovenilor, cărora li s-au adăugat 
secui și maghiari din Transilvania, 
în istorica bătălie de la Vaslui, După 
ce a evocat momente glorioase ale 
luptei poporului român, de-a lungul 
veacurilor, pentru libertatea patriei, 
pentru demnitate națională, vorbito
rul a citat din cronica nouă a acestor 
meleaguri, în care se înscriu pagini 
de abnegație și dăruire în munca de 
edificare a noii societăți, de dezvol
tare economică, ceea ce a permis ca 
valoarea producției industriale a ju
dețului să fie în prezent de peste 
40 de ori mai mare decit cea reali
zată în 1938. Oamenii muncii din 
această parte a țării, a arătat primul 
secretar al comitetului județean de 
partid, sint ferm hotărîți să contri
buie cu toate forțele la îndeplinirea 
mărețelor obiective stabilite de Con
gresul al XI-lea al Partidului Comu
nist Român — continuatorul celor 
mai înalte aspirații de veacuri ale 
poporului nostru.

în cuvîntul său, Sândor Lăstyân, 
președintele C.A.P. Plăieșii de Jos, 
județul Harghita, amintind partici
parea secuilor la bătălia de la Vas
lui, a subliniat că aceasta constituie 
o dovadă grăitoare că lupta pentru 
libertate și dreptate a fost o 
cauză sfîntă, comună tuturor oame
nilor muncii din patria noastră, in
diferent de naționalitate. Năzuințele 
de veacuri ale românilor, maghiari
lor, germanilor și celorlalte naționa
lități din patria'noastră, a’ arătat el, 
și-au găsit adevărata lor împlinire 
astăzi, în procesul de făurire a noii 
societăți sub conducerea înțeleaptă a 
partidului.

Cooperatorii din județul Harghita 
— a arătat vorbitorul — au înregis
trat în ultimii ani succese de seamă 
în realizarea unor producții tot mai 
mari la hectar, îndeplinindu-și și de- 
pășindu-și angajamentele asumate. 
Ei sînt hotărîți să-și folosească în
treaga pricepere și hărnicie pentru 
a obține în anul 1975 recolte record, 
utilizînd mijloacele și metodele mo
derne ce stau astăzi 
agriculturii 
biruințele
de aur a prezentului 
scrise noi victorii, de 
în activitatea însuflețită,

șurată de întregul popor pentru 
continua ridicare a țării pe noi 
culmi de progres și civilizație. Toți 
oamenii muncii din județul Harghita 
— a subliniat el — își vor îndeplini 
cu cinste angajamentul de a realiza 
cincinalul înainte de termen, de a mi
lita neobosit pentru înfăptuirea e- 
xemplară a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, a Programului partidului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

La rindul său, Ene Tătăruș, Erou 
al Muncii Socialiste, președintele 
C.A.P. Berezeni, județul Vaslui, a re
levat că acum cinci veacuri, la Po
dul înalt, zeci de mii de țărani, ple
cați direct de la plug, au dovedit un 
puternic spirit de sacrificiu și dragos
tea lor nețărmurită fată de pămîntul 
strămoșesc. Ei au făcut zid în fața 
cotropitorilor. Astăzi, urmașii luptă
torilor de acum cinci veacuri sînt an
gajați în marea bătălie a dezvoltării 
agriculturii, a construirii unei vieți 
noi în satele patriei noastre, sub stin
dardul glorios al partidului. Abia 
după 30 de ani de adevărată liberta
te și independentă, vechile sate din 
Moldova au cunoscut adevărata înflo
rire economică și culturală. Țăranii 
cooperatori, urmînd învățăturile și 
îndemnurile partidului, se află astăzi 
în rindul celor ce luptă pentru conti
nua creștere a avuției naționale, pen
tru permanenta modernizare a agri
culturii. însuflețiți de documentele 
celui de-al XI-lea Congres al parti
dului. de îndemnul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cooperatorii din 
Berezeni vor depune noi eforturi pen
tru sporirea continuă a producției a- 
gricole. Totodată, a spus vorbitorul, 
ne angajăm ca. ducînd mai departe 
glorioasele tradiții de vitejie și eroism 
legendar ale străbunilor noștri, să fa
cem totul pentru a apăra suveranita
tea si independenta tării, cuceririle 
revoluționare ale poporului nostru, 
prezentul și viitorul de aur al patriei.

în încheiere, participanții la aduna
rea jubiliară au adoptat cu însuflețire 
textul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu, in care 
se spune ;

Victoria repurtată la Vaslui a do- 
bîndit valoare de simbol, ilustrind în 
mod strălucit patriotismul fierbinte al 
poporului român, voința sa de a trăi 
liber, de a-și apăra cu orice sacrifi
ciu independenta și suveranitatea na
țională. Vasluiul, ca și Posada, Rovi
ne, Călugăreni, Mărăști, Mărășești, 
Oradea. Careii Mari și multe alte lo
calități de pe întinsul tării, a intrat în 
istorie ca pagină de glorie româneas
că.

Folosim și

pentru a exprima, in numele tuturor 
cetățenilor din această parte a țării, 
adeziunea totală față de întreaga po
litică internă și externă a partidului 
și statului nostru, pusă în slujba in
tereselor majore ale poporului român, 
ale păcii și progresului in lume.

Sărbătorind, într-un context de î- 
mense prefaceri revoluționare, îm
plinirea a 509 de ani de la bătălia 
de Ia Vaslui, noi, urmașii apărătorilor 
acestei vetre străbune, ne angajăm 
ca. sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, strîns uniți în jurul conduce
rii sale, al dumneavoastră, scumpe 
tovarășe secretar general, să nu 
precupețim nici un efort pentru a în
scrie în marea cronică de azi a Ro
mâniei 
eroism în munca de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și de înaintare a țării spre co
munism,

însuflețiți de hotăririle Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., de măsurile 
adoptate la recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv, de cuvînta- 
rea dumneavoastră rostită la postu
rile de radio și televiziune cu prile
jul Anului Nou, vă încredințăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii din județul Vas
lui își vor intensifica și mai mult e- 
forturile pentru îndeplinirea exem
plară și depășirea planului pe 1975 
și respectarea angajamentului asu
mat de a realiza cincinalul în 4 ani 
și jumătate. în acest scop au fost 
luate toate măsurile politice și orga
nizatorice necesare pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan încă din 
primele zile ale anului. Colectivele 
de oameni ai muncii sînt preocupate 
de valorificarea tuturor rezervelor de 
care dispun unitățile, de organizarea 
superioară a producției și a muncii.

Noi, urmașii plăieșilor lui Ștefan 
Voievod, nu vom uita niciodată că 
dezvoltarea multilaterală și dinamică 
a acestui tinut legendar este indisolu
bil legată de sprijinul deosebit de 
prețips ce ni-1 acordați, pentru care, 
și cu acest prilej, vă adresăm cele 
mai calde mulțumiri. Odată cu recu
noștința profundă ce v-o purtăm, vă 
asigurăm, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Vaslui, în frunte 
cu comuniștii, vor milita neobosit 
pentru transpunerea în mod exemplar 
în viață a tuturor hotărîrilor adop
tate de Congresul al XI-lea al par
tidului, își vor spori și mai mult con
tribuția Ia înălțarea patriei pe noi 
culmi de civilizație și progres, de bu
năstare și fericire, pe culmile socia
lismului și comunismului.

Adunarea populară a fost urmată 
de un spectacol de cîntece și poezii 
patriotice.

o între 7 și 19 ianuarie, la 
Galati se desfășoară un ciclu 
de manifestări cultural-artis
tice consacrate aniversării a 125 
de ani de la nașterea lui Mihai 
Eminescu. Această suită de ac
țiuni, organizate de biblioteca 
„V. A. Urechia" din localitate, 
a debutat prin deschiderea unei 
expoziții de carte și documente, 
cuprinzînd peste 200 de expo
nate, și prin simpozionul cu 
tema „Eminescu în conștiința 
poporului român", 
manifestărilor 
’75", vineri a 
biblioteca „V.
din Galați un recital de poezie 
în interpretarea unor actori 
teatrului dramatic din 
tate (Dan Piăeșu).

în seria 
„Eminesciana 

avut loc la 
Urechia"A.

ai 
Iocali-

noi pagini de abnegație și
ani de 
poeziei 

la

★
o împlinirea a 125 de 

la nașterea luceafărului 
românești a fost marcată
Cluj-Napoca printr-un simpo
zion, ce a avut loc vineri sea
ra la casa municipală de cul
tură. A urmat un program cul
tural-artistic (Alexandru Mure- 
șan).

*
în cadrul manifestărilor dedi

cate împlinirii a 125 de ani de 
la nașterea lui Mihai Eminescu, 
vineri după-amiază a avut loc 
la Biblioteca tineretului din Ca
pitală o seară de muzică pe ver
surile marelui poet. Și-au dat 
concursul corul și soliști ai fi
larmonicii „George Enescu*.

★
în întîmpinarea aceleiași ani

versări, la Biblioteca județeană 
din Brăila a fost deschisă o ex
poziție de carte și documente.

(Agerpres)

PREMIERĂ TEATRALĂ

Ce secvențe concrete am 
selectat din filmul bogat 
al manifestărilor progra
mate ? Să dăm cuvîntul 
corespondenților „Scinteii". 
Din Piatra Neamț ne co
munică Ion Manea :

— La opt cinematografe 
sătești (intre care Roznov. 
Zănești, Podoleni. Tazlău) 
mult comentat a fost sim
pozionul „Pentru o com
portare demnă a tineretu
lui în viată și societate", 
organizat împreună cu in
spectoratul județean al mi
liției. De asemenea, 
Războieni, 
trăveni ș.a. a fost prezen
tat montajul cinematogra
fic „Personalități de sea
mă din istoria 
român" alcătuit 
le documentare 
metraj Dimitrie 
Nicolae Bălcescu, Avram 
Iancu și Alexandru loan 
Cuza. De menționat că 
peste 100 de documentare 
au fost constituite în se
turi de filme care rulează 
la numeroase unități cine
matografice de pe tot cu
prinsul județului.

— în județul nostru, in
tervine corespondentul din 
Covasna, Tomori Geza, ma
nifestările primei etape a 
Festivalului filmului la 
sate au atras în sălile de 
proiecție cu 30 la sută mai 
mulți spectatori ca în peri
oada corespunzătoare a a- 
nului trecut. în comunele 
Zagon, Zăbala, Cernat, Si
ta Buzăului, Catalina, Bic- 
sad ș.a., unde s-a desfășu
rat o activitate de popu
larizare susținută, numă
rul spectatorilor este mult 
superior mediei pe județ.

— Cum au primit săte
nii acțiunile ce au insotit 
proiecțiile de filme ?

— Am ajuns în comuna 
Zăbala tocmai cînd rula 
filmul „Porțile albastre ale 
orașului". Spectatori : pes
te 500. Iată ce-mi spunea 
Ilie Pisău. 
cooperativa

sive a spectatorilor la fes
tival — intervine corespon
dentul
mureș,

Mai 
filmele 
dominante în festival. Pen
tru ca programarea lor să. 
nu aibă un caracter intîm- 
plător, depinzînd de inspi-

ziarului din Mara- 
Gheorghe Susa. 
mult -ca altă dată, 
românești sint pre-

„România, azi". Iată ce ne 
spunea referitor la aseme
nea manifestări secretarul 
comitetului de partid din 
comuna Denta, Aurel Po- 
povici : „Comitetul nostru 
de partid, birourile organi
zațiilor de bază din unită
țile economice, școli și ce
lelalte instituții din comu-

socialiste, 
trecutului,

la dispoziția 
Astfel, 
în 
vor

data

la 
cartea 
fi în- 

aceasta 
desfă-

e Teatrul Național București (sa
la mare) : Un fluture pe lampă 
— 19,30, (sala mică) : Prizonierul 
din Manhattan — 19,30.
o Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic ; dirijor : Mircea Cristescu; 
solist : Ruggiero Ricci (S.U.A.) — 
20.

(Urmare din pag. I)

la
Vînători, Păs-

poporului 
din filme- 
de scurt 
Cantemir.

la sate

Secția maghiară de la Teatrul 
de Nord din Satu-Mare a pre
zentat recent. în premieră, pie
sa ..într-o singură seară" de Io
sif Naghiu. Regia este semnată 
de Kovacs Ferenc, iar scenogra
fia de Vasile Paulovics. (Octav 
Grumeza).

tractorist la 
__ _______ agricolă din 
comună : „în acest an, fes
tivalul a fost foarte bine 
organizat. înaintea fiecărui 
film, profesori de la școala 
din comună au ținut 
scurte prezentări, au avut 
loc discuții, simpozioane. 
Iată de ce, și noi am ținut 
să fim totdeauna prezenți".

— Eu vă ofer și o altă 
explicație a prezenței ma-

rația unuia sau altuia din
tre organizatori, în Mara
mureș ele au fost grupate 
tematic : „Personalități de 
seamă ale istoriei patriei", 
„România în cei 30 de ani 
de la eliberare", „Tinere
tul și munca" etc.

— Cîteva aspecte sur
prinse direct la fata locului 
ar fi elocvente...

— Fără îndoială. Iată-le. 
Comuna Rona de Sus : de 
mare interes s-au bucurat 
filmele „Tudor" și „Frații 
Jderi". Un sătean, Vasile 
Mogoș, spunea : „Ne-a 
fost satisfăcută dorința de 
a vedea mai multe filme 
românești noi. în plus, de 
această dată și din punct 
de vedere tehnic pelicula 
e de bună calitate, sune
tul fiind ireproșabil".

— Care din acțiunile cul
turale ce au insotit filmele 
s-au bucurat cel mai mult 
de interesul sătenilor in 
județul Timiș ?

— Un larg ecou au avut 
„Săptămînile filmului ro
mânesc", intervine în dis
cuție Cezar Ioana, orga
nizate în 17 localități, 
și concursurile „Cine știe 
cîștigă" găzduite în alte 
peste 70 sate și comune. La 
Făget, bunăoară, a fost or
ganizat un concurs pe te
ma „Lupta clasei munci
toare sub conducerea 
P.C.R. oglindită în filmele 
românești", 
graful 
loc un

la cinemato- 
din Gătaia a avut 
montaj cine-literar

nă. cadrele didactice au a- 
cordat tot sprijinul desfă
șurării festivalului. S-a 
dovedit că el poate consti
tui un prilej binevenit 
pentru desfășurarea unei 
intense munci politice de 
masă pentru cunoașterea și 
aprofundarea conținutului 
documentelor Congresului 
al XI-lea al partidului".

— Am notat cu interes. 
Ar fi însă necesară o 
precizare : care este „secre
tul" organizării unor atit 
de numeroase acțiuni, pe 
marginea filmelor prezen
tate ?

— Foarte pe scurt spus, 
„secretul" este acesta, in
tră în discuție și corespon
dentul „Scinteii" din jude
țul Mehedinți. Virgil Tă- 
taru : în cele mai multe 
locuri, toți intelectualii co
munei au luat parte ne
mijlocit la alcătuirea aces
tui bogat program de ma
nifestări cu caracter edu
cativ. Iată, de pildă, »e 
spunea secretarul comite
tului comunal de partid O- 
prișor. Ion Tudor : „La ac
țiunile pe care le organi
zăm participă toți intelec
tualii din sat. Ei alcătuiesc 
materiale de popularizare, 
le prezintă în fata săteni
lor, comentează filmșle. 
Și așa am ajuns zilele 
cute ca la medalionul 
prian Porumbescu" să 
ticipe aproape 300 de 
teni. Și este doar un

acest moittent Solemn ROMÂNIA-FILM" prezintă

cea

(sala

șerif Ia...

«

„Rapsodia 
cintece —

comedie 
bîrfelilor

manifestărilor consacra- 
a 500 de ani de la vic-

i „C.
Un băiatl Bu-

Mă- 
i pu- 

str. 
mare

a Opera Română : Boema — 19. 
e Teatrul de operetă : Spune, ini
mioară, spune — 19,30.
• Teatrul de comedie : Un Ham
let de provincie — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Anunțul Ia mica 
blicitate — 19,30, (sala din. 
Alex. Sahia) : Lozul cel i 
— 19,30.
o Teatrul Mic : Răspîntla 
mare — 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Hotelul astenicilor — 
19,30, (sala Studio) : Șoc Ia me
zanin — 19.

în cadrul 
te împlinirii 
toria luptelor de la Podul Înalt-Vas- 
lui, conduse de Ștefan cel Mare, vi
neri a avut loc în Capitală un sim
pozion organizat de Muzeul de isto
rie al Republicii Socialiste România, 
în colaborare cu Universitatea popu
lară București, la care au participat 
numeroși oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile Capitalei.

Despre epopeea de la Podul înalt, 
pagină glorioasă înscrisă în istoria 
României, despre activitatea și per
sonalitatea lui Ștefan cel Mare, des
pre talentul de strateg și tactica mi
litară a domnului Moldovei au vorbit 
prof. dr. Florian Georgescu, directo
rul Muzeului de istorie al Republicii 
Socialiste România, prof. univ. dr.

Dumitru Almaș. de la Universitatea 
București, și dr. Lucian Ghițescu, 
șeful secției de istorie medie din ca
drul Muzeului de istorie.

în încheiere a avut loc un recital 
de cîntece și versuri patriotice sus
ținut de corul conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu", dirijat de Ion 
Armand, și actori ai teatrelor bucu- 
reștene.

★

Cu prilejul manifestărilor jubiliare, 
în holul Casei de cultură din Vaslui 
a fost organizată o expoziție a rea
lizărilor economice și social-culturale 
ale județului, precum și o expoziție 
omagială de carte politică și bele
tristică.

e Teatrul Giulești : Marea expe
diție — 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : 
dinul — 19.30.
e Teatrul satlric-muzical 
nașe" (sala Victoria) : 1 
de zahăr... ars — 19,30.
• Teatrul de revistă și 
„I. Vasilescu" : Școala 
— 19.30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Păpu
șa și Pufușor — 10, Omul invizi
bil — 16.
• Ansamblul artistic 
română" : La Hanul cu 
19,30.
a Circul de stat : Un 
circ — 19,30.

tre- 
„Ci- 
par- 
să- 

sin-

gur exemplu între 1 
roase altele".

— Și in 
completează 
tul nostru 
participarea 
profesorilor, 
inginerilor agronomi, 
dicilor care trăiesc și 
cesc in .localitățile 
a fost cu totul rema 
lă. în săptămînile 
pînă acum, cadrele i 
tice au făcut circ 
recenzii, peste 20 dt 
zentări de filme, au 
numeroase dezbateri 
de altă parte, în cort 
Galicea, Olanu, in al 
calități, cu concursul 
mitetelor comunale 
s-a generalizat o ini| 
lansată încă de anu 
cut, sub genericul „F 
tînăr, fiecare locuit! 
satului —. un iubitor 
mul ui".

— în prezent, am 
de jumătatea Festin 
filmului la sate. Ce 
junsuri care ar putea 
mediate in săptămîni 
urmează au fost sem 
pină acum ?

Drept răspuns, Ion 
nea ne comunică opin 
rectorului întreprl 
cinematografice jU( 
Neamț, Costică Oc 
„Bilanțul primei ețaț 
fi fost și mai bogat 
în toate locurile ot( 
locale ar fi luat n 
pentru încălzirea 1 
sau nu ar fi a 
spectacolele cinema 
fice în favoarea 
acțiuni culturale mai . 
țin importante".

— Observația e valabilă 
și pentru județul Timiș, 
intervine in discuție co
respondentul

— Vă dau , 
exemplu de neglijență — 
completează Gh. Susa. La 
Săpința, in Maramureș, o- 
peratorul Petre Gheorghe 
mi-a declarat textual : 
„Lemne avem, dar nu și 
cine să lie facă focul"...

încheiem aici dialoguri
le cu 
dețeni. 
de a sublinia 
ideile care s-au impus cu 
evidență. Festivalul filmu
lui la sate înregistrează la 
actuala sa ediție un remar
cabil succes de public. A- 
ceastă constatare obligă la 
o și mai mare exigență din 
partea tuturor organizato
rilor. Odată cu remedie
rea unor lipsuri de genul 
celor semnalate mai sus, 
este necesară. în continua
re, plasarea și mai accen
tuată a preocupării pentru 
organizarea întregului an
samblu de activități cultu
ral-educative sub semnul 
apropiatului eveniment din 
viața țării : alegerile de la 

martie.
Radu
CONSTANTINESCU

județul 1 
corespc 

Ion St 
la festi 
învățat

„Sclnteii". 
și eu un

corespondenții ju- 
Nu înainte însă 

una din.

9

Oi

Dragoste la 16 ani

Producfie a studiourilor

Defa-Berlin. Regia : Herr

mann Zschoche. Cu : Si

mone von Zglinicki, Heinz 

Peter Linse, Katharina Lind, 

Martin Trettau

Siberia și Extremul Orient”

riilor prime si materialelor, înlătu
rarea risipei de orice fel, moder
nizarea și înnoirea producției, îm
bunătățirea calității produselor, 
creșterea substanțială a eficientei 
economice în toate domeniile. 
Or, cu toate progresele realizate 
in munca politică de masă, nu este 
un secret că nu au fost încă pretu
tindeni înlăturate caracterul ab
stract, general, tendințele festiviste, 
slaba combativitate. Important ește 
nu caracterul „decorativ", „impo
zant" al agitației vizuale — ecoul 
ei va fi inevitabil redus dacă se va 
limita la lozinci abstracte, fără a- 
bordarea concretă a realităților lo
cului de muncă. înlăturarea cu 
fermitate a oricăror manifestări ale 
formalismului, 
practic, 
fective 
impun 
treaga 
litice.

Desfășurîndu-se în ambianta adîn- 
cirii democrației noastre — proces 
definitoriu al edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate — 
și fiind menită să marcheze ea 
însăși o nouă treaptă în dezvolta
rea acestui proces, campania elec
torală creează condiții prielnice unei 
participări tot mai intense și mai 
active a maselor la dezbaterea tre
burilor obștești, la adoptarea deci
ziilor ce Se impun și la realizarea 
lor practică. Conștiința civică înain
tată, înaltul spirit de responsabilita
te socială ce trebuie să caracteri
zeze deopotrivă pe alegători și can
didați, dorința lor de a-și aduce, 
umăr la umăr, contribuția la rezol
varea problemelor vieții economi- 
co-sociale formează premisele asi
gurării caracterului de lucru — 
propriu și necesar campaniei elec
torale, menită să prilejulască un

Iarg dialog al partidului cu po
porul asupra celor mai potrivite 
modalități de a asigura progresul 
neîntrerupt al societății.

Condiția esențială ca acest dialog 
să fie cit mai fructuos și mai efi
cient constă în grija de a asigura ca 
adunările de propunere a candidați- 
lor, întîlnirile acestora cu alegătorii, 
toate manifestările din cadrul cam
paniei electorale să pornească de la 
realitățile concrete din circumscrip
ția electorală respectivă, de la pro
blemele ei actuale și de perspectivă, 
— și să determine o rezolvare co-

marea unor revendicări către alții 
pentru soluționarea propriilor pro
bleme locale se simte nevoie în ca
drul campaniei electorale ; spiritul 
gospodăresc trebuie sâ se manifeste 
în stabilirea principalelor 
pe care ic vor soluționa 
cetățenii, alegători și 
— fie că este vorba_
bleme gospodărești-edilitare, 
uni de sistematizare, probleme ... 
îmbunătățire a aprovizionării prin- 
tr-o valorificare mai bună a posibi
lităților locale sau de probleme ale 
sporirii producțiilor agricole vege-

obiective 
împreună 
candidați 
de pro- 

acți- 
de

brateie încrucișa
re sus" sau „din 
fel de promisiune 
sub toate formele

de așteptare cu 
te a unor soluții 
vecini", nici un 
deșartă, realism 
și in toate privințele, în cristaliza
rea obiectivelor. în stabilirea căi
lor de acțiune. în aprecierea forțe
lor — acestea trebuie să caracte
rizeze desfășurarea campaniei elec
torale.

întreaga gamă a mijloacelor ac
tivității politico-educative a orga
nizațiilor de partid, a organizații
lor de masă și obștești — înce- 
pînd cu munca de la om la om

întărirea spiritului 
urmărirea rezultatelor e- 

— iată caracteristicile ce se 
ca definitorii pentru în- 

desfășurare a muncii po-

Campania electorală
respunzătoare a acestora. Nivelul 
de maturitate politică al fiecăreia 
dintre aceste manifestări va fi ilus
trat de discernămîntul și spiritul 
gospodăresc cu care vor fi stabilite 
acele obiective de larg interes ge
neral ce urmează a fi realizate în 
ordine prioritară, cu participarea 
nemijlocită a cetățenilor. Tocmai in 
acest fel, trăsătura caracteristică a 
campaniei electorale va fi aceea de 
CAMPANIE A GOSPODARILOR, 
A AFIRMĂRII SPIRITULUI GOS
PODĂRESC.

în acest sens se impune ca discu
țiile, avînd un caracter concret, să 
consemneze angajamente precise 
atit din partea candidaților, cit și a 
alegătorilor cu privire la acțiunile 
care pot fi și trebuie întreprinse cu 
eforturi comune pe plan local. Nu 
de prelegeri generale, de expuneri 
profesorale despre superioritatea 
democrației socialiste, nici de expri-

popu- 
sau u-

Fron- 
tuturor

tale și animale, lucrări de irigații, 
îmbunătățiri funciare ori de aspecte 
vizind mai buna servire a 
latiei în instituțiile publice 
nitătile comerciale.

Este de datoria consiliilor 
tului Unității Socialiste, a
organelor și organizațiilor de partid 
și. desigur, a candidaților dintre 
care vor fi aleși viitorii deputati să 
acorde cea mai mare atenție cu- 
vîntului cetățenilor, luînd în con
siderație fiecare observație, fiecare 
propunere constructivă, pentru a 
fi studiate și a se găsi cele 
mai potrivite căi de soluționare. în 
același timp, se impune să se ara
te, fără ocol, ce se poate realiza în 
etapa actuală și ce depășește. în 
prezent, posibilitățile noastre
biective și trebuie reportat pentru 
anii următori. Gindire cetățeneas
că avansată, spirit activ, combate
rea oricărei tendințe de pasivitate,

care trebuie să se afle permanent 
pe prim plan, agitația politică și 
activitatea culturală de masă, ga
zetele de perete și stațiile de ra
dioamplificare pînă la expunerile 
și conferințele prezentate la clu
buri și cămine culturale, învătă- 
mintul politic și propaganda 
partid — vor trebui folosite
inițiativă si în mod diferențiat 
spre a contribui la ridicarea nive
lului conștiinței socialiste și inten
sificarea activității creatoare, con
structive a oamenilor muncii, 
adevărati stăpini ai puterii 
stat. în ultimă instanță, telul
mărit îl constituie activizarea po
litică a maselor, astfel incit cam
pania electorală să se afirme în 
toate fazele ei drept o scoală a 
responsabilității sociale, a patrio
tismului militant.

Orientînd în acest fel și spre a- 
cest tel munca politică de masă, 
campania electorală va fi o expre-

de 
cu

ca 
de 

ur-

sie vie a înseși trăsăturilor funda
mentale caracteristice 
ției noastre socialiste, 
o valoare practică și 
ență socială înzecit mai mari decit 
orice prelegere, va ajuta pe fiecare 
cetățean să desprindă concluzia 
esențială asupra funcționării între
gului mecanism democratic al orîn- 
duirii noastre — aceea că de parti
ciparea proprie la rezolvarea tre
burilor obștești, de inițiativa și spi
ritul de disciplină socială și 
de răspundere civică, de perse
verența cu care pune umărul la în
lăturarea neajunsurilor depind în 
cele din urmă ritmul înaintării 
noastre, perfecționarea vieții econo
mice și sociale pe toate planurile, 
în acest sens, un exemplu convin
gător de reliefare a însemnătății 
activității pe baze obștești trebuie 
să-l constituie însuși modul de des
fășurare a campaniei electorale, 
toate acțiunile politico-educative și 
organizatorice legate de pregătirea 
alegerilor urmînd a fi îndeplinite 
ca sarcini obștești, voluntare, cu 
sprijinul larg și sistematic al acti
vului de partid la nivelul județe
lor. orașelor, comunelor, precum si 
cu aportul muncii patriotice a ce
tățenilor.

De altfel, campania electorală,
— ea însăși puternică afirmare a 
democratismului consecvent propriu 
orînduirii noastre — este menită să 
contribuie la rindul ei la adîncirea 
democrației socialiste, la o și mai 
largă atragere a maselor populare 
la conducerea statului, la întărirea 
coeziunii întregii națiuni în jurul 
încercatei avangarde revoluționare
— Partidul Comunist Român, la tra
ducerea în viață a strălucitelor 
obiective stabilite de Congresul par
tidului, pentru prosperitatea patriei, 
pentru bunăstarea și fericirea între
gului nostru popor, pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate și edificarea comunismului 
în România.

democra- 
va avea 
o efici-

...Taiga nepătrunsă 
Si fără margini... Flu
vii largi si impetuoa
se... Munți purpurii 
cu fastuoase horbote 
de verdeață... întin
deri uriașe de zăpadă 
încremenite sub cerul 
bintuit de 
rea norilor 
Iar in mijlocul aces
tor peisaje de o fru
musețe aspră si gran
dioasă, construcții in
dustriale 
Științifice 
proporții 
cu măreția naturii în
conjurătoare. ahirlan- 
de de lumini ale ora
șelor născute. în co- 
virsitoarea lor majo
ritate. în ultimele 
trei-patru decenii... Și 
oameni, multi oameni, 
femei si bărbați, ti
neri și virstnici. ruși 
și buriați, ciukci și 
iâkuți, cu chipuri ex
presive. luminate 
bucuria muncii, 
gerate de gînduri 
emoții...

Pusă sub semnul 
unui prestigios epi
graf — cuvintele ros
tite de Lenin in zorii 
acestui secol : „Acest 
ținut minunat, cu un 
mare viitor'' 
ziția de 
niunea 
Siberia 
Orient", 
sala Dalles, sub egida 
Agenției române de 
presă — Agerpres Si 
a Agenției sovietice 
de presă — Novost.i, 
cuprinde în aproape 
600 de imagini alb- 
negru si color. între 
care si 40 de diapozi
tive, o sugestivă pa
noramă fotografică a 
unui ținut imens, 
răzit odinioară, 
țarism, înapoierii 
ridicat de Marea 
poluție Socialistă 
Octombrie, de marile 
prefaceri 
ciclismul 
destinul 
sovietice, 
nouă.

Realizate în aproa
pe toate modalitățile 
tehnice utilizate de

învolbura- 
cenușii..

și citadele 
ale căror 
rivalizează

de
1 ul

ei

•" — expo- 
fotografii „V- 
Sovietică — 

Si Extremul 
deschisă in

arta fotografică con
temporană — de la 
instantaneul „clasic" 
la asa-zisul „hai-kil" 
Si la „negativul pe ne
gativ" — fotografiile 
expuse in sala Dalles 
aparțin unor mari 
maestri ai artei fo
tografice, larg cunos- 
cuți în Uniunea So
vietică și peste hota
rele ei. ca Max Al
pert, Lev Ustinov. Va- 
lerii Șustov, Iuri A- 
bramocikin, Dmitrii 
Baltermanț, Maia Sku- 
rihina, ca și unor ta- 
lentați amatori, ca in
ginerul moscovit Iu- 
rii Iscenco. cercetă
torul științific din No
vosibirsk Alexei Zub- 
țov, învățătorul din 
Iakuția Viktor Tete
rin etc. Înalta calita
te artistică a fotogra
fiilor. izvorită din mă
iastră folosire a con
trastelor, a jocurilor 
de lumini si umbre, 
din viziunea pictura
lă a peisajelor. din 
profunzimea expresi
vă a portretelor — mai 
ales a acelora sur
prinse instantaneu. în 
ipostazele obișnuite 
ale cotidianului — o- 
feră vizitatorilor ex
poziției. nu numai pri
lejul cunoașterii unui 
ținut cu atit de vaste 
resurse si 
furtunoasă

o atit de 
dezvolta

re, ci si al unei 
tențîce desfătări 
tetice.

Pentru cei care 
avut posibilitatea, 
ultimii .ani, să 
tăm aceste locuri, ex
poziția constituie o 
îmbucurătoare reîn- 
tilnire cu peisaje șt 
oameni pe care i-am 
cunoscut, cărora le-am 
urmărit efortul în
cordat și entuziast de 
așezare a temeliilor 
civilizației socialiste 
pe meleaguri in care, 
pînă la ei, nu pătrun
sese picior de om.

Expoziția din sala 
Dalles reprezintă o 
valoroasă explorare a 
unei realități care, 
prin ea insăsi, se con
stituie într-un argu
ment convingător al 
forței de creație a so
cialismului.

Nu ne propunem, in 
rîndurile de față, să 
facem o descriere a- 
mănunțltă a expozi
ției : lăsăm vizitato
rilor plăcerea de « 
descoperi, prin inter
mediul unui 
scop fotografic 
tiv si stenic, o 
de tulburătoare 
faceri, cu ochii 
deschiși spre

am 
. în 
vizi-

caleido- 
suges- 

lume 
pre- 
larg 

viitor.

V. BÎRLADEANU
★

hă- 
sub 

și 
Re
din

re care so- 
le-a adus in 

popoarelor 
la o viată

t V
10,00
10,20

10.50

Expoziția 
ria și Extremul Orient" 
mineată. sub egida Agenției române de presă 
— Agerpres și Agenției sovietice de presă — 
Novosti.

La vernisaj au fost prezenți Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor externe, Ion 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai conducerii 
A.R.L.U.S., I.R.R.C.S., Comitetului național pen
tru apărarea păcii, oameni de artă și cultură, 
ziariști. Au participat, de asemenea. N. V. 
Maslennikov, ministru consilier ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București, alți membri ai 
corpului diplomatic.

Au rostit alocuțiuni Nicolae Puicea, director 
general adjunct al Agerpres, și N. A. Netesov, 
consilier al Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

de artă fotografică ..U.R.S.S.—Sibe- 
s-a deschis, vineri di-

(Agerpres)

ts,30 Expediție de vînătoare TV. 
16,05 Caleidoscop cultural-artistic. 
16,25 Telex.
16.30 ‘
17.30
18,05

Colțul copiilor.
Film serial pentru copii: 
„Douăsprezece luni".
Dor și gînd — muzică Ușoa
ră românească.
Telecinemateca.
Reportaj TV.
Telex.
Gala desenului animat. 
Cîntece de viață lungă. 
Drumuri pe cinci continente, 

sportiv.

13,55
14,10
14,40 Magazin

Virstele peliculei.
Club T.
Imagini din Albania.
Teatru de poezie.
Scoarțe vechi românești. Do
cumentar artistic.
Lumea copiilor. 
1001 de seri : Povești 
lunară.

19,30 Telejurnal. 
20,00 Teleenclclopedla.
20.50 Film serial : Misiune 

sibilă.
21,40 Telejurnal.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 Intilnlrea de la ora

din ci-

impo-

10...

19,00
19,20

0-
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Vizita președintelui Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, Horst Sindermann

CUrmare din pag. I)
de stat a R.D. Germane cele mal 
bune urări de succes in activitatea 
lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a îm
părtășit oaspeților satisfacția sa, a 
conducerii de partid și de stat a țării 
noastre pentru rezultatele bune la 
care s-a ajuns în cadrul convorbiri
lor care au avut loc cu prilejul vi
zitei premierului R.D. Germane. De 
ambele părți s-a subliniat că vizita 
președintelui Consiliului de Miniștri 
al R.D. Germane este o expresie a 
bunelor relații statornicite intre cele 
două partide, țări și popoare, a vo
inței comune de a acționa pentru 
amplificarea și adincirea colaborării 
ți cooperării, a raporturilor lor de 
prietenie frățească.

Abordindu-se probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre Româ
nia și R. D. Germană, s-a relevat 
faptul că realizările obținute de cele 
două țări în construcția socialistă, 
nivelul de dezvoltare a economiei 
constituie o bază sigură pentru inten
sificarea legăturilor pe multiple pla
nuri, creează posibilități sporite pen
tru o cooperare economică și tehni- 
co-științifică fructuoasă, în intere

sul ambelor state, al cauzei generale 
a socialismului și păcii în lume.

A avut loc, de asemenea, un 
schimb de vederi asupra unor pro
bleme ale vieții politice și economice 
internaționale. S-a subliniat necesi
tatea de a se acționa intens pentru 
consolidarea cursului spre destin
dere și soluționarea într-un spirit 
nou a tuturor problemelor care con
fruntă omenirea, pentru promovarea 
în lume a unei noi ordini politice și 
economice, pentru crearea unui cli
mat de securitate și pace, de înțe
legere și colaborare între toate po
poarele. în acest context, de ambele 
părți a fost reafirmată hotărîrea de 
a milita pentru convocarea într-un 
termen cit mai scurt, la nivel înalt, 
a ultimei faze a Conferinței general- 
europene.

După convorbiri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au reținut la dejun pe 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane, Horst Sinder
mann, și pe soția sa, Inge Sinder
mann.

Au participat tovarășii Emil Bod- 
naraș, Ștefan Voitec, Manea Mănes- 
cu, împreună cu soția sa, Maria

Mănescu, Gheorghe Cioară, Ion Pă- 
ț-an, Mihai Marinescu, George Ma
covescu, ministrul afacerilor ex
terne, și alți membri ai guver
nului — Neculai Agachi, loan 
Avram, Mihail Florescu, Virgil Ac- 
tarian, Octavian Groza, Nicolae Io- 
nescu, precum și Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și Vasile Vlad, ambasadorul 
țării noastre în R. D. Germană.

Au luat parte Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Rudi Georgi, Kurt Singhuber. Otfried 
Steger, Gunther Wyschofsky, Ger
hard Zimmermann, miniștri, Erich 
Reim, ministru secretar de stat, 
Ewald Moldt, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Rudolf Heinze, 
adjunct al președintelui Comitetului 
de Stat al Planificării, Eduard 
Schwierz, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Hans Voss, 
ambasadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și alte persoane oficiale.

în timpul dejunului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Horst 
Sindermann au rostit scurte toasturi.

întrevederea și dejunul s-au des
fășurat într-o atmosferă de caldă 
prietenie.

CONTINUAREA CONVORBIRILOR
Vineri dimineața au continuat, la 

Palatul din Piața Victoriei, convor
birile între primul ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, și președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, Horst Sinder
mann.

Discuțiile s-au axat asupra proble-

melor amplificării și diversificării 
relațiilor bilaterale. Cei doi premieri 
au examinat principalele soluții asu
pra cărora s-a convenit în grupele 
de lucru, la nivel de miniștri, privind 
cooperarea economică și tehnico-ști- 
ințifică, precum și schimburile co
merciale pe anul 1975 și în perspecti
va anilor 1976—1980.

Au fost, de asemenea, abordate 
unele aspecte de interes comun ale 
vieții internaționale actuale.

Convorbirile s-au desfășurat în a- 
ceeași atmosferă 
caldă cordialitate, 
zat întîlnirile din 
ale celor doi șefi

tovărășească, de 
care a caracteri- 

zilele precedente 
de guverne.

Tovarășa Elena Ceaușescu 
a primit pe ministrul industriei 

chimice al R. D. Germane
Tovarășa academician dr. ing. 

Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., directorul general al Institu
tului central de cercetări chimice, a 
primit, vineri dimineața, pe Gunther 
Wyschofsky, ministrul industriei 
chimice al R. D. Germane.

La întrevedere au participat tova
rășii Mihail Florescu, ministrul in
dustriei chimice, Gheorghe Caranfil, 
adjunct al ministrului.

în timpul convorbirii, desfășurată 
Intr-o atmosferă cordială, a avut 
loc un schimb de vederi privind or
ganizarea și dezvoltarea cercetării 
chimice în cele două țări.

Au fost abordate, totodată, proble

me ale promovării relațiilor de co
laborare și cooperare bilaterală în 
domeniul industriei și cercetării chi
mice. în context, s-a exprimat do
rința comună de a extinde și a da un 
conținut tot mai amplu relațiilor res
pective, prin organizarea unor cerce
tări științifice în vederea asigurării 
de tehnologii moderne, prin identifi
carea și punerea in valoare a unor 
noi forme și sfere de conlucrare, a- 
preciindu-se că aceasta contribuie la 
progresul în ritm accelerat al econo
miilor naționale ale României și 
R. D. Germane, la întărirea priete
niei și colaborării dintre țările și po
poarele noastre.

Sosirea in Capitală a ministrului transporturilor 
din Republica Populară Bulgaria

La invitația Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor, vi
neri după-amiază a sosit în Capi
tală Vasil Țanov, ministrul transpor
turilor din Republica Populară Bul
garia. Pe aeroportul Otopeni, Vasil 
Țanov a fost salutat de Traian Du
das. ministrul transporturilor si tele
comunicațiilor, precum și de Ivan 
Stefanov Abagiev, ambasadorul R. P.

Bulgaria la București, și membri ai 
ambasadei.

în timpul șederii în România, cei 
doi miniștri vor examina probleme 
de interes reciproc care vizează dez
voltarea în continuare a colaborării 
în domeniul transporturilor fero
viare, rutiere și navale.

(Agerpres)

Ministrul comerțului din Republica Sri Lanka
a părăsit Capitala

Excelenței Sale
Domnului N’GARTA TOMBALBAYE

Președintele Republicii Ciad
N’DJAMENA

Cea de-a XîV-a aniversare a proclamării independenței Republicii 
Ciad îmi oferă plăcutul prilej de a vă adresa, în numele guvernului și 
poporului român, precum și în numele meu personal, cele mai sincere 
felicitări, urări de prosperitate și progres poporului ciadian prieten.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima speranța că între Repu
blica Socialistă România și Republica Ciad se vor dezvolta relații de prie
tenie și colaborare, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și pro
gresului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

în numele poporului maltez și al meu personal aș dori să vă mul
țumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj de salut trimis cu ocazia 
proclamării Republicii Malta.

A. J. MAMO
Președintele Republicii Malta

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane, 
Horst Sindermann. împreună cu so
ția. au oferit un dineu oficial în o- 
noarea primului ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
Manea Mănescu. și a soției sale.

Au participat Ion Pățan. Gheorghe 
Rădulescu. Mihai Marinescu. George 
Macovescu, alți membri ai guver
nului. precum și alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
și celelalte persoane oficiale care în
soțesc pe președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, prietenească, 
cei doi șefi de guverne au toastat în 
sănătatea tovarășilor Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti-

dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
Erich Honecker, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, a tovară
șului Willi Stoph. președintele Con
siliului de Stat al Republicii Demo
crate Germane, pentru dezvoltarea și 
adincirea continuă a colaborării mul
tilaterale si a prieteniei dintre parti
dele. țările si popoarele noastre.

Vizita in Capitala Activitatea grupelor
Tn cursul aceleiași zile, președintele 

Consiliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, Horst Sinder
mann. împreună cu primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu. au făcut 
o vizită in Capitală.

Premierul Republicii Democrate 
Germane a avut prilejul să ia cu
noștință de amploarea construcției de 
locuințe și edificii publice din Bucu-

rești. La Complexul nr. 5 din cartie
rul Drumul Taberei și la Palatul 
sporturilor și culturii, edilii orașului 
au înfățișat oaspeților, prin interme
diul unor schite și machete, per
spectivele de dezvoltare urbanistică 
a Capitalei.

Ultimul popas a fost făcut la Aca
demia de științe economice, unde s-a 
vizitat laboratorul de cibernetică eco
nomică.

de lucru

Ministrul comerțului din 
ka, T.B. Illangaratne, care 
zitat țara cu prilejul semnării Acor
dului comercial pe termen lung în
tre Guvernul Republicii Socialiste 
România și Guvernul Republicii Sri 
Lanka, a părăsit, vineri dimineața, 
Capitala. Pe aeroportul Otopeni, oas
petele a fost salutat de Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
de alte persoane oficiale.

într-o declarație făcută 
plecării, T. B. Illangaratne 
„Mulțumesc președintelui 
Ceaușescu pentru onoarea de a mă 
fi primit. în cadrul întîlnirii a fost 
subliniată dorința reciprocă de a ac
ționa în continuare pentru dezvolta
rea și diversificarea bunelor rapor
turi dintre țările noastre".

Ministrul comerțului din Sri Lan
ka a relevat însemnătatea acordului

Sri Lan- 
ne-a vi-

înaintea 
a spus : 
Nicolae

comercial semnat la București, sub
liniind că el se înscrie ca un mo
ment important în dezvoltarea rela
țiilor de colaborare și cooperare din
tre cele două țări și popoare. El se 
adaugă celorlalte documente semna
te cu prilejul vizitei în România a 
primului ministru, Sirimavo Banda- 
ranaike. Pentru a transpune în fap
te prevederile acestui acord s-a con
venit înființarea unei comisii mixte, 

împărtășindu-și impresiile despre 
țara noastră, îndeosebi cele privind 
economia românească, oaspetele a 
spus, între altele : „Vizitind între
prinderile bucureștene „23 August" 
și „I.M.U.A.B." am fost impresionat 
de modul lor de organizare, de va
rietatea produselor și caracteristicile 
lor tehnico-constructive moderne, de 
volumul producției pe care il reali
zează aceste fabrici, precum și de 
posibilitățile lor de export".

(Agerpres)

Excelenței Sale Doamnei ELISABETH DOMITIEN
Prim-ministru al Guvernului Republicii Centrafricane

BANGUI

Cu ocazia numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Gu
vernului Republicii Centrafricane vă transmit, în numele guvernului ro
mân și al meu personal, sincere felicitări, urări de succes în îndeplinirea 
misiunii de mare importanță ce v-a fost încredințată.

îmi exprim speranța că relațiile de colaborare dintre guvernele și 
popoarele^ noastre se vor dezvolta continuu, în spiritul înțelegerilor in
tervenite între președinții țărilor noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste RomâniaAdunare cu prilejul celei de-a 29-a aniversări a Republicii Populare Albania
Tot vineri au continuat, pe dome

nii de activitate, in cadrul celor 
șapte grupe de lucru, tratativele din
tre miniștri, membri ai celor două 
delegații, consacrate definitivării pro
tocoalelor și programelor de măsuri 
pentru lărgirea cooperării economice 
și tehnico-științifice, precum și a 
schimburilor comerciale dintre Repu
blica Socialistă România și Republi- 
'ca Democrată Germană. (Agerpres)

în cursul zilei de vineri, delegația 
militară a Republicii Zair, condusă 
de generalul de corp de armată 
Bumba Moaso Djogi, căpitan-gene-
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ral al Forțelor armate zaireze, a vi
zitat o unitate mecanizată și a luat 
cunoștință de unele realizări ale in
dustriei militare românești.

In cursul aceleiași zile, delegația 
Forțelor armate zaireze a fost pri
mită de către generalul de armată 
Ion Ioniță, ministrul apărării națio
nale al Republicii Socialiste Româ
nia. Convorbirile care au avut Ioc, 
cu acest prilej, s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat, 
vineri după-amiază, în Capitală, o 
adunare cu prilejul celei de-a 29-a 
aniversări a Republicii Populare Al
bania.

Au participat Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Ion Jinga. vicepreședinte al 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, loan Botar. secretar general

al I.R.R.C.S., oameni al muncii din 
întreprinderi și instituții bucureștene.

Au fost prezenți Nikolla Profi, 
ambasadorul R.P. Albania la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, acad. Alexandru 
Graur a împărtășit impresii dintr-o 
recentă călătorie pe care a făcut-o 
în Republica Populară Albania.

în încheiere, a fost prezentat fil
mul albanez „Drumuri albe".

(Agerpres)

R P. ALBANIA

Echipele României și U.R.S.S. in finala campionatului
mondial universitar

Turneul de la

La convorbiri a fost prezent am
basadorul Republicii Zair la Bucu
rești.

în meciurile de ieri: România-lugoslavici 22-14 și U.R.S.S.—Cehoslovacia 30-21

Deci, finala campionatului mon
dial universitar va pune față in fată 
echipele reprezentative studențești 
ale României și U.R.S.S. Dacă aceas
ta din urmă a avut de parcurs pină 
la finală o cale ceva mai ușoară, in 
schimb, selecționata noastră a în
fruntat două echipe ambițioase și 
puternice — reprezentativa poloneză, 
încă din faza preliminară, apoi, ieri, 
formația studenților iugoslavi, repre
zentanta unui handbal de calitate 
Înaltă, cum este acela din țara veci
nă. Aseară însă, echipa României a 
făcut cel mai bun meci al său din 
prezentul campionat mondial univer
sitar, toți componenții ei jucind la 
nivelul reputației handbalului nos
tru și cîștigind, astfel, fără drept de 
apel.

Cunoscind forța de joc de ansam
blu a formației iugoslave și pe prin
cipalii ei exponenți. echipa noastră 
condusă de antrenorul Eugen Trofin 
și-a luat toate măsurile de precauție 
și și-a pus la punct manevrele tac
tice cele mai adecvate. Spre deose
bire de situația din meciurile prece
dente. apărarea a fost cit se poate 
de atentă, aproape impenetrabilă, 
astfel că. dc exemplu, atacantul iu
goslav Krivokapici, despre care se 
știe că e un talent de excepție, a 
înscris primul său gol din meci abia 
în minutul 12 al reprizei secunde 1 
O mențiune specială printre apărăto
rii echipei române o merită portarul 
Orban, ieri în zi de formă și inspi
rație extraordinare. De asemenea, de 
remarcat că jucătorii noștri au pre
gătit calm și minuțios atacurile încă 
de la începutul partidei. Desprinde
rea ca scor s-a făcut greu dar sigur ; 
In minutul 6 era abia 2—0. dar trep
tat Voina (6). Stef (4). Stock! și Tu- 
dosie (cite 3). ca și ceilalți marca
tori. Cosma. Kicsid. Odaie. Drăgăniță 
(cy cite unul sau două goluri la ac
tiv) au urcat scorul (11—5 la pauză) 
pînă la cel final, de 22—14. Uneori, 
diferența ajunsese la zece goluri, 
ceea ce exprimă limpede eficiența 
înaintașilor noștri tocmai in fața unei 
formații atît de valoroase ca cea iu
goslavă. Ar mai fi de subliniat și 
faptul că handbaliștii români au știut 
să-și păstreze cumpătul chiar în a- 
cele perioade cînd jocul se desfășura 
la tensiuni nervoase cam înalte, con
tribuind astfel, și pe această cale. Ia 
calitatea spectacolului sportiv.

încă înaintea începerii acestui 
meci, handbaliștii sovietici își asigu
raseră calificarea in finală. însă

chiar și așa, lipsită de miză, partida 
U.R.S.S. — Cehoslovacia a avut o 
desfășurare destul de echilibrată. în 
special in prima și ultima sa parte. 
A fost, se înțelege, efectul puterii de 
luptă și ambiției sportivilor ceho
slovaci. care s-au străduit să obțină 
un rezultat onorabil. Dar. selecționa
ta studențească a U.R.S.S., cuprin- 
zind numeroși jucători din prima re
prezentativă sovietică, a trecut peste 
momentele dificile. La pauză, con
ducea cu 12—8 (in minutul 15 : 7—7), 
pentru ca în final — după ce la „un 
moment dat rămăsese cu un avantaj 
de un singur gol 1 — să cistige de
tașat. cu 30—21. Sportivii sovietici au

lăsat în parte impresia că-și mena
jează forțele pentru finala de dumi
nică. de altfel. în teren antrenorul 
lor folosind cam întregul efectiv al 
lotului. Buna pregătire fizică, forța 
Si precizia șuturilor rămin atuuri de 
necontestat ale selecționatei universi
tare sovietice, atuuri cărora urmează 
să le facă față selecționata Româ
niei. in meciul final de duminică 
(ora 18). la Palatul sporturilor și 
culturii. în deschidere, pentru locu
rile 3—4 se vor întilni echipele Po
loniei și Spaniei.

V. MIRONESCU 
Ion DUM1TRIU

PLOIEȘTI: Echipele Spaniei 
și Poloniei învingătoare

PLOIEȘTI (Prin telefon, de la Ion 
Stănescu). — în deschiderea cupla
jului handbalistic de la Ploiești s-au 
intilnit echipele Spaniei și R. F. Ger
mania. Meciul dintre cele două for
mații a fost de bună factură tehni
că, plăcînd numeroșilor spectatori.

Handbaliștii spanioli au luat con
ducerea încă de la început, majo- 
rind treptat scorul și invingind in 
final cu 25—18 (13—7).

în cel de-al doilea joc s-au întil- 
nit reprezentativele studențești ale 
Poloniei și Bulgariei. Conform aș
teptărilor. echipa studenților polo
nezi și-a impus superioritatea cîști- 
gînd la o diferență concludentă. 
Scor final 20—15 (11—6). Cel mai 
eficace jucător a fost polonezul 
Smyrek (7 goluri).

Duminică, la Ploiești, în meciul

pentru locurile 5—6 se vor întrece 
formațiile Iugoslaviei și Cehoslova
ciei, iar pentru locurile 7—8 echi
pele R. F. Germania și Bulgariei.

PITEȘTI: Victorii ale for
mațiilor Franței și Japoniei

PITEȘTI (Corespondentul „Scîn- 
teii", Gh. Cirstea). Sala sporturilor 
de la Pitești a fost din nou' arhi
plină. în primul meci s-au intilnit 
echipele Franței și Tunisiei. Hand
baliștii francezi au prestat un joc 
mai omogen, tehnic și în forță și 
au ciștigat cu 19—6.

Al doilea joc — dintre echipele 
Japoniei și Italiei — a fost mult 
mai viu disputat. Japonezii s-au im
pus prin agilitate și pătrundere in 
forță pe contraatac sau prin com
binațiile la semicerc. Scorul final a 
fost in favoarea lor : 21—12.

Brăila
BRĂILA (Prin telefon de la Traian 

Enache). Turneul de la Brăila a con
tinuat cu partidele de simplu, în care 
jucătorii s-au angajat de la primele 
mingi într-o luptă strinsă, oferind 
publicului brăilean un atractiv spec
tacol de tenis. în mod deosebit, par
tida dintre reprezentanții clubului 
Steaua, Dumitru Hărădău și Viorel 
Sotiriu, partidă care a durat 2 ore 
și 30 de minute, a fost mult aplau
dată de mulțimea aflată in sală. In 
final, Dumitru Hărădău a ciștigat cu 
7—6, 4—6, 7—5. în continuare, Traian 
Marcu a dispus de Dan Nemeș cu 
6—3, 6—4, iar Toma Ovici l-a întrecut 
pe Mihai Rusu cu 6—3, 6—3. A treia 
zi de întreceri s-a încheiat cu partida 
dintre campionul Republicii Demo
crate Germane, Emmrich Thomas, și 
Mureșan Sever, partidă în care vic
toria a revenit lui Emmrich cu sco
rul de 6—4. 6—3.

HOCHEI : Dublu derbi 
Dinamo — Steaua

La patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală va avea loc as
tăzi si inline dubla întîlnire dintre 
echipele bucureștene Dinamo și 
Steaua, contind pentru campionatul 
republican de hochei pe gheață. în 
ambele zile meciurile vor începe la 
ora 17,30. în deschidere, de la ora 
14,30, se vor disputa partidele din
tre formațiile A.S.E. București și Li
ceul nr. 1 din Miercurea Ciuc.

Duminică 12 ianuarie, patinoarul 
„23 August" va fi pus la dispoziția 
publicului intre orele 10 și 12.

★
Seara. Bokingi Embeyolo. ambasa

dorul Republicii Zair la București, a 
oferit un cocteil. Au luat parte ge- 
neralul-colonel Ion Coman. prim-ad- 
junct al ministrului apărării națio
nale și șef al Marelui Stat Major, 
Radu Bogdan, adjunct al ministru
lui educației și învățămîntului. gene
rali si ofițeri superiori.

Cronica zilei

Extrase din regulamentul competiției
Art. 8. La jocurile finale pentru 

locurile 1—8, dacă după încheierea 
timpului regulamentar de joc re
zultatul este egal se vor acorda 
prelungiri regulamentare după cum 
urmează : — după o pauză de 5 
minute, 2 reprize a 5 minute (fără 
pauză intre ele), cu schimbarea 
porților la pauză ; — dacă și după 
aceste prelungiri rezultatul se men
ține egal, se vor acorda din nou 2 
reprize a 5 minute fiecare (fără 
pauză între ele), și cu schimbarea 
porților după prima repriză. A-

ceste prelungiri se vor acorda după 
o pauză de 5 minute ; — dacă și 
după aceste prelungiri rezultatul 
se menține egal, se vor juca în 
continuare prelungiri constînd din 
cite o repriză de 5 minute, pînă 
cînd se va decide învingătorul, 
între aceste reprize de 5 minute 
se introduc pauze de cite 5 minute, 
înaintea fiecărei prelungiri echi
pele trebuind să aleagă prin tra
gere la sorți terenul sau mingea.

VOLEI
SOFIA 10 (Agerpres). — în sala 

„Slivnița" din Sofia au continuat în
trecerile turneelor de volei pentru 
echipele de juniori-tineret (pînă la 
20 de ani).

în competiția masculină, selecțio
nata României a intilnit echipa se
cundă a Bulgariei, pe care a învin
s-o cu scorul de 3—2 (11—15, 12—15, 
15—11, 15—7, 15—5). într-un alt joc, 
reprezentativa Cehoslovaciei a dis
pus cu 3—2 (15—3. 9—15, 15—4, 13—15, 
15—9) de formația Spaniei.

Rezultate înregistrate în turneul 
feminin : R. D. Germană — Ceho
slovacia 3-0 (15—8, 15—7, 15—9) ; 
Bulgaria — Polonia 3—0 (15—9, 15—9, 
15—11).

Vineri dimineața s-a înapoiat în 
Capitală generalul de armată Ion 
Ioniță, ministrul apărării naționale, 
venind de la Moscova, unde a par
ticipat la ședința ordinară a Comi
tetului miniștrilor apărării ai state
lor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La sosire în Gara de Nord erau 
prezenti general-locotenent Constan
tin Oprită, adjunct al ministrului a- 
părării naționale și secretar al Con
siliului politic superior, general-co
lonel Sterian Tircă, adjunct al mi
nistrului apărării naționale, gene
rali și ofițeri superiori.

Au fost de fată V. I. Drozdenko, 
ambasadorul U.R.S.S. la București, și 
colonelul A. F. Musatov, atașat mi
litar. aero și naval.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Ciad, Djeraibe Do- 
ralta cu ocazia Zilei naționale a aces
tei țări.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
răspuns la mesajul de felicitare adre
sat ministrului de externe al Repu
blicii Democratice Sudan, dr. Mansour 
Khalid, cu prilejul Zilei naționale.

★
La 10 ianuarie, a părăsit definitiv 

tara noastră Derick Rosslyn Ashe, 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Marii Britanii la București.

ÎN CÎTE VA RÎNDURI
TENIS i Clasamentul 

jucătoarelor
Ziarul parizian „L’Equipe" a dat 

publicității clasamentul celor mai 
bune jucătoare de tenis din lume pe 
anul 1974. Clasamentul alcătuit de 
acest ziar se prezintă astfel: 1. Chris 
Evert (S.U.A.) ; 2. Olga Morozova 
(U.R.S.S.) ; 3. Billie Jean King
(S.U.A.): 4. Evonne Goolagong (Aus

tralia) ; 5. Rosemary Casals (S.U.A.); 
6. Kerry Melville (Australia); 7. Vir
ginia Wade (Anglia); 8. Lesley Hunt 
(Australia) ; 9. Nancy Gunter
(S.U.A.) ; 10. Julie Heldman (S.U.A.).

AUTOMOBILISM : 
începe întrecerea bolizilor
Campionatul mondial de automo

bilism rezervat piloților de formula

I — ediția 1975 va începe duminică 
12 ianuarie cînd, la Buenos Aires, 
se va disputa „Marele Premiu" al 
Argentinei. Cursa se va desfășura 
pe un circuit în lungime de 5.968 km, 
care va fi acoperit de 53 de ori, in 
total concurenții avînd pe parcurs 
318 km.

La această dificilă competiție și-au 
anunțat participarea 23 de piloți.

BASCHET : în cupele europene
în grupa B a sferturilor de finală 

ale „Cupei campionilor europeni" la 
baschet feminin, echipa italiană Geas 
Sesto San Giovanni a intilnit pe te
ren propriu formația B.S.E. Budapes
ta, pe care a învins-o cu scorul de 
72—53 (45—25). Cele mai bune jucă
toare din formația gazdă au fost 
Bocchi și Fasso, care au înscris 25 
și, respectiv, 13 puncte. Coșgetera 
echipei maghiare a fost Cziraky, au
toarea a 22 de puncte.

Din această grupă mai fac parte 
formațiile Politehnica București și 
U.C. Clermont Ferrand.

A APĂRUT;

REVISTA ECONOMICA
nr. 2/1975

Din sumarul rubricilor menționăm 
articolele : Promovarea progresului 
moral în societatea socialistă de conf. 
univ. dr. Constantin Vasile; Con
strucțiile de mașini grele in confrun
tare cu cerințele de echipare modernă 
a economiei naționale de Ioan Avram, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini grele ; Resursele sporirii pro
ductivității muncii în agricultura co
operatistă de prof. univ. dr. Sabin 
Nica-Sirbești și Năstase Arghir ; în
tărirea controlului financiar de Radu 
Ciurileanu, director general in Mi
nisterul Finanțelor ; Integrarea ana
lizei și proiectării sistemice in teo
ria generală a ciberneticii economice 
de conf. dr. Gh. I. Boldur ; „Maturi
tate" în utilizarea calculatoarelor de 
V. Țikovschi ; Trăsături și direcții 
programatice ale perfecționării re
lațiilor de producție socialiste de prof, 
dr. I. Grădișteanu.

Progresele electrificării
Poporul albanez aniversează astăzi un eveniment memorabil in is

toria patriei șale — împlinirea a 29 de ani de cind Adunarea Constitu
antă, creată in urma alegerilor din decembrie 1945, a proclamat Repu
blica Populară Albania. De-a lungul anilor care s-au scurs de atunci, 
ani de intense eforturi și profunde transformări înnoitoare, poporul 
albanez, sub conducerea Partidului Muncii, a dobindit succese remar
cabile in dezvoltarea economiei și culturii, in construirea societății so
cialiste.

„Lumină, puțină lu
mină !“ Acest strigăt 
patetic a pornit cu pu
ține decenii în urmă 
dintr-un sat din nor
dul Albaniei. Cu el și-a 
început una din cele 
mai frumoase și mai 
emoționante poezii 
Migjeni, tribun al po
porului albanez. Ver
surile, scrise în pe
rioada întunecată a 
domniei regelui Ah
med Zogu, exprimă o 
dublă revendicare a 
poporului : lumină în 
casele oamenilor, lumi
nă in conștiința lor...

în 1944, Albania, ră
vășită încă de distru
gerile războiului, făcea 
primii pași pe calea 
vieții noi. Ea dispunea 
pe atunci de o singură 
hidrocentrală cu o pu
tere instalată de 624 
kW. în aceste condiții, 
poporul albanez a pășit 
cu însuflețire la dez
voltarea industriei e- 
nergetice, chemată să 
constituie un sector de 
avangardă in făurirea 
economiei socialiste. 
Primul obiectiv, hidro
centrala „V. I. Lenin", 
destinată aprovizionă
rii capitalei, precum și 
portului Durres cu e- 
nergie electrică și apă 
potabilă, avea o capa
citate de 5 000 kW. 
Obiectivele similare 
care i-au urmat, la in
tervale din ce în ce 
mai scurte, marchează

continua sporire a pu
terii instalate : 27 000, 
51 000, 100 000 kW. La 
Ulza și Tirek, Vlora și 
Maliq, pe Bistrița și 
Mati, la Fier, pretu
tindeni unde se pu
neau bazele unor ex
ploatări miniere, unde 
se construiau între
prinderi de prelucrare 
a minereului, rafinării, 
fabrici și uzine, siste
me de irigație apăreau 
termo și hidrocentrale.

Cu timpul, în cursa 
kilowaților-lumină au 
fost atrase și zonele 
rurale. Acolo unde nu 
puteau fi amenajate 
unități energetice de 
mari capacități, din 
cauza reliefului mon
tan accidentat și a 
altitudinii, se constru
iau centrale acționate 
cu motoare Diesel. Iar 
dacă 1945 a fost anul 
zero al electrificării 
rurale, în 1965 existau 
deja în Albania 412 
sate electrificate. Pes
te alți cinci ani. numă
rul lor se ridica la 
2 546, cifra aceasta re- 
prezentind în fapt to
talitatea așezărilor ru
rale albaneze.

Nevoile crescînde de 
energie ale economiei 
albaneze în plină as
censiune au impus, in 
continuare, căutarea de 
noi rezerve. De mai 
mulți ani. specialiștii 
albanezi și-au concen
trat eforturile în di

recția valorificării cît 
mai depline a poten
țialului hidroenergetic 
al țării. Potrivit calcu
lelor, numai exploata
rea riurilor Drinî și 
Vjosa poate furniza 
anual 10 miliarde kWh 
energie electrică. Din 
cascada celor cinci 
hidrocentrale prevă
zute a fi amenajate pe 
Drinî. a fost dată în ex
ploatare, încă în 1971, 
(cu doi ani înainte de 
termen) unitatea de Ia 
Vau i Dejes. Puterea 
instalată — 250 000 kW 
— reprezintă la ora 
actuală nivelul cel mai 
înalt atins pe acest 
plan în Albania.

Utilajele, motoarele, 
turbinele, alte mașini 
și instalații necesare 
industriei energetice 
sint furnizate astăzi în 
bună parte de între
prinderile albaneze. A- 
ceasta este o expresie 
a politicii de industria
lizare promovate de 
Partidul Muncii, a po
liticii de diversificare 
a economiei naționale, 
de folosire a resurse
lor proprii în scopul 
progresului țării, al 
ridicării nivelului de 
trai și de cultură al 
populației, țeluri des
pre care vorbea, în 
cuvinte atit de emo
ționante, poetul alba
nez cu decenii în urmă.

G. BONDOC

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost rece, 

cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vintul a suflat slab pină la mode
rat, exceptind zona de rnunte, unde 
a prezentat intensificări. Tempera
tura aerului la ora 14 era cuprinsă 
intre minus 9 grade la Miercurea 
Ciuc și plus 4 grade la Drobeta 
Turnu-Severin, Calafat. Băilești și 
Rimnicu-Sărat. în București : Vre
mea a fost rece, cu cerul senin. Vin
tul a suflat slab pină la potrivit. 
Temperatura maximă a fost de 2 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
12. 13 și 14 ianuarie. în țară : Ce
rul va fi variabil, mai mult noros. 
Vor cădea precipitații locale, mai 
frecvente în jumătatea de nord a 
tării. Vintul va sufla slab pină la 
moderat. Temperatura în creștere. 
Minimele vor fi cuprinse între mi
nus 8 și zero grade, local mai cobo-

rîte la începutul Intervalului, iar 
maximele între minus 3 și plus 7 
grade ; pe alocuri dimineața se va 
produce ceată. în București : Cerul 
va fi temporar noros. favorabil pre
cipitațiilor. Vint slab pînă la mo
derat. Temperatura în creștere 
ușoară. Ceață slabă dimineața.

LOTO
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
DIN 10 IANUARIE 1975

Fond general de ciștiguri : 1 677 314 
lei din care 836 417 lei report.

EXTRAGEREA I : 22 11 67 48 16
60 24 82 29

EXTRAGEREA a II-;a : 73 71 72
18 6 49 81 5 53

Plata cîștigurilor se va face în
Capitală incepind din 20 iainua rie
pină la 10 martie, in țară din 23 ia
nuarie pînă la 10 martie 1975 inclu
siv, iar prin mandate poștale apro
ximativ din 25 ianuarie 1975.
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Tn pregătirea proclamării independenței Angolel

începerea conferinței reprezentanților
guvernului portughez și ai mișcărilor

de eliberare angoleze
LISABONA 10 (Agerpres). — La 

hotelul Penina din localitatea Alvor, 
din sudul Portugaliei, au început vi
neri lucrările conferinței consacrate 
stabilirii cadrului general pentru 
proclamarea independentei Angolei. 
Delegația portugheză este alcătuită 
din Melo Antunes. ministru fără por
tofoliu. Mario Soares, ministrul afa
cerilor externe, și Antonio de Almei
da Santos, ministrul pentru coordo
narea interteritorială. Partea angole- 
zâ este reprezentată de președinții 
celor trei mișcări de eliberare, res
pectiv Agostinho Neto — Mișcarea 
Populară pentru Eliberarea Angolei 
(M.P.L.A.), Holden Roberto — Fron
tul de Eliberare Națională a Angolei 
(F.N.L.A.) și Jonas Savimbi — Uniu
nea Națională pentru Independența 
Totală a Angolei (U.N.I.T.A.).

Obiectivul convorbirilor de la Al
vor este acela al realizării unui acord 
asupra cadrului general pentru con
stituirea unui guvern de tranziție 
care să cuprindă reprezentanți ai 
celor trei mișcări de eliberare și ai 
guvernului portughez. Un asemenea 
acord ar reprezenta un prim pas pe 
calea spre obținerea independentei 
totale a acestui teritoriu. Se așteap
tă. de asemenea, să se 
supra unui calendar 
celor 30 000 de militari 
care staționează încă în

In discursul de deschidere a lucră-

hotărască ă- 
al retragerii 

portughezi 
Angola.

rilor conferinței, președintele Portu
galiei, generalul Francisco da Costa 
Gomes, a declarat că mișcările de 
eliberare din Angola „și-au dobindit 
dreptul de a decide asupra viitorului 
tării lor". „Hotărirea fermă pe care 
ati manifestat-o în lupta armată, in
teligenta pe care ati dovedit-o în 
lupta politică și capacitatea dumnea
voastră de a conduce poporul, stau 
mărturie nivelului înalt al meritelor 
dumneavoastră" — a afirmat șeful 
statului portughez, adresindu-se lide
rilor celor trei mișcări. El a apreciat 
că platforma comună realizată săptă- 
mîna trecută la Mombasa. în Kenya, 
de cele trei mișcări, constituie dova
da maturității politice a acestora.

în sfîrșit. președintele Costa Go
mes a declarat că soluția ce va fi 
găsită în cursul conferinței de la 
Alvor va fi „un prim pas decisiv 
spre eliminarea divergențelor ce pot 
exista între frați" și a subliniat im
portanta acestei conferințe, nu nu
mai pentru Angola, ci și pentru des
tinul Africii și al lumii.

într-o conferință de presă organi
zată în ziua deschiderii conferinței, 
înaltul comisar portughez în Angola, 
amiralul Antonio Rosa Coutinho, a 
declarat că la sfîrșitul convorbirilor, 
care vor dura citeva zile, va fi anun
țată o dată exactă a proclamării in
dependentei Angolei.

ORIENTUL APROPIAT
©Vizita șahinșahului Iranului în Egipt • întrevedere între pre

ședintele Siriei și președintele O.E.P.
CAIRO 10 (Agerpres). — Șahinșahul 

Iranului. Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr. aflat' într-o vizită oficială 
de cinci zile la Cairo, a avut, joi 
seara, o a doua rundă de convorbiri 
cu șeful statului egiptean. Anwar 
Sadat. Potrivit relatărilor presei egip
tene. comunicatul final asupra con
vorbirilor la nivel înalt iraniano-egip- 
tene va fi dat publicității, simultan 
la Cairo și Teheran, în cursul zilei 
de duminică.

DAMASC 10. — Corespondentul 
nostru transmite : Președintele Si
riei, Hafez El Assad, a avut joi la 
Damasc o întrevedere cu președintele 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei, Yasser Arafat, însoțit de mem
brii Comitetului Executiv al O.E.P. 
Cu acest prilej, cele două părți au 
trecut în revistă conjunctura actuală 
pe plan arab și rezultatele conferin-

ței cvadripartite, care a avut loc re
cent la Cairo, ca un nou pas pe calea 
aplicării rezoluțiilor reuniunii arabe 
la nivel înalt de Ia Rabat.

Yasser Arafat a declarat că între
vederea s-a desfășurat sub semnul 
unei înțelegeri totale între cele 
două părți și că au fost exprimate 
mulțumiri președintelui Hafez El 
Assad pentru sprijinul permanent 
acordat de Siria mișcării de rezis
tență palestineană.

Pe de altă parte. în conformitate 
cu hotărîrea luată de Comitetul E- 
xecutiv al O.E.P., mai multi mem
bri ai acestui organism vor între
prinde un turneu în capitalele ara
be pentru a pune la curent pe res
ponsabilii țărilor vizitate cu rezul
tatele întîlnirii cvadripartite și cu 
deciziile adoptate de Comitetul E- 
xecutiv în legătură cu această ches
tiune.

SUCCESE ALE FORȚELOR PATRIOTICE DIN CAMBODGIA
— For- 
atacat. 
lonno- 
unele 

explo-

PNOM PENH 10 (Agerpres). 
țele patriotice cambodgiene au 
vineri, cu rachete, obiectivele 
liste din orașul Pnom Penh, 
proiectile lansate de patrioți 
dind în incinta unei unități de blin
date a inamicului. Acest atac a sur
venit la scurt timp după ce. în 
noaptea precedentă, forțele de elibe
rare lansaseră un nou atac cu rachete 
asupra zonei aeroportului Pochentong 
al capitalei khmere.

Pe de altă parte, patrioții khmeri 
au intensificat blocada portului Prek 
Neak Luong aflat pe fluviul Mekong 
la circa 45 de kilometri de Pnom 
Penh. efectuînd. totodată, o opera
țiune de desant pe o insulă din zonă, 
unde, apoi, s-au fortificat. Coman
dantul militar al acestui centru por
tuar, ale cărui legături cu capitala 
sint întrerupte, a cerut insistent 
autorităților de la Pnom Penh să în
cerce aprovizionarea garnizoanei ase
diate pe calea aerului, subliniind că

rezervele de muniții și combustibil 
din Prek Neak Luong sînt pe sfirșite.

în același timp, forțele patriotice 
continuă să se mențină ferm pe po
zițiile cucerite recent pe malul estic 
al fluviului Mekong, intr-o zonă 
aflată la numai cîteva sute de metri 
de periferia orașului Pnom Penh. în 
timp ce alte unități ale forțelor de 
eliberare iși consolidează pozițiile în 
lungul unui tronson de 21 kilometri 
al șoselei naționale de importantă 
strategică Nr. 1. care se întinde in 
lungul Mekongului la o distanță de 
20 kilometri de capitală.

Aceste acțiuni ale forțelor de elibe
rare khmere le-au permis să bloche
ze in mod ferm traficul pe fluviu) 
Mekong, pe care în mod obișnuit erau 
efectuate 80 la sută din transporturile 
spre capitală. După cum recunoaște 
însuși comandamentul lonnolist. tre
cerea caravanelor fluviale în vederea 
aprovizionării garnizoanei din Pnom 
Penh „este în prezent exclusă".

majore ale popoarelor europene"
Un articol al ministrului de externe al R.D.G

BERLIN 10 — Corespondentul nos
tru transmite : într-un articol con
sacrat imperativelor politice ale a- 
nului 1975 în domeniul securității si 
cooperării internaționale, apărut în 
ziarul „Neues Deutschland", minis
trul afacerilor externe al R.D. Ger
mane. Otto Winzer. referindu-se la 
bazele destinderii, scrie printre al
tele :

„Recunoașterea inviolabilității 
frontierelor și integrității teritoriale 
ale statelor, a egalității lor suvera
ne, renunțarea la folosirea forței 
sau la amenințarea cu folosirea aces
teia, reglementarea pașnică a liti
giilor internaționale, deci împiedica
rea agresiunii și războiului — aces
tea constituie, după două războaie 
mondiale, cele mai înalte și mai sa
cre drepturi ale tuturor popoarelor. 
De asemenea, ele trebuie să fie de
terminante pentru regulile de con-

duită între statele cu orînduirl so
ciale diferite. Numai prin garan
tarea lor sînt posibile, în cel mai 
înalt grad, o cooperare în domeniile 
economic, tehnico-științific și al in
formațiilor și un schimb de valori 
spirituale între popoare, între state
le mari sau mici. Principiul de drept 
internațional al neamestecului în tre
burile interne ale altor state. în con
dițiile coexistenței pașnice, face po 
sibilă cooperarea multilaterală șl 
stabilirea de relații umane între po
poare".

Referindu-se la obiectivul Confe
rinței europene pentru securitate șl 
cooperare, Otto Winzer a precizat 
că „lș Conferința pentru securitatea 
europeană nu este vorba de înțele
geri între alianțe militare si blocuri 
economice, ci de garantarea pe plan 
general-european a securității si co
operării".

Rezultatele alegerilor din Danemarca
Forțele de stingă au obținut cîștiguri de locuri 

în noul parlament

COPENHAGA 10 (Agerpres). — în 
capitala Danemarcei au fost anunțate 
rezultatele definitive ale alegerilor 
parlamentare anticipate, care s-au 
desfășurat la 9 ianuarie. Confirmînd 
sondajele de opinie pre-electorale și 
aprecierile observatorilor de la Co
penhaga, partidul social-democrat, de 
opoziție, a obținut cel mai mare nu
măr de locuri — 53 — din cele 179 
ale Folketing-ului, sporindu-și cu 7 
totalul mandatelor în parlament. La 
rîndul său, partidul liberal al premie
rului Poul Hartling și-a sporit numă
rul locurilor în parlament de Ia 22 la 
42. Partidul Comunist din Danemarca 
va deține un număr de șapte man
date în noul parlament. Partidul so
cialist popular a obținut nouă man
date. Restul locurilor au fost distri
buite între celelalte formațiuni poli
tice.

Participarea la alegeri a celor a- 
proape 3,5 milioane de cetățeni cu 
drept de vot a fost de 88,2 la sută, 
în comparație cu 88,7 la sută în scru
tinul parlamentar din 1973.

Cu tot cîștigul electoral important 
obținut de partidul premierului Poul

Hartling. acesta rămîne minoritar în 
parlament, ca de altfel și partidul 
social-democrat. Premierul Poul Hart
ling a anunțat că intenționează să ră
mînă la putere și să înceapă negocieri 
pentru închegarea unei noi coaliții 
guvernamentale. La rîndul său. șeful 
partidului social-democrat, Anker 
Joergensen. a declarat că va cere pre
mierului Poul Hartling să se retragă 
și că va încerca să formeze un 
vem majoritar, fără liberali.

gu-

Sesiunea Comitetului permanent al țărilor nealiniate

ISLAMABAD 10 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Dezbaterile din 
cadrul celei de-a treia sesiuni a Co
mitetului permanent al țărilor neali
niate. ale cărei lucrări se desfășoară 
în orașul pakistanez Karachi, relevă 
necesitatea urgentă a instaurării unor 
raporturi echitabile în relațiile eco
nomice internaționale care să permită 
dezvoltarea tuturor țărilor și o folo
sire mai rațională a resurselor.

Luînd cuvintul în cadrul acestor 
dezbateri, Gamani Corea, secretar 
general al Conferinței Națiunilor Uni
te pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.), a pledat în favoarea 
„restructurării comerțului mondial", 
ca parte integrantă a cerințelor pen
tru o nouă ordine economică interna
țională, întrucît, a spus el, „cele mai

multe dintre țările în curs de dezvol
tare continuă să rămînă dependente 
de exporturile de materii prime**.

Delegatul țării-gazdă. Mohboobul 
Huq, a cerut ca țările în curs de dez
voltare cele mai sărace să beneficieze 
de un sistem preferențial în obține
rea de credite pentru depășirea feno
menelor de criză de energie și care 
să le ajute în eforturile pentru va
lorificarea superioară a resurselor de 
care dispun.

Abdullah Al Tariqui. reprezentind 
Kuweitul, a propus crearea_unei bănci 
internaționale arabe de dezvoltare, 
care să aloce jumătate din fonduri 
țărilor arabe, iar restul — țărilor în 
curs de dezvoltare afectate de criza 
de energie.

PARIS

0 declarație a delegației
G. R. P. al Republicii
Vietnamului de Sud

PARIS 10 (Agerpres). —A,tfn 
prezentant al delegației Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republi
cii Vietnamului de Sud la convor
birile consultative de la Paris din
tre cele două părți sud-vietnameze 
a condamnat cu fermitate știrile ten
dențioase pe care le difuzează une
le agenții de presă occidentale cu 
privire la operațiunile militare des
fășurate in ultima vreme de forțe
le armate populare de eliberare din 
Vietnamul de sud. El a arătat că 
G.R.P. al R.V.S. își reafirmă hotă
rîrea de a respecta și înfăptui pre
vederile Acordului de la Paris asu
pra Vietnamului și de a reglemen
ta problemele interne ale Vietnamu
lui de sud cu o nouă administrație, 
ce urmează a fi instaurată la Sai
gon după înlăturarea regimului lui 
Thieu și care va fi de acord să res
pecte cu strictețe Acordul de la Pa
ris.

’r' rc-

Convorbiri Comunicat comun

Ca urmare a voinței și luptei po
poarelor, în lumea de azi se afirmă 
tot mai evident preocupările pentru 
statornicirea unor relații noi între 
state, bazate pe egalitate în drep
turi, pe încredere și respect reci
proc, pe recunoașterea și asigurarea 
dreptului fiecărei națiuni de a se 
dezvolta așa cum crede de cuviință 
și a-și valorifica avuțiile naționale 
în interesul propriu. Eforturile, ac
țiunile, luările de poziție care se în
scriu într-o asemenea direcție sint, 
în mod firesc, salutate și susținute 
de cele mai largi forțe social-poli- 
tice.Pe fundalul unor asemenea tendin
țe și preocupări pozitive apar și mai -—.—x- —î— manifestări încontrastante orice 
spiritul politicii 
proprii unor pe
rioade trecute. în 
acest context, o 
recentă declara
ție a secretarului 
de stat al S.U.A , 
H. Kissinger, in 
interviul acordat 
săptăminalului a- 
merican ..Busi
ness Week", a 
produs nedume
rire și îngrijo
rare. Astfel, re
ferindu-se la 
problema resur
selor energetice, 
acesta a afirmat 
că în anumite 
împrejurări, res
pectiv „în situații

a afirmat că „nu poate conce
pe nici o situație în care puterea 
militară a S.U.A. să fie utilizată îm
potriva țărilor arabe producătoare de 
petrol".

Profund atașat cauzei păcii, eticii 
și legalității internaționale, militind 
ferm pentru înțelegere și colaborare, 
poporul român nu poate să nu își 
exprime dezaprobarea față de de
clarații care contravin normelor 
fundamentale ale relațiilor dintre 
state, principiilor independenței și 
suveranității tuturor statelor, egalită
ții în drepturi, neamestecului în tre
burile interne ale altora. în actua
lele condiții internaționale, cînd 
cursul nou. spre destindere, care se 
afirmă pe arena mondială are încă

pot găsi soluționarea problemele li
tigioase. România a subliniat întot
deauna că problemele litigioase in
ternaționale, oricît de complicate și 
dificile, iși pot afla rezolvarea nu
mai prin mijloace politice, pe calea 
tratativelor purtate în spiritul egali
tății și respectului reciproc, cu lua
rea în considerare a intereselor tutu
ror părților, cu dorința de a se iden
tifica punctele de vedere reciproc 
acceptabile. „Viața a demonstrat și 
demonstrează, arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu de la tribuna Congresu
lui al XI-lea al P.C.R.. că politica 
de forță, războaiele, nu duc, nu pot 
duce Ia soluționarea problemelor. In 
același timp, desfășurarea evenimen
telor din ultimii ani atestă cu putere

iugoshvo-ungare
BELGRAD 10 (Agerpres). — Frigyes 

Puja. ministrul de externe al R.P. 
Ungare, a efectuat o vizită în R.S.F. 
Iugoslavia, unde a avut convorbiri 
cu Miloș Minici. vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, secretar 
federal pentru afacerile externe a' 
tării-gazdă. cu care a discutat proble
me ale relațiilor ungaro—iugoslave si 
ale situației internaționale actuale. 
Convorbirile au relevat dezvoltarea 
cooperării dintre cele două țări în 
toate domeniile și dorința părților dc 
a o promova în continuare. Părțile au 
salutat rezultatele obținute la Con
ferința europeană pentru securitate 
și cooperare și au afirmat dorința lor 
de a fi încheiată cît mai curînd faza 
a doua a conferinței, în vederea con
vocării acesteia în a treia fază, la 
nivel înalt.

SOFIA 10 (Agerpres). — Tn urma 
convorbirilor avute la Sofia între 
Petăr Mladenov, ministrul afacerilor 
externe al R.P. Bulgaria, și minis
trul de externe grec, Dimitrios 
Bitsios. la 10 ianuarie au fost sem
nate documentele privind prelungirea 
programului de colaborare științifică 
și culturală dintre cele două țări. De 
asemenea, a fost semnat comunicatul 
privind convorbirile dintre cei doi 
miniștri.

tn aceeași zi, Todor Jivkov. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, l-a primit pe Dimitrios 
Bitsios, cu care a avut o convorbire 
referitoare la dezvoltarea continuă a 
relațiilor de bună vecinătate dintre 
cele două țări.

agențiile de presă transmit:
Președintele R.S.F. Iugo

slavia, Iosip Broz Tito’ pri_ 
mit. ieri, pe Gough Whitlam, primul 
ministru al Australiei, și a avut cu 
acesta o convorbire, la care a luat, 
de asemenea, parte Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv Fe
deral al R.S.F. Iugoslavia.

Ambasadorul indian din capitala Li
banului și președintele Comitetului 
Executiv al O.E.P.. Yasser Arafat, 
au semnat documente prin care un 
reprezentant al O.E.P. este acredi
tat in India, a spus un purtător de 
cuvînt al ambasadei.

din insulă, vor conduce la adopta
rea. în viitorul apropiat, a unei 
Iutii satisfăcătoare a problemei 
priote.

so-
ci-

Dl PRETUTINDENI
• ÎNTOARCEREA FIU

LUI RĂTĂCITOR DIN... 
COSMOS. N AS A, a pre
văzut pentru aceste zile întoar
cerea unui „fiu rătăcitor" din 
Cosmos. Este vorba de treapta 
a doua a rachetei purtătoare 
„Saturn-5“ care, la 14 mai 1973, 
a propulsat in spațiu laboratorul 
spațial american „Skylab". Pri
ma treaptă și-a încheiat exis
tența prăbușindu-se in Atlantic 
la scurtă vreme după ce și-a 
îndeplinit misiunea. Cea de-a 
doua a continuat să graviteze 
în jurul planetei noastre, pe o 
orbită plasată în dreptul Ecua
torului, cu o viteză de 27 000 km 
pe oră. Întoarcerea pe Pămînt, 
consideră oamenii de știință a- 
mericani. se va produce fără 
nici un fel de riscuri : zona 
Ecuatorului este ocupată, in 
cea mai mare parte, de oceane ; 
de asemenea, prin căldura mare 
rezultată in urma contactului 
cu straturile mai dense ale at
mosferei. peste jumătate din 
material va arde ; fragmentele 
rămase, neavind o formă aero
dinamică, vor cădea pe Pămînt 
cu viteza normală de 270 m pe 
secundă, risipindu-se pe o su
prafață de 2 600 pînă la 5 600 
kmp.

• LASERUL ÎN TELE
COMUNICAȚII. în labora
toarele A.E.G.-Telefunken din 
Frankfurt a fost elaborat un 
nou procedeu de telecomunica
ții bazat pe utilizarea laserului. 
O rază laser, așa-numita „rază 
de lumină coerentă", circulind 
într-o fibră de sticlă mai sub
țire decit firul de păr, poate 
transmite simultan circa 30 de 
mii de convorbiri telefonice sau 
o mie de programe televizate. 
Și dacă se unesc o mie de ase
menea fibre intr-un cablu, nu
mărul convorbirilor telefonice 
va fi de ordinul a 30 de mili
oane. Prin folosirea unor pos
turi de retransmisie, convorbi
rile respective se vor putea e- 
fectua, practic, cu întreg globul 
pămintesc. Pentru comerciali
zarea sistemului mai rămin de 
soluționat unele probleme pri
vind durata funcționării lui, 
care in prezent este limitată la 
citcva sute de ore.

Marien
reînvestit in

Comandantul 
N’Gouabi a £ost 
mod solemn la 9 
funcția de președinte 
Populare Congo, pentru un al doi
lea mandat constituțional de cinci 
ani. în conformitate cu votul expri
mat. la 30 decembrie, de Partidul 
Congolez al Muncii, care l-a reales 
președinte al C.C. și secretar per
manent al partidului și. implicit. în 
calitate de șef al statului.

ianuarie în 
al Republicii

Președintele Nigeriei, ge- 
neralul Yakubu Gowon, l-a primit, 
vineri, pe secretarul britanic la 
Foreign Office, James Callaghan, 
sosit la Lagos într-o vizită oficială, 
în cadrul turneului de 11 zile pe care 
îl întreprinde printr-o serie de ca
pitale africane. Pe agenda de lucru 
a convorbirilor au fost înscrise teme 
referitoare la problema constituțio
nală rhodesiană, la relațiile anglo- 
nigeriene și la livrările de petrol 
nigerian către Marea Britanie.

Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei 3 fost recu- 
noscută în mod oficial de India, a- 
nunță Ambasada indiană din Beirut.

„declarațiile șefului diplomației 
mericane sînt contrare 
Cartei Națiunilor Unite", 
iranian. Abbas Hoveyda. 
tentia că folosirea forței 
S.U.A. împotriva țărilor 
toare de petrol ar provoca o „mare 
catastrofă". în aceeași direcție se în
scrie si sublinierea făcută de secre
tarul general al O.N.U.. Kurt Wald
heim. că problemele legate de criza 
internațională a energiei pot fi re
zolvate „numai prin cooperare, și nu 
printr-o confruntare pe cîmpul de 
luptă".

Obiectivul primordial al contempo
raneității este făurirea unei noi or
dini economice și 
nale. în care să

a-
spiritului 

Premierul 
a atras a- 
militare a 

producă-

La Ambasada română 
din Paris 3 avut 'oc 0 *nt’ln’re cu 
membrii consiliului de conducere al 
Asociației de prietenie Franța—Roma
nia. Amintind tradiționalele legături 
româno—franceze, scriitorul Pierre 
Paraf, președintele asociației, a sub
liniat cursul ascendent al relațiilor 
actuale, dorința asociației de a con
tribui la o mai bună cunoaștere a 
realizărilor poporului român, la răs- 
pîndirea valorilor cultural-artistice 
românești.

Primii miniștri ai Iranu
lui Și Nepalului s au Pronunțat 
în favoarea menținerii Oceanului In
dian ca o zonă a păcii și au subli
niat necesitatea unei cooperări mai 
largi intre statele din regiune pen
tru menținerea păcii și securității — 
se arată în comunicatul comun dat 
publicității la încheierea vizitei ofi
ciale la Teheran a premierului ne- 
palez, Nagendra Prasad Rijal. Pri
mul ministru al Nepalului a subscris 
pe 
tei 
in

de-a-ntregul la ideea importan- 
vitale a securității și stabilității 

zona Golfului.

Secretarul general al
O.N.U., Kurt Waldheim, a calificat, 
joi. drept „o evoluție foarte poziti
vă" știrea despre începerea, marți, 
la Nicosia, a convorbirilor asupra 
problemei cipriote. Kurt Waldheim 
și-a exprimat speranța că negocie
rile dintre Glafkos Clerides. liderul 
comunității cipriote grecești, și Rauf 
Denktaș, liderul comunității turce

Ministrul de externe al 
Turdei, Melih Esenbel, a decla
rat că o „conferință în cinci", reunind 
reprezentanții Turciei, Greciei, Ma
rii Britanii și ai celor două comu
nități din Cipru, ar trebui convocată 
dacă negocierile intercomunitare din 
insulă vor ajunge la un stadiu sa
tisfăcător.

Un acord a £ost reaBzat între 
Consiliul general al sindicatelor din 
Japonia (S.O.H.Y.O.) și Federația 
națională a sindicatelor țărănești 
(Z.E.N.N.I.C.H.I.N.O.) privind forma
rea. pentru prima dată, a unui front 
sindical unit muncitoresc-țărănesc in 
campania de primăvară. Conform a- 
cordului. sindicatele vor solicita re
prezentarea în organele consultative 
guvernamentale de resort, cum sint 
Consiliul pentru problemele prețului 
la orez și Consiliul pentru promo
varea industriei agrozootehnice.

Senegalul și Guineea-Bi- 
SSaU au semnat’ recent, un număr 
de 11 acorduri bilaterale privind ex
tinderea relațiilor pe multiple pla
nuri. Acordurile au fost realizate în 
urma lucrărilor Comisiei mixte a ce
lor două țări creată prin Tratatul 
de prietenie și cooperare încheiat de 
Guineca-Bissau și Senegal.

Guvernul grec a prezentat 
parlamentului un proiect de lege 
privind urmărirea in justiție a 
citorva sute de persoane, între care 
foști membri ai cabinetului și alte 
oficialități, care au deținut funcții 
importante în perioada dictaturii 
militare.

DELACORESPONDENȚIINOȘTRI:

BRUXELLES

Criza și pauperizarea
>

UN IMPERATIV AL CONTEMPORANEITĂȚII:

Respectarea neabătută a principiilor dreptului 
si eticii internaționale

politice internatio- 
fie realizată secu
ritatea fiecărui 
stat în parte și 
securitatea tu
turor la un Ioc ; 
în care să fie ex
cluse războiul si 
agresiunea, să fie 
eliminate orice 
acte ale politicii 
imperialiste de 
forță, dominație 
și dictat ; in care 
să se respecte cu 
strictețe dreptul 
sacru al fiecărui 
popor de a fi 
stăpin asupra re
surselor sale na
ționale 
folosi 
zător 

în carepectiv „în situații de criză serioa
să", nu trebuie exclusă eventualita
tea utilizării forței împotriva țărilor 
producătoare de petrol din zona 
Golfului și din Orientul Mijlociu.

Așa cum era și de așteptat, aceste 
declarații au fost întîmpinate cu în
grijorare și dezaprobare de opinia 
publică internațională, au determinat 
numeroase reacții critice la ni
vel guvernamental. în cercurile po
litice și diplomatice, atît din țările 
producătoare de petrol direct viza
te. cit și in numeroase alte țări ala 
lumii.

Declarația secretarului de stat al 
S.U.A. apare de neînțeles în actua
lele condiții cînd este mai evident 
ca orieînd eșecul politicii de forță. 
Așa se și explică faptul că, pînă și 
în S.U.A.. declarația a fost primită 
cu dezaprobare de personalități mar
cante ale vieții politice americane, 
ca și de cercuri largi ale opiniei pu
blice. Astfel, senatorul Henry Jack- 
son a subliniat nocivitatea „declara
țiilor publice în termeni amenință
tori" ; în același sens, senatorul John 
Sparkman, președintele Comisiei se
natoriale pentru problemele externe.

un caracter atît de fragil, asemenea 
declarații sînt contrare cerinței ma
jore de a se face totul pentru a asi
gura acestui curs un sens ireversibil, 
de a se evita orice ar putea submina 
tendințele spre statornicirea unei co
laborări pașnice, egale în drepturi, 
între națiunile lumii.

Așa cum este știut. România so
cialistă a militat și militează cu fer
mitate și consecvență împotriva po
liticii de forță și amenințare cu forța, 
abolirea acestei politici constituind 
unul din comandamentele esențiale 
ale contemporaneității, o condiție 
majoră a statornicirii păcii și înțele
gerii, dezvoltării. încrederii și co
laborării între popoare. în zilele 
noastre apare tot mai limpede că ve
chea „diplomație a canonierelor**. că 
politica intervențiilor militare și ex
pedițiilor armate sint cu desăvirșire 
anacronice, depășite de istorie, orice 
tendință de reînviere a unor aseme
nea practici comportînd riscuri din 
cele mai serioase pentru cauza păcii 
mondiale.

întreaga evoluție a vieții Interna
ționale din acești ani a demonstrat că 
nu pe calea acțiunilor militare își

posibilitatea reală a soluționării pe 
cale pașnică chiar și a celor mai 
complicate probleme și situații, a- 
ceasta avînd efecte deosebit de po
zitive asupra întăririi încrederii și 
colaborării dintre state, asupra in
staurării unei păci trainice între toa
te popoarele lumii".

Comentind declarațiile secretarului 
de stat american, președintele Alge
riei, Houari Boumediene, sublinia 
că o intervenție militară americană 
ar constitui „o acțiune colonialistă" ; 
„în caz de agresiune, a declarat pre
ședintele algerian. ne este foarte u- 
șor să distrugem toate instalațiile 
petroliere, pentru aceasta fiind ne
cesare foarte puține mijloace. Oare 
Statele Unite isi vor putea asuma, 
pe plan international, responsabili
tatea pentru o asemenea catastrofă?". 
La rîndul său. președintele R. A. 
Egipt. Anwar Sadat, a apreciat de
clarațiile respective ca „foarte re
gretabile. cu atît mai mult cu cît 
intervin într-un moment cînd dorim 
relații de tip nou cu S.U.A.". în
tr-un sens similar s-a exprimat se
cretarul general al Ligii Arabe. 
Mahmoud Riad, care a subliniat că

și a le 
corespun- 
cerințelor 

să se asi- 
între pre-

sale de progres ; 
gure un raport echitabil 
țurile materiilor prime și ale pro
duselor industrializate și să se ga
ranteze accesul tuturor țărilor la 
materiile prime și sursele 
gie ; în care să se creeze 
unei colaborări rodnice și 
dite intre toate națiunile.

Această concepție, subliniată cu 
claritate, așa cum se știe, la Con
gresul al XI-lea, formează o po
ziție programatică a partidului nos
tru. Nutrim convingerea neclintită că 
astăzi, mai mult ca orieînd. se im
pune ca toate statele și guvernele, 
toți oamenii politici, manifestînd un 
înalt spirit de responsabilitate, toate 
popoarele, cele mai largi forte sociale 
să militeze cu fermitate pentru instau
rarea unei asemenea noi ordini po
litice și economice. România socia
listă este hotărîtă de a-și aduce con
tribuția activă la înfăptuirea acestui 
tel fundamental al tuturor popoare
lor. la realizarea unei lumi mai bune 
si mai drepte, a echității, progresu
lui si păcii.

de ener- 
climatul 
neîngră-

în vara trecută, sub 
egida forului executiv 
al Pieței comune, la 
Bruxelles a avut loc o 
amplă reuniune cu 
participarea unor oa
meni politici, econo
miști și sociologi din 
csle nouă țări ale Pie
ței comune, al cărei 
subiect a fost proble
ma paupertății. Ra
poartele și rezultatele 
cercetărilor prezentate 
aduceau în atenție 
fapte care, dacă nu ar 
fi purtat girul unui 
congres internațional, 
ar fi părut, la prima 
vedere, greu de cre
zut. Statisticile cele 
mai recente confirmă 
întru totul aceste fap
te, ba mai mult ele a- 
testă accentuarea și 
mai puternică a situa
ției de acum cîteva 
luni. într-adevăr, în 
prezent se constată că 
circa trei-patru mi
lioane de muncitori 
francezi aveau, potri
vit surselor oficiale, un 
venit considerat sub 
minimul necesar. De 
asemenea, că un sfert 
din populația Irlandei 
realizează venituri sub 
nivelul minim vital, 
trăind, cu alte cuvin
te. in sărăcie. în a- 
ceiași termeni a fost 
prezentată situația din 
Italia de sud

Care este starea de 
lucruri în Belgia, țară 
considerată ca bucu- 
rîndu-se de un stan
dard de viată dintre 
cele mai ridicate în 
Europa ? După cum a- 
rată un studiu elabo

rat de „Acțiunea na
țională pentru securi
tate vitală'*, sînt încă 
în această tară circa 
800 000 de persoane ale 
căror venituri se si
tuează sub suma con
siderată ca putînd a- 
sigura condițiile mini
me de existentă ale 
unui individ. Iar a- 
ceasta. raportat la 
populația de aproape 
10 milioane de locui
tori a Belgiei, repre
zintă un procentaj a- 
preciabil.

Trebuie subliniat că 
asemenea statistici nu 
pun la socoteală pe 
muncitorii străini din 
diferitele țări ale Pie
ței comune, a căror 
situație este și mai 
tristă. Este un fapt in 
genere cunoscut că 
prezența mîinii de lu
cru străine a permis, 
în cea mai mare parte 
a țărilor Pieței comu
ne. realizarea unui 
ritm înalt de expan
siune economică. Dar. 
este tot atît de adevă
rat că această masă de 
oameni ai muncii nu 
beneficiază practic de 
nici un drept în state
le în care s-au stabilit 
temporar. Tntr-un do
cument al Comisiei 
executive a C.E.E. a- 
ceastă situație este re
zumată. fără ocolișuri, 
astfel : „După ce a be
neficiat timp de mai 
mult de un deceniu de 
aportul mîinii de lucru 
străine. Piața comună 
se regăsește cu un 
substantial grup de 
muncitori străini ne

integrați. care partici
pă aproape la toate 
obligațiile societății în 
care trăiesc și mun
cesc, dar care se află, 
cel mai adesea, în a- 
fara legislației acestei 
societăți. O asemenea 
stare de lucruri este 
intolerabilă, umilitoa
re pentru muncitorii 
emigranți și pericu
loasă pentru comunita
tea economică vest- 
europeană".

Pentru a reveni la 
situația din Belgia, 
merită relevat un co
mentariu al ziarului 
„Le Soir“. care pre- 
luînd constatările „Ac
țiunii naționale pentru 
securitate vitală**, su
bliniază cu amară iro
nie cit de eronat este 
să se aprecieze gradul 
de prosperitate al so
cietății numai după a- 
semenea criterii, cum 
ar fi numărul automo
bilelor sau cel al tele
vizoarelor. Ziarul își 
exprimă părerea că 
frînarea procesului de 
pauperizare, accentuat 
de criza prin care tre
ce în prezent întreaga 
societate de consum, 
presupune o politică 
de schimbări funda
mentale in structurile 
acestei societăți. ca
racterizată „prin prio
ritatea absolută acor
dată profitului cu ori
ce preț'* în detrimentul 
marilor probleme so
ciale.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI
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• ÎNCOTRO DUC UR
MELE ? în Himalaya au fost 
din nou descoperite urme ale 
unor ființe necunoscute. De 
data aceasta, ele au fost filmate 
de către I. Surdei, fotooperato- 
rul unei expediții poloneze, pe 
piscul Lhotse. la 8 545 metri 
înălțime. Se disting clar cinci 
degete și o talpă de circa 40 cm 
lungime și 20 cm lățime. Ofițe
rul nepalez de legătură, care 
însoțește expediția, a afirmat 
că urmele respective ar aparține 
faimosului „Yeti“ — omul ză
pezilor. Pînă în prezent — res
pectiv în 1922 și 1969 — alpi- 
niștii au reușit să filmeze sau 
să fotografieze doar fragmente 
ale urmelor ființei necunoscute. 
De data aceasta, ele au fost fi
xate în întregime, pe peliculă, 
de-a lungul unei mari distanțe, 
ceea ce, nu este exclus să în
găduie oamenilor de știință să 
ajungă la anumite concluzii în 
legătură cu misteriosul locuitor 
din Himalaya. Vor duce aceste 
urme la adevăr ?

• MĂRTURII DE CIVI
LIZAȚIE. în apropierea ora
șului Maidanpek din nord-estul 
Iugoslaviei a fost descoperită o 
mină de cupru exploatată încă 
cu șase milenii înainte. Această 
veste, comunicată la simpozio
nul de la Novi-Sad al arheolo
gilor din Europa, de către au
torul descoperirii, prof. Bori
slav Iovanovici, a stirnit un in
teres deosebit. După cum s-a 
arătat la simpozion, noua des
coperire este o contribuție în
semnată la elucidarea unor im
portante probleme ale stră
vechii civilizații a popoarelor 
din sud-estul continentului nos
tru.

• „TELEFONITĂ". D‘- 
rectorul Societății de telefoane 
din Grecia a apelat la concetă
țenii săi să nu lungească inutil 
convorbirile telefonice. Potrivit 
spuselor sale, grecii dețin „re
cordul mondial" în ce privește 
durata acestor convorbiri, cau- 
zînd astfel suprasolicitări, cărora 
actuala rețea nu poate să le mai 
facă față.

• MOTOARE NEPO
LUANTE. 10 la sută din par
cul de automobile al Franței va 
fi pus în mișcare în 1990 de mo
toare electrice. Automobilele 
vor fi dotate cu baterii de zinc 
și nichel. Fără încărcarea acu
mulatoarelor, mașinile vor pu
tea străbate 200 kilometri cu o 
viteză de 80 kilometri pe oră — 
se arată într-un raport minis
terial. publicat la Paris.

• „OCHIURI" DE APĂ 
DULCE ÎN ATLANTIC, 
în timpul unei expediții știin
țifice s-a descoperit pe supra
fața Oceanului Atlantic ,.o- 
chiuri" de apă dulce. Prof. 
Hans Hinzoeter de la Universi
tatea din Mainz (R.F.G.) a ară
tat. recent, că aceste „ochiuri", 
care acoperă mari întinderi ale 
oceanului, iau naștere în regiu
nile tropicale ca urmare a ploi
lor abundente. Acestea deter
mină o diluare a apei oceanu
lui. diferența de salinitate fiind 
doar de cîteva miimi de grame. 
Avînd o adîncime de numai 
cițiva metri și menținindu-și 
stabilitatea mai multe zile, 
„ochiurile" sînt încălzite de 
«■oare mai repede decit apele 
înconjurătoare, determinînd un 
intens schimb de energie între 
ocean și atmosferă. în acest fel, 
ele exercită o considerabilă in
fluență asupra vremii.
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