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întreaga tară in întrecere pentru
înfăptuirea cincinalului înainte de termen

Marea întrecere socialistă din anul 197S la amploare, cuprinde noi ramuri, noi sectoare de activitate ; zi de zi, alte colective de întreprinderi adresează entuziaste chemări la întrecere către toate unitățile din sectoarele respective. Chemările Ia întrecere ale colectivelor fruntașe constituie o vie ilustrare a conștiinței socialiste a oamenilor muncii, o expresie a hotărîrii lor ferme de a depăși planul pe acest an, de a obține noi șl importante succese In realizarea cincinalului înainte de termen, spre a crea astfel o bază puternică trecerii la Înfăptuirea Directivelor Congresului al Xl-lea al par-
r Dialog Ia întreprinderea de mașini grele din București, de unde s-a lansat, recent, chemarea la întrecere pe acest an către toate unitățile din industria constructoara de utilaj energetic, metalurgic, mașini de ridicat și construcții navale. Nicolae Iana, muncitor, secretarul comitetului de partid, secția turnătorie : „Vrem ca și în acest an, ultimul din cincinal, secția noastră să fie fruntașă pe întreprindere. Am mai cîștigat întrecerea în 1973 și cred că și Hotărîtoare vor fi țațele. Oricum, noastră este de a mii în acest an".Vasile Grigoreann, maistru. secretarul comitetului de partid, secția tur- boagregate : „Cu o singură precizare. Șl noi ne-am propus același o- biectiv : vrem să fim primii..."....La întreprinderea de mașini grele București.

întrecerea a pornit. Ea se anunță de Ia început pasionantă. Cei doi secretari de partid. care

Prefață la noua rubrică a „Scînteii":

SOCIETATE STAT POLITICĂ
ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ

Ce trebuie sâ știe cetățeanul
in perspectiva

votului de la 9 martie

in '74. rezul- voința fi pri-

tidulul, a viitorului cincinal. Angajamentele de suplimentare a producției, de ridicare pe toate căile a eficienței economice se bazează pe evaluarea judicioasă a rezervelor interne existente în întreprinderi, iar înfăptuirea lor este garantată de dezvoltarea inițiativei creatoare șl spiritului gospodăresc ale colectivelor, de măsurile tehnice, organizatorice și politice care se iau in aceste zile. Pentru a informa cititorii în legătură preocupările colectivelor care au lansat chemări Ia trecere pe cepînd de acest an, ne propunem să publicăm — astăzi — reportaje din aceste unități.
angajamen-damenteazătul. Au făcut calcule și demonstrații convingătoare. Cine va cîștiga

„Vrem să fim
fruntași !66

Anga|amentele întreprinderii de mașini 
grele-București se bizuie pe bunâ orga
nizare, hărnicie și spirit gospodăresc

vorbeau în 
ei sute de gineri si confruntă măsuri pe

numele a sute muncitori, in- tehnicieni, iși planurile de care se fun-
Întrecerea pe acest an 7 Rămîne de văzut. Cert este că, DÎnă la urmă, cîștigă toți, colectivele celor două secții. întregul

Exprimând
cu în- în-

colectiv al întreprinderii, economia națională.Ziarele de vineri. 10 ianuarie, stau la îndemî- na oricui pentru a cunoaște angajamentele a- sumate, prin chemarea la întrecere, de colectivul de la I.M.G.B. Ceea ce nu știe însă cititorul este punctul de pornire al a- cestor angajamente. Iată, de pildă : cele 25 de milioane lei producție- marfă suplimentară se vor obține în condițiile în care ritmul de creștere fată de anul trecut la acest indicator este, nici mai mult nici mai puțin, de 40 la sută ! Iar acest spor se va realiza. în principal, pe seama creșterii productivității muncii.
Viorel SA1AGEAN
(Continuare 
în pag. a V-a)

voința

de a munci

w/ sporne,

mai bine,

mai eficient

la întrecere
(in pagina a lll-a)

rubrica intitulată „SOCIETATE — STAT —Ne despart mai puțin de două luni de alegerile de 
deputați în Marea Adunare Națională și în consi
liile populare — alegeri care se înscriu ca un e- 
veniment central al vieții politice a țării noastre.

Deosebita însemnătate a alegerilor de la 9 martie 
este amplificată de faptul că ele se desfășoară în 
condițiile concentrării eforturilor creatoare ale întregii 
națiuni în vederea traducerii în viață a perspectivelor 
însuflețitoare deschise de hotărîrile Congresului al 
Xl-lea al P.C.R.

Programul electoral al Frontului Unității Socialiste 
în actuala campanie electorală îl constituie docu
mentele programatice adoptate de Congresul al Xl-lea 
al P.C.R. — Raportul Comitetului Central prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Programul partidu
lui, Directivele cu privire la planul 
cincinal 1976—1980 și liniile direc- v. ?

■j toare pentru perioada 1981—1990, X
documente aprobate unanim de în- * \ 
tregul nostru popor. Și prin votul WsWW®
dat condidaților Frontului Unității 
Socialiste alegătorii îșl vor exprima, v
încă o dată,.sentimentele de apro- W 
bare entuziastă față de Programul J
partidului de făurire a societății so- C 
cialiste multilateral dezvoltate și de iL «MS 
înaintare a României spre comu- aBa.®
nism, hotărîrea de a-și consacra .
toate forțele îndeplinirii sarcinilor ce || B iL» 
le revin din Raportul tovarășului B 
Nicolae Ceaușescu la Congresul al 
Xl-lea și din hotărîrile Congresului.

Partidul concepe campania elec- bj ES ia %
torală ca o amplă acțiune cu ca
racter de lucru, prilej de activizare politică și obșteas
că mereu mai Intensă a cetățenilor, de dezbatere șl 
soluționare efectivă, cu forțe unite, a diverselor pro
bleme concrete pe plan local. Alegerile de la 9 mar
tie se vor înscrie astfel ca o etapă importantă în pro
cesul, urmărit cu perseverență de partid în anii 
aceștia, de perfecționare continuă a cadrului politic, 
instituțional și organizatoric menit să înlesnească 
participarea permanentă, mereu mai largă și mai in
tensă, a maselor la conducerea societății.

în spiritul profundului democratism propriu orîn- 
duirii noastre sociale și de stat, al consecvenței cu 
care Partidul Comunist Român desfășoară o largă și 
sistematică activitate de ridicare a nivelului politico- 
ideologic al maselor, în vederea unei cît mai largi 
participări a acestora la conducerea statului, este o 
înaltă îndatorire patriotică a fiecărui cetățean să 
se prezinte la alegeri cu o cunoaștere cît mal, 
temeinică atit a problemelor de ansamblu, cît și 
a diferitelor aspecte practice ale vieții noastre politice 
și de stat, a funcționării mecanismelor acesteia, a 
drepturilor și îndatoririlor civice fundamentale. Alege
rile de deputați în Marea Adunare Națională și în con
siliile populare implică participarea nu numai la vot, 
ci la întreaga desfășurare a campaniei electorale, a 
milioane și. milioane .de cetățeni^ ipr..amploarea și, 
mai ales, eficiența socială a acestei participări sînt 
nemijlocit legate de nivelul conștiinței politice, de 
înțelegerea trăsăturilor caracteristice ale sistemului 
nostru electoral, de cunoașterea prevederilor noii legi 
electorale, menite să dea expresie deplină puterii 
unice și suverane o poporului, paralel cu creșterea 
funcționalității tuturor organelor puterii de stat.

Pornind de la această cerință, „Scînteia" Inaugu-

‘rează
POLITICĂ ÎN ROMÂNIA SOCIALISTĂ — Ce trebuie să 
știe cetățeanul în perspectiva votului de la 9 martie", 
în cadrul căreia își propune să publice o suită de arti
cole succinte, cu caracter explicativ, grupate in cî- 
teva serii.

în acest sens, un ciclu de articole va stărui asupra 
unor trăsături definitorii ale democrației noastre so
cialiste, măsurilor adoptate pe linia dezvoltării demo
crației directe ca și a celei reprezentative, structuri
lor create pentru participarea celor mai largi mase la 
activitatea de conducere socială, ca și asupra mo
dului de organizare și funcționare democratică ‘a vie
ții sociale și

O serie de
de stat, politice și economice, 
articole vor fi consacrate principalelor 

instituții constituționale, Marea Adu
nare Națională, consiliile populare, 
organe ale puterii de stat în țara 
noastră, rolului ce le revine în sis
temul democrației socialiste, struc
turii organizatorice, prerogativelor 
și atribuțiilor lor, măsurilor adop
tate în vederea perfecționării modu
lui lor de funcționare.

Rubrica va include un cuprinză
tor ciclu de articole care va releva 
însuși conținutul opțiunii cetățenilor 
— politica internă și externă a par
tidului șl statului nostru pentru care 
vom vota la 9 martie. Astfel, vor fi 
consacrate un șir de articole pre
zentării orientărilor fundamentale 
ale politicii partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez- 

înaintare a României spre ■ comunism.

Cargoul de
4 800 tdw,
construit
la Brăila,

a trecut
probele

Vasluiul industrial — o dimensiune nouă, fundamentală a străvechii cetăți moldovene, o dimensiune izvorîtă din 
politica de Industrializare socialistă care a înnoit din temelii viața economică și socială a tuturor meleagurilor 
patriei. Nu de mult, la cea mal tînără unitate industrială a orașului, întreprinderea de ventilatoare șl Instalații de 

ventilație, a început să producă o nouă secție pe care o prezentăm în fotografia noastră
Foto : E. Dichiseana
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mariiDocurila Șantierului naval Brăila.Ora 21,40. Peste clteva clipe ne vom desprinde de mal. Sus, din comanda cargoului „Săcele", urmăresc manevrele de plecare. Timbrul plăcut al vocii comandantului răsună ferm în mega- foanele de la bord. Nava — lungă de 106 m și lată de 14 metri, 
4 800 tdw — se strecoară printre celelalte vapoare, ,apoi descrie o voltă elegantă către mijlocul fluviului.Privindu-1 pe comandant — Florian Albu — cu greu Iți vine a crede că acest om a- tît de tînăr este aici și a- cum autoritatea supremă, si mai ales navigator de 12 ani pe mările și oceanele lumii I— Mașina ! Foarte încet înainte.Nava a intrat pe traiectul de marș. Cap compas : Marea Neagră : Scop : Executarea de pro- .be în vederea livrării. La bord : reprezentanți ai Registrului Naval Român, o comisie de predare din partea constructorului și o alta desemnată de viitorul beneficiar — Navrom Constanta. împreună, formează un grup de specialiști cu înaltă calificare. Găsești printre ei țevari, e- lectricieni, mecanici, tehnicieni, marinari, ingineri, proiectanți, ofițeri din marina comercială și evident... gastronomul-șef. Pe lista echipajului, reporterul e Înscris sub numărul 69, ultimul.— Stop mașina IOra 22,30. Două semnale lungi 
și unul scurt. Este chemată pi- lotina. De-acum rămînem In grija lui nea Suru — așa-i cunoscut pe fluviu Ion Chiriac, pilotul de linie. între „bara" de la Sulina și portul Brăilei cunoaște totul — adincimi navigabile, viteza curenților de apă și de aer, cunoaște copii, pomi, oameni, tufișuri, ambarcații, păsări, cer, maluri. Sînt 28 de ani de cind ziua-noaptea-vint-ploa- ie-senin-ceață-sărbătoare poate fi găsit pe comanda vaselor care urcă sau coboară la gurile Dunării. Asta-i meseria lui,' datoria lui, viața lui.

Mircea BUNEA
(Continuare in pag. a Il-a)

O întrebare adresată oamenilor de artă:

voltate și de
Serialul de articole consacrat politicii internaționale 

pentru care vom vota la 9 martie va reliefa rolul 
României ca participantă activă la viața politică in
ternațională, trăsăturile caracteristice și orientările 
principale ale politicii noastre externe constructive, de 
pace și cooperare între popoare, în deplină concor
danță cu interesele naționale, cu cerințele generale 
ale cauzei socialismului.

în sfîrșlt, ne propunem să prezentăm principalele 
trăsături caracteristice ale sistemului nostru electoral, 
prevederile constituționale pe care este fundamentat, 
elementele esențiale ale noii legi electorale, modali
tățile de exercitare a dreptului de a alege șl de a fi 
ales, diferitele probleme distincte legate de organiza
rea și desfășurarea alegerilor.

Nădăjduim că ciclurile de articole publicate în ca
drul rubricii vor ajuta pe cetățeni să-și făurească o 
imagine cuprinzătoare despre alegeri, să-și sporească 
șl să-și sistematizeze cunoștințele în legătură cu or
ganizarea și desfășurarea vieții sociale și de stat in 
România socialistă — ca o premisă în vederea 
creșterii gradului de participare ia conducerea vieții 
obștești, atît prin votul introdus în urnă, cît și prin 
practica socială, în viața de fiecare zi, prin creșterea 
spiritului de responsabiltatez și disciplină civică în 
munca șl lupta întregului popor de înfăptuire a minu
natelor obiective stabilite de 
al partidului. t

Congresul al Xl-lea

In numărul de miine, in
DESPRE DEMOCRAȚIA

vom publica primul _______ .Trăsături fundamentale, definitorii
cadrul seriei
SOCIALISTA
articol :

COMUNICAT
privind vizita președintelui Consiliului de Miniștri

al Republicii Democrate Germane, Horst Sindermann,

cultural-educativă de masă ?
Crescută pe trunchiul viguros al talentului popular, arta amatorilor 

a ajuns astăzi la virsta maturității sale. O virstă care, reclamă deopo
trivă stimularea in continuare a talentelor și aptitudinilor tuturor celor 
care, indiferent de profesie, și-au făcut din artă o a doua pasiune, dar, 
in același timp, și analiza exigentă a drumului parcurs, a direcțiilor vii
toare. In acest proces complex, un rol deosebit revine artei profesio
niste, dialogului său continuu, consecvent, rodnic cu arta amatorilor. 
Asupra acestui aspect ne-am îndreptat atenția în dialogul purtat la 
Cluj-Napoca cu secretarii filialelor uniunilor de creație : (Dumitru Radu Popescu (Uniunea scriitorilor), Romeo Ghircoiașiu (Uniunea com
pozitorilor), Gustav Cseh (Uniunea artiștilor plastici) și Vasile Chirteș, 
vicepreședintele comitetului județean pentru cultură și educație socia
listă. Aceste relații, de strînsă conlucrare, sint cu atit mai necesare 
In această perioadă, cind intrdaga activitate cultural-educativă de ma
să este chemată să contureze un amplu tablou al dezvoltării sociale 
a țării, in contextul pregătirilor ce se fac pentru alegerile de la 9 martie. Ne aflăm așadar in momentul cel mai propice pentru ca artiștii 
profesioniști să se apropie cu pasiune și înțelegere de activitatea cul
tural-educativă de masă, să-i acorde o îndrumare calificată, să se an
gajeze astfel intr-un dialog fertil cu milioanele de iubitori ai litera
turii, muzicii, artei plastice.— în general, în județul nostru se poate vorbi despre o bună colaborare Intre filialele uniunilor de creație, creatori și sistemul activității cultural-educative de masă — a precizat la Începutul discuției noastre Vasile Chirteș. De cele mai multe ori, solicitările adresate au găsit un ecou pozitiv, adesea entuziast, în rindul artiștilor profesioniști. Perioada- în care ne aflăm, perioadă d,e intensă emulație artistică în pregătirea alegerilor de deputați de la 9 martie constituie în acest sens o elocventă. La comitetul de noi am întocmit un amplu acțiuni dedicate campaniei le, acțiuni care vor debuta

următoare. De pe acum se poate a- firma cu certitudine că s-a conturat un program de activități bogat, în care creatorii de artă iși vor înscrie contribuția lor specifică.
— Puteți concretiza ?

Socialistă România
ÎN PAGIMA A V-A

Dotarea tehnico edilitară
a orașelor în acest an

mărturie cultură, plan de electora- ln zilele

— Este vorba de realizarea unor opere artistice de cele mai diferite genuri, adecvate prin conținut cerințelor politice ale acestui moment de importantă semnificație. Bineînțeles, în plus, va trebui să notăm și numeroasele participări ale creatorilor la simpozioane, mese rotunde, la spectacole și recitaluri. Activitatea editorială a centrului ju-

dețean de îndrumare a creației populare a fost cu prioritate îndreptată spre lucrări care sprijinul mișcării rile sînt semnate gioși membri ai de creațib.— A apărut, de pildă, o culegere de piese într-un act Întitulată „Dramaturgi clujeni contemporani" — ne precizează Dumitru Radu Popescu. La recenta fază județeană a concursului republican al artiștilor amatori, o bună parte din formațiile prezente au apărut pe scenă cu aceste piese.Volumul la care se referă interlocutorul nostru a fost difuzat așezămintelor culturale din județ. Mai mult decît atit. el a ajuns pe masa de lucru a unor teatre profesioniste care și-au fixat și ele alegerea asupra u- nora dintre textele aflate aici. Interesul larg cu care a fost primită culegerea (in care semnează Constantin Cubleșan. Mehes Gyorgy, D. R. Popescu și Ion Rahoveanu) iși găsește explicația în calitatea deosebită a celor mai multe dintre titlurile din sumar. Faptul ni se pare semnificativ, mai ales pentru această perioadă, cind formațiile de teatru (de amatori sau profesioniste) pot constitui o prezență mult aplaudată in contextul manifestărilor artistice dedicate alegerilor. Piesa într-un act, de bună calitate, cu un pronunțat caracter educativ, iși are publicul ei fidel. Iar scenele căminelor culturale, cluburilor și casă- lor de cultură așteaptă să găzduiască cît mai multe asemenea spectacole.

să vină tocmai în de amatori. Lucră- de cei mai presti- filialelor uniunilor
Iată de ce inițiativa clujeană poate constitui o sugestie fertilă și pentru creatorii din alte centre ale tării.— în același context aș mai nota — adaugă Dumitru Radu Popescu — că în prezent se află sub tipar șl o culegere de versuri semnate de poeți clujeni. Ea va putea fi din plin folosită în alcătuirea programelor caselor de cultură, ale cluburilor muncitorești.— Și in domeniul muzicii există astfel de preocupări pentru a asigura un cit mai bogat și mai variat repertoriu formațiilor corale de amatori — precizează Romeo Ghircoiașiu. S-au tipărit numeroase prelucrări de folclor românesc și maghiar, cintece patriotice și revoluționare, creații ale colegilor mei clujeni. Efectul pozitiv al unei asemenea consecvente preocupări îl putem descifra și în prezența mai diversă a corurilor în spectacole, dar și în impulsionarea activității compozitorilor, care, în 1974, au realizat nu numai muzică de cameră sau simfonică, ci și un extrem de mare număr de lucrări corale, deosebit de inspirate.

— Se poate vorbi și despre un 
sprijin nemijlocit pe care mu
zicienii il acordă in această pe
rioadă corurilor de amatori ?— Desigur, există un sprijin direct care se manifestă de mai multă vre-
Convorbire realizată de
Radu CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

® Un mare volum de Investiții ® Sporește parcul 
auto pentru transportul în comun © Noi rețele de 
distribuire a apei © Măsuri pentru protecția 

mediului

Construcția de locuințe la orașe a fost însoțită, atit în noile cartiere, cît și in cele vechi, de executarea unor vaste lucrări tehnico-edili- tare — respectiv instalații de alimentare cu apă, canalizare, termo- ficare, amenajări stradale, îmbunătățirea condițiilor de transport în comun etc. Dar cerințe pentru dezvoltarea dotărilor tehnico-edili- tare ale orașelor există în continuare și de aceea se urmărește acțiunea de echipare cu astfel de dotări a localităților urbane.Spre ce priorități vor fi concentrate fondurile in anul 1975 ? De la tovarășul ing. Ion Tudor, vicepreședinte al Comitetului pentru problemele consiliilor populșre am primit o serie de informații de interes. Fondurile alocate de stat pentru a- ccastă categorie de lucrări se ridică în 1975 la 3,3 miliarde lei — cel mai mare volum de investiții* acordat pină acum pentru satisfacerea cerințelor de gospodărire comunală.In anul 1975, lungimea rețelelor pentru distribuirea apei in orașe va crește cu 400 km, iar a rețelelor de canalizare cu peste 260 km. Practic, toate municipiile țării și o bună parte din orașe vor beneficia de fonduri pentru executarea unor lucrări de acest fel. O atenție deosebită se dă orașelor din județele Sălaj, Botoșani, Alba, Harghita, Bistrița-Năsăud, Covasna ș.a. care

în viitorii ani vor cunoaște un ritm mai înalt de industrializare și unde fondurile alocate pentru dezvoltarea activităților de gospodărie comunală sint mai mari cu circa 30 la sută față de media pe țară. Importante fonduri — peste 250 milioane — sînt destinate, de asemenea, captării de noi surse de apă. Aflăm că pe lingă orașe și municipii vor beneficia de noile debite și o bună parte din cele 80 de comune prevăzute a se transforma in orașe, în perioada 1976—1980. ceea 1 ce creează premisele ca prevederile viitorului cincinal — în această direcție — să aibă o bază sigură de realizare.Reflectind grija permanentă statului nostru pentru satisfacerea tot mai bună a nevoilor cetățenilor, un -alt sector de gospodărie comunală care beneficiază in acest an de fonduri însemnate il reprezintă transportul urban. Parcul mijloacelor de transport în comun al orașelor și municipiilor va fi dotat în acest an cu 2 250 vehicule (autobuze. tramvaie, troleibuze etc.), ceea ce va conduce la creșterea capacității de transport in mediul urban — pe întreaga țară — cu 15 la sută In comparație cu anul trecut. O

a

Constantin PRIESCU
(Continuare în pag. a Il-a)
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în viața de fiecare zi,
în preocupările producătorilor

Preocupări stăruitoare
pentru calitatea

produselor

T

da

cu de

Convorbire realizată
Ion HERȚEG

calitate superioară și In tot cursul anului, cred că ar fi necesar să se asigure o și mai . mare, varietate a acestora, o și mal bună cunoaștere.

fost«audă» de la mine doar că n-am să-i uit cit voi

— De ce este dificil de pro
movat în alimentație consuma
rea unor cantități mai mari de 
legume și, îndeosebi, a crudită
ților ? părerea mea, doi fac- se contrazic, frinea-

legumicultură și floricultură Vidra,
diferite.telegrama adresată cu acest Comitetului Central al Parti- Comunist Român, tovarășului

Le- și mai ales cele con- proaspcte reprezintă — se săruri

legumelor contractare snecii de legume mai motivînd că

LA SĂVINEȘTI

„RIFIL" a început sâ producă

nu stimulează producerea u- pu- „nu altă

Gheorghe BAITA 
corespondentul „Scînteii"

Știm să consumăm rational legumele ? Știm cum putem beneficia de vitaminele și celelalte substanțe hrănitoare pe care le conțin ? Ce măsuri se întreprind pentru dezvoltarea și diversificarea producției de legume ? Răspuns la întrebările noastre și unele păreri asunra acestor probleme ne-au fost oferite de dr. ing, DIONISIE ANDR.O- NICESCU, de la Institutul de județul Ilfov.

La întreprinderea

Partizanul"-Bacău
Usiiunsa judsîeană 

a cooperativelor de consuni 
Vrancea

I.

N-am sa uit 
cit voi trăi44Ne scrie Vasile Georgescu, din comuna Rușețu-Buzău : „încă de pe vremea cind am fost brigadier pe primele șantiere ale muncii patriotice de la Salva—Vișeu și Bumbești—Li- vezeni, am rămas cu un beteșug. Sau, ca să fac haz de necaz, am rămas cam «tare de urechea stingă». Cauza : în momentul unei detunături într-o ștîncă, m-a pălit o piatră". Mai departe, V. G. ne istorisește că, odată cu trecerea, anilor, urechea dreaptă i-a devenit mai „ascuțită" și o suplinea pe cea cu beteșug. Pînă în prâgul Anului Nou, cînd a început să acuze în urechea sănătoasă dureri insuportabile. Internat la spitalul din Buzău și supus unei operații dificile, lui V. G. i-a fost redat auzul. „Și încă la amîndouă urechile — ne asigură el. în curînd, voi părăsi spitalul complet vindecat. Toți medicii care m-au îngrijit — și au fost destui — aș vrea să atît : trăi".
Prietenii 
muzeului

20 de pionieri gălățeni
constituit într-un cerc, denumit 
„Prietenii muzeului". Colecțio
nează monezi, documente vechi, 
cărți poștale ilustrate... In fie
care duminică, pentru că știu

CU ochii /> A î oî"fipppto 'ni.pacL 
din sălile 
20 devin, 
vizitatori, 
Am aflat 
țean mai 
pionierii

închiși" fiecare piesă 
muzeului gălățean, cei 
pe rînd, ghizi pentru 
mai ales pentru elevi, 
însă că muzeul gălă- 
are și alți prieteni — 

t_________ din comuna Bălăbă
nești. Ei au înființat un cerc de
numit sugestiv „Căutătorii „ de 
comori". Și unii și alții au găsit, 
de pe acum, o comoară de preț : 
pasiunea pentru istorie.

Între Lugoj 
și FăgetCînd l-a zărit la poarta casei pe șeful postului de miliție, loan Iosif Ursulescu din Făget i-a răspuns la binețe și i-a spus :— Să "------ 1găteam să vin să vă anunț ca mi-am pierdut actele.— Și mai ce ?— ȘL niște bani, și un libret C.E.C. Dar nu știu precis unde, pentru că m-am dus cu autobu-: zul la Lugoj, am intrat intr-un magazin după cumpărături...Cînd lucrătorul de miliție i-a tnmînat și actele, și banii, și libretul, nu-i venea să-și creada ochilor...Omule, care le-ai găsit și le-ai trimis miliției, primește, și pe această cale, mulțumirile păgubașului. Și un cuvînt bun din partea noastră.

știți că tocmai mă pre-

Si tata si fiul 
si fiica»

S-a
rieți,

» .
oo» Pe-

foc 
nu 

priit față,

întîmplat în comuna 
județul Olt. Supărați 

că șoferul de pe autobuz 
i-a lăsat să urce 1 
Matei Mihai. Nicolae Mihai și 
Constanța Mihai — adică tatal, 
fiul și fiica — s-au repezit și au 
început să-l lovească pe șoferul 
Ion Tudoroiu. La intervenția ce
lorlalți călători, cei trei — tatăl, 
fiul și fiica — s-au burzuluit și 
mai abitir, au smuls niște uluci 
de la un gard și au prins a 
„cosi" în dreapta și-n _ stingă. 
Autobuzul a plecat cu o mtirzte- 
re de cîteva ore. în timp ce la 
miliție „staționau"... și tatăl, și 
fiul, și fiica.

Trântorul de 
la „Albina44Președintele cooperativei de credit „Albina" din Calafat, Gh. Alecu, ne istorisește pățania fostului casier C. Drăghici. Cînd unul dintre membrii cooperatori se ducea după un împrumut, ex-casierul, rezemat de speteaza scaunului, răspundea :— Mda, ar fi ceva. S-ar putea aproba și nu s-ar putea. Depinde de...— De cine ?— Să zicem că de mine. Adică, de, știu eu cum să zic ? Mă-nțelegi. nu ? Oameni sîntem. Mai gîndește-te...Omul se gindea, dar tot nu pricepea. Și celui care nu pricepea că trebuie să „pice" ceva, C.D. nu-i dădea împrumut, _să-l pici cu ceară. Pînă la urmă , a „picat" un control de la miliție. Ce a urmat e lesne de înțeles. Pentru un an și jumătate „Albina" a scăpat de un trintor.
De-ale 
noroculuiAvînd acces la ștampila întreprinderii unde lucra. Traian Dorn Pănescu din Hunedoara a ticluit urgent o înștiințare — pe adresa sa — prin care se... auto- anunța precum că i-a sosit la vamă un autoturism. Cu „depeșa" in mină, l-a interceptat pe primul credul :— Poftim : a dat norocul peste mine și eu nu-s acasă.. Vreau să zic că mi-a picat plocon asemenea limuzină tocmai acuma, cind n-am destui bani să mi-o pot aduce încoace.— Dumneata cu norocul, și eu cu libretul C.E.C. — i-a răspuns C.P. îți împrumut eu banii.De* cum i-a dat banii (20 000 lei). T.D.P. a și dispărut, reapărut în fața miliției la tribunal, a primit și un ari și șase luni.

Cind a și apoi restul :
Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii'

— Este, cred, de prisos să mai subliniez rolul pe care îl au legumele, alături de alte alimente, în asigurarea funcționării normale a organismului nostru — ne-a spus. la început, interlocutorul nostru, gumele sumate știe — principalele surse de _______minerale și vitamine. în cazul unui regim alimentar care nu cuprinde suficiente legume, dintr-un sortiment variat, starea de sănătate a omului suferă și capacitatea lui de muncă scade. Cercetări științifice mereu mai aprofundate și mai noi demonstrează că alimentarea cu multe legume, combinate judicios cu produse lactate, are nu numai rolul de a preveni îmbolnăviri, dar contribuie și la prelungirea duratei medii de viată. Cu toate că aceste lucruri sint cunoscute, din păcate meniurile restaurantelor și chiar mîncărurile preparate în multe din gospodăriile noastre continuă să fie unilaterale : lipsesc garniturile pe bază de legume și, mai ales, salatele din crudități. La restaurant pare a fi o regulă : lîngă friptură găsești cîteva felii de cartofi prăjiți. Și atît. Este nera- tional. Ca și cind n-ar exista și sfeclă, și salată verde, și fasole... '

noscută ; sparanghelul, anghinarîa si altele. Să spunem că, în cazul țării noastre, aceste sortimente ar fi mai puțin răspîndite, mai puțin cunoscute. Dar și cele cunoscute nu se cultivă și nu se consumă, în egală măsură, în toate zonele. în multe sate și chiar orașe din Moldova și din Muntenia nu se folosesc guliile. Țelina, deși este mai răspindită, nu are căutare decît pentru supe și ciorbe. Din această rădăcină, dacă este rasă, tinută pufin în otet și apoi amestecată cu maioneză, se obține o salată excepțional de gustoasă și hrănitoare.

— Desfacerea este, desigur, un 
aspect important. Dar, in ple
doaria pentru consumul de le
gume factorul primordial este 
producția. Or, in această privin
ță ce se întreprinde ? Punem a- 
ceastă întrebare mai ales acum 
cind in legumicultură se fac in
tense pregătiri in vederea viitoa
rei producții.

— Ca să prepari mâncăruri cu 
garnituri bogate și salate asor
tate trebuie să ai din ce. Cum 
se prezintă situația din acest 
punct de vedere ? Nu militați 
pentru ceva nerealizabil ?— Nicidecum. Avînd în vedere rezultatele bune obținute în sporirea producției de legume, cred că din ceea ce avem se pot prepara cele mai diverse mîncăruri și salate. Actualele prodpse ale grădinilor noastre — mazăre și fasole verde, morcovi, varză, fără a mai vorbi de cartofi — pot concura la prepararea celor mai variate garnituri. în cazul salatelor, trebuie avut în vedere că. peste iarnă, se păstrează în stare proaspătă cantități mari de legume, care pot fi folosite ca atare. în ultimii ani, datorită extinderii serelor, s-a reușit ca și în sezonul rece să se obțină roșii, castraveți, salată verde. Existența serelor permite ca producția de le-» gume să se eșaloneze în tot cursul anului. Trebuie creată obișnuința de a le consuma. Chiar și salata verde — sursă atît de importantă de vitamine — nu a intrat în obișnuința oamenilor de a o folosi în tot cursul anului. Deși, ca urmare a extinderii serelor, se produc și pe timp de iarnă cantități însemnate de salată, totuși, ea. nu este cerută cu destulă insistență de consumatori, ivindu-se 1 uneori greutăți la desfacere. Acest lucru este determinat de faptul că, | . la noi, oamenii erau obișnuiți să I consume salatș ■ numai primăvara| tîrziu, cînd se recolta din grădini,în rest, și mai. ales în timpul iernii, 1 predominau murăturile.De aserpenea. pot fi introduse în alimentație unele sortimente de legume care se obțin în cîmp, dar care sînt insuficient solicitate și consumate. De pildă, andivele pentru iarnă ; foarte bune ca salată, deoarece au un conținut ridicat în vitaminele A șiC; scorzonera, mult ' folosită în alte țări, la noi aproape că nu este cu-

— După tori, care ză acest lucru. Unitățile de valorificare a prin nor țin răspîndite, se cer la desfacere". Pe de parte, consumatorii : din moment ce nu le găsesc pe piață, nu se obișnuiesc cu die. Și, astfel," no învîrtim într-un cerc vicios. în legătură cu aceasta am să amintesc o situație petrecută nu de mult. Institutul de legumicultură și floricultură de la Vidra a cultivat pe suprafețe destul de mart unele specii, așa-zis mai rare. Ele au fost puse în vînzare prin magazinul „Fortuna" din Capitală. Cu toate că au fost prezentate și retete de preparare, multe din ele nu au putut fi vîndute. Și s-au depreciat.Nu rareori, în magazinele de desfacere a legumelor, am auzit pe u- nele gospodine întrebînd : cum se prepară andivele ? O întrebare firească pentru cine nu știe că această legumă se consumă în stare proaspătă, sub formă de salată. Acest fapt mă îndeamnă să afirm că trebuie să se întreprindă ceva și în ce privește obișnuirea populației cu consumul unor sortimente de legume. Și acest lucru trebuie să înceapă, în primul rînd, cu restaurantele. Spre deosebire de alte țări, la noi, cei care asigură alimentația publică acordă, după părerea mea, prea putină a- tenție alcătuirii unor meniuri care să cuprindă mai multe legume. Chiar și în restaurantele așa-zis lacto-vegetariene — foarte puține la număr — cele mai multe feluri de mîncare sînt cu carne, adeseori lipsite și de garnitura de salată necesară oricărui meniu cu came.Unele gospodine și mulți consumatori ar putea să obiecteze că legumele nu asigură o hrană suficient de substanțială și nu se ' pretează așa de bine la variate și plăcute combinații culinare. cum se pretează carnea și derivatele sale. Numeroase cercetări în această privință arată tocmai contrariul : consumul rațional și variat de legume îmbogățește alimentația. echilibrează în bine proporția «de Carne și grăsimi din ali- . mentatie.Remarcînd preocuparea organelor de specialitate pentru aprovizionarea piețelor cu legume din abundență, de

— într-adevăr, ceea ce se face în aceste zile în legumicultură hotărăște în mare măsură viitoarea producție, îndeosebi la sortimentele timpurii. Trebuie făcut totul ca în primele zile ale primăverii să a- vem legume-verdeturi din abundentă. Organele de specialitate au luat o serie de măsuri. Astfel, trustul serelor din cadrul Centralei de le- gume-fructe are un program special pentru cicluri de culturi de verdețuri în sere. Pe lîngă cultivarea u- nor sortimente în conveer — salată, pătrunjel, mărar, ceapă verde și altele — unele din acestea vor fi plantate intercalat între rîndurile de roșii sau ardei. De asemenea, se îmbogățește sortimentul legumelor cultivate în solarii care fac legătura cu producția din cîmp. Au șl fost în- sămînțate varza, conopida, guliile, care se vor planta în solarii, tune- le de polietilenă sau în răsadnițe calde. Pentru a obține și în cîmp producții timpurii de legume, este necesar ca acum. în ferestrele iernii, cînd pămintul este dezghețat, să se însămînțeze spanacul, ceapa și alte culturi care sînt mai rezistente la temperaturi scăzute. Trebuie apoi ca întreprinderile județene să urmărească îndeplinirea programelor speciale întocmite de centrala de specialitate în vederea sporirii producției la toate speciile legumicole, astfel îneît populația să beneficieze din abundentă de produse legumicole cît mai variate. Ideea de a crea în fiecare județ baze legumicole puternice. în stare să satisfacă cerințele locale. o consider un puternic stimulent : pune în valoare priceperea și spiritul gospodăresc, contribuie la extinderea în rîndul cultivatorilor a unor îndeletniciri pe cît de frumoase, pe atîta de rentabile.

Cei aproape 3 000 de meșteri în prelucrarea pieilor de la întreprinderea , „Partizanul" din Bacău au realizat în acest an o cantitate de încălțăminte 20 la sută mai mare fată 1974. în acest scop, în secții, în ateliere, la liniile de fabricație, munca a fost mai bine organizată, în concordanță cu condițiile tehnice și materiale de care dispune unitatea. Ca urmare a aplicării unor măsuri tehnico- organizatorice, capacitățile de producție au crescut simțitor, în secția unde se fabrică încălțăminte cu fețe din înlocuitori, bunăoară, numai prin introducerea unor noi mașini de mare capacitate, se realizează în fiecare schimb, la fiecare bandă, cîte 200 de perechi mai mult. în aceeași măsură a sporit producția și la liniile tehnologice pentru fabricarea pantofilor bărbătești cu fețe din piele, ca și la unele sortimente de încălțăminte pentru copii. Tovarășa' Clemansa Baciu, inginer- șef al întreprinderii, ne spunea că aproape întreaga producție ce va fi realizată în 1975 are asigurată desfacerea. Semn al prestigiului, al căutării de care se bucură încălțămintea cu marca „Cotidian" fabricată la Bacău, atît în țară, cît și peste hotare. Beneficiarii acestei întreprinderi pot aștepta cu încredere și în acest an încălțămintea cu această marcă. Pentru că din discuțiile purtate cu muncitori, maiștri, specialiști, ne-am dat seama că oamenii de aici sînt hotărîți să realizeze și în acest an numai încălțăminte bună, durabilă și elegantă. Vor fi introduse în fabricație și realizate în decursul acestui an peste 200 de noj modele de pantofi și ghete pentru bărbați și adolescenți. Tehnologiile moderne, ca și materialele superioare folosite conferă încălțămintei realizate la Bacău eleganță, comoditate și durabilitate.

Uniunea județeană a cooperativelor de consum Focșani — Vranceaa îndeplinit, încă de la sfîrșitul anului 1974, principalii indicatori ai activității economice ne întregul cincinal— planul de achiziții, livrările la fondul pieței și exportul de mărfuri— iar la data de 10 ianuarie a realizat planul la productia-marfă șl prestări de servicii, prevăzut pentru anii 1971—1975.într-o telegramă adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu se arată : „Vă asigurăm că vom munci și de aici înainte cu și mai multă dăruire pentru ca în acest an să realizăm peste plan 100 milioane lei la productia-marfă. 40 milioane lei la a- chiziții. 65 milioane lei la livrările la fondul pieței si 4 milioane lei la export".

cretizate în peste 3,5 milioane con' lecțiiîn prilej duluiNicolae Ceaușescu, se spune :„Ne angajăm ca în continuare să ne mobilizăm și mai mult pentru obținerea de noi realizări, pentru a participa activ, alături de întregul popor, la măreața operă de edificare a socialismului și comunismului în România".
întreprinderea de confecții 

din Focșani

I

I
I

întreprinderea de confecții 
din Curtea de ArgeșLa 11 ianuarie colectivul întreprinderii de confecții din Curtea de Argeș a îndeplinit sarcina de. plan pe cincinal la producția globală industrială. Acest important succes va permite obținerea unei producții suplimentare pînă la finele anului în valoare de .631.8 milioane lei. con-

Colectivul întreprinderii de confecții Focșani, unitate care a raportat Îndeplinirea sarcinilor de export pentru actualul cincinal încă din luna octombrie 1974, a reușit la 10 ianuarie să realizeze și indicatorul producției globale.în telegrama adresată cu acest prilej tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, se scrie între altele :„însuflețiți de perspectivele minunate ce se deschid poporului român prin transpunerea în practică a Programului partidului, a Directivelor Congresului al XI-lea, vă asigurăm că ne vom mobiliza întreaga energie și capacitate de muncă pentru ca pînă la sfîrșitul acestui an să realizăm o producție suplimentară de peste un miliard de lei".

SĂVINEȘTI (Corespondentul „Scînteii", Ion Manea). —După punerea în funcțiune a trăgăto- riei la rece și a ultimei capacități a secției de strunguri carusel din Roman, pe platforma chimică Săvinești a avut loc cea de-a treia premieră industrială a noului an din industria județului Neamț. Este vorba de fabrica „RIFIL", singura unitate economică de acest fel din țara noastră, construită în colaborare cu firma italiană' „ROMALFA". întreprinderea a livrat în aceste zile primele cantități de

produse. Datorită gradului înalt de tehnicitate de care dispune — noua unitate fiind complet mecanizată și automatizată — „RIFIL" asigură o productivitate sporită, comparabilă cu cea care se realizează în instalații similare pe plan mondial, și o valorificare superioară a melanei de la Săvinești. Și încă o noutate : numai în sectorul de vopsire, spre exemplu, s-au creat condiții tehnico-materiale pentru ca, în același timp, să se obțină fire in 4—6 nuanțe coloristice. >

Foto : E. DichiseanuSiluete albe șl semețe, structuri arhitectonice de oraș modern, spații ale confortului și frumosului, intr-o bâtrînâ urbe de provincie care pârea sortitâ 
uitării: Focșani. Ctitorie de viață nouă a socialismului.

mi-

ta obiect

Gheorghe PÎRVAN

trei aba-

Concis,

etc. I.C.M.M. va termina pină la sfîr- fi eliminatea.c., cind vorsemnalate, hala urmînd să prevederilor din proiect".

Caraș-i s-a

(Urmare din pag. I)

Vești bune 
perstru cetățenii 

noului cartier„în noul cartier Mănăștur din municipiul Cluj-Napoca — se semnala de curînd într-o scrisoare — cetățenii n-au la dispoziție unități de prestări servicii. iar în organizarea și funcționarea transportului în comun, în această zonă a orașului, se manifestă o seamă de deficiente".Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Cluj-Napoca, în răspunsul ă- dresăt redacției, aduce la cunoștință măsurile întreprinse pentru rezolvarea problemelor sesizate în această scrisoare. „în vederea îmbunătățirii și extinderii activităților de prestări servicii, în cartierul Mănăștur .este în construcție un nou complex, cu termen de dare în folosință in trimestrul III 1975. Pînă la terminarea a- cestuia vor fi amenajate. la parterul unor blocuri, ateliere de croitorie și reparații încălțăminte. în ce privește transportul în comun, au fost înființate curse directe din acest cartier spre întreprinderea „Metalul roșu" și fabrica de porțelan „Iris" ; s-a reluat circulația pe linia de autobuze nr. 29 (cartier Mănăștur — Piața Mihai Viteazu), ceea ce asigură o mai bună deplasare a călătorilor spre zona centrală și descongestionează traseele nr. 14 și 27 : s-a reînființat linia nr. 1 de troleibuze între cartierul Mănăștur și zona industrială din apropierea Pieței 1 Mai : traseele de autobuze 14, 27 și 29, dotate cu ma-

sini de mare capacitate. au fost prelungite pînă la strada Bucium- Lingurarilor, punctul terminus al cartierului".în răspuns se menționează. de asemenea, că, potrivit planului întocmit de comitetul e- xecutiv al consiliului popular municipal în legătură cu îmbunătățirea transportului în comun sub toate aspectele. sînt în curs de aplicare'și alte măsuri — cu prioritate pentru noul cartier Mănăștur.
Educatori 
corigenți

Ia ....educațieîntr-o scrisoare primită nu de mult la redacție se arăta că la Liceul mecanic din Caransebeș pedagogii au o comportare necorespunzătoare.Inspectoratul jcolar al județului Severin, căruia trimis scrisoarea, ne-a răspuns, următoarele : „Atît Olaru loan, cît și ceilalți doi pedagogi. Chirtoc Mihai și Spu- nei Ilie, folosesc des-

tul de des metode ne- pedagogice in munca cu elevii. Conducerea școlii cunoaște aceste lucruri, dar n-a luat nici o măsură de prevenire și tacit le aprobă". La cele semnalate se mai adaugă și constatarea altor nereguli privind disciplina în școală, buna sa gospodărire. Ținînd seama de cele constatate ca urmare a sesizării primite. inspectoratul școlar ne informează că a propus conducerii Liceului mecanic din Caransebeș să desfacă disciplinar contractele de muncă celor pedagogi, pentru terile săvîrșite.Așteptăm ca și nisterul care tutelează școala să grăbească a- ducerea la îndeplinire a propunerilor făcute de inspectoratul școlar. Cu atît mai mult cu cit in finalul răspunsului se precizează că cercetările au fost uneori îngreunate. Oare cei ce coordonează activitatea acestei școli încearcă să împiedice aflarea adevărului și luarea măsurilor de sancționare a celor vinovați ?
o Comitetul de partid a! sectorului 6 București: „Sesizarea referitoare la faptul că la Uzinele chimice române materia primă (cauciucul) nu se ..păstrează în bune condiții, ceea ce duce la deprecierea ei. s-a confirmat. S-au luat măsuri urgente pentru depozitarea în pivnițe și alte locuri amenajate corespunzător, spre a se evita pagubele".
o Consiliul județean al sindicatelor Caraș-Se- verin : „în secția 470 a întreprinderii de construcții de mașini Reșița s-au luat unele măsuri care au îmbunătățit considerabil condițiile de muncă : repararea geamurilor, etanșarea _ușilor. mărirea numărului de calorifere Reșița (constructorul acestei hale) lucrările care mai1 sînt de executat șitul lunii februarie complet deficientele funcționeze conform

Discutăm într-o cabină. Costică Drăgan, specialist radio „din partea Navrom" și radiotelegrafistul Cornel Ștefănescu vorbesc despre marile porturi ale lumii, precum brăileanul despre haltele pe calea ferată dintre Lacul Sărat și Făurei.— Ce văȘi-mi dă diogramă : in ziua... Dolj - Muscel — Argeș — Anvers ; Odorhei— Port Sudan ; Bumbești— Barcelona ; Galați — Leixoes ; Rădăuți — Rotterdam ; Tg. Mureș — Bayo- ne ; Sălaj — Tripoli ; Bu- cegi — Madras ; Dunărea— Rio de Janeiro ; Lupeni— Osaka ; Sibiu — Londra ; Predeal — Bombay ; Rîmnicu Vîlcea — Houston; Dobrogea — Rijeka...Cindva, undeva, citisem : „Nu sintem un popor maritim. N-avem ce căuta pe ape. Sintem și trebuie să rămînem popor eminamente agricol".De cîteva decenii dovedim nu numai că .știm să navigăm, dar ne construim și singuri navele de care avem nevoie. De exemplu, „Săcele". în timp ce se a- fla pe cheiul de armare i-am călcat puntea de zeci de ori. Peste patruzeci de mii de repere asamblate într-un adevărat tor. Aparate dispozitive și dintre cele mai motoare cu ardere internă și electrice etc., etc., valori de zeci de milioane lei. O mină de specialiști relativ vîrștnici : inginerul director Praisler, inginerul Petre Buleci și Cristofor Ștefănescu, maiștrii Constantin Scarlat și Dumitru Mo- canu și alții — cîteva sute. Virsta medie la Șantierul naval Brăila este acum de 23 de ani. Dar tinde continuu să scadă din motive de... perspectivă : în 1977 vor fi calificați aici peste 8 000 de tineri. Ei vor construi la Brăila navele de 7 500 și de 20 000 tdw. Voi' lucra in subordinea oameni care, acum, împlinit trei decenii, sînt considerați „veterani— inginerii mecanici ~ tru Nisioiu și Victor lan, ori a acelui grăunte de fată, toată numai zîmbet și suflet, Ecaterina Crișmoiu.

Lacul Sărat șimiră ?să citesc o ra- „Poziția navelor ora 22 GMT : către Karachi ; sosit Nazaire ;

oraș pluti- ultrafine, mecanisme complicate,

unor . n-au deșiPe- Bă-

Are doar 25 de ani, n-au trecut 3 veri de la absolvirea facultății și este considerată deja electronistul nr. 1 al șantierului......A doua zi, de la bord pornește prima radiogramă :„Către Șantierul naval Brăila. Nava „Săcele" a a- juns cu bine la Mare. Stop. Totul funcționează normal".Nea Suru a coborît ; pilotul și-a făcut datoria,

știință optimistă. Orele . 23,43 — nava în derivă ; se pregătesc probele de anco- raj. Sonda ultrasonică are nevoie de... asistență. Maistrul Scarlat și inginera • Crîșmoiu i-au chemat peDumitru Coman și Luigi Bertig. Tuspatru stau ciorchine în jurul aparatului care se... încăpățînează să tacă. La 2,30 încep probele de ancoraj....Deodată. în liniștea nopții totul începe să se
Cargoul

a adus pe de Fio-
(Urmare din pag. I)

la probele marii
poate să doarmă (eventual) la Sulina. Direcția Sud. Ieșim în larg. Expediem altă radiogramă.„Ora 14,30. Marea oglindă. Stop. Intrat în probe motor pentru regim, 75 la sută".într-adevăr, Marea Nea- gră-i o oglindă pe care „Să- cele" o sfărîmă în miliarde de cioburi.Sintem la 25 mile de coastă (1 milă - 1852 m). De jur-împrejur apă, atîta vedem cu ochii noștri. Cu „ochiul" radar constatăm că avem Constanța in pupa și Tuzla în prova. Totu-i normal.-Orele 21,18. Difuzoarele navei sînt pe amplificare maximă :— Atențiune ! ne I Sint vor proba larmă...în clipa panele sint lioane de alice sonore. Minute în șir — cit a durat verificarea fiecărei sonerii in parte — nava a colită de vibrații cele mai ascunse Deși cum lectricitate. Dau o raită pe radio. Mai mult niștitor :— De cînd sînt terceptat asemenea gramă : mare zero ; Radio-Varna : ftiare zero ; Radio-Pandir- ma (coasta turcă) : mare zero.Bucuros, notez în carnet : meteorologia este o

Atențiu- comandantul. Se soneriile de a-următoare tim- ciuruite cu mi-
fost răs- pină-n colțuri, simțeam cu... e- știi ?“preveniți, ne încărcăm„Mai la cabina decit li-n-am in- radio- Radio-Constanța :

tulbure. Acele ceasornicului arată 3 și 50 de minute. Marea a fost oglindă. Ies pe punte. Valurile sînt în delir. Sus la comandă găsesc Naum. toată, pentru cel mai păcătos cart: de la 4 la... 8. Orele dracului, nu se văd clar nici luminile, nici conturul vapoarelor din cale". în cabina hărților maistrul Scarlat lucrează Ia radiogoniometru. îmi spune că echipajul format din oamenii. șantierului „n-a închis ochii", s-au dublat că „probele mal".în cabina varășul Ștefănescu îmi teste radiograme.Se așteaptă vînt......Pe punte, în fața unor

îl pe secund, Vasile „Cum e ? Nimica gradul doi ; poate dumneavoastră. E

carturile, decurg că dar nor-lui YQDD toci-

aparate cu capacele desfăcute, doi electricieni : Radu Grosu, șeful de echipă, și Tihan Ântonel, ambii 25 de ani. „Frică ? Nu sîntem la prima ieșire". în sala mașinilor — adevărată uzină — formația completă : 16 oameni ai șantierului. Cițiva au fețele palide : „Vi se pare, de vină e neonul". Cei 3 000 CP ai motorului principal „sforăie" în suprasarcină......Afară vîntulploaie. Geamurile de comandă sînt spălate rafale. Comandantul ___rian Albu acționează „șter- gătoarele de parbriz" — sticlele rotative. „Unde sîntem ?“ „Caliacra la Pupa". - „Ce facem ?“ „Continuăm probele".Nava pare cuprinsă convulsii. Oamenii, ei, da, oamenii șantierului brăi- lean rezistă. Practic, nu mai realizez cine se află în probe : nava ori echipajul ? La ora 12,00 o nouă radiogramă către Brăila :„Terminat proba de marș motor principal regim 100 la sută. Stop. în'probe instalația de guvernare și instalația de ancorare. Stop. Continuăm".La 15,30 nava „Săcele" raportează :„Terminat ultimele probe Ia motorul principal. Stop. Regim 110 la sută. Stop. Motorul și nava se comportă foarte bine. Stop. Terminat probele de gira- ție, inerție și stabilitate de drum. Stop. Echipajele mixte ale navei „Săcele" mulțumesc colectivului șantierului și organelor locale de partid pentru eforturile depuse și sprijinul acordat. Stop. Mult succes".
La Buzău se construiește

Laminorul de sîrmă cu două fireBUZĂU (Corespondentul „Scînteii", Mihai Bâzu). — în cadrul întreprinderii de sîrmă și produse din sîrmă din Buzău, colectivul Șantierului 6 construcții-montaje al T.C.I. Ploiești a început lucrările unui important obiectiv al cincinalului — laminorul de sirmă cu două fire. Documentația de execuție a fost elaborată de Institutul de proiectări laminoare și predată antreprenorului, fiind create condițiile lizării unui ritm susținut la lucrările de strucții. Obiectivul va avea un cuptor cu pulsie de.mare capacitate, două linii de nare cu o viteză de 45 metri pe secundă ti dotat cu utilaje produse în țară în proporție de 80 la sută.
rea- con- pro- lami- și va

de

altă noutate o constituie și faptul că începind cu 1975 toate județele țării vor fi dotate cu autobuze românești de mare' capacitate (120 locuri), cu motor Diesel. Numai în acest an, de pildă, parcul urban va fi dotat cu 1 000 de autobuze de .mijloace de transport urban vor intra în autobuze)
acest fel. Importantedotarea Capitalei (450 auiuvuze/, precum și a unor județe ca Galați, Cluj, Prahova, Constanța, Brașov, Iași ș.a. — care urmează să primească fiecare in medie peste 80 de autobuze în a- cest an.îmbucurător este și faptul că _.pe lista priorităților sînt înscrise însemnate fonduri și pentru protecția mediului ambiant al orașelor și municipiilor. Aflăm astfel că, în acest scop, s-au alocat circa 250 milioane lei pentru construcția unor stații de epurare a apelor uzate și pentru salubrizarea orașelor — investiții care au, prin efectul lor imediat și de perspectivă, o mare importanță atit pentru generațiile de azi, cît și pentru cele de mîine.în încheiere, tovarășul Ion Tudor ne-a informat că pentru a se asigura o mai bună și mai eficientă folosire a fondurilor destinate gospodăriei comunale s-au adoptat și o serie de măsuri organizatorice corespunzătoare. Este vorba de transformarea fostelor direcții județene de gospodărie comunală și locati- vă în întreprinderi care desfășoară o activitate de prestații de servicii, avînd secții sau unități de exploatare, după caz, în fiecare oraș : s-au creat — incepind de la 1 ianuarie a.c. — întreprinderi specializate de distribuție a gazului, care sînt subordonate direct ministerului de resort : transportul interurban de călători a fost trecut, asemenea, integral în atribuțiile treprinderilor de specialitate ministerului de resort.Așadar, gospodăria comunală mează să cunoască in acest an, în concordanță cu întreaga noastră economie, un înalt ritm de dezvoltare — ceda ce va echivala în final cu o mai bună satisfacere a cerințelor populației.

de în- aleur-
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întreprinderea „1 Mai" Ploiești
Către toate întreprinderile din 

industria constructoare de utilaj 
tehnologic, chimic, petrolier 

și minier

i

Colectivul de muncă al întreprinderii constructoare de utilaj petrolier „1 Mai“ Ploiești, animat de dorința fierbinte de a transpune in fapte Directivele aprobate de înaltul forum al comuniști- 'or Congresul al XI-lea al P.C.R. —, prețioasele indicații date de secretarul generai al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu cu ocazia vizitelor de lucru efectuate in întreprinderea noastră, cheamă la întrecere socialistă toate întreprinderile din industria constructoare de utilaj tehnologic, chimic, petrolier și minier și se angajează :— Să realizeze în anul 1975, peste sarcinile de plan, următoarele :— Ia producția globală 15 milioane— la producția marfă 15 milioaneSe vor da peste plan următoarele produse :— 1 instalație de foraj— 3 agregate de cimentare— 20 instalații de comenzi hidraulice CH 6 U— 10 prevenitoare de erupție— 1 000 de bucăți sape cu role— Să realizeze^ produse noi și modernizate, astfel ,_________acestora să ajungă în 1975 la 60 la sută din totalul producției planificate.Vom scurta timpul de asimilare cu 2—3 luni la un număr de 15 produse noi.— Prin întărirea controlului tehnic, creșterea gradului de dotare cu SDV-uri, AMC-uri și standuri.de probă, dezvoltarea activității de service la beneficiar, se vor îmbunătăți calitatea și fiabilitatea produselor fabricate.— Executarea în regie proprie a obiectivelor prevăzute In planul tic investiții cu o valoare de 30 milioane lei, și anume :— hala mecanică 6 cu o suprafață de 10 000 mp ;— extinderea tratamentului termic al sapelor cu role, cu două linii de tratament ș.a.— Pentru eliminarea, locurilor înguste, se va realiza prin auto- ulilare un număr de 12 mașini-agregat, intre care : mașina agregat pentru prelucrat freme pompe ; mașina de filetat corpuri pompe ; m. -na de rabotat table ; dispozitive agregat pentru prelucrat arbori cotiți, corpuri pompe, biele etc.— Pentru reducerea cheltuielilor de producție și utilizarea mat i a capacităților de producție, colectivul ișirele. :a) să realizeze prin reducerea consumurilor nomie de metal de minimum 500 tone, din care In acest sens, se va acționa pentru :— reproiectarea constructivă și tehnologică2 500 repere și subansamble ;- aplicarea a 12 procedee tehnologice noi, printre care : extin- oerea croirii complexe a tablelor și altor profile și materiale, reducerea adaosurilor tehnologice de prelucrare ;- reducerea pierderilor din rebuturi.b) Reducerea consumurilor de energie electrică cu 1 milion kWh de combustibil convențional cu 250 t.c) Prin reducerea cheltuielilor de fabricație vom obține 5 milioane ici beneficii peste plan.— Vom depăși sarcina de creștere a productivității muncii cu 0,5 ia sută prin îmbunătățirea utilizării timpului de lucru al muncitorilor, organizarea, și aprovizionarea mai bună a locurilor de muncă,. intensificarea muncii politico-educative în rîndul lucrătorilor,— Se vor pregăti 1 300 muncitori in meseriile de strungari, frezori șî lăcătuși ;— Completarea și înnoirea continuă a cunoștințelor tuturor categoriilor de oameni ai muncii, în funcție de cerințele producției, organizarea unor programe speciale pentru perfecționarea cunoștințelor unui număr de 3 760 lucrători ,.pe niveluri de pregătire șl specialități, precum șî a cadrelor cu funcții de conducere.— îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă, a activității de prevenire a accidentelor și îmbolnăvirilor profesionale prin :a) îmbunătățirea ventilației și ușurarea efortului fizic al muncitorilor, prin mecanizarea unor lucrări în secțiile : turnătorie oțel, turnătorie fontă, construcții metalice și forjă ;b) crearea a încă 2 microcantine în secțiile de producție și îmbunătățirea condițiilor de funcționare a celor 7 microcantine existente ;c) începerea construcției unui cămin de 300 Tocuri pentru nc- •' miiișli. la tare vom contribui cu 10 mii ore muncă patriotică ;rg) gospodărirea și înfrumusețarea întreprinderii prin efectua- ™ore muncă patriotică.<’forf- ‘ conducerea partidului și statului că vom depune toate penirn'1 e ^Întreaga noastră capacitate de concepție și de muncă inirr c" rCa‘area exemplară a acestor angajamente asumate in lor d» Sa c colectivele întreprinderilor din ramura construcții- înainls.1^351^ Stele, contribuind la îndeplinirea actualului cincinal , ■fermen și la asigurarea condițiilor optime de înfăptuireodirir,.’, ' ce ne revin în viitorul cincinal 1976—1980. în vederea RomS. societății socialiste .................................................." "■ —«•> ipre comunism.
Secretarul comitetului 
o© partid,
Toma OPRf.a
Președintele comitetului 
sindicatului,
Dumitru C< DJOCARU

multilateral dezvoltate și Înaintării
Președintele uvmnoiMiui 
oamenilor muncii, 
lng. Gh. DINU
Secretarul comitetului U.T.C.,
Alexandru NEACȘU

Iei 
Iei

ca ponderea

propune următoa-
planificate o eco-450 tone laminate.
a unui număr da

i toate unitățile industriei 
ochimice, chimiei organice 

J și de fibre chimiceDînd glas hotărîrii ferme a tuturor muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și economiștilor din combinatul nostru de a traduce în viață hotăririle adoptate de Congresul al XI-lea, precum și indicațiile secretarului general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, privind înfăptuirea obiectivelor dezvoltării eco- nomico-sociale a patriei, adunarea activului Combinatului de fibre sintetice Iași adresează tuturor unităților din industria petrochimică, de chimie organică și de fibre chimice chemarea la întrecere socialistă pentru depășirea sarcinilor prevăzute pe anul 1975, ultimul an al actualului cincinal. 41. Ne angajăm ca prihtr-o"organizare mai pună a producției și-a muncii, prin îmbunătățirea continuă a nivelului tehnic al tuturor instalațiilor, utilizarea mai bună a capacităților de producție, creșterea răspunderii fiecărui angajat pe locul său de muncă și utilizarea mai completă a timpului de lucru, să realizăm peste plan :— la producția globală — 35 milioaile Iei, concretizate în următoarele produse :— granule poliesterice— 500 tone— fire textile texturate — 110 tone— fire etirate — 90 tone— fire tehnice — 70 tone— piese de schimb și accesorii pentru depunerea firelor —2,2 milioane lei.2. Să îmbunătățim calitatea produselor prin extinderea autocon

trolului interfazlc. Intensificarea acțiunii de pregătire și perfecționare a cadrelor, în așa fel îneît să nu avem nici un refuz de calitate și să crească ponderea firelor textile și tehnice de calitate superioară cu 1,65 la sută.3. Să sporim productivitatea muncii ou 1,3 la sută față de sarcina planificată, prin organizarea superioară a producției și a muncii, buna pregătire, organizare și scurtare a duratei reviziilor și reparațiilor, exploatarea rațională a instalațiilor și utilajelor, utilizarea cu maximum de eficientă a timpului de lucru și scurtarea perioadei de atingere a indicatorilor tehnico-economici proiectați la noile capacități de producție puse în funcțiune.4. Să depășim planul de export cu 1,2 milioane lei valută.
5. în domeniul investițiilor ne vom concentra eforturile pentru pregătirea temeinică a obiectivelor ce incep în 1975 și atingerea parametrilor proiectați ai instalației de 1 320 t/an .fire texturate în de- vans cu 90 zile față de graficul aprobat.6. Prin intensificarea activității de cercetare științifică și aplicarea rezultatelor ei în producție, se vor realiza : 11 sortimente noi de fibre și fire poliesterice. se vor asimila 35 repere piese de schimb : auxiliari pentru reparație și vopsirea firelor și fibrelor sintetice.7. în vederea perfecționării pregătirii profesionale și îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale angajaților, vom lua măsuri pentru :— calificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a 2 800 angajați prin școli și cursuri diferite ;— amenajarea, prin folosirea mai bună a spațiilor existente, a unpi microcantine, extinderea punctelor alimentare și a dispensarului medical ;— darea în folosință a 240 locuri în grădinițe și 110 locuri in creșe pentru copiii angajaților din combinat.8. Printr-o mai bună gospodărire a materiilor prime, materialelor și utilităților vom economisi : 210 tone dimetilteleftalat, 145 tone monoetilenglicool și 3 000 tone combustibil convențional, re- prezentind o economie de circa 2,9 milioane Iei.9. Pentru sprijinirea programului de integrare învățămînt-pro- ducție vom dezvolta capacitățile de producție la Centrul școlar de chimie Iași, prin punerea în funcțiune a unui micropilot chimic.Colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și economiști din Combinatul de fibre sintetice Iași asigură conducerea partidului că va munci cu elan și înaltă responsabilitate pentru traducerea in viață a hotărîrilor adoptate de cel de al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, va milita neobosit pentru aplicarea Întocmai a prevederilor codului principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.Avem convingerea că chemarea noastră la Întrecere va avea un puternic ecou în rîndul tuturor colectivelor de muncă din industria chimică și prin rezultatele noastre vom contribui la dezvoltarea economiei naționale, în folosul bunăstării și fericirii întregului popor.
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IntreȚinderea de prospectai 
si explorări geologice 

„Maramores" Baia Mare 
Către toate întreprinderile 

de prospecțiuni și explorări 
geologiceHotărîți să ne aducem o contribuție cît mai Însemnată la ma« terializarea marelui obiectiv național de realizare a planului cincinal înainte de termen, noi, colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea de prospecțiuni și explorări geologice „Maramureș" din Baia Mare, adresăm tuturor întreprinderilor de prospecțiuni, și explorări geologice din țară chemarea la întrecere socialistă pe anul 1975, angajîndu-ne să realizăm următoarele obiective : z1. — Depășirea planului de rezerve totale de minereuri neferoase de categoria B + C cu 10 la sută și reducerea cheltuielilor în anul 1975 cu 5 lei pe tona de minereu explorat ; vom realiza aceste obiective prin amplasarea și dirijarea mai judicioasă a lucrărilor miniere și de foraj și depășirea planului fizic de lucrări.2. — Intensificarea cercetărilor geologice prin extinderea preocupărilor atit în zone noi pentru minereuri neferoase, cît și prin diversificarea activității privind cunoașterea și a altor substanțe minerale, în scopul asigurării de materii prime pentru industrie, conturînd două zăcăminte de roci utile.3. — Depășirea planului fizic de lucrări cu-400 metri liniari de galerii și 600 metri liniari foraje.4. — îmbunătățirea indicatorilor tehnico-economici prin organizarea mai bună a locurilor de muncă, creșterea indicelui de folosire a utilajelor și instalațiilor, întărirea ordinii și disciplinei, astfel:— depășirea vitezei fizice de avansare In galerii cu 1,5 Ia sută față de realizările obținute în anul 1974 ;— depășirea vitezei fizice de foraj cu 1 la sută față de cea obținută în 1974 ;— reducerea timpului de montaj-demontaj al instalațiilor de foraj cu 2,5 la sută față de timpul realizat pînă în prezent.5. — îmbunătățirea normelor de consum specific și reducerea cheltuielilor materiale cu 1,5 la sută prin urmărirea riguroasă a introducerii în operație a materialelor, reducerea pierderilor la fasonare și a risipei, depozitarea în condiții optime a materialelor și eliberarea lor conform fișelor-limită.6. — Reducerea consumurilor de carburanți, lubrifiant! și energie în medie cu 3,5 la sută față de normele de consum.7. — Depășirea planului de beneficii cu 300 mii lei.8. — îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale angajaților prin :— extinderea în continuare a mecanizării Încărcării materialului derocat cu 3,5 la sută față de plan, atingînd în 1975, la această operație, un indice de mecanizare de 70 la sută.— îmbunătățirea microclimatului din subteran prin sporirea capacității de aeraj.— Creșterea capacității de cazare In căminele de nefamillști cu 200 locuri.9. — Intensificarea preocupărilor pentru asigurarea forței de muncă calificate necesare realizării sarcinilor de plan prin organizarea de cursuri de calificare pentru 220 muncitori și perfecționarea pregătirii profesionale a 684 angajați.10. — Intensificarea activității politico-ideologice și educative pentru a asigura ca hotăririle Congresului să fie temeinic cunoscute, însușite și aplicate de toți oamenii muncii din întreprindere.Colectivul de muncă al întreprinderii de prospecțiuni și explorări geologice „Maramureș" își exprimă convingerea că toate întreprinderile similare din țară, în munca lor entuziastă de îndeplinire a hotărîrilor Congresului, vor așeza obiectivele chemării la întrecere la baza activității de îmbunătățire calitativă a muncii, asigurînd depășirea sarcinilor de plan pe anul 1975 și realizarea planului cincinal înainte de termen, contribuind astfel la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră și înaintarea României spre comunism.

Către toate unitățile de tracțiune 
din rețeaua de cale feratăRăspunzînd cu însuflețire chemării secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu,, de a nu precupeți nici un efort, de a munci cu abnegație pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului, colectivul unității noastre adresează o entuziastă chemare Ia întrecerea socialistă către toate colectivele din unitățile de tracțiune, pentru realizarea exemplară și depășirea sarcinilor de plan din ultimul an al cincinalului, în principal la următoarele obiective :

1. Depășirea planului de transport cu 2 la sută, ceea ce reprezintă realizarea unei producții suplimentare de 378 milioane tone brute km.2. Reducerea cheltuielilor de exploatare planificate cu 2 milioane lei prin :— reducerea consumului de combustibil convențional cu 1,5 la sută, ceea ce reprezintă circa 550 mii lei ;— reducerea consumului de energie electrică cu 800 mil kWh în valoare de peste 200 mii lei ;— reducerea consumului de materiale și lubrifianți utilizați la întreținerea și repararea locomotivelor, prin raționalizarea normelor de consum, recondiționarea pieselor de schimb, ceea ce va duce la o economie de 450 mii lei ;— utilizarea rațională a timpului de muncă prin reducerea activității auxiliare, regiilor și staționărilor cu 3,5 la sută, ceea ce reprezintă 800 mii lei.3. îmbunătățirea parcursului mediu zilnic al locomotivelor cu 1 la sută, prin optimizarea împerecherilor Ia capetele de secții, atît între depourile de cale ferată ale Regionalei Brașov, cît și cu celelalte regionale.4. Sporirea productivității locomotivelor Diesel electrice, Diesel hidraulice și electrice cu 2,5 la sută, prin reducerea serviciilor auxiliare cu 2 la sută și creșterea tonajului mediu pe tren cu 3 la sută.5. îmbunătățirea calității reparațiilor, exploatarea cît mai rațională a mijloacelor și întărirea controlului asupra modului de executare a operațiilor din procesul tehnologic de echipare, astfel încit parcursul mediu între două defectări să crească cu 4 la sută la locomotivele electrice, cu 3 la sută la locomotivele Diesel electrice și cu 5 la sută la locomotivele Diesel hidraulice.6. Reducerea timpilor de imobilizare a locomotivelor in reparații cu 2 la sută prin extinderea sistemului de raparații și intervenții pe subansambluri și piese de schimb pregătite anticipat7. Realizarea de instalații șl dispozitive prin autodotare in valoare de 500 000 Iei.Hotărît de a-și menține prin fapte prestigiul cîștigat, mobilizat pentru a confirma hărnicia și priceperea ce-1 caracterizează, organizind și desfășurînd în mai bune condiții întrecerea socialistă, colectivul Depoului Brașov nu va precupeți nici un efort pentru realizarea în cele mai bune condiții a tuturor angajamentelor asumate.

220 kV și Pitești-sud 110 kV — cu 90 zile ; montarea autotrafo nr. /2 de 220/110 kV — 200 MVA în stația Bradu — cu 15 zile.5. Introducerea tehnicii noi în producție, a invențiilor și inovațiilor și dezvoltarea activității de autoutilare.în această direcție ne angajăm să realizăm peste plan, valori- ficînd resursele interne, utilaje, aparataje, instalații și piese 'de schimb in valoare totală de 2 milioane lei.6. Calificarea unui număr de 250 muncitori, prin cursuri de gradele I și II, specializarea postliceală, ucenicie la locul de muncă și școli profesionale ; trecerea la instructajul trimestrial a 30 la sută din numărul total al lucrătorilor, folosind intensiv centrul de instruire și perfecționare al întreprinderii : selecționarea personalului de exploatare prin testare psihoprofesională.
7. Intensificarea colaborării cu consumatorii in vederea asigurării continuității in alimentarea cu energie electrică, îmbunătățirii factorului de putere și economisirii energiei electrice.8. îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale tuturor lucrătorilor prin : dotarea a 5 centre de distribuție și transport cu dormitoare pentru echipele de intervenții și dotarea suplimentară a formațiilor de lucru din cadrul șantierului de construcții- montaj cu 3 dormitoare mobile ș’i 3 ateliere mobile.Colectivul de lucrători al I.R.E. Pitești, în frunte cu comuniștii, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, se angajează să-și consacre întreaga activitate, plină de abnegație și înalt spirit de răspundere, realizării cincinalului pînă la 31 martie 1975 și înfăptuirii exemplare a sarcinilor ce le revin din istoricele documente ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea industriei energiei electrice, utilizarea rațională a combustibililor și energiei și creșterea siguranței în funcționarea sistemului energetic național
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Colectivul de lucrători din întreprinderea comercială de stat „Romarta" București, însuflețit de vibranta chemare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, de la înalta tribună a celui de-al XI-lea Congres al partidului, de perspectivele mărețe prefigurate de istoricele documente dezbătute și adoptate de înaltul forum al comuniștilor, hotărît să răspundă prin fapte la cerința de a asigura ridicarea nivelului calitativ al întregii activități comerciale, adresează chemare Ia întrecere socialistă, pe anul 1975, tuturor colectivelor de lucrători din întreprinderile comerciale din țară si se angajează să realizeze următoarele obiective :

întreprinderea de relele 
electrice Pitești

Către toate unitățile de transport 
și distribuire a energiei electriceColectivul de lucrători ai întreprinderii de rețele electrice Pitești, angajat plenar în îmbunătățirea activității și creșterea gradului de siguranță în funcționarea sistemului energetic național, adresează tuturor colectivelor de lucrători din întreprinderile de rețele electrice chemarea Ia întrecere pe anul 1975, cu următoarele obiective :1. Creșterea gradului de siguranță în funcționarea Instalațiilor pentru alimentarea continuă cu energie electrică la parametrii corespunzători a tuturor consumatorilor și, în special, a platformelor Industriale.în acest scop se vor asigura : ♦— terminarea lucrărilor din planul anual de reparații capitale In cinstea zilei de 23 August;— terminarea lucrărilor de revizii Ia liniile electrice aeriene de tensiune medie pînă la 1 mai 1975, iar la restul categoriilor de instalații,' inclusiv reconstrucția liniilor electrice, pînă la „Ziua ' energeticianului" (19 octombrie 1975) ;— schimbarea izolației la liniile electrice aeriene de 110 kV pe o lungime de 15 km și 150 km la liniile electrice aeriene de 20 kV cu izolatori de performanțe tehnice superioare ;— înlocuirea a 700 stîlpi de lemn uzați cu stîlpi de beton ;— reparația a 2 000 branșamente la abonații casnici.2. Realizarea unei economii de energie electrică de 7 milioane kWh. Pentru aceasta se vor asigura : reducerea consumului tehnologic pentru transportul și distribuția energiei electrice, raționalizarea consumului de energie electrică pentru utilizări industriale, iluminat public general și comercial și a consumului casnic, trecerea a 120 km rețele electrice aeriene și subterane de 6—15 kV la tensiunea de 20 kV ; terminarea întregului volum de lucrări de îmbunătățire a tensiunii de alimentare cu energie electrică a abonaților pînă la 30 noiembrie 1975 ; reducerea consumului de combustibil și lubrifianți la mijloacele de transport auto pentru întreținerea a 100 km echivalenți de instalații electrice cu 5 la sută față de plan, în cadrul activității industriale, prin optimizarea transporturilor cu mijloace auto proprii.3. Depășirea productivității muncii planificate la activitatea de proiectare cu 1 Ia sută ; reducerea timpului de elaborare a studiilor tehnico-economice, a proiectelor de execuție și a proiectelor în fază unică cu 20 la sută față de duratele normate la fiecare categorie de proiect.4. Creșterea eficienței economice a investițiilor, scurtarea termenelor de punere în funcțiune a noilor capacități, atingerea cit mai rapidă a indicatorilor tehnico-economici proiectați și ieftinirea lucrărilor de construcții-montaj și proiectare, realizarea unei economii de 5 milioane lei prin :— reducerea valorii de deviz a lucrărilor pe care Ie proiectăm in anul 1975, prin micșorarea costurilor specifice cu cel puțin 8 la sută la liniile electrice aeriene de medie și joasă tensiune, cu 3 la sută la stațiile de transformare de 110 kV și cu 4 la sută la liniile electrice de 110 kV, față de realizările anului 1974 ;— depășirea planului de construcții-montaj propriu cu- 10 lasută, realizînd un volum de lucrări suplimentar în valoare de 12 milioane lei ; ■— reducerea cheltuielilor la 1 000 lei producție proprie de con- strucții-montaj cu 2 lei, realizînd o economie de 270 mii lei ;— scurtarea termenelor de punere în funcțiune a următoarelor obiective ; amplificarea stației 110/20 kV Vilcea-sud cu un trafo de 16 MVA — cu 45 zile ; schimbarea aparatajului la stațiile Slatina

1. îmbunătățirea nivelului de servire a populației prin :— ridicarea nivelului de servire a cumpărătorilor, imprimarea unei atitudini corecte și demne a personalului din magazine, organizarea de acțiuni politice și cultural-educative pentru creșterea conștiinței socialiste a lucrătorilor, promovarea neabătută a normelor eticii și echității socialiste ;— organizarea în mai bune condiții a studierii cererii de consum a populației și repartizarea judicioasă a fondului de mărfuri pe magazine ;— extinderea formelor moderne și rapide de desfacere la unitățile și locurile de muncă, pe o suprafață comercială utilă de 500 mp ; -— activizarea și extinderea numărului brigăzilor de bună servire : promovarea metodei controlului și autocontrolului individual și colectiv, a inițiativelor avansate In muncă :— ridicarea nivelului de pregătire și perfecționare profesională a încă 100 lucrători, din care 80 operativi ;— folosirea rațională a forței de muncă în vederea asigurgrli formațiilor optime de lucru In funcție de variațiile «fluentei de cumpărători.2. Depășirea planului de desfacere cu 5 milioane lei prin 1— asigurarea fondului de mărfuri in volumul și structura corespunzătoare cererii de consum, aprovizionarea populației cu mărfuri de calitate. într-o gamă sortimentală diversificată ;— creșterea exigenței la recepția mărfurilor, in vederea evitării pătrunderii în rețeaua comercială a produselor necorespunzătoare :— accelerarea vitezei de circulație a mărfurilor cu 2 zile față de plan, prin mobilizarea la desfacere a mărfurilor din depozite și magazine și prevenirea formării de stocuri cu vînzare lentă :— creșterea gradului de utilizare a suprafeței comerciale cu 10 Ia sută prin dotarea cu mobilier avind funcționalitate sporită, la 5 unități.3. Reducerea cheltuielilor do circulație cu 500 mii lei prin :— sporirea cu 1,5 Ia sută a productivității muncii peste prevederi. ca urmare a măsurilor de utilizare rațională a formațiilor de personal, de redistribuire și repartizare pe locuri de muncă a cadrelor cu experiență și bună pregătire ;— diminuarea cu 2 la sută a perisabilităților normale, prin întărirea spiritului gospodăresc, mai buna păstrare și manipulare a mărfurilor :— realizarea unui regim sever de economii, reducerea cheltuielilor administrativ-gospodărești, a consumului de combustibil și energie ;— reducerea imobilizărilor de fonduri prin măsuri eficiente de valorificare a mărfurilor cu circulație lentă, recuperarea operativă a debitelor.
4. Depășirea beneficiului planificat cu 800 mii lei prin 1— prevenirea cauzelor care generează pagube In avutul obștesc ; îmbunătățirea controlului gestiunilor ;— extinderea activităților complementare și asigurarea unei eficiente sporite a acestora.5. îndeplinirea cu 15 zile înainte de termen a sarcinilor ce-1 revin din planul de investiții pe anul 1975.6. îmbunătățirea condițiilor de muncă și sociale ale lucrătorilor prin :— îmbunătățirea ventilației In unități ;— completarea vestiarelor cu mobilier adecvat:— asigurarea echipamentului de lucru pentru toți lucrătorii din unități ;— asigurarea condițiilor pentru desfășurarea activității Ia toate locurile de muncă în deplină securitate. în vederea prevenirii accidentelor si îmbolnăvirilor.
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Atmosferâ de muncâ rodnicâ, de entuziasm și pasiune profesionalâ — la termocentrala Mintia-Deva, la întreprinderea de porțelan de menaj din Alba lulia, la întreprinderea de mașini electrice din București
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Petru VINTILĂ

„ERIINESCII—Roman cronologicPrezență profundă și inalienabilă a conștiinței '.românești, viața și opera lui Eminescu se află, la a- aiversarea a 125 de ani de la nașterea poetului sub semnul indubitabil al permanenței. înălțat din tru- i pul viguros al pămîntu- lui românesc, el a dăruit prin geniul său aceluiași pămînt opere nemuritoare intrate in fondul de aur al culturii noastre. Poet național de cuprindere universală, creația sa cunoaște în acest ultim sfert de veac o răspîndire nemaiîntîlnită, consfințind celei mai de seamă personalități a culturii românești calitatea unică marilor destine, de cel mai popular scriitor al ei. Milioane de exemplare au răspîndit opera eminesciană pretutindeni în țară, așa cum tălmăcirile în nenumărate graiuri au încercat să ducă imensitatea de gînduri, dulceața armoniilor inestimabile ale graiului său pe toate meridianele globului. Interesului major manifestat de masele largi de cititori îi corespunde într-un plan mai înalt preocuparea oamenilor de știință, a scriitorilor, cercetătorilor și editorilor noștri pentru investigarea complexă, interdisciplina- ră a ansamblului operei și vieții poetului.Numeroase și foarte diverse studii au îmbogățit continuu în aceste decenii bibliografia eminesciană. Genialul poet fascinează prin invizibilele-1 radiații zone tot mai îndepărtate ale gîndirii și simțirii într-un tot ce cuprinde deopotrivă critica, istoria literară și estetica, lingvistica, sociologia, matematica.filozofia și psihologia și medicina șiPoetul și omul Eminescu

(Urmare din pag. I)

a fost văzut, cercetat și ascultat cu mijloacele și din perspectivele atîtor discipline îneît, ca un corolar firesc al acestor profunde și mereu reluate investigații, a putut fi considerat cel mai complet, armonios și înalt e- dificiu al zidirii noastre culturale.Nu o dată opera și personalitatea eminesciană, — studiate în ample opere de înaltă erudiție — au devenit, printr-un proces natural de adopțiune, subiecte literare, personaje de roman. Au întreprins acest dificil pas Eugen LovineScu în „Bălăuca" și „Mite" sau Cezar Petrescu în cunoscuta sa trilogie, după cum . scenele teatrelor a devenit personaj sau a intrat in repertoriile rapsozilor.Pe măsură ce investigarea documentară a vieții și operei eminesciene se 'conturează tot mai mult ca un corpus unic și complet, seducția porării acestuia structuri românești ne irezistibilă ; cu adîncim în studiul tentei și creației sale, cu atît mai mult condiția literaturii în interpretarea faptelor se impune. Investigarea multilaterală din perspectivă obiectivă cu mijloacele documentaristului și ale scriitorului, totodată, constituie mobilul cărții lui Petru Vintilă „EMINESCU", subintitulată „Roman cronologic" — și apărută la editura „Cartea românească". Investigarea amplă a documentelor și mărturiilor de epocă, cercetarea migăloasă a presei timpului, a diverselor însemnări ale contemporanilor poetului, aproape tot ce se spune în stadiul al informațiilor

pe

încor- unei devi- cît ne exis-

adică putea actual despre

me și care, in aceste săptămini — stimulat și de manifestările ce se organizează în cadrul campaniei electorale — va cunoaște momente de vîrf. Astfel, numeroși colaboratori ai filialei noastre, profesori de muzică, dirijori se ocupă în mod direct de pregătirea formațiilor corale ale a- matorilor. întîlnirile periodice (unele chiar săptămînale), repetițiile migăloase, discuțiile atente contribuie ca prezența acestor formații în manifestărilor din campania rală să fie una de prestigiu. cadrul electo-
spriji-— După cum se vede, 

nul pe care uniunile de creație, 
artiștii profesioniști îl acordă 
activității cultural-educative de 

este notabil. Se poate a- 
precTct-'insă că, în acest dome
niu, s-a făcut tot ce este posi
bil pentru ca sporul de calitate 
și eficiență educativă să fie cel 
scontat ?— Este adevărat — ne răspunde Vasile Chirteș — că lucrurile ar putea merge mai bine. Iar dacă nu se lntîmplă întotdeauna așa, vina nu e a filialelor, uniunilor de creație, ci a noastră, a comitetului de cultură și educație socialistă. Dacă noi le-am solicita mai mult sprijinul și răspunsul lor ar fi pe aceeași măsură.

— Cred că . ar fi util să pre
cizăm cit de cuprinzător este 
conținutul acestei noțiuni. Ce se 
înțelege de fapt prin „sprijin" ?— Unii mai concep încă sprijinul ca o alăturare întîmplătoare a unor specialiști : „avem nevoie de 3 scriitori și de 2 pictori pentru o întîlnire de mîine seară" — se mai aud uneori glasuri la comitetul nostru de cultură. Noi am încercat să curmăm acest mod primitiv de a concepe raporturile specialist—manifestare cultural- artistică. în acest sens, de pildă, am încercat să-i legăm afectiv pe scriitori de anumite zone ale județului.— Scriitorii clujeni au poposit în ultimii ani practic în toate localitățile județului — ne oferă cîteva detalii Dumitru Radu Popescu. Șezăto- rile literare au încetat a mai fi manifestăricărții la sate, punctele de atracție săptămînale aleocazionate doar de luna devenind unul din

Eminescu a fost adunat, orinduit și prezentat cronologic în această carte. Autorul ocolește programatic genul „vieților romanțate", mentinîndu-se cu grijă în interiorul documentelor și al mărturiilor de epocă. în această carte se detașează zi de zi, cu începere din 1 ianuarie 1866, momentul nașterii creației eminesciene pină la 31 decembrie 1889, cind marele său prieten Ion Creangă părăsea această lume, filele unui calendar care a însoțit viața atit de plină și dramatică a marelui poet. Cartea rămîne, în esență, o suită de documente, mărturii, confesiuni care încheagă mișcarea diurnă a unei existențe omenești, cu atît mai convingătoare cu cît nimic nu e strucție subiectivă, culație imaginară, e autentic, transcris doma. Acest amplulum, care a încorporat o considerabilă și rodnică muncă de documentare, ne dezvăluie tot mult, pe parcursul turii, virtuțile sale operă literară, deoarece întregul complex de fapte, orchestrația lor aleasă cu grija și ochiul versat al prozatorului creează atmosferă, pune în mișcare o întreagă epocă istorică, cu preocupările și oamenii ei, reconstituie din fragmente imaginea timpului lui Eminescu, chipul lui Eminescu — așa cum au fost acestea chiar cînd poetul trăia și s-au oglindit în memoria celor ce l-au cunoscut. Cartea are virtuțile unui roman de montaj, în care mari panouri de realitate sînt aduse din spații diferite spre a fi reunite sub semnul , aceluiași timp, timpul poetului,

con- arti- totu!ai- vo-

localităților clujene. Ideea care ne călăuzește acțiunile de acest gen se identifică în permanența cu publicul cel mai larg literatură.
— Aveți in județ 

cenacluri literare...

dialogului iubitor de
numeroase— ...cu care ținem o legătură foarte strînsă. Notati însă că asemenea legături tradiționale există cu zeci de alte cenacluri din toate județele vecine. Noi patronăm cenaclul U.T.C. din Cluj ; mergem des la tinerii condeieri din Bistrița, Vișeu, Arad. Reșița ; trei redactori ai „Tribunei" au participat la tabăra creatorilor din județul Satu-Mare. De curînd, am trimis cîte un formular tip tuturor caselor de cultură din zona noastră geografică, solicitînd date despre activitatea cenaclurilbr literare, precum și unele dintre cele mai reușite producții. Intenționăm să le oferim un spațiu în „Tribuna" pentru a le face creația cît mai cunoscută, pentru a o supune atenției criticilor și iubitorilor ’de literatură.

Ideea dialogului permanent cu 
publicul ne-a fost argumentată 
șl de Gustav Cseh :— Membrii filialei artiștilor plastici au deschis o serie de expoziții în întreprinderi clujene : la „Tehnofrig", la „Clujana" ; o acțibne similară a avut loc la Bistrița.— Dar în satele județului, la 
cluburi, case de cultură si că
mine culturale 7

Întrebarea noastră a rămas 
fără răspuns demonstrind că a- 
ceastă amplă acțiune educativă 
prezintă încă hiatusuri, înde
osebi in ce privește îndrumarea 
nemijlocită a creatorilor ama
tori... ' '— De îndrumarea lor nu ne ocupăm noi, ci comitetul județean de cultură. De fapt, singurul contact mai substanțial pe care il avem cu creatorii amatori este participarea noastră în juriile concursurilor. Aceasta este o formă de „colaborare" tradițională, utilă, dar insuficientă atita vreme cit nu e dublată

<• IO nW®»

ROMÂNIA-FILM prezintă

Actorul și sălbaticii
O producție a Casei de filme numărul patru

mai lec- de

printr-o interesantă todă, „sincronică" — cum o numește Șerban Cio- culescu într-un recent studiu dedicat volumului. Contopirea sub semnul existenței eminesciene a numeroase informații din epocă alcătuiește fundalul pe care poetul se mișcă, un fundal în cea mai mare parte a sa riguros reconstituit din mărturiile contemporanilor — reproduse în presa timpului — ale familiei și prietenilor. Lucrare de abundentă informare, contribuind la o mai fidelă înțelegere a vieții și desă- vîrșirii operei eminesciene, a condițiilor concrete și nemijlocite în care s-a desfășurat existenta diurnă și s-a realizat, treptat, opera, cartea lui Petru Vintilă are darul de a se înscrie printre acele investigații utile în vasta acțiune de cunoaștere și răspîndire a creației eminesciene, dovedind că, departe de a fi epuizată prin cercetare științifică sau transfigurare artistică, personalitatea și creația e- minesciană, împlinindu-și destinul de operă deschisă ' sub pe ale tri, litate și frumuseți. Cartea de fa{ă este mărturie. Și dacă în aceste zile omagiul nostru adus Luceafărului poeziei românești are dimensiunile impresionante ale cinstirii naționale este și pentru faptul că generațiile actuale de slujitori ai artei s-au aplecat cu stă- ’ ruință asupra înțelesurilor nepieritoare încrustate în „Mantia de aur și purpură a versului eminescian".

SEARĂ OMAGIALĂ 
EMINESCUIubitori ai lui Eminescu, cititori și liberați preocupați de personalitatea și opera acestui neîntrecut stihuitor al românilor s-au reunit, luni, la Muzeul literaturii române, în 'cadrul unei seri omagiale prilejuite de aniversarea a 125 de ani de Ia nașterea poetului. Sub genericul „File de eminesco4ogie contemporană", expoziția, inaugurată cu acest prilej, cuprinde manuscrise și ediții ale unor ounoscuti exe- geți ai operei poetului — George Călinescu, C. Panaitescu-Perpessi- oius, Tudor Vianu, Zoe Dumitres- cu-Bușulenga, Edgar Papu, George Muntean, Augustin Z. N. Pop ș.a., 

o reprezentativă selecție a principalelor antologii de poezie și proză eminesciană apărute de-a lungul timpului, volume tipărite în limbi străine.în aceeași seară, personalități ale vieții noastre literare, istorici și critici, cercetători ai operei lui Eminescu au omagiat figura poetului, au rememorat problematici majore ale creației sale intrate definitiv în circuitul valorilor naționale și universale.

producția studioului „Alexandru Sahia" intitulată „Lungul drum al piinii către casă", pe al cărei generic se întîlnește numele aceluiași regizor, precum și cel al operatorului Francisc Patakfalvi.
ÎN PREMIERĂ 

POEMUL COREGRAFIC 
„CHEMAREA"Teatrul muzical din Brașov a prezentat luni seara, pe scena O- perei Române din Buourești, o premieră pe țară — poemul coregrafic „Chemarea" de Tiberiu O- lah. Noua creație evocă, prin mijloacele specifice acestui gen al artei, un moment de importanță capitală din istoria poporului nostru — actul insurecțional din august 1944. La redarea scenică a acestei lucrări muzicale și-au adus contribuția Klauss Kessler, autorul libretului, Marius Zirra, căruia îi aparține concepția coregrafică, și Elisabeta Benedek, semnatara scenografiei. Rolurile principale au fost încredințate balerinilor Dina Vasiliu, Alexandru Vasiliu, Dan Constantinescu.

«w

eternității, sporesc, privirile scrutătoare, deplin înțelegătoare contemporanilor noș- universul de sensibi-

Emil VASILESCU

de alte inițiative — opinează Romeo Ghircoiașiu.— De la această premisă a filiala Uniunii compozitorilor, niază ~ cînd cipal îndrumarea mișcării artistice de a- matori. Compozitori și dirijori au participat la întîlnirile de la Viișoa- ra, Huedin, Dej ale corurilor amatoare, unde au discutat ore în despre nivelul de interpretare formațiilor participante, despre pertoriu și arta de a alcătui un— Cu putină vreme în urmă constatat un fenomen care ne-a grijorat : în ultimii cinci ani dispăruseră 17 formații corale din cele care altădată făceau faima județului — intervine în discuție Vasile Chirteș. Și atunci ne-am întrebat : ce putem face pentru a revitaliza mișcarea corală ? întîlnirile de care se vorbea Înainte constituie tocmai una din

pornit subli- atunci prin- sprijinirea șiRomeo Ghircoiașiu, și-a stabilit ca punct în program
șir al re- cor.am in

PREMIERA FILMULUI 
„ZIDUL"Pe ecranele cinematografelor „Scala" și „Grivița" din Capitală a fost prezentat luni seara. în premieră, filmul „Zidul", producție a Casei de filme trei. Realizată după un scenariu de Dumitru Carabăt și Costache Ciubotaru și In regia lui Constantin Vaeni, noua peliculă înfățișează un episod din lupta revoluționară a comuniștilor din tara noastră, în ilegalitate, și anume e- ditarea unui ziar patriotic în timnu! dictaturii antonesciene. Regizorul a fost ajutat de o echipă alcătuită din operatorul Iosif Demian. actorii Gheorghe Dinică, Gabriel Oseciuc, Victor Rebengiuc, Corneliu Pavlovich Mitică Popescu, Nicolae Radu, George Mihăiță; Theo Partisch și alțiiOdată cu acest film a rulat și

„ROMÂNIA 
IN OGLINDA 
VIITORULUI"Așa se intitulează primul capitol al unei recente broșuri editate de secția de propagandă a Comitetului județean de partid Timiș în sprijinul muncii politice și cultural- educative de masă din campania e- lectorală. Prin intermediul unor cifre și grafice sînt prezentate creșterile pe care le vor înregistra industria, agricultura, alte sectoare ale economiei noastre socialiste, precum și nivelul de trai material și spiritual în cincinalul 1976—1980. Un alt capitol este consacrat dezvoltării economico-sociale a județului Timiș în anii socialismului (Cezar Ioana).

modalitățile alese pentru a stimula mișcarea corală.— Deci se poate aprecia că 
in acest sector colaborarea este 
bună...— Nu — precizează Romeo Ghircoiașiu. Mai corect spus, se poate vorbi de cîteva puncte izolate ale unei colaborări notabile, care ar merita dezvoltate de acum înainte.

— Concret, ce neajunsuri se 
manifestă încă 7— O bună parte din dirijorii cărora li s-a repartizat spre îndrumare cîte o formație corală nu și-au putut duce treaba la bun sfîrșit. Nu peste tot prezența lor a fost onorată de gazde prin efortul organizatoric necesar ; întîlnirile se pot număra pe degete. Și astfel o inițiativă bună riscă să-și reducă eficiența din cauza unor mărunte neglijente ușor de înlăturat.încheiem aici consemnarea opiniilor interlocutorilor noștri. Ele au relevat o experiență interesantă — care merită preluată și de alte județe — ca și numeroase proiecte de viitor. Dintre acestea sintetizăm în cele ce urmează cîteva din principalele obiective ce vor sta în perioada următoare în atenția comitetului pentru cultură și educație socialistă.• Organizarea, cu sprijinul uniunilor de creație, a unor intilniri ale creatorilor cu oamenii muncii, acordîndu-se atenție tineretului, femeilor, celor ce lucrează în locuri mai izolate. Cu acest prilej se vor dezbate cărți și filme, creații muzicale și plastice, urmărindu-se punerea în evidență a implicațiilor educative ale actului de cultură. Astfel de acțiuni vor face parte nemijlocită din programele Festivalului filmului și Lunii cărții la sate.• Colaborarea strînsă cu diverși creatori locali în realizarea de noi lucrări teatrale, corale, muzicale, coregrafice care să contribuie la îmbogățirea repertoriilor.

o Ca rezultat al acestei conlucrări rodnice, la sate și orașe va fi asigurată o frecvență sporită spectacolelor cu pronunțat caracter patriotic, educativ, la care să participe un mare număr de oameni, îndeosebi tinerelul.înfăptuirea acestor obiective — așa cum s-a subliniat — va fi puternic stimulată de activitatea cultural-educativă din timpul campaniei electorale.

opiniilor interlocutorilor noștri. Ele au ‘”i — care merită preluată și de alte

PROGRAMUL 1
8,30 Curs de limba germană.
9,00 Teleșcoală.

10,00
10,30

11,20

curs de limba- franceză.
Film serial : „Misiune Impo
sibilă".
Să eînte florile... Tineri in
terpret! de muzică populară. 
Tribuna TV.
Farmecul muzicii.
Telex.
Curs de limba rusă.

12,20
16,00
16,30—17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17,35 Legile țării — legile noastre !
17,45 Muzica — emisiune de actua

litate muzicală.
18,00 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru
18,40 Lecții TV pentru 

din agricultură.
19,25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică
20.30 Teatru Uric TV. 

„Cosi fan tutte" 
Mozart. Interpretează ansam
blul Operei germane de stat 
din Berlin.

21,50 Riscul e meseria mea...
22,10 24 de ore.

PROGRAMUI. 2

tineret, 
lucrătorii

TV. 
Premieră : 
de W. A.

20,00 Avanpremieră.
20,05 Film artistic : „S-a furat un 

tramvai".— producție a stu
diourilor italiene. Premieră 
TV.

21,35 Telex.
21,40 Muzică populară cu Irina 

Loghin.
21,50 Bucureștiul necunoscut.
22,05 Muzică distractivă, cu forma

ția Sile Vișan.

ț
* 
L.

Film realizat de Manole Marcus, după un scenariu de 
Titus Popovicî. Imaginea : Nicu Stan, Muzica : George 
Grigoriu. Decoruri: Virgil Moise, Costume : Florina 
Tomescu. Cu : Toma Caragiu, Mircea Albulescu, Mar
gareta Pogonat, Ion Besoiu, Mircea Diaconu, Carmen 
Petrescu, Maria Cliira, George Paul Avram, Marin Mo
rarii, Ovidtu luliu Moldovan, Carmen Berbecaru, Zephi 
Alșec, Lucia Boga, Tricy Abramovici, Gheorghe Șimonca

O INIȚIATIVA 
REMARCABILĂPreocupările educative ale societății noastre includ în mod firesc și ". Acestui încă a u- tea- des- ma- de să ale cu

formarea tinerei generații, scop, i-a fost destinată crearea din primii ani ai socialismului nor instituții de artă : edituri, tre etc. a căror activitate este tinatâ copiilor. Au fost initiate permanente, programe TV menite — toate — eforturile concentrice școlii în modelarea, specifice vîrstei. a viitori-
nifestări radio și sprijine familiei, mijloace lor cetățeni ai patriei socialiste.Un rol deosebit de important în acest context revine teatrului de păpuși. gen cu bogată tradiție și a cărui largă accesibilitate îl face deosebit de agreat și totodată eficace în plan formativ-educativ. Iată de ce considerăm util să consemnăm — prin prisma înaltelor exigente educative actuale — orientarea cîtorva teatre de păpuși, reunite la București într-un festival _de o săptămînă, initiat canul păpuși de teatrul „Țăndărică", de prestigiu al teatrului din tara noastră.

★putut constata, cu acest
de- de

Amlej. cît de remarcabile au fost .... dificările genului pină la modalitățile de azi, înflorirea lui în anii socialismului.Căci o altă manifestare organizată tot de „Țăndărică" s-a instituit ca un excelent preambul al unor asemenea „judecăți". Este vorba despre „Jocurile populare de păpuși din toată țara" prezentate în ambianta atît de sugestivă a Muzeului satului. Am putut vedea (sau revedea) modurile de existentă străveche ale acestei arte. Ce înseamnă „scenariul" „Vasilache și Marioara” (demonstrația ne-a făcut-o cu talent Ion Bortea din București), cum arătau „păpușile" pe care le urmăreau prin bilciuri părinții, bunicii și străbunicii noștri. Am urmărit variantele moldovenești ale acestor celebre păpuși, pe care simțul culorii, specific oamenilor din părțile Neamțului, iși pusese amprenta, admirînd fantezia poporului nostru — care a conceput mereu noi păpuși, noi marionete, noi modalități de a le anima.Vremea scenariului unic, cu mici variații date de transmiterea pe cale orală a trecut. Teatrul nostru de păpuși valorifică numeroase texte, cu structură fermă, oprindu-se chiar și asupra unor scrieri consacrate ale literaturii universale („Farse medievale" s-a intitulat unul din spectacolele ieșene) sau ale tezaurului clasic românesc. („Sînziana și Pepelea" de V. Alecsandri ori „Cuconițele mele dragi", spectacolul Teatrului de păpuși din Tirgu-Mureș. care avea la bază un scenariu de V. Silvestru după schițele Iui I. L. Caragiale).Dominanta recentei „treceri în revistă" au constituit-o basmele culte de inspirație istorică, de factură ba- ladescă — eroică sau lirică — „Ion Talion" de Nela Stroescu (Teatrul de păpuși Craiova), „Alelei, voinicii mei" de Viorica Huber Rogoz (Pitești), „Jănos Viteaz" după Petofi Sandor au relevat aspirația teatrelor de a contribui — bazîndu-se pe mesajul profund moral, pe adevărul de viată, forța emoțională a ficțiunii specifice basmului — la educația mo- ral-patriotică a copiilor. Ia cultivarea atitudinilor exemplare.N-au lipsit nici feeria („Sînziana și Pepelea", în varianta scenică bucu- reșteană și sibiană), basmul cult (..Copilul din stele" — după O. Wilde, la Sibiu), colajul satiric (Caragiale) sau cel de poezie etc. — ceea ce atestă nu numai diversitatea tematică, ci și cea a speciilor literare abordate.Dar nu trebuie să uităm — funcția educativă se exercită în primul rînd prin legătura acestui teatru cu actualitatea, cu viata “tamiunoi lor. Or, din păcate, aspectul cel mai nesatisfăcător rămîne imaginea contemporaneității în teatrul de păpuși actual. „Lecția" lui „Ghită, artistul din lume", păpușarul din Tirgu-Neamt, prezent și el la trecerea în revistă a păpușarilor de la Muzeul satului, care include în coloratul său program o serie de scenete, mici moralități inspirate din viata satului, din moravurile muncitorilor forestieri pare că nu a fost suficient asimilată. Prea puține dintre scenariile urmărite își invitau spectatorii la o confruntare cu eroi

pri- mo-

asemenea lor, iși alegeau temele din universul de viață al acestora ; și mai puține căutau să descopere „cu și pentru ochii copiilor — acele aspecte sociale și morale care, înfă- tișatș cu talent. îi interesează, care le pot reține interesul și gîndirea". „Alelei, voinicii mei" de Viorica Huber Rogoz, care schița o promisiune în acest sens — o făcea conventional și o părăsea de altfel imediat — pentru o temă de factură istorică. Nici „Ursulețul strică 101“ imaginat a se desfășura într-o ambiantă modernă nu a constituit o realizare în acest sens (ambele spectacole aparțin Teutrului „Așchiută" din Pitești, mai interesat, se pare, de apropierea scenei, de viata de zi cu zi a celor mici).Deși nu se poate spune că n-am văzut și spectacole fără o adresă precisă, majoritatea montărilor s-au a- rătat preocupate de ecoul imediat al acțiunii sau metaforei scenice, explo- rînd felurite căi de antrenare a copiilor în spectacole. Trebuie însă să recunoaștem că în multe cazuri dialogul, artificial, viza un răspuns oarecum formal, mecanic, exterior (se știe, de pildă ; copiii intră rapid in ritmul unui șlagăr, aplaudînd cu u- șurintă ; răspund la fel — prompt — „da" sau „nu" la întrebări). Rareori implicarea s-a vrut cu adevărat de substanță, stimulatoare a unor reacții intelectuale și
„Săptămînă teatrelor 
de păpuși” organizată 

de „Țăndărică”

afective.Pentru o asemenea „implicare". actorii au înțeles că trebuie să se transpună într-o situpție nouă, „să spargă acel perete transparent" "eare-i desparte de spec} tatori prin esența însăși a tipului de ioc ' practicat. Edificatoare în acest sens, «i și sub raport artistic rămîn „Si'nzia- na și Pepelea" (la Țăndărică)^! „Joc la soare" (Iași).Cu toate rezervele noastre față de scenariu (bazat pe versurile- Constanței Buzea), spectacolul ieșearj ne-a îneîntat prin metaforele iul inspirate și antrenante, care vt-r- beau despre naște, ea ■ rea jo4cului, despre fascinantele jucării pe care le putem improviza singuri, cu puțină imaginație, din cele mai ele ■ mentare și la îndemînă materiale (re-j marcabilă aici — scenografia iu C. Brehnescu).Reievînd modalități specifice fiecărui colectiv, toate spectacolele și-au demonstrat apartenența la „arta modernă a teatrului de dică la modalitățile atît ale „teatrului total", cai ternică forță de a edu< presiona. de a sensibiliMultitudinea convent or adoptate, valorile poeții iii1, sugestie, ale metaforelor presionante în montă'i. „Sînziana și Pepelea", „Joc la soare", „Copil realizate în regia unor încercați directori de s gareta Niculescu, Hor. C. Brehnescu. Antal Pa reanu — certifică sup situație. Absolut contribuția unor Conovici. Mioara Gregorian. Febus roșenco.N-au' lipsit din valului nici simplomele re estetizante, nici ale < tinei creatorilor v— si în spectacolul de • puși prin excelentă fai>'|eziii. ( riculoase ni s-au ț sei de gust sau a> în dozarea efecte'.’ tara propulsie sr să devină exces: zicalului" tinde practica unei suc. n..și jocuri care e: tului, a dialogul:/- ,în montarea, lăuir1” șului). ....Și ar fi păc^t ca 0 N .. dintă să ProJ1£er«^utul' m: P așa cum tratam. : „v.:-teatrului dr papnSț cenii a fost v^U •să^i  ̂
spiJitt^X'tei. f teniei ; la cc mîndriei patr 10 1 ■ ■înfăptuirile pc ’u ficarea socialist
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Echipa studențească 
a României pentru a doua oară 
campioană mondială universitară

HANDBAL i ÎN ACTUALITATE
SPORTURILE
DE IARNĂ

Pe scena laureațilornațio- sport, Pala-
Așadar echipa studențească a României a îndreptățit speranțele a- matorilor de handbal de la noi din tară, cucerind pentru a doua oară consecutiv titlul de campioană mondială universitară. La fel ca a- tunci. în 1973. în Suedia, finala recent încheiatei ediții a avut loc între puternicele formații universitare ale României și U.R.S.S.. aceasta din urmă deținătoarea trofeelor mondiale studențești din 1968 și 1971. A fost o finală interesantă, cu un handbal de calitate, pe măsura valorii jucătorilor din ambele formații. Publicul de fată la Palatul sporturilor și culturii. împreună cu numeroșii telespectatori au apreciat desfășurarea partidei finale. întrecerea sportivă dintre cele două e- chipe bucurindu-se firesc de victoria handbaliștilor români.Pentru acest succes, dobîndit prin cîsti-garea succesivă a unor meciuri cu adversari bine pregătiți, cum au fost în special echipele studențești ale Poloniei. Iugoslaviei și U.R.S.S., îmoreună cu toti amatorii de handbal din tară, adresăm pe această cale cele mai călduroase felicitări jucătorilor români și antrenorilor lor Eugen Trofin și Nicolae Nedef.Remarcînd încă o dată calitatea handbalului practicat de echipele clasate pe locurile de frunte ale campionatului — U.R.S.S.. Polonia. Spania si Iugoslavia, subliniem in a- celași timp contribuțiile aduse Ia buna desfășurare a competiției de către ceilalți participants, formațiile Cehoslovaciei. Bulgariei. R. F. Germaniei, Franței. Japoniei, Tunisiei și Italiei. Odată cu întrecerea sportivă. și prin această întrecere, campionatul mondial universitar de

handbal și-a marcat neîndoielnic a- portul Ia întărirea prieteniei între studenții din numeroase țări si continente. Astfel, cea de-a Vl-a ediție a acestui campionat mondial u- niversitar — desfășurat sub egida Federației Internaționale a Sportului . Universitar (F.I.S.U.), care cuprinde 78 de organizații studențești de pe toate meridianele globului — și-a înfăptuit pe deplin menirea în dezvoltarea mișcării sportive universitare internaționale. Se cuvine. în același timp, să evidențiem meritul organizatorilor și gazdelor la reușita multilaterală a întrecerilor : Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România — membră fondatoare a F.I.S.U. și participantă dintre cele mai active în cadrul acestei organizații internaționale — precum și Ministerul Educației și învătămîntu- lui. Consiliul national pentru educație fizică și sport și Federația română de handbal.

SIBIU (Corespondentul „Scinteii", Nicolae Brujan). Pitoreasca stațiune montană Păltiniș, ca și alte bine cunoscute zone alpine din județul Sibiu — Bîlea, Gîtul Berbecului, Șanta și Crinț — au atras duminică pe numeroasele pîrtii din împrejurimi un număr mare de iubitori ai schiului și săniuței — peste 3 000 — oameni ai muncii nu numai din Sibiu, ci și din diferite localități din județele limitrofe. ca Hunedoara și Alba. Pe lîngă zăpadă de o excelentă calitate, ei au întîlnit aici și grija localnicilor pentru organizarea satisfacă gustul Astfel, în timp erau organizateschi pentru toate vîrstele, pe pîrtia de sub teleferic a avut loc un concurs de schi — probe alpine și de fond — pentru copii, concurs dotat cu cupa „Unirii", la care s-a înregistrat o numeroasă participare.

Sub auspiciile Consiliului nai pentru educație fizică și luni seara a avut loc. în Sala tului Republicii- Socialiste România, festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi români ai anului 1974. După cum se știe, anul trecut sportivii români s-au comportat remarcabil în cadrul campionatelor mondiale sau al celor europene, cucerind 11 medalii de aur. 20 de argint și 31 de bronz. în cadrul festivității au urcat pe scena laureaților 1974. în aplauzele spectatorilor. Ilie Năstase (tenis). Dan Grecu (gimnastică). Vasile Birtalan (handbal). Vasile Dîba

(caiac). Marilena Ghii. Neacșu (canotaj). Ladis Constantin Alexandru ( riana Suman (atletism), (box). Dumitru Spirlea Elisabeta Polihroniade Pop (scrimă). Maria Ai nis de masă). Iosif Tipice) și Radu Durbac mai fost distinși cu trofe (tir) si Gh. Girniță (bi. vitatea s-a încheiat cu de varietăți, oferii laur către Televiziunea rom
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ÎN CÎTEVA RÎNDUR
de întreceri care să iubitorilor de schi, ce pe pîrtia Oncești diferite întreceri de

„CIRCUITUL ROMÂNIEI"
Rezultatele finale ale turneului de la BrâiîaDuminică s-a încheiat turneul de la Brăila — primul dintre cele' opt turnee ale „Circuitului României". Finala la proba de simplu a fost cîș- tigată de Traian Marcu, care l-a învins, în trei seturi (2—6, 6—4, 7—6), pe Dumitru Hărădău, după ce în semifinale îl întrecuse și pe Toma O-

viei (7—6, 6—1 !). Proba de dublu a fost cîștigată de cuplul Traian Marcu— Mihai Tăbăraș, victorios cu 6—3, 5—7, 6—4 în fața perechii Ion Sântei— Sever Mureșan.Reamintim că miercuri va începe la Galați cel de-al doilea turneu al „Circuitului României".

VOLEI: Turneele de Ia SofiaTurneele internaționale de volei pentru echipe de juniori-tineret, desfășurate în sala „Slivnița" din Sofia, s-au încheiat cu victoria reprezentativelor' Bulgariei. Foarte disputată a fost competiția masculină, în care trei echipe (Bulgaria, România și Cehoslovacia) au totalizat în clasament același număr de puncte, departajarea făcîndu-șe la setaveraj (14—6, 14—8 și, respectiv, 12—11). La feminin — 1. Bulgaria ; 2. R.D. Germană 3. România ; 4. Polonia; 5. Cehoslovacia. Rezultatele din ultima zi : masculin : România — Bulgaria 3—2 (15-r13, 15—17, 15—7,14— 16; 15—11) ; Cehoslovacia — Polonia 3—2 ; Bulgaria (B) — Spania 3—0 ; feminin : R. D. Germană — România15— 5) ; 3-0. 3—1 (15—8, 15—11, 12—15, Bulgaria — Cehoslovacia
de fotbal UniversitateaEchipaCraiova a sosit la Rio de Janeiro. Fotbaliștii români vor susține in Brazilia un turneu de 10 jocuri. Imediat după sosire, echipa Universitatea Craiova a plecat la Rio-Campo

Grande (statul Mato G va întîlni în primul n Operario. Partida se va nocturnă. *1!
r}

rezervat
AUTOMOBIL:

200 000 de pi
Ia Buenos Al„Marele Prem it A automobilism, prima pr drul campionatului mondialpiloților de formula I. s-a desfășurat pe autodromul din Bueno." Aires și a foșl urmărit de circa 20C 900 de spectatori ! Victoria a revenit campionului mondial, brazilianul Emersdn Fittipaldi („McLaren"), care a parcurs 318 km în lh 39’26” 29/100, cu o medie orară de 190,861 km. Pe locur' e următoare s-au clasat englezul James Hunt („Hesketh") — lh 39’32” 20/100, argentineanul Carlos, Reute- mann (,.Brabham") — lh 39' 13”35/100.Emerson Fittipaldi a luat conduce rea în clasamentul campionattV mondial, cu 9 puncte, fi’nd urmat : ■ James Hunt — 6 puncte și C.mlu» Reutemann — 4 puncte.
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COMUNICAT 
privind vizita președintelui Consiliului de Miniștri 

al Republicii Democrate Germane, Horst Sindermann, 
in Republica Socialistă România

La Invitația tovarășului Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, tovarășul Horst Sindermann, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, a efectuat o vizită oficială de prietenie în Republica Socialistă România, în perioada 8—12 ianuarie 1975.în timpul vizitei, tovarășul Horst Sindermann a fost primit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.Președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane a transmis, cu a- cest prilej, tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea tovarășului Erich Honecker, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, salutări și urări cordiale de noi succese in construcția societății socialiste multilateral dezvoltate în România.La rîndul său, tovarășul Nicolae Ceaușescu a transmis tovarășului Erich Honecker, conducerii Partidului Socialist Unit din Germania, un salut cordial și sincere urări de noi succese în construirea societății socialiste dezvoltate în Republica Democrată Germană.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, împreună cu persoanele care îl însoțesc, a vizitat obiective economice și social-culturale din București și Ploiești. înaltul oaspete a fost întîmpi- nat pretutindeni cu stimă și prietenie frățească.în timpul convorbirilor, cel doi prim-miniștri s-au informat reciproc în legătură cu succesele obținute în ultimii ani de cele două state în construcția socialistă. Tovarășul Manea Mănescu a informat despre hotărîrile Congresului al XI-Iea al Partidului Comunist Român și despre activitatea desfășurată de poporul român pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Tovarășul Horst Sindermann a prezentat succesele oamenilor muncii din Republica Democrată Germană In realizarea hotărîrilor Congresului al VIII- lea al Partidului Socialist Unit din Germania.Ei au subliniat că succesele obținute de cele două țări constituie o contribuție importantă la creșterea influentei și puterii de atracție a socialismului în lume.Prim-miniștrii au constatat cu satisfacție' că relațiile de strînsă prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană s-au dezvoltat în continuare cu succes, pe baza principiilor marxism-le- ninismului și internaționalismului socialist, în concordanță cu Tratatul de prietenie, colaborare și asistență mutuală încheiat la 12 mai 1972. Ei au subliniat importanța majoră a întîlni- rilor și convorbirilor care au avut loc cu acest prilej între secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, tovarășul Erich Honecker, pentru

întărirea prieteniei, extinderea șl a- dîncirea colaborării multilaterale dintre cele două partide, state și popoare.In timpul convorbirilor, părțile au examinat ansamblul relațiilor bilaterale, colaborarea economică și teh- nico-științifică, cooperarea și specializarea în producție, precum și schimburile de mărfuri între cele două țări.S-a constatat cu satisfacție că relațiile economice și tehnico-științifice s-au adîncit și dezvoltat continuu, corespunzător înțelegerilor convenite la nivelul cel mai înalt și în conformitate cu „Programul complex al adîn- cirii și perfecționării în continuare a colaborării și dezvoltării integrării e- conomice socialiste a țărilor membre C.A.E.R.", ceea ce și-a găsit expresia în creșterea schimburilor de mărfuri, precum și în extinderea domeniilor și formelor colaborării și cooperării in producție.In acest context, s-a apreciat pozitiv contribuția Comisiei mixte guvernamentale de colaborare economică la dezvoltarea relațiilor economice dintre cele două țări, îndeosebi a cooperării și specializării în producție.S-a relevat că volumul schimburilor de mărfuri pentru perioada 1971- 1975 va crește de peste două ori. La aceasta va contribui Protocolul privind schimbul de mărfuri pe anul 1975, semnat în timpul vizitei, care prevede creșteri însemnate față de 1974.La nivelul miniștrilor s-au semnat noi convenții de cooperare și specializare în producție și creșterea schimburilor reciproce de mărfuri în domeniile industriei chimice și construcțiilor de mașini.Prim-miniștrii au evidențiat că organele centrale de planificare din cele două țări au convenit, în cadrul coordonării planurilor de dezvoltare a e- conomiilor naționale pentru perioada 1976—1980, un volum important de livrări reciproce de mărfuri. Pe baza potențialului economic și tehnico-științific al celor- două țări și programelor de dezvoltare de perspectivă a economiilor lor naționale, s-a convenit să se folosească noile posibilități pentru a- dîncirea cooperării și specializării în producție. în scopul creșterii în continuare a livrărilor reciproce de mărfuri.S-au convenit măsuri pentru dezvoltarea continuă a colaborării economice si tehnico-științifice. în special a cooperării si specializării in producție în domeniile metalurgiei, industriei chimice, construcțiilor de mașini, electronicii. electrotehnicii, industriei alimentare.Părțile au stabilit să se examineze posibilitățile de intensificare a conlucrării ministerelor, centralelor si întreprinderilor pentru construirea de capacități industriale în Republi-, ca Socialistă România si pentru raționalizarea si reconstruirea de capacități de producție în R. D. Germană.Totodată, au fost discutate posibilitățile de colaborare pe terțe piețe.Cele două cărți au convenit să

elaboreze un program de lucru comun pe termen lung cu privire la colaborarea tehnico-stiintifică. în special în cercetare-dezvoltare-pro- ductie. in scopul promovării unei cooperări și specializări eficiente, prin folosirea potențialului științific al celor două țări.Prim-miniștrii au semnat un „Protocol comun" cuprinzînd măsuri privind dezvoltarea continuă a colaborării economice si tehnico-stiintifice, a specializării în producție între Republica Socialistă România si Republica Democrată Germană.Părțile au dat o apreciere pozitivă relațiilor dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană în domeniile științei, culturii. învățămîntului. turismului și au subliniat hotărirea lor, de a dezvolta si diversifica colaborarea în aceste domenii, de a extinde relațiile directe între instituții din cele două țări.Prim-mfnistril au subliniat hotărirea ambelor state de a acționa in continuare pentru consolidarea prieteniei si colaborării multilaterala dintre țările socialiste, pe baza principiilor marxism-leninismului și Internaționalismului socialist. pentru întărirea unității si coeziunii lor, pentru dezvoltarea colaborării țărilor participante la Tratatul de la Varșovia si la Consiliul de Ajutor Economic Reciproc și de a adînci pe multiple planuri raporturile lor bilaterale. spre binele popoarelor Republicii Socialiste România si Republicii Democrate Germane, al cauzei socialismului si păcii.Abordînd unele probleme Internaționale actuale, prim-miniștrii au a- preciat pozitiv progresele bbținute in îmbunătățirea climatului politic internațional. in procesul de destindere și cooperare. In acest context, a fost evidențiată contribuția importantă a Uniunii Sovietice, a celorlalte țări socialiste frățești, a tuturor forțelor iubitoare de pace, pentru însănătoșirea situației internaționale, asigurarea securității și colaborării statelor, pe baza principiilor egalității in drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțării la forță și la a- menințarea cu forța.Pornind de la faptul că forțele reacționare, agresive ale imperialismului încearcă să frineze procesul internațional de destindere, cei doi prim- miniștri au reafirmat hotărîrea țărilor lor de a depune și în continuare eforturi pentru ca procesele pozitive care au loc pe arena internațională să fie consolidate și continuate. . 1O atenție deosebită a fost acordată situației- din continentul european. Părțile au exprimat hotărîrea lor de a contribui în continuare, împreună cu celelalte țări socialiste, la transformarea Europei într-o regiune a colaborării cu adevărat egală în drepturi, în care securitatea tuturor popoarelor să fie pe deplin garantată, iar focarele de război și pericole să fie excluse.Ele au salutat rezultatele obținute

pînă în prezent în procesul de normalizare a situației din Europa și au subliniat necesitatea de a se intensifica eforturile în vederea încheierii cu succes, cit mai repede posibil, la nivelul cel mai înalt, a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa.Prim-miniștrii s-au pronunțat cu hotărire pentru independența, suveranitatea si integritatea teritorială a Republicii Cipru.Părțile și-au exprimat îngrijorarea față de situația periculoasă din Orientul Apropiat șl au subliniat din nou necesitatea stabilirii unei păci juste și durabile în această regiune, pe baza retragerii complete a trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în 1967, garantării independenței și suveranității fiecărui stat din această zonă, a drepturilor legitime ale poporului palestinean, inclusiv a dreptului de a-și constitui un stat independent.Părțile au reafirmat că sprijină fără rezerve lupta poporului vietnamez, a Republicii Democrate Vietnam și Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, pentru respectarea strictă a acordurilor de la Paris, se pronunță pentru instaurarea unei păci trainice în întreaga Indochină și respectarea drepturilor tuturor popoarelor din această zonă de a dispune de «propria lor soartă.Ele declară că vor acorda și în viitor sprijin popoarelor care se află sub jugul colonialismului, imperialismului și rasismului, In lupta lor dreaptă pentru libertate și independență națională, pentru progres economic și spcial.Părțile au subliniat necesitatea de a se adopta măsuri eficiente în vederea încetării cursei înarmărilor, înfăptuirii dezarmării generale și totale, în primul rînd a dezarmării nucleare, reducerii cheltuielilor militare și s-au pronunțat pentru convocarea Conferinței mondiale de dezarmare.Primii miniștri ai celor două guverne și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele vizitei, care se înscrie ca un eveniment important în evoluția relațiilor bilaterale. Convorbirile purtate cu prilejul vizitei oficiale de prietenie a președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane în Republica Socialistă România au decurs într-o atmosferă de prietenie cordială, de înțelegere tovărășească și de respect reciproc. Convorbirile și înțelegerile convenite vor contribui la adîncirea prieteniei si colaborării între cele două state și popoare, la întărirea unității țărilor, socialiste, la cauza păcii și securității •internaționale.Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, tovarășul Horst Sindermann, a invitat pe primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste Ro'mânia, tovarășul Manea Mănescu, să efectueze o vizită oficială de prietenie în Republica Democrată Germană. Invitația 
a fost acceptată cu plăcere.

documentelor oficiale

Cronica zilei
Luni s-a întors in Capitală tovarășul Ion Ceterchi, președintele Consiliului Legislativ, care a întreprins o vizită în Republica Irak, la invitația șefului Biroului Juridic al Comandamentului Revoluției.La sosire, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți reprezentanți ai Consiliului Legislativ, precum și Ahmad Hussein al-Samaral, ambasadorul Irakului la București.

Ieri tn țară ! Vremea s-a menținut re
lativ caldă. Cerul a fost variabil, mai 
mult noros în jumătatea da nord a ță
rii. In zona de munte șl„pe alocuri, In 
Transilvania, estul Bărăganului șl ves
tul Dobrogei s-au semnalat ceață și 
chiciură. Vîntul a suflat slab, pînă 
Ia potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila Intre minus (l grade la 
Baraolt șl 9 grade Ia Banloc, Caran
sebeș, Apa Neagră și Tulnici. In Bucu
rești i Vremea a fost relativ caldă, cu 
cerul schimbător. Vîntul a suflat slab, 
pină la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 7 grade.

Timpul probabil pentru 15, 16 șl 1? 
Ianuarie. In țară : Vreme în general 
închisă. Precipitații slabe se vor sem
nala mal ales în nordul țării. Vint slab 
pînă la potrivit. Minimele vor fi cu
prinse între minus 5 si plus s grade, 
Izolat mai coborlte, iar maximele Intre 
minus 2 șl plus 8 grade. Dimineața și 
seara, ceață In București : Cerul va 
fi mai mult noros Vint slab pină la 
potrivit. Seara și dimineața, '■-ață. Tem
peratura ușor variabilă.

„Trotuș" - un loc 
de popes pe drumuri 

moldoveneLa dispoziția amatorilor de drumeții pe frumoasele meleaguri băcăuane se află atractive și agreabile locuri de popas, pentru odihnă și recreere între care și hotelul „Tro- tuș" situat pe str. 11 Iunie nr. 1, în centrul orașului Gh. Gheorghiu-Dej. După cum ne informează Oficiul județean de turism Bacău, modernul hotel „Trotuș" oferă în tot timpul a- nului găzduire în camere modern mobilate, prevăzute cu telefon. baie. Încălzire centrală, precum și o gamă largă de servicii. In cadrul hotelului ..Trotuș" se află două restaurante, dintre care unul cu autoservire și un cafe-bar. Biroul de turism de aici organizează permanent numeroase excursii tn împrejurimi. Printre cele care rețin în mod deosebit atenția figurează excursiile pe itinerarul care include frumoasa stațiune Slănlc Moldova, cele spre barajul și Iacul de acumulare Valea Uzului sau la Tîrgu-Ocna, pentru vizitarea salinei.în fotografie : vedere exterioară a hotelului „Trotuș".-

Excelenței Sale '

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit prietenescul dumneavoastră mesaj de condoleanțe cu pri
lejul pierderii mareșalului Ahmed Ismail Aii. în numele meu și al fami
liei celui dispărut, vă adresez din inimă mulțumiri, împreună cu cele mal 
bune și sincere urări.

MOHAMMED ANWAR AL-SADAT

CIODOMIRO ALMEYDA ÎMPREUNĂ CO ALTE PERSONALITĂȚI I
Șl MIEITANȚI Al PARTIDELOR CARE AO PARTICIPAT 

LA GUVERNUL ALLENDE AU SOSIT IN TARA NOASTRĂ
întregul grup a fost eliberat ca urmare a demersului 

personal făcut de președintele României, 
tovarășul Nicolae Ceaușescuîn cursul zilei de duminică. 12 ianuarie a.c.. au sosit in țară Clodo- miro Almeyda, fost ministru al afacerilor externe al Republicii Chile, împreună cu alte personalități și militând ai partidelor participante la guvernul de unitate populară condus de președintele Salvador Allende.întregul grup a fost eliberat din detenție ca urmare a demersului personal făcut de președintele Re-

PRIMIRE LA MAREAPreședintele Marii Adunări Naționale. Nicolae Giosan, a primit, luni dimineața, pe președintele Congresului Republicii Columbia. Julio Cesar Turbay Ayala, care se află într-o vizită în tara noastră.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă de cordialitate, au participat Maria Groza, vicepreședinte al M.A.N.. Ștefan Bălan, președintele Grupului parlamentar pen-

publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.Pe aeroportul Otopeni, personalitățile și militanții chilieni au fost in- tîmpinati de Corneliu Mănescu, membru al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste. Constantin Vasiliu. adjunct de șef de secție. La C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.
ADUNARE NAȚIONALĂtru relațiile de prietenie România- Columbia, precum și Fernando Ur- daneta Laverde, ambasadorul Republicii Columbia la București.In cadrul convorbirii au fost reliefate activitățile parlamentare din cele două țări și s-a subliniat dorința de a se dezvolta raporturile de prietenie și cooperare între România si Columbia. (Agerpres)întrevederi ale delegației economice din KuweitDezvoltarea și diversificarea colaborării și cooperării economice ro- mâno-kuweitiene în diverse domenii de activitate au constituit obiectivul întrevederii care a avut loc, luni după-amiază, între Ion Pățan, vice- prim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, și Abdul Rahman Salem Al Ateeqi, ministrul finanțelor și petrolului din Kuweit, care ne vizitează țara în fruntea unei delegații economice.. La întîlnire au. luat parte Florea

Dumitrescu, ministrul finanțelor. Constantin Căruntu, ambasadorul României în Kuweit, alte persoane oficiale.
*Contactele economice româno-ku- weitiene, menite să contribuie la extinderea conlucrării reciproc avantajoase dintre cele două țări, au con-- tinuat.j in cursul aceleiași zile, la Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții și Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei. (Agerpres)

Duminică dimineața s-au încheiat convorbirile oficiale dintre tovarășii Manea. Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Horst Sindermann, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane.Cu acest prilej au fost prezentate concluziile cu privire la rezultatele activității desfășurate de-a lungul celor patru zile de convorbiri purtate între cei doi șefi de guverne, precum și la tratativele și vizitele în întreprinderi ale conducătorilor principalelor ministere economice.Primii miniștri ai guvernelor celor două țări și-au exprimat satisfacția pentru rezultatele discuțiilor purtate, pentru programele de acțiuni concrete convenite cu acest prilej, acțiuni care corespund orientărilor trasate de tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și Erich Honecker, primul secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, prevederilor Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre țările noastre.Rezultatele convorbirilor, desfășurate intr-o ambianță de muncă concretă, de tovărășească cordialitate, sint sintetizate în documentele semnate și in Comunicatul comun
★După încheierea convorbirilor o- ficiale a avut loc ceremonia semnării Protocolului comun cu privire la programul de lucru hotărît de cei doi prim-miniștri în vederea extinderii colaborării și cooperării economice și tehnico-științifice în principalele domenii de activitate, a schimburilor comerciale dintre cele două țări.Documentul a fost semnat de tovarășii Manea Mănescu, primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Horst Sindermann, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane. XIn același cadru au mai fost semnate documente privind extinderea cooperării și specializării în producție și cercetarea științifică, precum și dezvoltarea schimburilor reciproce, și anume : Protocolul pentru cooperare tehnică în producție șl cercetare științifică și schimburi comerciale, precum și convenția pentru producerea în comun a încărcătoarelor hidraulice între Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele al Republicii Socialiste România și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Agricole și Vehicule al Republicii Democrate Germane; Protocolul pentru cooperare tehnică în producție și cercetare științifică și schimburi comerciale, precum și convenția pentru fabricarea și schimburile de produse chimice între Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Chimiei ; Protocolul pentru cooperare tehnică in producție și cercetare științifică și schimburi comerciale între Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Grele

și Ministerul Construcției de Mașini Grele și Instalațiilor ; Protocolul pentru cooperare tehnică în producție și cercetare științifică și schimburi comerciale intre Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini- Unelte și Electrotehnicii și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini- Unelte Prelucrătoare ; Protocolul pentru cooperare tehnică în producție și cercetare științifică și schimburi comerciale1 între Ministerul Industriei Construcțiilor de.Ma- șini-Unelte și Electrotehnicii și Ministerul Electrotehnicii și Electronicii ; Protocolul pentru cooperare tehnică în producție și cercetare științifică și schimburi comerciale între Ministerul Industriei Metalurgice și Ministerul Minelor, Metalurgiei și Potasiului : Protocolul privind sporirea volumului schimburilor comerciale pe anul 1975 între Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale și Ministerul Comerțului Exterior.în alocuțiunea rostită cu prilejul semnării, șeful guvernului român, exprimîndu-și satisfacția pentru discuțiile rodnice, purtate într-o atmosferă de prietenie frățească, de respect și înțelegere reciprocă, a arătat că acestea se datorează în primul rind colaborării dintre secretarul general al partidului nostru și președintele țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și primul secretar al Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Republica Democrată Germană, tovarășul Erich Honecker, care, în întilnirile și convorbirile lor, au dat un exemplu de felul cum trebuie să discutăm, să tratăm problemele de interes comun ale țărilor și popoarelor noastre. De aceea vă țog — a spus primul ministru român — să-mi îngăduiți să aduc' omagiul nostru cel mai călduros tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, partidelor noastre, pentru tot ceea ce fac în scopul dezvoltării bunelor noastre relații pe plan politic, economic și social-cultural, pentru îndrumarea și sprijinul acordate de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker în organizarea acestei vizite.Subliniind Importanța documentelor semnate pentru adîncirea cooperării în producție, a cooperării tehnico-științifice și a sporirii schimbului de mărfuri, primul-ministru român și-a exprimat hotărîrea guvernului său de a îndeplini integral programele de cooperare convenite cu prilejul vizitei.La rîndul său, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane a relevat importanța documentelor semnate, care deschid o largă perspectivă colaborării bilaterale. Cu aceste rezultate — a arătat șeful guvernului Republicii Democrate Germane — putem să ne prezentăm cu conștiința împăcată în fața partidelor noastre, pentru că ceea ce am realizat noi împreună reprezintă îndeplinirea sarcinilor încredințate de tovarășii Erich Honecker și Nicolae Ceaușescu. Putem, așadar, să raportăm că sarcina

noastră a fost îndeplinită. Noi putem să ne prezentăm cu conștiința împăcată și în fața popoarelor noastre, pentru că ceea ce am realizat noi servește unității frățești .dintre cele două popoare. Eu cred că putem constata că tot ceea ce am consemnat și am convenit aici va fi spre binele poporului dumneavoastră și al poporului nostru.Vreau să exprim încă o dată, a spus în încheiere șeful guvernului Republicii Democrate Germane, gratitudinea noastră profundă 'față de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, pentru aprecierile sale pozitive la adresa muncii noastre comune, pentru orientările sale prețioase și să mulțumesc in modul cel mai cordial părții române pentru atenția deosebită manifestată pentru noi, pentru modul reușit de organizare a vizitei, ceea ce a avut drept rezultat faptul că într-un timp extrem de scurt am desfășurat o activitate intensă, perfectînd protocoale și programe de măsuri concrete de mare importanță pentru întărirea relațiilor de colaborare multilaterală dintre țările noastre.■frDuminică dimineața, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Democrate Germane, Horst Sindermann, a părăsit Capitala.împreună cu șeful guvernului R. D. Germane au plecat Gerhard Weiss, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Rudi Georgi, ministrul construcțiilor de mașini-unelte prelucrătoare, Kurt Singhuber, ministru pentru mine, metalurgie și potasiu, Otfried Steger, minisțru pentru electrotehnică și electronică, Gunther Wyschofsky, ministrul chimiei. Gerhard Zimmermann, ministrul construcției de mașini grele și instalațiilor, Erich Reim, ministru secretar de stat la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini Agricole și Vehicule, Ewald Moldt, adjunct al ministrului afacerilor externe, Rudolf Heinze, adjunct al președintelui Comitetului de Stat al Planificării, Eduard Schwierz, adjunct al ministrului comerțului exterior.Premierul Republicii Democrate Germane șl celelalte persoane oficiale care l-au însoțit au fost salutați de tovarășii Manea Mănescu, primul ministru al guvernului român. Ion Pățan și Mihai Marinescu, vice- prim-miniștri, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Neculai Agachi, loan Avram, Mihail Flo- rescu, Angelo Miculescu, Virgil Ac- tarian, miniștri, Nicolae Ionescu și Octavian Groza, miniștri secretari de stat, Ion St. Ion, secretar general al Consiliului de Miniștri, Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, de alte persoane □- ficiale.Au fost de față Vasile Vlad, ambasadorul României la Berlin, și Hans Voss, ambasadorul R, D. Germane La București.
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*Pentru a veni In ^prijinul lor care doresc sa depună regularitate la C.E.C., Casa Economii și Consemnațiuni a trodus o formă avantajoasă economisire : depunerile pe bază de consimțămînt scris. Folosind această formă de economisire, depunătorii evită deplasările la unitățile C.E.C.. întreprinderea sau instituția în care lucrează făcînd acest oficiu pentru ei.Pentru a deveni în acest mod , depunător la C.E.C. este necesar să se completeze un formular care se depune apoi la serviciul financiar (contabil) al întreprinderii respective. In formular se indică atit care se va depune lunar retribuție, cit și numărul tului de economii sau al contului personal. Sumele economisite sint înregistrate în libretul de
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economii sau în contul personal de unitățile C.E.C.Restituirea parțială sau Integrală a sumelor economisite prin consimțămînt scris se poate face orieînd. De asemenea, se poate cere unității in care lucrează depunătorul, majorarea sau micșorarea sumelor consimțite a fi depuse sau revocarea consimțămîntului dat.Titularii libretelor de economii sau ai conturilor personale în care se fac depuneri pe bază de consimțămînt scris beneficiază de toate drepturile și avantajele depunătorilor la C.E.C. J garanția statului asupra sumelor depuse, secretul privind numele depunătorilor și operațiile efectuate. imprescriptibili*’*.--! ■’ ■ punerilor, dobin' ■ •rilor etc. ''
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(Urmare din pag. I)' — Să nu vă surprindă dacă vă spun că angajamentele asumate in numele colectivului, în plenara cu activul de partid, vor fi, in curînd, îmbunătățite — ne-a spus tovarășul Alexandru Beșa, secretarul comitetului de partid al întreprinderii. Afirm aceasta cu toată convingerea, cunoscînd bine colectivul nostru, entuziasmul oamenilor, dorința lor continuă de autodepă- șire. De fapt, întreaga întrecere pornește de la acest entuziasm, se bizuie pe această dorință, iar oamenii uzinei noastre, în primul și în primul rînd ei, sînt certitudinile reușitei. In numele lor am semnat angajamentele asumate prin chemarea la întrecere, după cum la propunerile lor, în urma evaluării unor noi posibilități, vom îmbunătăți aceste angajamente.îl ascultăm cu interes pe secretarul comitetului de partid ; ii ascultăm in continuare pe alți comuniști, pe zeci și zeci de muncitori. Din ceea ce spun am desprins citeva trăsături muncitorești admirabile, trainice ale Întrecerii la I.M.G.B.
INIȚIATIVA, tnseși angajamentele asumate sint rodul inițiativei muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor și economiștilor. în fiecare secție s-au făcut calcule precise : cit produce o mașină și cit poate produce ? Cu ce productivitate lucrează un om și cu ce productivitate poate lucra ? Ce idei, ce inițiative există pentru perfecționarea activității ? Nu In puține cazuri s-au găsit soluții de mare eficiență. în secția turboagregate, bunăoară, organizația de partid a ajuns la concluzia că o serie de mașini de mare complexitate ar putea fi folosite cu randamente mult sporite dacă s-ar introduce un sistem de măsurare a qptelor cu afișare electronică. Pornind de la această cerință, specialiștii din laboratorul de electronică s-au angajat să realizeze, prin concepție

proprie, In întreprindere, aceste modificări. Rezultatul se anunță a fi de-a dreptul spectaculos : randamentul mașinilor respective va spori cu 30 la sută.Iată și alte aspecte ale afirmării inițiativei comuniste, muncitorești la I.M.G.B. Aici, fiecare comunist și muncitor cu înaltă calificare răspunde direct de pregătirea profesională a unui tînăr. Nu o răspundere în general, ci una foarte precisă. El trebuie să-i asigure tî- nărului muncitor o asemenea pregătire incit acesta să realizeze, cu

turnate, anul acesta, chiar cu un pian mult sporit, putem da mai mult. Vrem să fim fruntași și cred că vom reuși". Este poate cel mai concludent efect mobilizator pe care poate să-l aibă pentru colectiv cunoașterea exactă a angajamentelor asumate, a obiectivelor stabilite în întrecere. In acest sens, comitetul de partid a stabilit ca, In aceste zile, secțiile să cunoască exact cota de contribuție pe care trebuii* să și-o aducă la realizarea angajamentelor unității. în al doilea rînd, se urmărește ca pe baza
„Vrem să fim fruntași!"

Icel puțin 8 luni mal devreme față de termenul prevăzut pentru promovarea intr-o categorie superioară, lucrările prevăzute in categoria respectivă. Și o asemenea performanță au atins-o în anul trecut peste 400 de tineri, urmind ca In acest an s-o atingă alți 450.
ORGANIZAREA. Ar fi multe de spus despre latura tehnică a organizării muncii. Ne vom opri Insă la organizarea întrecerii în întreprindere Un prim obiectiv este cunoașterea de către fiecare lucrător a angajamentelor asumate in intr.ccere. „încă de vineri 10 Ianuarie — ne spune muncitorul Alexandru Tărăivan — s-au făcut cunoscute, prin stația de amplificare, sarcinile suplimentare pe care le-a asumat colectivul unității noastre prin chemarea la întrecere. Știm, bine ce avem de făcut, avem tot ce ne trebuie. Acum totul depinde de noi. Am disctftat cu mai mulți tineri din secția turnătorie și am ajuns Ia aceeași concluzie : dacă anul trecut am produs in plus peste 2 000 tone piese

.unei profunde analize a situației din secții, evaluîndu-se alte posibilități de creștere a producției, fructificînd propunerile ce vor fi formulate de oamenii muncii în a- propiatele adunări generale, să se stabilească o cit mai deplină concordanță între angajamente și nivelul maxim al posibilităților. In al treilea rind, comitetul de partid a luat o serie de măsuri concrete care vizează orientarea mijloacelor muncii politice de masă spre mobilizarea întregului colectiv pentru valorificarea rezervelor interne, pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor. Iată, de pildă, ce scrie pe un afiș fixat deasupra unei mașini : „Dacă mașina la care lucrezi nu funcționează o singură oră, se pierde o producție de 6 000 lei. Comuniști I Acționați ferm pentru utilizarea cu întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor 1“ în al patrulea rînd. la I.M.G.B. s-a considerat că nu este prematur să se stabilească sistemul de evidență și control al rezultatelor obținute în întrecere, accentul punîndu-se îndeosebi pe

popularizarea operativă a succeselor și experiențelor deosebite, pe găsirea unor forme eficiente de generalizare a inițiativelor gospodărești ș.a.
RĂSPUNDEREA. Se spune despre colectivul de la I.M.G.B. că este făurarul giganților cu precizie de microni. Există în această formulare numai o parte din adevărul care dimensionează adevărata răspundere — grija pentru calitate. Giganticele turbine de 330 MW— pînă acum trei la număr — au trecut toate probele la care au fost supuse, cu calificativul „excelent". Meritul revine întregului colectiv — oțelarilor, turnătorilor, strungarilor și tratamentiștilor, deopotrivă tuturor muncitorilor și specialiștilor întreprinderii.De la frezorul Gheorghe Tarcca aveam să aflăm o altă fațetă a răspunderii : aceea de proprietar și bun gospodar al mașinilor și mijloacelor materiale ale întreprinderii : „Vedeți mașina asta la care lucrez ? Este cea mai mare mașină de prelucrat din fabrică. A costat milioane de lei valută. Dacă stă numai 10 minute se pierde o producție de 1 000 lei. Pornind de Ia cerința de a se folosi cit mai bine fiecare utilaj, s-a introdus „condica mașinii", in care fiecare muncitor din cele trei schimburi trece— așa cum un medic notează in fișa pacientului său — eventualele observații cu privire la funcționare, întreținere ș.a. De la un schimb la.altul predăm mașina în perfectă stare de funcționare. Nu se pierde timp și, în plus, știm că întotdeauna mașina este pe mîini bune".Spuneam mai înainte că la I.M.G.B. întrecerea a început. De fapt, mai bine este să spunem că aici, ca și în întreaga țară, întrecerea continuă. 1975 nu este altceva decît o verigă — e drept hotărî- toare — din șirul anilor cincinalului. Cincinal care, la I.M.G.B., se va încheia la sfirșitul lunii iunie— adică cu 6 luni înainte de termen.
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Asociației de prietenie sovieto-română
privind crearea unui guvern

© Reprezentantul P.C.R. a fost primit de Amir Abbas

Hoveyda, prim-ministru, secretar general al partidului

TEHERAN 13 (Agerpres). — Tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., reprezentantul partidului nostru la lucrările Congresului Partidului Iran Novin. a luat cuvîntul luni, în fața celor 14 000 de delegați participant la lucrări, adresind congresului mesajul de șa- lut al C.C. al P.C.R.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în mesaj se adresează delegaților la congres, conducerii și tuturor membrilor Partidului Iran Novin un cald salut și cela mai bune urări în eforturile pe care le depun pentru edificarea unui Iran nou, prosper și independent, în interesul propășirii poporului iranian, al cauzei păcii și colaborării internaționale. v Evocîndu-se dezvoltarea fructuoasă, pe multiple planuri, a raporturilor prietenești dintre România și Iran, dintre popoarele celor două țări, în mesaj se arată că această evoluție fericită poartă amprenta contribuției personale, de importantă decisivă, pe care au adus-o întîlnirile și convorbirile dintre șefii celor două state : președintele Nicolae Ceaușescu și Maiestatea Sa Imperială Șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. Importantele documente semnate la cel mai înalt nivel au așezat pe o bază stabilă, de lungă durată, relațiile bilațerale — politice, economice, tehnico-științifice si culturale — conferind o nouă dimensiune, cu valoare exemplară, legăturilor tradiționale, cu adînci rădăcini istorice, care unesc popoarele român și iranian.Menționînd în acest sens creșterea Însemnată a volumului schimburilor de mărfuri și desfășurarea cu succes a unor acțiuni de cooperare economică între România și Iran, în mesaj se relevă : Faptul că ambele noastre țări sînt angajate în prezent într-un vast efort constructiv, pe baza unor programe menite să asigure dezvoltarea lor economică și social-cultu- rală în ritm rapid, creează premisele necesare pentru extinderea și intensificarea în viitor a relațiilor româno-? iraniene, pentru identificarea și pune- 1 rea în valoare a unor noi forme șl modalități de conlucrare.De asemenea, în multe probleme ale vieții internaționale. România și Iranul au colaborat rodnic, aducînd 
o contribuție sporită la promovarea

înaltelor idealuri de pace, colaborare și progres ale popoarelor. Toate acestea demonstrează în mod grăitor că. în ciuda diferentelor de orîn- duire socială și regim politic, dodă state pot conlucra cu bune rezultate. atunci cînd există dorința comună de a clădi relații trainice, pe baza respectării neabătute a principiilor egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectului și avantajului reciproc.Arătîndu-se că al XI-lea Congres al P.C.R. — moment de importanță istorică excepțională în viața poporului român — a confirmat orientările fundamentale ale politicii externe a României, de participare activă la viata internațională, de extindere a relațiilor cu țările socialiste, cu statele care au pășit pe calea dezvoltării independente, cu toate statele, indiferent de sistemul lor social. în spiritul principiilor coexistentei pașnice, în mesaj se subliniază : Continuarea si aprofundarea cursului spre destindere, care este abia la început, necesită angajarea eforturilor tuturor statelor, ale popoarelor pentru stingerea pe calea tratativelor a surselor de conflict și război, pentru o pace trainică și justă în Orientul Mijlociu, pentru întreprinderea de măsuri concrete în domeniul dezarmării și. în primul rînd. al dezarmării nucleare, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru creșterea rolului O.N.U., pentru dreptului hotărî soarta, suveran, fără afară.Considerăm bilităti de extindere și relațiilor de cooperare atît pe plan bilateral, cit și internațional între țările și popoarele noastre si. în a- cest cadru. între cele două partide. De altfel, o expresie a acestui fapt o constituie si prezența delegației noastre la lucrările partidului dumneavoastră. prezentă menită să contribuie la o mai bună cunoaștere reciprocă, la găsirea unor noi forme de cooperare în interesul popoarelor român și iranian, al cooperării și păcii în lume. în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român urăm succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului dumneavoastră. în transpunerea în viată a hotărîrilor ce vor fi adoptate.

_______ respectareafiecărui popor de a-și în mod independent și nici un amestec dincă există largi posi- adincire a
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Adunarea festivă de la Moscova
de tranziție in Angola

La 12 ianuarie, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., aflat în Iran în calitate de reprezentant al C.C. al P.C.R. la cel de-al treilea Congres al Partidului Iran Novin (Iranul Nou), a fost primit de Amir Abbas Hoveyda, prim-ministru, secretar general al Partidului Iran Novin.Cu acest prilej, tovarășul Ștefan Andrei a transmis premierului iranian, din partea secretarului general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, un mesaj de prietenie și cele mai bune urări de succes și prosperitate poporului iranian. Mulțumind, primul ministru A. A. Hoveyda a adresat tovarășului Nicolae Ceaușescu un cald salut prietenesc,

împreună cu cele mai cordiale urări de sănătate, iar poporului român prieten, noi succese în activitatea ce o desfășoară pentru bunăstare și fericire.în timpul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate o serie de probleme cu privire Ia stadiul și posibilitățile de dezvoltare în continuare a relațiilor de cooperare pe multiple planuri între România și Iran, a prieteniei și conlucrării dintre popoarele român și iranian. S-a efectuat, de asemenea, un schimb de păreri cu privire la unele probleme ale vieții politice și economice internaționale actuale.La întrevedere a participat Alexandru Boabă, ambasadorul țării noastre la Teheran.

0 delegate de parlid 
și guvernamentală ceho
slovacă, condus^ de Gustav Hu- sak, secretar general al C.C. al P.C. din C boslovacia, va face o vizită oficiali de prietenie în Bulgaria, in 
a doua jumătate a lunii ianuarie. (C.T.K.).

„au ajuns la unul din cele mai sensibile momente". Guvernul nu va accepta un tratat care nu stipulează clar dreptul suveran al tării asupra întregului teritoriu panamez — a arătat premierul Torrijos.
La Dar Es Salaam s au ,n_ cheiat lucrările sesiunii ordinare a Comitetului pentru eliberare al Organizației Unității Africane. în hotă- rîrile sesiunii se relevă necesitatea intensificării sprijinului acordat mișcărilor de eliberare națională în scopul lichidării rămășițelor colonialismului și apartheidului pe continentul african.

Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al R.V.S. și gu
vernul Gabonului au convenit să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă. Gabonul este al 44-lea stat care stabilește relații diplomatice cu Republica Vietnamului de Sud.

Prezențe românești 
peste hotare

LIMA 13 — Corespondentul 
nostru transmite : La Arequipa, ■ 
al doilea oraș din Pery, are loc 
o retrospectivă a filmului româ
nesc, organizată sub auspiciile 
Ambasadei române din Lima și 
ale Oficiului central de infor
mații, cu concursul filialei lo
cale a Institutului national de 
cultură.

La deschiderea retrospectivei 
au participat personalități ale 
vieții culturale și artistice, ofi
cialități din Arequipa.

STOCKHOLM 13 (Agerpres). 
— Luni a avut loc la Stockholm, 
sub patronajul prințesei Chris
tina, vernisajul expoziției re
trospective „George Enescu , 
prilejuită de prezentarea in a- 
ceastă saptămină a trei concer- 
te-spectacol cu opera „Oedip", 
de către Filarmonica din Stock
holm, cu concursul unor presti
gioși soliști ai Operei Române 
și al dirijorului Mihail Bredi- 
ceanu.

Președintele partidului 
Uniunea Creștin-Socîală din R. F. Germania, Franz-Josef Strauss, a sosit la Pekin pentru a efectua o vizită în R. P. Chineză, la invitația Institutului pentru afaceri externe al acestei țări. (China nouă).

Un protocol privind dezvoltarea în continuare a colaborării dintre agențiile de presă Agerpres și Taniug a fost semnat luni, la Belgrad. de către I. Mărgineanu, directorul general al agenției Agerpres, și P. Ivacici, directorul agenției Taniug.
Pîimul ministru peruan, Edgardo Mercado Jarrin, a subliniat — într-o declarație oficială — necesitatea ca guvernele tuturor țărilor latino-americane să formeze un front comun de unitate și solidaritate. în vederea apărării intereselor naționale ca urmare a agresiunii e- conomice manifestate de unele state puternic dezvoltate. „Statele Unite — a spus el — au adoptat o nouă lege a comerțului cu caracter represiv. cu scopul de a exercita presiuni asupra țărilor în curs de dezvoltare. pentru ca acestea să abandoneze politica de independentă și de stăpinire a resurselor lor naturale".

Statul panamez își va afir‘ ma. în orice situație, dreptul său suveran asupra canalului și a zonei a- diacente acestuia — a declarat premierul Omar Torrijos. El a preci- lat că actualele negocieri cu S.U.A.

MOSCOVA 13. — Corespondentul nostru transmite : La Casa prieteniei din Moscova a avut loc. luni, adunarea festivă consacrată înmînă- rii ordinului „Tudor Vladimirescu" clasa I conferit Asociației de prietenie sovieto-română prin Decretul președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru contribuția adusă de aceasta la dezvoltarea și întărirea colaborării româno-sovietice.în prezidiul adunării se aflau A. I. Pelșe, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Comitetului controlului de partid de pe lîngă C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., V. I. Konotop, membru al C.C. al P.C.U.S., prlm-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele Conducerii centrale a A.P.S.R., alte persoane oficiale sovietice, precum șl ambasadorul țării noastre la Moscova, Gheorghe Badrus.în sală erau prezenți membri al unor filiale și unități membre colective ale A.P.S.R.Luînd cuvîntul, ambasadorul României în Uniunea Sovietică, Gheorghe Badrus, a arătat că în activitatea A.R.L.U.S. și A.P.S.R. se oglindesc relațiile de prietenie frățească între P.C.R. și P.C.U.S., între poporul român și popoarele sovietice. El a relevat că înalta apreciere de care se bucură activitatea A.R.L.U.S., din partea P.C.R. și a statului român, și-a găsit o expresie elocventă în mesajul adresat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a asociației.Totodată, ambasadorul român a arătat că mesajul de salut adresat A.R.L.U.S.-ului de către secretarul general al C.C. al P.C.U.S., L. I. Brejnev, decorarea asociației cu ordinul 
i,Prietenia popoarelor" sînt apreciate ca o vie dovadă a bunelor relații statornicite între partidele, țările și popoarele român și sovietice.în continuare, ambasadorul român a evocat o serie de evenimente semnificative în relațiile româno-sovietice, care confirmă năzuința celor două părți de a lărgi și întări relațiile bilaterale, pe multiple planuri, de a căuta noi căi de colaborare, în conformitate cu interesele fundamentale ale celor două partide, țări și popoare.Subliniind că în România este bine cunoscută activitatea desfășurată de A.P.S.R. pentru o mai bună cunoaștere de către oamenii sovietici a realizărilor poporului român, pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre cele două țări și popoare, vorbitorul a arătat că o dovadă elocventă a aprecierii acestei activități o constituie decorarea de către președintele Republicii Socialiste România a asociației cu ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa I. în numele conducerii de partid și de stat, personal, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, ambasadorul român a salutat călduros cu acest prilej Conducerea centrală a Asociației de prietenie sovieto-română, pe toți activiștii acesteia, pe toți oamenii sovietici, prieteni ai României. Totodată, ambasadorul român a transmis, din partea Consiliului General al A.R.L.U.S.. cele mai calde felicitări și urări de noi succese Conducerii centrale a A.P.S.R. și tuturor activiștilor asociației.Apoi, ambasadorul român a dat citire Decretului prezidențial prin cafe se conferă ordinul „Tudor Vladimirescu" clasa I Asociației de prie-

transmit:

Pe aeropozta! Orly din Pa’ ris două persoane au atacat luni, cu rachete, un avion al liniei de transporturi aeriene iugoslave „Jat“, în vecinătatea căruia se afla un avion aparținînd companiei israeliene „El Al“. Atacatorii au reușit să fugă. Agenția Taniug precizează că avio- _ nul iugoslav a suferit o importantă avarie, dar nu au fost înregistrate

sovieto-română și a înmînat distincție lui V. I. Konotop.tenieînaltaîn cuvîntul său, V. I. Konotop exprimat recunoștința cordială a a Conducerii centrale, a tuturor membrilor și activiștilor A.P.S.R. pentru decorarea asociației cu ordinul .,Tudor Vladimirescu" clasa I, arătînd că acordarea înaltei distincții a fost primită cu un sentiment de profundă satisfacție. Asociația de prietenie sovieto-română. a spus vorbitorul, consideră că principala ei sarcină constă în a propaga, prin acțiuni politice de masă, ideile prieteniei indestructibile și colaborării multilaterale dintre popoarele frățești ale Uniunii Sovietice și Republicii Socialiste România. El a relatat apoi despre activitatea filialelor și membrilor colectivi al A.P.S.R., a- rătînd că „oamenii sovietici consideră întărirea’prieteniei cu poporul român o cauză a lor vitală, se bucură sincer de succesele oamenilor muncii din Republica Socialistă România în edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate".în prezent, a spus vorbitorul. Asociația de prietenie sovieto-română acordă o mare atenție informării o- piniei publice sovietice despre sarcinile puse în fața poporului român de recentul Congres al XI-lea al Partidului Comunist Român.Vorbind despre buna colaborare dintre A.P.S.R. și A.R.L.U.S., V. I. Konotop a arătat că activiștii Asociației de prietenie sovieto-română au primit cu bucurie mesajul adresat de tovarășul L. I. Brejnev, secretar general al C C. al P.C.U.S., cu prilejul împlinirii a 30 de ani de la înființarea A.R.L.U.S. și a menționat înalta apreciere dată activității A.R.L.U.S. de către C.C. al P.C.R. și Guvernul României, reflectată mesajul adresat A.R.L.U.S.-ului către tovarășul secretar general al P.C.R., tele Republicii Socialisteîn Încheiere, vorbitorul că toți activiștii A.P.S.R. distincția primită drept o preciere a activității asociației, îndreptată spre dezvoltarea continuă și întărirea prieteniei și colaborării dintre U.R.S.S. și România, dintre popoarele celor două țări. El a transmis poporului român sentimentele de stimă și sinceră prietenie ale poporului sovietic, cele mai bune urări în îndeplinirea sarcinilor trasate de Congresul al XI-lea al P.C.R. pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul României.

LISABONA 13 (Agerpres). — în localitatea Alvor, din sudul Portugaliei, au fost reluate, luni, lucrările conferinței reprezentanților vernului portughez și ai celor mișcări de eliberare națională Angola.în cursul ședinței, consacratăminării problemelor privind crearea unui guvern de tranziție în Angola, a fost realizat un acord asupra unora

gu- trel dinexa-

1 . • idintre punctele cele mal Importante, a anunțat un purtător de cuvînt oficial.La rîndul său, ministrul de externe al Portugaliei, Mario Soares, care participă la negocierile de la Alvor, a apreciat într-o conferință de presă că au fost realizate progrese. Așteptăm cu multă încredere desfășurarea în continuare a conferinței, a declarat ministrul portughez.
SALISBURY i

privind participarea sa la o conferința constituțională
SALISBURY 13 (Agerpres). — Întrunit la Salisbury, Comitetul Cen

tral Executiv al Consiliului Național African — organizație în care au 
fuzionat toate mișcările de eliberare din Rhodesia — a stabilit poziția 
C.N.A. in ceea ce privește participarea sa la o conferință constituțională 
alături de guvernul lui Ian Smith.într-o declarație remisă presei, după reuniune, de către Edson Stihole, secretar al C.C.E. al C.N.A., se arată că organizația este dispusă să participe la preconizata conferință constituțională dacă guvernul lui Smith va proceda la eliberarea imediată a tuturor deținuților politici și a celor avînd domiciliu forțat, revocarea sentințelor de condamnare la moarte pronunțate pentru motive politice, ridicarea stării de urgență, anularea

interdicției impuse partidelor politice naționale africane și, în general, la crearea de condiții pentru o activitate politică normală în țară. Consiliul Național African declară că, o- dată satisfăcute aceste condiții, conferința poate avea loc, dar In nici un caz pe teritoriul Rhodesiei de altă parte, că numai după forțele de eliberare vor primi formal de Încetare a focului.
Și, pe 
aceea 
ordinIn de Nicolae Ceausescu, președin- România. 

a arătat consideră înaltă a- ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 13 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Egiptului, Ismail Fahmy, a conferit cu Said Kamal, adjunctul șefului Departamentului politic al Organizației pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) — a anunțat un purtător de cuvînt oficial la Cairo. Această întîlnire, a menționat purtătorul de cuvînt, a fost organizată în conformitate cu deciziile reuniunii cvadripartite de la Cairo și a avut în vedere consolidarea solidarității egipteano-palestinene.

BEIRUT — Un purtător de cuvînt militar libanez a declarat că artileria israeliană a bombardat In cursul nopții de duminică patru sate din regiunea Arkoub, provocînd moartea a două persoane și distrugerea a 20 de locuințe. El a declarat că „protejat de artileria sa, inamicul s-a infiltrat la Kfar Chouba, unde a dinamitat patru clădiri, și la Helta, unde a aruncat în aer o clădire. Forțele libaneze au ripostat".
După joncțiunea dintre nava cosmică ,,Soiuz-17"

și stația științifică orbitală

EVOLUȚIA LUI „SALIUT-4“
MOSCOVA 13 (Ager

pres). — După joncțiu
nea realizată duminică 
de nava cosmică sovie
tică „Soiuz-17" cu sta
ția științifică orbitală 
„Saliut-4“, la bordul 
acesteia din urmă cos- 
monauții Alexei Gu
barev și Gheorghi Gre- 
ciko au efectuat o serie 
de operații pentru repu
nerea în funcțiune a u- 
nor instalații, au verifi-

cat sistemele de bord și 
aparatura științifică.

Potrivit informațiilor 
transmise de echipaj și 
datelor telemetrice, sta
rea sănătății cosmonau- 
ților este bună, 
sistemele de bord 
ționează normal.

Cea de-a doua 
zbor a echipajului s-a 
încheiat la ora 9,00 (ora 
Bucureștiului). Pină la 
ora 15,30, stația se va

Toate 
func-

zi de

deafla în afara zonei 
legătură cu teritoriul 
Uniunii Sovietice. In a- 
cest timp, urmărirea 
zborului o va realiza 
nava de cercetări „Aca
demicianul Serghei Ko
rolev", care se află în 
bazinul Oceanului 
tlantic. 
transmit Centrului 
dirijare a' zborului prin 
satelitul de telecomuni
cații „Molnia".

A-
Informațiile se 

de

Plenara C. C
al P. C. din BelgiaBRUXELLES 13 (Agerpres). — în rezoluția plenarei Comitetului Central al P.C. din Belgia,, la care au fost examinate probleme ale situației internaționale, se evidențiază necesitatea ca mișcarea democratică și muncitorească belgiană să elaboreze o linie politică externă îndreptată spre crearea unei Europe a securității și colaborării. Rezoluția se pronunță împotriva cheltuielilor bugetare excesiv de mari prevăzute de guvern în domeniul militar.La plenară au fost confirmate organele conducătoare ale partidului : președintele partidului — Louis Van Geyt ; cei doi vicepreședinți, precum și cei 12 membri ai Biroului Politic.

încălcări ale
focului de

încetării
către

saigoneză

Acțiuni ofensive ale forțelor patriotice
cambodgiene

victime omenești. La Beirut, Organizația pentru Eliberarea Palestinei a dat publicității o declarație, arătînd că „O.E.P. condamnă și denunță această acțiune criminală, care este o intrigă împotriva cauzei nene și a luptei poporului nean". palesti- palesti-

HANOI 13 (Agerpres). — înitr-un comunicat difuzat de agenția de presă „Eliberarea" se arată că, în perioada 1—10 ianuarie 1975, administrația Nguyen Van Thieu a comis 
9 592 de violări ale încetării focului, inclusiv atacuri terestre, de artilerie și aeriene împotriva zonelor controlate de Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. ’

CAMBODGIA 13 (Agerpres). — Luni, forțele patriotice cambodgiene au continuat să bombardeze cu rachete aeroportul Pochentong al orașului Pnom Penh, avariind instalațiile inamice din perimetrul aerodromului. în aceeași zi, forțele de eliberare au efectuat un puternic bombardament de artilerie asupra pozițiilor inamice din centrul portuar Neak Luong, aflat pe fluviul Mekong, la aproximativ 50 de kilometri sud-est de capitală. Atacurile repetate din ultimele zile ale forțelor patriotice împotriva localității asediate Neak Luong au provocat trupelor lonnoliste pierderi conside-

rabile In oameni și materiale de luptă, situația lor agravîndu-se tot "mai multcrescindeterea de din cauza dificultăților pe care le implică trimi- ajutoare din Pnom Penh.khmeră de informațiiAgenția(A.K.I.) a dat publicității un comunicat în care se arată că, în cursul atacurilor lansate de forțele patriotice în luna decembrie 1974, pe toate fronturile din Cambodgia au fost scoși din luptă 7 360 de militari inamici. Pe lista- pierderilor suferite de lonnoliști figurează 26 de vehicule militare, cinci avioane și opt nave de război.
DE LA CORESPONDENTII NOȘTRI:

alger. Proiette de dezvoltare

multilateralăFăcînd bilanțul înfăptuirilor pe anul ce 
a trecut, an de demarai în cel de-al doilea plan cvadrienal de dezvoltare economică și socială, presa algeriană se ocupă pe larg, în aceste zile, de perspectivele ce se deschid în fata tării in 1975.Industrializarea economiei rămîne și în a- cest an obiectiv prioritar al guvernului. Va continua cu intensitate construirea de noi o- biective de importanță națională, în vederea valorificării bogățiilor naturale ale țării. încă de anul trecut au Început lucrările de construcție la uzina de mașini agricole de la Sldi Bel Abbes, la fabrica de mașini-unel- te în zona de est, Ia complexul de mașini electronice în zona de vest, la numeroase întreprinderi pentru fabricarea materialelor de construcții. Tot a- nul trecut a început înălțarea de noi rafinării și unități de prelucrare a gazelor naturale, în cadrul complexelor petrochimice „de la Arzew, Skikda și Annaba.' de pe coasta

mediteraneană. Construirea tuturor acestor obiective intră a- cum într-o fază decisivă. Complexului siderurgic de la El Had- jar i se vor adăuga noi furnale și cuptoare. Proiectele unui alt combinat siderurgic, din apropiere de Oran, vor trece de pe planșele de lucru în stadiul lucrărilor efective, odată cu atacarea în profunzime a bogatelor zăcăminte de minereuri de fier de la Gara Djebilet, lîngă granița cu Marocul.în agriculturămează să fie continuate vastele programe de fertilizare a solului, între care cel de împădurire a circa trei milioane de hectare, cunoscut sub denumirea de „barajul verde" și cel de amenajare si punere în valoare a circa 20 hectare de iectul de peste 1 000 început a în viată în toate -.cele 39 de vilaiate (regiuni) ale tării. Revoluția a- grară. cu cele aproape 4 000 de cooperative a- gricole de producție șl alte forme de-întraju-

ur-

milioane de stepă. Pro- realizare a sate-pilot a fi transpus

torare colectivă, a intrat în faza decisivă — a eliminării exploatării la sate.1975 urmează să completeze cu noi file și cronica relațiilor e- conomice româno-al- geriene. Principalul o- biectiv industrial ce se realizează în cooperare de specialiștii celor două țări — marele baraj de acumulare de pe valea rîului K’Sob — va fi dat în exploatare în cursul a- cestui an. De asemenea, în sectorul telecomunicațiilor, specialiștii noștri vor contribui la modernizarea rețelelor telefonice de la Alger, Oran, Constantine și Annaba, alte proiecte urmînd a prinde viață în agricultură, în domeniul valorificării resurselor naturale etc.în concluzie se poate afirma că, odată cu noul an, Algeria a pășit într-0 etapă deosebit de importantă pentru progresul ei multilateral.
Mircea
S. IONESCU

londra. Lg reluarea
parlamentarePentru parlamentarii britanici vacanta de iarnă a fost mai scurtă decît se obișnuia — încă un indiciu al caracterului urgent al problematicii economice, cu care este confruntată în prezent tara. Agenda parlamentului va fi. de altfel, dominată de dezbaterile asupra fenomenelor negative din economie : inflație. creșterea preturilor și a șomajului, deficitul tot mai accentuat al balanței de plăti, instabilitatea fi- nanciar-monetară etc. Chiar luni, parlamentarii au fost în situația de a da ascultare unor rapoarte în legătură cu cele mai recente falimente, printre care acela al companiei „Burmah Oil" a stir- riit un larg ecou. De asemenea, cu acest prilej s-au schițat și principalele obiective ale guvernului în domeniul „bătăliei contra inflației" si a e- forturilor redresăriiPrintre includ proiectele lege privind extinderea naționalizărilor si a controlului statului

1“ și a în direcția economiei, acestea- se de

în economie. Se știe că guvernul laburist are în vedere preluarea. într-un viitor a- propiat. a industriei construcțiilor navale și a motoarelor pentru nave, a industriei aeronautice. a terenurilor destinate construcțiilor. a unei părți din perimetrele petroliere din zona Mării Nordului etc.Deputatul laburist Giles Rădice si-a a- nuntat intenția de a prezenta parlamentului un proiect menit să deschidă calea spre „un început de democrație în industrie", respectiv să determine „reprezentarea sala- riatilor în consiliile companiilor". După cum se știe. Congresul sindicatelor britanice a discutat, la ultima sa conferință națională. problema reprezentării celor ce muncesc în conducerile firmelor si companiilor.Comentatorii londonezi apreciază ca un aspect inedit al sesiunii posibilitatea introducerii ..registrului de interese". Un comitet special al Camerei comunelor a
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sesiunii

sugerat să se consemneze într-un registru special „informații a- supra oricăror interese bănești sau alte profituri materiale de care beneficiază un membru al parlamentului. și care ar putea afecta comportarea sa ori ar putea influenta acțiunile, cuvîntările sau votul său în parlament". însăși crearea unui asemenea registru este semnificativă pentru anumite moravuri parlamentare, puternic dezaprobate de opinia publică.Cu un deosebit interes va fi urmărită, în perioada noii sesiuni parlamentare, stabilirea procedurii si a cadrului în care poporul britanic se va pronunța pentru rămînerea sau ieșirea din Piața comună. După cum se știe, guvernul laburist a promis solemn că „poporul britanic va avea ultimul cuvînt" și a- cest cuvînt va trebui rostit în cadrul unui referendum, pînă cel mai tîrziu în luna octombrie.
N. PLOPEANU

•SUDURĂ CU... 
GHEAȚĂ. Inginerul moscovit Piotr Radcenko a descoperit o metodă de sudare a metalelor cu ajutorul... gheții, la 
o presiune de 20 000 atmosfere. La asemenea presiune, gheața devine fluidă. Porțiunile de metal pe care este aplicată devin. la rîndul rind perfect, metode C.„ asambla pe această metale de același eterogene, elemente care prezintă neregularități in secțiunile lor, tuburi prin care circulă diferite gaze, fără să existe primejdia unei explozii (ca în cazul sudării la cald). Sudura realizată este atît de solidă, Incît elementele asamblate nu se desfac nici dacă a- supra lor se exercită nică presiune.

lor fluide, ade- ____ Avantajele noii sînt multiple : se pot cale atît fel, cît și metalice

o puter-
• ȘOCUL, IN ACCI 

DENTELE AUTO,mativ jumătate din totalul victimelor accidentelor de circulație nu mor în urma leziunilor suferite, ci a șocului provocat de accident. Mai exact, a întreruperii bruște a alimentării cu oxigen a unor organe de importanță vitală. O echipă de cercetători vest-germani a identificat un „punct de control" ce reacționează cu multă sensibilitate la reducerea concentrației de oxigen din sînge. Este vorba de „glomus caroticum", un ghem de nervi situat pe carotidă, lung de un milimetru și cîntărind jumătate de miligram. Acest minuscul „punct de control" dă imediat alarma la cea mai mică variație survenită în presiifnea oxigenului din sînge. Prin continuarea cercetărilor în această direcție, medicina are șansa reală de a dispune de un mijloc sigur și operativ de măsurare a gradului de oxigenare a singelui, in vederea unei intervenții salvatoare.

Aproxi-

• BALCOANE DECA
POTABILE. Criza de combustibil stimulează, fără îndoială, imaginația. De pildă, doi arhitecți italieni au proiectat un imobil ale cărui balcoane sint acoperite cu un fel de capotă translucidă și mobilă. Cînd este cald, capota se retrage. Dimpotrivă, la temperatură scăzută, ea acoperă balconul. Se creează astfel un mijloc suplimentar de apărare a apartamentului respectiv împotriva frigului.

• CROAZIERA IN 90 
DE ȚĂRI. Un tur al lumii, cu durata de cinci ani, va fi întreprins de un grup de nave franceze cu pînze. Ele vor ridica ancora la Deauville în luna iulie și vor face escale în 90 de țări. Echipajul fiecărei ambarcațiuni, constituit din 8—12 persoane, va fi schimbat în fiecare an. Scopul expediției — popularizarea Franței dincolo de hotarele țării, promovarea prieteniei și apropierii dintre popoare.

• PRIMII NĂSCUȚI - 
MAI INTELIGENȚI ? Primii născuți sînt, de regulă, mai inteligenți decît copiii care se nasc după aceea. La acest rezultat au ajuns, independent unul de altul, un savant australian și unul american. Prof. Kenneth Start de la Universitatea din Melbourne a luat sub observație 157 de copii — 78fete și 79 băieți — și a rugat pe Învățătorii lor să-i clasifice după gradul de inteligență și dorința de a învăța. în concluziile publicate de el se arată că „clasificarea întocmită de învățători demonstrează că primii născuți manifestă o dorință mal mare de a-și însuși cunoștințe decît copiii veniți ulterior pe lume". La un rezultat similar 
a ajuns și prof. Robert Zajon de la Universitatea din Michigan.

•DE VINĂ ERA 
MERCURUL. Sîmbătă- u» nou cetaceu, măsurînd 6 metri lungime, și-a găsit moartea pe o plajă de lîngă Bastia. Este al șaselea cașalot eșuat pe coastele Corsicii în ultima lună se pare că moartea acestor nimale marine a intervenit urmare mercur. Prelevările biologi au unei concentrații chimice de trei ori mai mare decît cea găsită la specii asemănătoare ce trăiesc în Atlantic. Această „contaminare" ar putea fi cauzată de substanțele chimice deversate de numeroasele întreprinderi industriale de pe coastele Toscanei și Liguriei.

a otrăviriidovedit
ți a- ca cu delor făcute existența

• DESCOPERIRE AR
HEOLOGICĂ. Un fragment de zid, datînd din secolul al III-lea, care măsoară 40 de metri lungime, a fost descoperit de-a lungul malului Tami- sei, chiar la intrarea în Londra. Specialiștii consideră că aceasta este una din cele mai importante descoperiri arheologice făcute îh capitala Marii Britanii. Ea ar confirma teoria potrivit căreia orașul pe care se află in prezent Londra a fost, pe vremea romanilor, împrejmuit cu un zid ce urma linia rîului Tamisa.

• O IARNĂ GREA, cu viscol și mari căderi de zăpadă, s-a abătut asupra regiunilor centrale și de nord ale arhipelagului nipon. Pe alocuri, grosimea stratului de zăpadă a atins 75—85 cm. Locuitorii din unele așezări nipone au revăzut zăpada pentru prima dată în ultimii 10 ani. Din cauza căderilor de zăoadă, traficul feroviar și rutier a fost serios perturbat.
Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzorll din Întreprinderi șl instituții Din străinătate, abonamentele se fac prin „ROMPRESFILATELIA*’ București 
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