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1. Trăsături fundamentale, definitoriiLa 9 martie cetățenii patriei noastre vor fi chemați in fata urnelor pentru a-și alege reprezentanții in organele puterii de stat — Marea Adunare, Națională și consiliile populare* județene, municipale, orășenești și comunale. Prin întreaga lor pregătire și desfășurare, alegerile vor pune în evidență, o dată mai mult, marea realitate istorică, și anume profundul democratism, propriu societății noastre socialiste.Acest democratism are o determinare obiectivă in transformările revoluționare înfăptuite sub conducerea partidului în anii care au trecut de la eliberare în viața politică, e- conomică, socială a țării. Propunîn- du-ne aci o reliefare a celor mai importante trăsături specifice, definitorii, ale democrației socialiste, vom sublinia că aceasta are : o bază politică, reprezentată prin faptul că în țara noastră, ca urmare a lichidării dominației claselor exploatatoare, întreaga putere de stat a trecut în miinile celor ce muncesc, în frunte cu clasa muncitoare ; o bază c- conomică — reprezentată prin generalizarea în întreaga economie a proprietății socialiste — fabricile și uzinele, celelalte mijloace de producție, toate’ resursele și bogățiile țării aflîndu- se în stăpînirea celor ce muncesc ; o bază socială — prin făurirea unității și coeziunii întregii societăți, în a cărei componență nu mai intră clase antagoniste ; o bază ideologică — respectiv materialismul dialectic și istoric, concepția despre lume a partidului, a clasei muncitoare, ca ideologie dominantă, care s-a înrădăcinat trainic în conștiința poporului.Acest cadru general evidențiază ea trăsătură definitorie, fundamentală a democrației noastre socialiste caracterul real, autentic, popular. Spre deosebire radicală de societatea capitalistă, unde puterea politică și economică se află în mîinile claselor exploatatoare, care reprezintă o minoritate în ansamblul populației, în societatea noastră socialistă întreaga putere emană de la popor și este exercitată efectiv de popor. Pentru prima dată se realizează astfel Integral și în adevăratul său sens conceptul de democrație, care, așa cum se știe, înseamnă puterea poporului.Ca o altă trăsătură definitorie a democrației noastre socialiste trebuie subliniat caracterul evolutiv. Formele, structurile și metodele democratice de conducere a vieții sociale nu sînt statice, nu cunosc tipare fixe, date’ o dată pentru totdeauna, ci sînt într-o continuă dezvoltare, adaptindu-se schimbărilor care intervin in ansamblul vieții economico-sociale, necesităților și sarcinilor specifice fiecărei etape.Evidențiind, acest caracter dinamic. trebuie subliniată, tocmai ca o trăsătură esențială, direcția fundamentală a evoluției, respectiv, atragerea unor mase tot mai largi, prac
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CAMPANIA AGRICOLĂ DE PRIMĂVARĂ SĂ FIE

PREGĂTITĂ TEMEINIC, ÎN TOATE AMĂNUNTELE

0 urgență - asigurarea ■ 
pieselor de schimb pentru

repararea mașinilor
Deși ne aflăm în plină iarnă, fiecare zi este acum hotărîtoare pen

tru pregătirea temeinică, în toate amănuntele,' a campaniei agricole de primăvară. în ansamblul acestor pregătiri, o atenție deosebită trebuie 
dată reparării din timp a tuturor tractoarelor și mașinilor agricole. Potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au fost reparate, pînă de curînd, 40 la sută din numărul tractoarelor, 82 la sută din cel al mașinilor de împrăștiat îngrășăminte chimice, 53 la sută din numărul semănătorilor pentru plante prășitoare și 44 la sută din cel pentru cereale «păioase. De asemenea, au fost verificate și reparate 
69 la sută din totalul cultivatoarelor și 48 la sută din cel ,al grapelor cu discuri.în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județele Constanța, Argeș, Vîlcea, Olt și Suceava, lucrările de reparații sînt în avans față de grafice. Dar chiar și în stațiunile din aceste județe, ca și în cele din județele Arad, Iași, Sălaj și Galați, unde aceste lucrări sînt întîr- ziate, mai sînt multe utilaje agricole de reparat. Desigur, întîrzierile sînt determinate și de unele deficiențe de ordin organizatoric. Cauza prin
cipală continuă să rămînă însă lipsa unor piese de schimb.Iată, în acest sens, concluziile unei anchete începute la beneficiari — stațiunile pentru mecanizarea agriculturii din județul Argeș — continuată la baza de aprovizionare din același județ și încheiată în cîteva din întreprinderile furnizoare de piese de schimb.

tic a întregului popor, la conducerea societății. Cucerirea puterii de către clasa muncitoare și aliații săi, victoria relațiilor de producție socialiste au marcat doar punctul de plecare, începutul procesului de făurire a democrației socialiste, partidul și statul urmărind stăruitor, ca uii obiectiv central al vieții de stat, perfecționarea continuă a mecanismelor de conducere, incit să se asigure participarea efectivă a celor mai largi mase ale poporului la exercitarea puterii.Concepția partidului în această privință a fost exprimată limpede de tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a arătat în repetate rînduri că edificarea noii orinduiri presupune nu numai o puternică dezvoltare a forțelor de producție, ridicarea pe 
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Ce trebuie să știe cetățeanul in 
perspectiva votului de la 9 martie

această bază a nivelului de trai material și spiritual al poporului, ci și, ca o parte integrantă, ca o componentă organică, făurirea unei democrații superioare. „Avem permanent in vedere — sublinia secretarul. general al partidului — să dezvoltăm formele de participare a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii ia conducerea societății noastre socialiste, să lărgim consultarea poporului în toate problemele privind politica internă și externă a țării noastre. Asigurînd creșterea rolului poporului în făurirea conștientă a destinului său, înfăptuim una din prevederile e- sențiale ale socialismului, care este realizat de popor, pentru popor și care se poate construi in condiții bune numai în măsura în care întregul popor ia parte activă Ia elaborarea soluțiilor în toate domeniile de activitate, la transpunerea lor în viață".In această viziune au fost adoptate, în perioada anilor de la Congresul al IX-lea al partidului, multiple măsuri, atît pe linia creșterii rolului și atribuțiilor organelor centrale și locale ale puterii de stat, cit și pe linia creării unor structuri noi de conducere politică și economică, tot mai largi și mai diversificate, asigurîndu-se un cadru organizatoric superior, de natură să stimuleze participarea efectivă a celor ce muncesc la actele de decizie socială, la soluționarea problemelor vieții obștești.Tocmai aceasta face posibil ca în etapa nouă de dezvoltare a tării deschisă de Congresul al XI-lea să se realizeze noi progrese substanțiale pe linia adîncirii democratis

mului socialist. Mai mult, adîncirea in continuare a democrației reprezintă o necesitate imperioasă, răspunde unei cerințe obiective a progresului economico-social : realizarea Programului partidului, înfăptuirea obiectivelor grandioase pe care le prevede în dezvoltarea economică. socială, culturală sînt posibile numai prin cel mai larg aport de energie și inițiativă al maselor populare, prin mobilizarea tuturor forțelor creațoare ale națiunii.Democrația noastră socialistă se caracterizează și prin faptul că asigură drepturi și libertăți cetățenești din cele mai largi — ca dreptul la muncă.. la odihnă, la învățătură, la asigurarea materială de bătrînețe, .boală sau incapacitate de muncă, drepturile politice, libertatea conștiinței etc. — drepturi care sint nu doar proclamate, cum se în- tîmplă îndeobște în democrația burgheză, dar și efectiv garantate, material de stat. Dezvoltarea bazei materiale a noii orinduiri, progresul construcției economice și culturale ■ creează condiții — așa cum arată din plin înseși realitățile vieții noastre sociale — ca oamenii să beneficieze de roadele tot mai bogate ale muncii lor libere, de cuceririle civilizației socialiste,. să-și valorifice din plin energia creatoare în folosul întregii societăți.Acordind cele mai largi drepturi și libertăți cetățeanului, democrația socialistă înscrie; ca trăsătură definitorie, faptul că se bazează pe o strictă respectare a normelor de organizare și disciplină socială. Dînd expresie atît intereselor, cit și spiritului de organizare al clasei muncitoare, democrația socialistă presupune o viață socială riguros organizată, întemeiată pe o disciplină liber consimțită, pe înțelegerea de către fiecare cetățean a răspunderilor fată de interesele generale ale întregii societăți — baza soluționării corespunzătoare a intereselor individuale. Democrația socialistă este mcompatibilă cu manifestările anarhice. cu atitudinile individualiste, cu orice încălcare a legilor țării și a normelor de .conviețuire socială, presupunînd ca o condiție permanentă stricta respectare a ordinii și legalității socialiste. în aceasta rezidă de fapt unul din izvoarele forței și trăiniciei de nezdruncinat a noii orinduiri.întreaga desfășurare a campaniei electorale va trebui să prilejuiască deopotrivă exprimarea vie a drepturilor democratice ale tuturor cetățenilor țării, ca și a îndatoririlor lor. manifestarea înaltei lor răspunderi față de interesele generale ale societății, a hotărârii de a face totul pentru înfăptuirea obiectivelor programatice stabilite de Congresul al XI-lea al partidului pentru prosperitatea țării și bunăstarea poporului, pentru înflorirea României socialiste.

Mecanizatorii din Argeș 
sesizează...

și ce greutăți creează lucrărilor de repa-

Pentru o cit mai bună desfășurare a lucrărilor, în județul Argeș au fost organizate 5 centre specializate de reparații : la Costești pentru șasiuri și la Teiu pentru motoarele tractoarelor U 650, la Miroși pentru combinele C 12, la Mărăcineni pentru tractoarele de 40 C.P., la Schitu-Golești pentru mașinile de plantat cartofi și cele fitosanitare. Mecanizatorii depun eforturi stăruitoare pentru re- condiționarea pieselor de schimb care mai pot fi utilizate și, înainte de toate, pentru ca reparațiile să fie încheiate cit mai repede : stadiul reparațiilor ar putea fi însă mai avansat dacă nu s-ar resimți puternic lipsa unor piese de schimb. Ce piese lipsesc efectiv în executarea rații 7
e Gheorghe centrul de reparații Teiu : „Avem 17 motoare gata reparate, la care nu putem face rodajul intrucît lipsesc elemenții de la pompele de injecție. De asemenea, avem nevoie de 3 blocuri motor, de pinioane intermediare pentru distribuție, arbori și pis,toane pențru,, cțompresoare, con-' dUctă de 'aramă".
o Polifronie Stăhcu, directorul S.M.A. Costești : „Faptul că reparațiile sînt organizate în flux continuu ne permite să înlocuim unele piese de la un tractor la, altul și să nu oprim lucrul. Aceste artificii pe care le facem, pentru că nu pot să le nu-

Cană, tehnician la

(Continuare în pag. a V-a)
i

t

Foto : E. DichiseanuBUCUREȘTI: Noile blocuri de locuințe construite pe șoseaua Pantellmon
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PERMANENȚA LUI EMINESCU

în in e de de

Țara sărbătorește pe cel mal mare dintre poeții ei. Dacă medităm o clipă Ia ziua de 15 ianuarie 1850, data nașterii lui Eminescu, putem afirma că aceasta e o dată istorică, intrată în conștiința națiunii noastre.Eminescu e poetul național sensul exemplar al cuvîntului și același timp — toomai fiindcă profund național — un creator dimensiuni universale, solicitat temele fundamentale care au interesat totdeauna. O cultură strălucită, o severă conștiință artistică, un vibrant atașament față de tradițiile populare, iată cîteva trăsături revelatoare. Gravitatea și surisul candorii sint tot atît de eminesciene ca și setea metafizică de mister, romanticul român fiind superior, prin multitudinea perspectivelor, multora dintre romanticii europeni specializați oarecum pe o singură coardă. Cuceritor prin capacitatea exoepțională de a transpune ideile în viziuni estetice, incomparabil prin performanța de a fi totodată adine și simplu, prin farmecul vocii, autorul „Luceafărului" a fost — in înțelesul optim — ecoul multiplu al ideilor din epocă și un propulsor de idei personale. De reținut că el nu eșuează in labirintul unei filozofii abstracte, că arta sa se revelă în enorma aptitudine de a converti demonstrațiile în muzică și metafore. Evocator al miturilor și al istoriei, poet social și de concepție, cîntăreț al naturii și al dragostei, preocupat de marile întrebări ale existenței, Eminescu a știut să extragă din pă- mîntul natal sevele eternei tinerețik_________  ■

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit, la 14 ianuarie, pe ministrul finanțelor și petrolului din Kuweit, Abdul Rahman Salem Al Ateeqi, care ne vizitează țara în fruntea unei delegații economice.La întrevedere au luat parte tovarășii Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, și Constantin Căruntu, ambasadorul României în Kuweit.Oaspetele a fost însoțit de Aii Zakaria Al Insari, ambasador.Cu acest prilej, oaspetele a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu din partea șeicului Sabah Al-Sa- lem Al-Sabah, emirul statului Kuweit, un cordial mesaj de prietenie, urări de sănătate și fericire, de succes în activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășoară în interesul poporului român, al păcii
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3. Toți comuniștii trebuie să cunoască și să-și însu

șească politica internă și externă a partidului și statului, 
documentele, hotărârile partidului. Ei sînt datori să fie 
propagandiști neobosiți ai politicii partidului, să contri

buie activ la elaborarea și dezbaterea hotărîrilor de partid 
și de stat, să lupte cu fermitate și spirit de abnegație 
pentru traducerea lor în viață.

In pagina a ll-a — comentariul nostru :

POLITICA PARTIDULUI - STEAUA, POLARĂ 
A GÎNDIRII Șl ACȚIUNII NOASTRE

ÎN ZIARUL DE AZI : ® Strada, piața, instituția : La Alba lulia © Forța morală a luptă
torului revoluționar, într-o emoționantă evocare cinematografică (Cronica filmului 
„Zidul" • Povestea „merelor de aur" și a„cartofilor record" trăită și povestită de 
școlari harnici ® Rubricile noastre : Faptul divers, Sport, Răsfoind presa străină, 

De pretutindeni

și din spiritualitatea poporului său esențele geniului național.Etapele formării sale intelectuale ca student la Viena și Berlin, contactele literare și experiența de redacție La Iași și București, tribulațiile în diverse posturi,, deziluzia 

r

O sută douăzeci

și cinci de ani

de la nașterea

poetului

sentimentală, decepția progresivă pricinuită de mizerie și prăbușirea pretimpurie au format obiectul a numeroase reconstituiri biografice. Timpul poetului a fost scurt, de aceea creatorul a lucrat cu înverșunare. La Iași, unde rămîne trei ani, poetul nu încredințează „Convorbirilor literare" decît foarte puțin din ce scrie, dar e vorba de pagini excepționale. După 1877, la 

și înțelegerii 'internaționale, precum și reînnoirea invitației de a face o vizită oficială în Kuweit.Președintele Republicii Socialiste România a mulțumit pentru bunele urări și invitația ce i-au fost adresate și a rugat pe oaspete să transmită șefului statului ku- weitian un călduros mesaj prietenesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și pace poporului ku- weitian, precum și dorința sa de a dezvolta raporturile de colaborare fructuoasă între cele două țări, în folosul popoarelor lor, al cooperării internaționale și păcii în lume.în timpul convorbirii a fost evidențiată satisfacția pentru statornicirea unor relații prietenești între România și Kuweit. De ambele părți a fost reafirmată hotărîrea de a acționa pentru realizarea a- cordurilor existente între cele două țări, de a găsi noi căi pentru dez

București, tipărește poemele fundamentale, între care ciclul de „Scrisori", „Luceafărul" (acesta a- părut Ia Viena), „Veneția" și altele. Dacă existența fizică a poetului se încheie înainte de a fi împlinit treizeci și nouă de anii, Emi- 

nescu era ca și mort pentru creație de la treizeci și trei. Pe lingă alte cauze, activitatea istovitoare ca gazetar la Timpul l-a ruinat repede, incit fruntea care-a cuprins imaginar „tot universul" se înclină. Răgazul pe care, ou intermi- ‘ențe, l-a consacrat literaturii pro- priu-zise n-a durat decît aproximativ treisprezece ani. Din cele peste cincisprezece mii de pagini 

voltarea, în continuare, a colaborării economice bilaterale, pe baza deplinei egalități în drepturi și a- vantajului reciproc. în acest context s-a subliniat că rezultatele rodnice ale convorbirilor purtate la București sînt în interesul ambelor popoare, progresului lor economic și social.A avut loc, totodată, un schimb de vederi asupra unor probleme ale vieții economice^internaționaJe actuale. în acest cadru s-a evidențiat necesitatea promovării unei noi ordini economice și politice, care să țină seama de interesele tuturor popoarelor, să asigure reducerea decalajului existent între țările industrializate și cele în curs de dezvoltare, să contribuie la consolidarea climatului de cooperare și înțelegere între popoare, la edificarea unei lumi mai -bune,' mal drepte.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială.

cite au rămas în manuscris, puține doar au fost definitivate. Volumul de „Poezii" apărut în decembrie 1883, sub îngrijirea Iui Maiorescu, și reeditat de cîteva ori în timpul bolii poetului conține mai puțin de o sută de titluri. Postumele, reproduse în marea ediție Critică semnată, de Perpessicius, revelă anvergura deosebită a geniului și diversitatea preocupărilor sale, căci poetul a fost deopotrivă un excelent prozator și a schițat numeroase proiecte dramatice. Să menționăm, fie și în treacăt, culegerile de folclor, activitatea de traducător, ca și numeroasele oomen- ■ tarii cu caracter cultural ori politic.Portretul creatorului se distinge prin* trăsături nu o dată contradictorii, care, ca reflex literar, sugerează impresia de unduire, de flux și reflux, în sensul că, meditativ și dinamic, el trece de la resemnare la revoltă, de la negarea violentă a realităților burgheze la construcția ipotetică a unei lumi ideale. Temperament întrebător, atras de probleme, Eminescu a realizat cea dinții mare sinteză în spiritualitatea românească modernă, ridicind la o nouă putere ceea ce anterior fusese numai schițat. N-a repetat concluzii împrumutate de la alții, a căutat și a găsit răspunsuri în propriul nostru sol. Pesimismul profesat de Schopenhauer sfirșise prin a-1 irita. „Literatura și artele — argumentează poetul în 1888 (in programul unei noi re-
ConsîanNn CIOPRAGA
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POLITICA PARTIDULU Dialog cu cititorii
steaua polară a gmdirii și acțiunii noastreUna dintre cele mai de seamă caracteristici morale ale comunistului. ale fizionomiei sale de luptător revoluționar o reprezintă contopirea totală a activității și a întregii sale vieți cu înaltele idealuri sociale pe care s-a legat să le slujească. De aceea, faptul că una dintre îndatoririle esențiale consemnate in Codul etic o, constituie însușirea politicii interne și externe a partidului, propagarea ei neobosită în rîndurile maselor largi ale poporului, lupta neabătută pentru transformarea ei în realitate vie nu înseamnă altceva decit exprimarea. in limbaj concis și- sugestiv. a însuși sensului vieții si muncii fiecărui membru de partid.încă din zorii nțișcării muncitorești din tara noastră, cei mai buni reprezentanți ai ei. militantii cei mai înflăcărați, au considerat însușirea politicii clasei muncitoare, popularizarea ei in mase drent nucleul vital al atitudinii unui autentic revoluționar. „Nu adeziunea formală ne interesează — spunea acel luptător consecvent și neînfricat care a fost Ștefan Gheorghiu — ci întărirea ci prin acțiune, legătura de nedesfăcut dintre gînd și faptă, punerea mai presus de orice a idealului nostru, cel mai sfint, mai luminos idea! pe care l-a cunoscut omenirea".De ce oare, precum se subliniază în Codul etic. îndatorirea de a studia, de a-și însuși temeinic politica partidului constituie un imperativ moral esențial al fiecărui membru de partid ? Deoarece _ a- ceastă politică — în care se îmbină organic tot ce privește prezentul și viitorul patriei, de la economie la cultură, de la etica și echitatea relațiilor sociale la prezența României socialiste pe arena internațională — dă conținut întregii noastre vieți materiale și spirituale, reprezintă însăși substanța activității creatoare de zi cu zi a milioane de oameni din tara noastră.în prezent, partidul nostru ere un Program limpede și luminos,

un tablou clar conturat al următorilor cincisprezece-douăzeci de ani din istoria devenirii socialiste și comuniste a României, cuprins in Directive și in celelalte hotăriri și documente adoptate de Congresul al XI-lea al P.C.R. Datoria de conștiință a fiecărui comunist constă acum în a face tot ce depinde de el, în a învesti întreaga sa forță și energie pentru a transforma mărețele perspective deschise de aceste documente în faptă vie. Și — oa sarcină de cea mai stringentă actualitate — trebuie să mun

treruptă a societății pe calea comunismului".Politica partidului este acum, mai mult ca oricind. rodul gîndi-s rii colective; al consultării întregului partid, întregului popor. De aceea comuniștii — în primul rind ei — se simt coautori, părtași ai elaborării acestei politici, ■s-ceea ce comportă pentru fiecare răspunderea de a asigura traducerea ei.întocmai în practică.Numai stăpînirea perfectă a tuturor problemelor politicii interne și externe a partidului ii dă comuPrincipii de viață, izvorîte din viață, cerute de viață
cească cu pricepere și entuziasm pentru realizarea întocmai a angajamentului luat de întregul popor în fața congresului de a îndeplini prezentul cincinal înainte de termen, pregătind astfel condiții prielnice pentru viitorul cincinalStea polară a gindirit și acțiunii noastre, politica partidului impune comunistului — așa cum se relevă și în Codul etic — îndatorirea nu numai de a o însuși temeinic, de a o asimila organic, ci și de a contribui nemijlocit la făurirea ei. prin contribuția la studierea, la cunoașterea realității, la elaborarea si dezbaterea hotărîrilor de partid, la propagarea lor. la transnunerea lor în viată. Această obligație este cu atit mai puternică în etapa actuală de dezvoltare a societății noastre. cînd — așa cum se arată în istoricul Program adoptat de Congresul al XI-lea — „partidului îi revine sarcina de a organiza și conduce în mod conștient amplul proces social de înaintare neîn

nistului posibilitatea să-și asume în deplină responsabilitate rezolvarea sarcinilor de importanță majoră cu care este confruntat poporul nostru in ascensiunea sa neabătută spre treptele de progres ale viitorului. Dacă întotdeauna membrii partidului comunist și-au însușit politica partidului nu in liniștea a- cademică a cabinetelor de studiu, ci. în muncă și luptă, cu atit mai mult acest adevăr este valabil azi, cind obiectivele tot mai înalte și mai complexe ce ne stau în fată se cer asimilate ..din mers", cind telurile de perspectivă ale politicii partidului se impun a fi înțelese si integrate organic viziunii si acțiunii noastre in toiul uriașului efort constructiv in care sînt angrenate partidul și poporul.Nimic nu întruchipează în mai înalt grad atașamentul comunistului fată de politica partidului de- cît afirmația simplă. lapidară si a- tît de expresivă, de atitea ori în- tîlnită în convorbirile cu simpli membri de partid : „Politica partidului e politica mea. e politica

noastră, a tuturor". Nu e o simplă metaforă, o floare de stil, ci modul specific al comunistului de a-și concepe viata și munca, vocația sa de a se identifica integral cu politica izvorîtă din gîn- direa și simțirea sa. de a dărui tot ce are mai bun in el. capacitățile, energiile, voința si puterea de muncă, spre a o face să triumfe. A- ceastă identificare trebuie însă să se manifeste nu numai in ședințe sau în ocazii deosebite, ci în absolut toate împrejurările vieții : pretutindeni și oricind. comunistul e dator să se comporte ca un militant conștient și înflăcărat pentru cunoașterea largă, de către mase, a politicii partidului, pentru răspindirea chemărilor și sarcinilor ce derivă din hotăririle și documentele de partid, pentru a- plicarea lor neabătută în viață.Și cum politica partidului reprezintă, așa cum o dovedește istoria țării noastre din ultima jumătate de veac, expresia cea mai fidelă a Intereselor poporului, chintesența nădejdilor și aspirațiilor sale celor mai profunde, prin slujirea ei pasionată. înalt dăruită pînă la sacrificiul de sine, nu faci altceva decit să sluiești poporul, să-ți îndeplinești astfel marea datorie civică ce a reprezentat dintotdeauna esența, axul fundamental al crezului nostru revoluționar.Firește, cele afirmate mai sus s-ar putea ilustra prin mii. zeci de mii de fapte culese din toate colturile tării, de pretutindeni unde gindește, muncește și creează un comunist. Toate aceste fapte se constituie intr-un argument unic — de limpezimea cristalină a adevărurilor simple și esențiale — care vorbește despre Realitatea definitorie a întregii noastre vieți sociale : politica partidului trăiește, se materializează în munca și viața membrilor săi. în grandiosul efort al întregului popor de a înălța edificiul României comuniste de miine.
Victor BÎRLADEANU

o EXIGENȚA. Constatăm un plus de exigentă în scrisorile cititorilor noștri care abordează probleme de etică. Ioan D. Pop din București, spre exemplu, ne este un corespondent fidel ; de Ia o vreme constatăm o schimbare spre și mai multă profunzime a rîndurilor pe care ni le trimite. Dincolo de notația faptelor mai mult sau mai puțin de amănunt pe care ni le comunică cu grijă, interlocutorul caută semnificația morală prin prisma exigenței sporite. Iată, acest incident petrecut în după-amiaza de 15 decembrie (orele 17,45— 18,00) în autobuzul I.T.B. nr. 34—B—464 :încasatorul fumează pe traseu. Călătorul îi atrage politicos atenția. Riposta din partea reprezentantului întreprinderii de transport se produce prompt și grosolan. De ce 7 — se întreabă pe bună dreptate corespondentul nostru. Faptul că fumase era o abatere de care nu ne-am fi ocupat aici. Justificarea enervată — blind spus, enervată — că el. încasatorul, lucrează atitea ore în cutare ritm putea constitui, explicată altfel, un motiv de laudă. însă plesnit cu țifnă. ca replică la o solicitare normală și cU aroganța de stăpîn absolut al mașinii, amănuntul a devenit un caz moral. Fără ca cineva să ceară capul taxatorului pentru un chiștoc, vrem să-i comunicăm concluziile celor care i-au ascultat atunci izbucnirile. EI n-a înțeles că deține aceleași drepturi asupra autobuzului cu cei cărora îe vindea bilete, răminindu-Ie dator cu considerație tovărășească. în al doilea rind. n-a înțeles că nervii și iritările lui personale, exprimate de la măsuța, la câre stă. erau pentru moment o oglindă nu a lui — funcționarul cutare (n-avea însemne de identificare) — ci o oglindă a colectivului de muncă din care face parte, al cărui prestigiu e măsurat prin fiecare vorbă și prin fiecare gest al său.

• AUTOEXIGENȚĂ. Dar plusul de spirit critic poate fi observat și în modul în care corespondenții noștri se analizează pe ei înșiși. Lulnd cunoștință de Codul principiilor și normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, un cititor din județul Galați, pe care-1 vom numi — pentru motivele ce se vor vedea mai jos — doar tatăl Gabrielei, și-a făcut un lung proces de' analiză a propriei vieți. O viață frămîn- tată, recunoaștem. Printre altele — trăiește de mai mulți ani departe de prima soție și de fetița avută cu aceasta. Tatăl Gabrielei se întreabă acum : oare in ce lumină mă cunoaște primul meu copil ? Oare-mi știe fetița toate urcușurile și căderile vieții mele atît de complicate ? Apreciem problemele de conștiință ale autorului scrisorii. Am adătiga recomandarea unui plus de realism in ce privește reconsiderarea propriilor greșeli. îi mai amintim că nu posturile deținute, ci calitatea de'om este hotărîtoare. Dar în ce privește ajutorul cerut, de a-1 înfățișa noi Gabrielei într-o lumină obiectivă, ne abținem. Este datoria dînsu- lui să găsească dVumuI direct către conștiința copilului a- juns Ia vîrsta cunoașterii. Să nu se teamă de greșeli, să se analizeze consecvent, așa cum a pășit peste rețineri atunci cind ne-a scris. Și in fața• propriei familii operează un fel de autocritică.• O SECUNDA ! Mulțumim pe această cale tuturor corespondenților pe teme de etică ce ne-au felicitat cu prilejul Anului Nou și le urăm, de a- semenea, combativitate sporită, spor Ia scris, fericire și puteri pentru realizarea sarcinilor lor profesionale și obștești și pentru o conlucrare multilaterală în slujba formării omului nou.

Tu cit mal ai de stat pind la pensie ?!...Desen de Gh. CHIR1AC

imeni a indignat
Din cauză că „Metalocasnica" l-a avut gestionar la depozitul 2 pe Tanu Ion, și din cauză că, în a- ceastă calitate, Tanu a gestionat, așa cum a ges- Sidiutiwat. la respectiva cooperativă bucureșteană . se exersează acum... fluieratul a pagubă. .Motivul ? în curtea depozitului din FIo- reasca trebuiau să fie. după scripte, zeci de vagoane de tablă și laminate, de țevi și sîrmă. La capătul a sute și sute de ore de aritmetică. în scriptele contabilității a trebuit să se treacă o constatare ce are darul să taie răsuflarea : peste I milion de Iei pagubă 1 Iată ce prilej de neliniști, de priviri în pă- mînt și frunți încruntate a furnizat Tanu cooperativei. Numai el își păstrează... buna dispoziție.„Dacă mai rămîneam la depozitul acela, teren de fotbal lăsam acolo" — ii place lui să spună acum. Și adaugă : „cînd s-a găsit din toată gestiunea numai jumătate, deci un milion șl ceva, am dat declarații și mi-a venit să rid (că, de obicei, eu sînt înzestrat cu mult umor)..." Sinistru umor 1Dar să lăsăm această ciudată bună dispoziție — care după unele păreri n-ar putea-o explica decit medicii psihiatri — și să ne întoarcem înapoi, in primăvara anului 1970. A- tunci, Tanu Ion, „posesorul liceului cu diplomă de bacalaureat", venea la sediul cooperativei pentru a fi încadrat' prin transfer, magazioner principal la depozitul 2. Tot de atunci datează și nota de relații a serviciului personal- învătămînt al cooperativei. Dar nu există — și nu există fiindcă, după toate probabilitățile, nici nu s-a făcut — nici o do-

vadă de constituire a comisiei de examinare a cunoștințelor și aptitudinilor respectivului în vederea încredințării gestiunii. Există doar nota de relații sus-amintită. după care. în locul unde. Tanu lucrase anterior „a dat dovadă că e bine pregătit", fiind „disciplinat, conștiincios, pătruns de simțul răspunderii în îndeplinirea sarcinilor", avind,

inventare, verificări ? Ba da. cum să nu. în cei a- proape doi ani cit a funcționat Tanu la depozitul 2 i s-a făcut un inventar, al doilea, al treilea, al patrulea... Cînd plus 900 de lei. cînd minuș 53 de lei și plus 8 000... Aparent.-totul 'era în regulă. Se o- perau compensările și. lucrurile mergeau mai departe. Iar Tanu dădea bună ziua politicos

ce anume a generat această pagubă la cooperativa „Metalocasnica" ? Punctul de pornire l-a constituit în primul rind angajarea unui om fără proba temeinică a calităților sale profesionale. în ă! ddileă' rind — și aici este latura cea mai gravă a problemei puse în dezbatere — nici atunci cînd iresponsabilitatea s-a manifestat, a devenit obsesivă, a produs

statornici : și acum, ca și înainte, spun vorbe toarte frumos meșteșugite pre datoria de a avutul obștesc. Vorbe atît 1 Nu pot fi nici măcar cusute în dosar, dar- mite să îndrepte, o stare de lucruri anapoda, să re-

ra.tivă. că doar sub ochii lor se produceau ? Vor fi avut ei niscaiva motive să rămînă discreți ? De aflat au aflat totuși. Cind ? Exact după ce Tanu își exprimase public... neîncrederea în cîntar. L-au admonestat'și. pentru că și-au îndeplinit planul ,1a' / cupereze pagubele. De a- capitolul critică, s-au a- muzat de preocupările gestionarului în timpul produotiei. (Citiți antre-

des- apăra Și

ÎNVĂȚĂMINTE DESPRINSE DIN ISTORIA UNEI GESTIUNI IN CARE CONTROLUL 

NU CONTROLA NIMIC, GESTIONARUL AVEA PREA MULT „UMOR", IAR CON
DUCĂTORII UNITĂȚII SPUNEAU VORBE FRUMOASE DESPRE AVUTUL OBȘTESC, 

DAR SE AMUZAU... PE SEAMA IRESPONSABILITĂȚII

mai departe, calitatea de a fi........ un element tinăr,cu putere de muncă...".Exact ce ne trebuie, și-au zis atunci reprezentanții cooperativei, uitînd să facă ceea ce legea îi obliga să facă. ...Și l-au pus pe Tanu gestionar. Mai departe insă. începe ...incredibilul. începe ceea ce orice om de bun simț refuză să Înțeleagă. Mai departe, istorisirea noastră riscă să semene a povestire suprarealistă.După ce a fost Încadrat gestionar. Tanu Ion a început să lucreze după un program... sui generis : venea la slujbă pe la 9 și pe la 13 pleca. Depozitul, cu materiale cu tot. ră- minea in grija manipu- lantilor. a paznicilor. A cui se nimerea. Nu de puține ori — a nimănui. Cum. veți întreba, pecest gestionar nu-1 controla nimeni ? Nu avea și el șefii lui, nu se făceau și acolo, ca în orice gestiune.

I

a-

și trecea drept același ins. poate puțin cam „origi- nal“, dar. în rest, chiar simpatic in felul lui. Pînă într-o zi, cind niște măsuri luate de noua conducere a cooperativei și de șefii de compartimente cu privire la unele verificări mai sistematice au scos la lumina zilei și fața nevăzută a lucrurilor. Și odată cu aceasta și-au intrat in atribuții organele de revizie și au început să caute explicațiile cazului organele de urmărire penală. Iar cînd acestea își vor fi sfîrșit cercetările se va ști mai precis și cine, pentru ce și pentru cît va* răspunde în fata legii.Oricum vor fi formulate răspunderile și vinovățiile în concluziile organelor de justiție — si asupra lor vom informa la timpul potrivit cititorii — cazul in sine oferă prilejul de a scoate în relief citeva lucruri. Mai intii :

pagubă. nu s-a întreprins nimic.Să spunem că inițial, unele „amănunte" nu au fost de natură să-i .pună pe gînduri pe cei răspunzători de angajarea ’ în- tr-un post de gestiune a omului „disciplinat, conștiincios". Iată însă că in comportarea acestuia a- păruse o notă de-a dreptul... bizară : i-a pierit încrederea in cîntar 1 ? Și. a început să primească și să livreze materiale aplicînd (după expresia Iui) „metoda prin apreciere", socotind-o „unică" și „cea mai reală".De prisos să mai stă- ’ ruim asupra pericolului... originalei metode. Roadele ei — așa cum arătam mai sus — nu s-au lăsat . prea mult așteptate. Vă închipuiți, poate, că șefii ierarhici ai gestionarului amintit „n-au aflat nimic" despre aceste, haideți să le spunem... ciudățenii, remarcate totuși în coope-

namentele de tir. luînd drept sulițe barele din depozit și drept țintă peretele barăcii...)Cu alte cuvinte atitudini și manifestări care trebuiau să îngrijoreze au devenit pentru cei din jur obiect de amuzament, de indulgentă ridicare din u- meri... Deh. ce să-i faci, așa o fi firea lui (1 ?).Cum pot fi socotiți acel oameni care avind punderi directe și puși să conducă pe alții nu găsesc altceva de făcut în fața unor manifestări de iresponsabilitate care măcinau avutul obștesc decit să ridice din umeri, amuzați și îngăduitori ? Unii dintre ei cu- . nosc și povestesc și acum fapte privitoare la■ portarea fostului nar. care ar fi pus gînduri pînă si școlar. Numai pe ei se amuzau.într-o singură au rămas acești

răs- fiind

com- gestio- ne un nu :pe eiprivință oameni

ceea — ca in cazul de față — vinovățiile celor care n-au știut să deschidă ochii la vreme și să alăture vorba cu fapta apar cu atit mai grave. De aceea se impun măsuri exemplare pentru a asigura oriunde, la fiecare loc de gestionare a patrimoniului public, un climat de maximă exigență, de nedezmințită bună gospodărire a tot ceea ce constituie al nostru, al tuturor. trup din trupul avuției obștești. De aceea sintem datori, cu totii. să întreținem o opinie fermă, de combatere și înlăturare a tot ceea ce tinde , s-o știrbească, să-i aducă vreun prejudiciu.Vrind să încheiem aceste rinduri, ceva ne retine totuși să punem punct. Si anume, convingerea fermă că printre sutele de oameni, de lucrători ai acestei cooperative sau ai altor unități care au venit în contact cu ea s-au găsit și dintre cei care în loc să se amuze, s-au indignat. care în loc să înalțe din umeri, au sesizat. au cerut conducerii, organelor competente să fie vigilente, să ia măsuri pentru îndreptarea situației. Trebuie să fi e- xistat asemenea oameni. Nu se poate să nu fi e- xistat. în investigațiile noastre — limitate — nu i-am depistat. îi așteptăm să ne scrie.
Dinu POPESCU

1

In anul MMDintre felicitările de An Nou primite de la diverse instituții ne-a atras în mod deosebit atentia cea tipărită de Muzeul de istorie din Alba lulia. Reproducem din text.„La începutul acestui an, în cursul căruia se împlinesc 2000 ani de existentă 
a orașului nostru și 375 de ani de la unirea țărilor române sub Mihai Viteazul, colectivul Muzeului de istorie din Alba lulia vă urează multe succese și La mulți ani 1 2000—375. ANNUS NOVUS FELIX SIT I".Deci Alba lulia a pășit de cîteva zile in anul 2000 sau anul MM. cum obișnuiau să dateze latinii. Nu se poate spune insă că pentru Alba lulia bătrînetea înseamnă „haine grele". Dar nici nu 
se poate vorbi despre ,bă- trinețe într-un oraș care întinerește de la un an la altul. Așadar, să vedem cum arată strada, piața și instituția într-un oraș bimilenar.

0 plimbare pe 
Platoul Romanilor
Ne plimbăm în cel mai tînăr cartier al orașului, si

tuat pe Platoul Romanilor.

Modernul cartier — peste 5 000 apartamente — mai este botezat de localnici și „orașul nou". In citiva ani au apărut aici alei si străzi noi — Aleea Brazilor, str. Constructorilor, Bulevardul Transilvania etc. Perimetrul de promenadă al locuitorilor cartierului îl reprezintă B-dul Transilvania, modernă arteră comercială și urbană, dar și simbol al întineririi urbei. La parterul blocurilor sau în spații independente s-au construit în ultimii 3 ani unități comerciale și prestatoare de servicii Încăpătoare și luminoase. In dreptul complexului „Arie- șul“ ne-am oprit. Aici se termină bulevardul. In dreapta se vede silueta elegantă a spitalului județean cu 700 paturi si policlinică. In acest loc va fi o mare intersecție, centrul civic al cartierului, după care bulevardul va continua 6pre pădurile de pe dealul Mamut. Tovarășul loan Voina, directorul direcției comerciale județene, ne-a spus că profilul unităților comerciale de pe B-dul Transilvania a fost stabilit prin consultarea largă a cetățenilor cartierului, beneficiarii acestui efort de investiții și inspirație. Se

poate aprecia, fără sentimentalisme, că această arteră se situează in rîndul celor mai moderne bulevarde din tară.Cum privesc vînzătorii pe cumpărători ? Cu toarte multă atenție. Iată- o intim- plare : o cumpărătoare a

Porșila ceîațli 
și „mocunița"După o plimbare pe Platoul Romanilor facem un tur al orașului cu autoturismul. La ieșirea din oraș, spre Cluj-Napoca, se circulă pe 4 benzi, comod și cu 60

tate. La o altă poartă a o- rașului, spre Sebeș, tot pe șoseaua E 15 A. am oprit autoturismul în coada unui șir de autovehicule care staționau la barieră. Minutele se scurg, țigările se fac scrum. Ici-colo motoarele se ambalează nervoase. Calvarul este pe sfîrșite.

motiva mocăniței străbate străzile pe șine, bineînțeles, încurcind circulația, poluînd cu fum zona cetății. Din cînd în cind (ultima dată acum două săptăminl) cite un șofer arțăgos izbește locomotiva și o scoate de pe ține, „răzbunind" somnul

La Alba lulia
uitat intr-un magazin alimentar portmoneul cu banii și o fotografie a soțului. După cîteva zile, intrind în același magazin, soțul (soției păgubașe) a fost recunoscut de vinzătoare după fotografia din portmoneu Vinzătoarea i-a predat portmoneul cu conținutul intact. Așa sînt vînzătorii — amabili și atenți.Pe o arteră comercială nouă nu este loc pentru năravuri vechi.

km la oră, că altfel te vede... radarul. Peste riul Arripoi, spre zona industrială inaugurată acum 10 ani de întreprinderea de produse refractare, s-a construit in anul precedent un pod nou. tot cu patru benzi de circulație și trotuare pietonale. Remarcăm dirijarea corectă, modernă a circulației prin semne vizibile. luminate noaptea, trecerile de pietoni sint anunțate din vreme și... respec-

Peste cîteva luni se va tăia panglica inaugurală la un binevenit pasai aerian de trecere peste calea ferată, aflat acum în construcție. Or.așul va avea porți noi. Cei care intră .sînt bineve- niți. celor care bleacă li se spune „drum bun" 1„Mocănita" pe ruta Alba lulia — Zlatna pleacă la drum cu zgomole și opinteli. Leneșă și fudulă (se știe privită, mai ales de copii și vizitatori), miniloco-

localnicilor întrerupt noapte de noapte de zgomotul trenulețului care împlinește. in acest an. 80 de ani
Anonimul localPe Corso, in centrul vechi al municipiului. in „franzelărie". unitate de desfacere a produselor de panificație, sintem martorii următorului dialog între un client și vinzătoare ;

Clientul : Aș vrea să fac o comandă.Vinzătoarea : (tăind pline) : Ce fel de comandă ?Clientul : (fire mai timidă) : pentru cozonaci.Vinzătoarea : (categorică și ajjtorithră) Nu primim comenzi,Unde se pot face atunci comenzi ? Poate la casa de comenzi care funcționează pe lingă magazinul alimentar nr. 1. Dar casa de comenzi este „marele anonim local". în 2 ani de la înființare n-a pripiit mai mult de 5 comenzi. La întreprinderea „Porțelanul" am întrebat 10 muncitoare dacă știu ceva despre casa de comenzi. Am primit 10 răspunsuri identice : „n-am auzit de așa ceva".Ar fi trebuit să se încerce ieșirea din anonimat a respectivei activități, orga- nizînd pe lingă întreprinderile locale microcase de comenzi, puncte de preluare a comenzilor. Simplu, practic. eficient — ca in reclamă.— Poate nu dă rezultate, poate ne zbatem fără folos — zic reprezentanții comerțului.Poate este mai comod a- nonimatuL

Urare la început 
de anScurt interviu cu tovarășul Emil Comșa, prim- vicepreședinte al consiliului popular— Locuitorii municipal, din Albalulia își iubesc orașul ?— 11 îndrăgesc mult și pun umărul la înfrumusețarea și modernizarea lui. Anul trecut, prin munca patriotică a cetățenilor s-au executat lucrări edilitar- gospodărești in valoare de 53 milioane lei. Cu 20 demilioane mai mult decît in 1973.Ce a însemnat aceasta pentru oraș ?— 8 ha spații verzi adăugate parcurilor existente, plantarea a 25 000 pomi și arbuști, modernizarea si construirea de străzi noi, cum sint Tudor Vladimi- rescu. Clujului. B-dul Transilvania. Constructorilor, Viilor. Avintului, Miciurin etc. Obiectivele au fost stabilite de cetățeni in consfătuirile cu deputatij.Le dorim cetățenilor din Alba lulia ca participarea la acțiunile patriotice să fie si mai numeroasă și cu cit mai mult folos. Mai sînt încă multe de făcut.

FAPTUL1'
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

DIVERSPasiune de-o viațăOdată cu acest început de an, Frederic Kdnig, din Timișoara, a terminat cea de-a 50-a lucrare științifică proprie : catalogul colecției de lepidoptere de la Muzeul Banatului. Ultima fișă cuprinde date despre exemplarul numărul 15 000 al colecției — un fluture colectat Ia Satchinez (județul Timiș), despre care pînă acum se credea că trăiește doar în zona Baltice. Cele 15 000 de plare colecționate sînt Mării exem- rodul unei pasiuni de-o viață. Primele datează din 1921, cînd F.K. avea numai 11 ani. Printre unele din ele unicate, ză specii exotice din India, Africa Centrală, și din alte 40 de țări ale lumii. O pasiune care reține atenția și prin aceea că F.K. și-a luat licența în biologie la vîrsta de 50 de ani, profesia sa „de bază" fiind aceea de mecanic.

rarități, figurea- Brazilia, Japonia

Alo!... Se aude?
Pe strada Victoriei din Brăila 

stau la dispoziția cetățenilor 4 
telefoane publice. Unul se află 
chiar in incinta oficiului poștal, 
unul la cofetăria „Crizantema", 
altul in holul hotelului „Șire
tul", iar al patrulea pe stradă. 
Toate bune și la locul lor, dacă 
ar funcționa ca lumea. Dar toa
te sint cu toane. Alte două, la 
gară, la fel.

Întrebăm la telefoane :
— Alo, de ce nu se repari 

telefoanele 1 Dacă, să zicem, un 
cetățean are urgentă nevoie să 
cheme „Salvarea" sau „Pompie
rii", ce face ?

— Vai, noi nu dorim nimă
nui să aibă nevoie de asemenea 
urgențe...| UituculI din Brăduț' Prins de organele de miliție I chiar în clipa în care intra în autoturism și întrebat ce caută în el, loan Kolumban din co-I muna Brăduț, județul Covasna, a răspuns cu un calm imperturbabil :— Am intrat să mă încălzesc Iși eu un pic, că n-o fi, foc.— Bipe, dar este mașina altcuiva.I — Zău ? Asta-i mașihă ? Vă rog să mă iertați. înseamnă că | iar m-am îmbătat. Uite, așa Isint eu : cum beau, cum uit unde intru.A fost sfătuit să-și vadă de drum și să nu mai „uite" altă- | dată unde intră. La puțin timp, I.K. a băut și mai zdravăn, pro- I vocînd un scandal de pomină . la bufetul din Racoșul de Sus.De data aceasta a „intrat" pentru o lună de zile intr-un 1 pe care n-o să-l mai uite I rind.S auzim de bine!

I '

l

loc cu-

mfl-După inaugurarea noului 
gazin din comuna Drăgoești
(Vilcea), proaspătul gestionar,
Dumitru Zaharia, a observat că 
mai rămăseseră prin împreju
rimi o serie de materiale de 
construcție nefolosite. In loc să 
le predea adevăratului stăpin 
— cooperativa ae consum — 
D.Z. a pus „stăpinire" pe ele și 
a Început să le vindă, in dreap
ta și-n stingă, pe sub mină. Și, 
cum mina ii era cam lungă, a 
fost văzută repede de miliție, 
iar cind au aflat, sătenii 
schimbat imediat prima 
„Vinzare bună", intr-o

i-au urare, 
alta : 

.Drum bun și S-auzim. de bine".Poleiul si ultimulvagon...Dimineață friguroasă de ianuarie. Din gara Timișoara Nord pornește la drum automotorul spre Nerău. De teamă să nu-1 piardă, un om iși face cu greu loc prin mulțimea de pe peron și aleargă spre tren. Era Nicolae Costea din satul Hodoni, un bărbat în puterea virstei. Aleargă să prindă ultimul vagon. Trei pași, doi, unul... întinde mina, dar nu mai apucă să prindă bara de la urcare. Din cauza poleiului de pe peron, N.C. a alunecat sub roțile trenului, pierzîndu-și viața.La drumulmareDoi consăteni — Valentin Lip- 
șa și Mihai Matron, din comu
na Ipatele (Iași) — s-au intii- 
nit in stația C.F.R. Buhăiești. 
Cum pină la ora de plecare a 
trenului spre 'Negrești (Vaslui) 
mai era timp, au intrat in bu
fet, s-au cinstit cu cite un pă
hărel, apoi s-au suit in tren. 
Au coborit la Negrești și au 
pornit-o, tot împreună, la taifas 
(că „drumul in doi — cum spu
nea M M. — ți se pare mai 
ușor"), spre casă. La un mo
ment dat, din senin, M.M. s-a 
pomenit lovit de V.L., care l-a 
buzunărit. Prins imediat de mi
liție, M.M. nu și-a mai văzut 
consăteanul decit la proces. $i 
n-o să-l mai revadă decit peste 
trei ani și trei luni.

ȘleSan D1N1CĂ 
corespondentul „Scînteil"

Rubrtcâ redactata de
Pefre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"
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Către toata întreprinderii® 
de confecții și tricotajeînsuflețit $i mobilizat puternic de hotăririle Istorice ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, de indicațiile secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu colectivul întreprinderii .de confecții și tricotaje București, in frunte cu comuniștii, animat de un profund spirit patriotic, de dorința, de a contribui, alături de întregul popor, la dezvoltarea econofruei, la progresul patriei, a pornit cu deosebit elan la muncă în noul an, fiind hotărit să raporteze realizarea actualului cincinal în luna februarie 1975. îndeplinind cincinalul în natru ani si două luni, realizînd pină la finele acestui an o producție suplimentară de peste 5 miliarde .lei. întregul nostru colectiv este decis să găsească noi rezerve și posibilități pentru a utiliza cit mai deplin potențialul uman și material. în scopul creșterii eficientei economice.Colectivul întreprinderii noastre. în frunte Cu comuniștii, hotărit să-și aducă o contribuție tot mai importantă la înfăptuirea mărețului program trasat de Congresul al XI-lea ăl partidului, cheamă Ia întrecere toate colectivele de muncă din întreprinderile de confecții și tricotaje, angajindu-se să realizeze următoarele obiective :— depășirea planului producției globale cu 30 milioane lei :— 71,4 la shtă din sporul de producție ce se va realiza fată de anul trecut se va obține pe seama creșterii productivității muncii ;— utilizarea rațională a țesăturilor, ceea ce va duce la reducerea pierderilor tehnologice, obținîndu-se economii de materii prime în valoare de 35 milioane lei ;— îmbunătățirea tehnologiilor de fabricație, întărirea răspunderi! în muncă in sectorul de tricotaje se vor Concretiza in obținerea unei economii de peste 25 tone fire din bumbac și sintetice ;— diversificarea producției de îmbrăcăminte destinată fondului pieței și exportului, prin realizarea a 5 000 noi modele din țesături și tricoturi ;— calificarea și perfecționarea pregătirii profesionale a 5 000 de muncitori, prin școala-fabrică, cursuri de gradele I și II și alte forrrie ;— prin realizarea înainte de termen a parametrilor proiectați la noua unitate de stofe tricotate, se va obține o producție suplimentară de 750 mii mp stofe, destinate producției de confecții ;— proiectarea și executarea unor utilaje prin autodotare și realizarea pa această cale a unei economii de 350 mii lei vaiută., Angajamentele pe care ni le-am asumat au la bază multiple măsuri, printre care :— perfecționarea tehnologiilor de fabricație prin implementarea sistemelor de lucru unificate la operațiile de confecționare și a procesului in flux continuu (șablonat-șpănuit, croit-termocolat) in toate atelierele de croit ;— unificarea construcției îmbrăcămintei la principalele produse : costume pentru bărbați, paltoane și' pardesie pentru femei :— diversificarea sortimentelor la stofele tricotate ;— realizarea imprimării prin transfer pe tricoturile din fire sintetice și in amestec ;— extinderea tehnologiei de chimizare a execuției operațiilorde confecționare ; - s ■— extinderea controlului de calitate pe întregul flux de fabricație ;— Creșterea gradului de mecanizare $1 semiautomatizare a pro- ' ducțlei ;— extinderea lucrului în acord global ;Paralel cu realizarea sarcinilor de plan, a angajamentelor, asumate, ne Vom preocupa permanent de îmbunătățirea condițiilor 

de muncă și de viată ale lucrătorilor din întreprindere.Se vor efectua minimum 80 mii ore de muncă patriotică pentru înfrumusețarea secțiilor întreprinderii.Sub Îndrumarea organizației de partid, comitetul oamenilor muncii,. împreună cu comitetul sindicatului și organizația U.T.C. vor desfășura o activitate politico-educativă susținută pentru întărirea ordinii și disciplinei, stimularea inițiativei și răspundem In muncă a oamenilor muncii, in vederea folosirii judicioase a timpului de lucru și bunei gospodăriri a materiilor prime și materialelor, pentru întreținerea și exploatarea rațională a utilajelor. sporirea grijii fată de avutul obștesc, respectarea normelor eticii și echității socialiste. ;Chemarea și angajamentele ce ni Ie asumăm în întrecere exprimă încrederea și deplina adeziune a întregului nostru ^colectiv de peste 18 000 de oameni ai muncii, la politica interna și externă a partidului și statului nostru, stima Si dragostea nețărmurite față de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, voința de a munci cu energie sporită pentru transpunerea în viață a hotăririlor istorice ale celui de-al XI-lea Congres al P.C.R.. contribuind astfel la progresul scumpei noastre patrii, la creșterea bunăstării generale a întregului popor.

— Realizarea unui indice de utilizare a timpului de lucru de 97 ta sută.— Depășirea sarcinilor de autoutilare pe acest an cu 2 Ia sută.— în vederea reducerii duratei de execuție a cantinei și a că- mmolor- de nefamiliști, vom realiza toate lucrările de instalații a- farente ;— Se vor efectua 50 000 ore muncă patriotică pehtru :— amenajarea de spatii verzi, de noi terenuri sportive și pe șantierul de construcție a cantinei și căminului de nefamiliști.— extinderea spațiului grădiniței. de copii cu 100 locuri.Antrenat in întrecerea socialistă. întregul co’ectiv de muncă al întreprinderii de rulmenți Birlad va milita neabătut "pentru înfăptuirea. în mod exemplar, a angajamentelor asumate. Pe această bază, el va realiza cincinalul cu 4 luni mai devreme, convins fiind că in acest fel iși aduce o contribuție substanțială la. dezvoltarea multilaterală a patriei noastre socialiste, la înflorirea ei.

Mim peoira mecanizarea 
Wiffllwi Oo ta Mă,

Secretarul comitetului 
de partid,
Verona BURTEA

Președintele comitetului 
oamenilor muncii,
Gfieorghe STĂNESCU

Președintele comitetului 
sindicatului,
Elena NAE

Secretarul comitetului U.T.C.,
Florica CRIȘAN

industria de utilaj tehnologic.

material rulant, rulmenți 
și organe de asamblareînsuflețit de marea acțiune patriotică pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen, de hotăririle 'de însemnătate Istorică ale celui de-al XI-lea Congres al partidului, colectivul de muncitori, tehnicieni, ingineri și economiști de la întreprinderea de rulmenți din Birlad, in dorința de a-și Îndeplini exemplar sarcinile ce ii revin, cheamă Ia întrecere pe anul 1975 toate colectivele din întreprinderile de utilaj tehnologic, material rulant, rulmenți și organe de asamblare, angajindu-se să realizeze următoarele :— Depășirea planului de producție la :— rulmenți 5®® ®®® bucăți— producția globală 1® milioane lei— producția marfă 9 milioane lei— producția destinată exportului 3 milioane Ici— Realizarea indicelui de utilizare a mașinilor de bază la un nivel de 91 la sută.__ Devansarea punerii în funcțiune cu trei luni a capacității de 13,5 milioane rulmenți pe an.— Reducerea cheltuielilor de producție cu 0,50 lei/1 000 lei pro- ducție-marfă.— Beneficii peste plan de 2 milioane lei.— Economisirea suplimentară a 50 tone metal, prin Îmbunătățirea tehnologiei și prin măsuri organizatorice.— Se va intensifica activitatea de cercetare uzinală în cadrul a 11 teme de cercetare, cu colaborarea institutelor de învătămint superior și de specialitate. Prin aplicarea în fabricație a rezultatelor cercetărilor se vor realiza economii de 500 mii lei valută.— Asimilarea In fabricație a 60 de noi tipuri de rulmenți cu Caracteristici tehnice superioare, destinate satisfacerii cerințelor economiei naționale și solicitărilor la export.— Vom acorda, in continuare, o atenție deosebită pregătirii și perfecționării forței de muncă, prin :— Calificarea unui număr de 400 muncitori la locul de muncă.— Reciclarea a 20 la sută din totalul angajaților.

Secretarul comitetului 
de partid,
ing. C. FOARFECĂ

Președintele comitetului 
sindicatului,
Mircea TĂZLAOANU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii,
ing. Mircea SIMOV1C1
Secretarul comitetului U.T.C.,
Aurel GĂVAN

Către toate institutele 
de proiectareînsuflețit de grandiosul Program al partidului și de Directivele de dezvoltare economico-socială a țârii noastre — documente de excepțională însemnătate aprobate de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român — colectivul Institutului de proiectare „Proiect București" este ferm decis de a-și aduce întreaga contribuție de care este capabil la înfăptuirea planului național de investiții, la dezvoltarea și modernizarea accelerată a sectorului de construcții, Ia înfrumusețarea continuă a Capitalei patriei noastre.Afirmindu-ne cu tărie hotărirea și entuziasmul de a traduce în viață importantele sarcini ce ne stau in față, sarcini sintetizate cu deosebită claritate de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in cuvintarea la Conferința națională a cercetării științifice și proiectării, potrivit cărora societatea socialistă și comunistă trebuie să fie societatea celei mai înalte productivități, a celei mai rațiodale organizări a producției și vieții sociale, realizate pe baza celor mai avansate cuceriri ale cunoașterii tehnico-științifice, chemăm Ia întrecere toaîe institutele de proiectare pentru realizarea și depășirea planului de proiectare pe anul 1975 și pregătirea, în condiții optime, a proiectării pentru investițiile viitorului plan cincinal, pe baza următoarelor obiective și angajamente :1. Pregătirea și asigurarea documentațiilor pentru obiectivele prevăzute în planul de investiții pe anul 1976 prin :— predarea documentațiilor de execuție cu o lună înainte de termenul stabilit prin plan, pentru obiectivele ce urmează a fi date in folosință in anul 1976 ;— asigurarea studiilor de. amplasament, a detaliilor de sistematizare și studiilor tehnico-economice pentru obiectivele ce vor începe in anii următori, cu 15 zile înainte de termenul prevăzut prin plan :— asigurarea documentației de execuție pentru un număr de 8 000 apartamente, din cele 30 000 ce urmează a fi date in folosință in anul 1077, cu 6 luni înainte de termenul prevăzut in plan ;— scurtarea cu 5 000 zile a termenelor de predare pentru 250 de proiecte.2. Sporirea capacității de proiectare și reducerea duratei de elaborare a proiectelor prin utilizarea, in proporție de S0 la sută, a prdiectelor-tip, directive și refolosibile, elaborarea de noi pro- iecte-tip și refolosibile, de cataloage de elemente prefabricate și detalii de execuție, precum și prin folosirea procedeelor moderne de calcul in activitatea de sistematizare, proiectare și cercetare pentru minimum 20 la sută din volumul de proiectare, care să ducă la :— depășirea planului producției globale și marfă cu 3 milioane lei ;— obținerea de beneficii pesie plan de 1 milion lei ;— depășirea planului productivității muncii pe proiectant mediu cu 1 000 lei.3. Creșterea eficienței economice a investițiilor prin :— comasarea funcțiunilor de dotări și utilități in proporție de 80 la sută din suprafața totală, optimizarea regimului de înălțime al volumelor construite ; prevederea spațiilor, comerciale la primele niveluri ale clădirilor de locuit, care să d'ucă la o creștere a ocupării teritoriului potrjvit densităților prevăzute in Legea sistematizării ;— ridicarea gradului de industrializare a construcțiilor prin utilizarea betonului prefabricat, minimum 52 la sutâ față de totalul betonului pus in operă ; utilizarea în proporție de 80 la sută a cofrajelor metalice plane modulate și universale la suprastructura construcțiilor de locuit, utilizarea betonului celular autocla- vizat la 80 la sută din pereții despărțitori ai locuințelor, căminelor de nefamiliști, precum și la realizarea creșelor și grădinițelor ;— utilizarea mai rațională a noilor materiale dc constru ii și instalații prin folosirea oțelurilor superioare in proporție de 63 la sută, a plaselor sudate uzinale in proporție de 26 la sută din cantitatea de oțel folosită in structurile construcțiilor, folosirea in instalații a produselor din mase plastice, a tuburilor de azbociment etc., care să ducă la economisirea a 5 0U0 tone ciment, 1 000 tone metal, 100 mc material lemnos, față de consumurile rezliltate prin aplicarea normelor în vigoare ;— folosirea mai judicioasă șl eficientă a capacității de proiectare, a spațiilor și mi.jldacelor de care dispunem, inclusiv prin extinderea schimbului II in activitățile care se justifică din punct de vedere tehnico-economic :— realizarea unei economii de 50 milioane lei la faza proiecte de execuție, față de studiile tehnico-economice aprobate.4. Creșterea calitativă a documentațiilor și lucrărilor de execuție prin: — realizarea a minimum 4 proiecte, cu aplicarea rezultatelor studiilor și cercetărilor efectuate de institut în colaborare cu ÎNCERC, Institutul de construcții București, Institutul de arhitectură „Ion Mincu" și unitățile de execuție ale Consiliului popular al municipiului București, privind perfecționarea tehnologiilor de e- xecuție, organizarea eficientă și rațională ă lucrărilor, utilizarea de noi materiale de construcții, conformarea superioară a clădirilor, care să ducă la o mai mare varietate a apartamentelor^ la creșterea gradului de confort interior și îmbunătățirea aspectului urban al construcțiilor de locuințe, in condițiile reducerii consumului de materiale și manoperă in execuție :— ridicarea nivelului profesional al cadrelor din proiectare prin organizarea cursurilor de perfecționare, Îmbunătățirea activității de documentare și informare tehnico-științifică, ridicarea gradului de specializare in vederea valorificării superioare a capacității de proiectare și obținerii calificativului de „foarte bine“ la cel puțin 90 Ia sută din proiecte';— asigurarea asistenței tehnice pe șantiere, Care să ducă la creșterea nivelului calitativ al lucrărilor executate ;’ — reducerea consumului de energie prin industrializarea execuției lucrărilor, utilizarea rațională a materialelor și elementelor prefabricate de construcții și instalații, îmbunătățirea caracteristicilor termoizolante ale elementelor de construcții, automatizarea punctelor și centralelor termice, prevederea de echipament cu randament îmbunătățit, care să ducă la economii de energie înglobată echivalentă de 5 milioane kWh și de 35 milioane kWh energie echivalentă anuală in exploatare.Însuflețiți de perspectivele luminoase ale înaintării patriei noastre pe drumul socialismului și comunismului și ținind seama de amploarea și complexitatea sarcinilor care stau in fața proiectării pentru pregătirea cincinalului 1976—1980, cincinalul afirmării cu putere a revoluției tehnico-științifice in România, ne angajăm să depunem toate eforturile, să dovedim pasiune, imaginație, perseverență șl permanentă creativitate în promovarea noului, să facem totul pentru a contribui La soluționarea optimă a problemelor ridicate’ de dezvoltarea economică și socială a municipiului București.Convinși că institutele de proiectare vor răspunde cu entuziasm acestei chemări, asigurăm conducerea partidului și statului, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. că vom milita neabătut pentru Creșterea contribuției proiectării la traducerea în viață a documentelor de excepțională valoare adoptate de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, la ridicarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație.

Secretarul comitetului 
de partid,
ing. Teodor POPA
Președintele comitetului 
sindicatului,
ing. Valentin
GEORGESCU

Președintele consiliului 
științific, 
ing. Romeo 
DRAGOMIRESCU
Secretarul comitetului U.T.C.
arh. Alin NEGOESCU

Către toate stațiunile pentru 
mecanizarea agriculturiiînsuflețiți de perspectivele luminoase deschise patriei noastre de hotăririle adoptate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, de Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, mecanizatorii din Stațiunea pentru mecanizarea agriculturii Cuza Vodă, alături de membrii cooperatori, sini hotărlți să traducă in viață toate sarcinile ce le revin, pentru a spori necontenit contribuția lor la dezvoltarea și înflorirea patriei noastre, Republica Socialistă România.Analizind, sub îndrumarea organizației de partid, sarcinile de plan pe anul 1975, posibilitățile și măsurile ce se impun pentru realizarea ritmică a tuturor indicatorilor, lucrătorii S.M.A. din Cuza Vodă cheamă la întrecere socialistă toate stațiunilo pentru mecanizarea agriculturii, angajindu-se să realizeze următoarele obiective :— Executare^ ta timp și de bună calitate a tuturor lucrărilor agricole mecanizate, stabilite prin tehnologii pentru fiecare cultură, astfel incit pe raza consiliului inlercooperatlst în care lucrează să se realizeze, in medie, următoarele sporuri de producție peste plan :

— continuarea procesului de asimilare a pieselor de schimb la încă 845. repere care in prezent se importă, economisirțdu-se 225 mii Iei valută ;— reproiectarea produselor, creșterea randamentului de prelucrare, raționalizarea normelor de consum la principalele materii prime, materialo, utilități industriale vor face ca valoarea produselor obținute dintr-un me de masă lemnoasă să crească cu 22,7 la sută față de realizările anului 1974 ;— creșterea ponderii deșeurilor lemnoase în totalul materiei prime necesare fabricării plăcilor fibrolemnoase la 85 la sută ;— reducerea consumurilor specifice de materii prime și utilități astfel :— la bușteni de rulaj pentru placaj cu 140 mc ;— Ia bușteni fag pentru cherestea cu 200 mc ;— la cherestea răș noase pentru parchete cu 120 mc ;— 1a energie electrică cu 450 mii kWh ;— la gaze naturale cu 120 mii mc. ,— extinderea acordului global la 60 la sută din numărul total al muncitorilor ;— calificarea a 200 angajați prin școli profesionale, ucenicie la locul de muncă, cursuri de calificare, perfecționarea pregătirii profesionale a 900 muncitori și a întregului personal tehnic și economic ;— generalizarea in toate secțiile a următoarelor inițiative :— La mașina la care lucrez, nici o piesă rebutată ;— Critica producției ;— Prietenii noului angajat ;— Contul colector de economii al grupei sindicale, îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă ale angajațl- lor prin :— construirea cu forțe proprii a unui cămin de intervenție cu 20 apartamente ; extinderea capacității căminului de copii preșcolari cu 50 locuri ; îmbunătățirea condițiilor de microclimat în fabricile de mobilă, placaj și timplărie.Conștient de inalta răspundere ce îi revine, colectivul Combinatului de prelucrare a lemnului Pitești iși exprimă hotărirea fermă să nu precupețească nici un efort și să-și aducă o contribuție activă la înfăptuirea neabătută a sarcinilor stabilite de Congresul al XI-lea al Partidului Comunișt Român, prin îndeplinirea și depășirea obiectivelor asumate in întrecerea socialistă.— la cultura griului 500 kg/ha— la cultura porumbului I 000 kg/ha- la cultura florii-soarelui 400 kg/ha— la cultura sfeclei de zahăr 10 000 kg/ha— Depășirea planului de venituri pe anul 1975 cu 2 milioane lei, prin folosirea la întreaga capacitate de lucru a tuturor utilajelor din dotare și organizarea superioară a procesului de producție.— Creșterea timpului de folosire a tractoarelor cu 9 la sută față de plan, prin extinderea și diversificarea lucrărilor agricole, cu precădere in legumicultura, pomicultură și producerea furajelor.— Reducerea cheltuielilor de producție cu 17 Iei la 1 000 Ici venituri, reălizindu-se. astfel. Un beneficiu suplimentar de un milion Iei, printr-o mai bună întreținere a utilajelor, reducerea consumurilor specifice, executarea reparațiilor de bună calitate și folosirea rațională a forței de muncă.— Realizarea unui volum de economii în valoare de 110 000 lei prin folosirea in mod judicios a carburanților și lubrifianților și de 30 000 lei prin raționalizarea consumurilor de energie electrică.— Revizuirea șl repararea întregului parc de tractoare și mașini agricole, care participă la executarea lucrărilor din campania de primăvară, pină la data dc 1 februarie 1975, printr-o mai bună organizare a muncii.— Revizuirea și repararea întregului utilaj pentru irigații pină la data de 1 aprilie 1975. Amenajarea, cu mijloacele mecanizate existente în dotare, a unei suprafețe de 1 000 ha pentru irigații prin brazde. Școlarizarea, în scopul cunoașterii exploatării utilajelor de irigat, a 300 membri cooperatori, din care 150 femei.— Instruirea întregului personal în scopul îmbunătățirii cunoștințelor privind aplicarea tehnologiilor de lucru pe culturi, exploatarea tractoarelor și mașinilor agricole;— îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale mecanizatorilor prin :
i- <■ ■>- ■■ ‘i»ÎIl ll>- . . I ■'j'i .■■ 't'X'OL” .‘--J— extinderea sistemului de întreținere „service11 la toate, .....secțiile ;— asigurarea hranei calde in timpul campaniilor agricole ;— asigurarea încălzirii in toate atelierele de la secțiile de mecanizare ;— crearea condițiilor de igiena muncii prin amenajarea băilor cu duș in cadrul tuturor secțiilor de mecanizare ;— aplicarea cu strictețe a regulilor de tehnica securității muncii, în scopul prevenirii accidentelor de muncă sau in legătură cu muncaNe exprimăm convingerea că' chemațea noastră la întrecere va găsi un puternic ecou fn toate stațiunile pentru mecanizarea agriculturii; in rindul tuturor mecanizatorilor!, angajindu-'i pe toți lucrătorii în efortul general menit să facă din 1975 un an al producțiilor record și o bază temeinică de plecare pentru Înfăptuirea obiectivelor stabilite agriculturii de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român pentru perioada anilor 1976—1930.

Secretarul comitetului 
de partid,
Fl. IVAN
Președintele comitetului 
sindicatului,
N. BEREVOESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, ■ 
ing. I. PIETRAREANU
Secretarul comitetului U.T.C.,
1. CHELU

Secretarul' comitetului 
de partid,
Constantin NEAGU
Președintele comitetului 
sindicatului,
Ion 1VANC1U

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
Ion NĂSTASE
Secretarul comitetului U.T.C.,
Tudor STAN

Către toate unitățile 
de prelucrare a lemnuluiAnimat de dorința fierbinte de a-și aduce întreaga contribuție la înfăptuirea mărețului program elaborat de cel de-al' XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, colectivul Combinatului de prelucrare a lemnului Pitești cheamă la întrecere socialistă toate unitățile de prelucrare a lemnului pentru îndeplinirea $i depășirea sarcinilor de plan pe anul .1975, cu următoarele obiective :1. Depășirea planului :— 1a producția globală cu 5 milioane lei— ia producția-marfă cu 7 milioane lei— Ia producția-marfă vindulă și încasată cu 10 milioane Iei2. Depășirea planului fizic pe sortimente cu :— 2 milioane lei mobilă ;-- 200 mc placaj ;— 200 tone P.F.L. ;— 500 mc lăzi din P.F.L. și placaj ;— 50 tone drojdie furajeră ;— 50 tone furfurol. x3. în anul 1975 vom realiza următoarele consumuri de manoperă pe unitatea de produs :— placaj 39,0 ore/mc ;— P.F L. 5 ore/t ;— drojdie furajeră 38 ore/t ;— cherestea de rășinoase 4,2 ore/mc';— parchete 0,52 ore/mp ;— ferestre 2,2 ore/mp .Depășirea planului dc beneficii cu 1 milion lei.îmbunătățirea calității produselor la : față de planul pe anul— P.F.L. cu 2 Ia sută ;- P.A.L. cu 10 la sută ;placaj cu 2 la sută ;6. Depășirea sarcinii de export cu 500 mii lei valută.Aceste obiective se vor realiza prin :— îmbunătățirea indicelui de folosire intensivă a utilajelor cu 1 la sută față de realizările anului 1974 ;— creșterea indicelui de . utilizare a fondului de timp cu 0,5 la sută ;— realizarea parametrilor proiectați la linia de fabricare a mobilei în panouri cu 30 zile inainte de termen ;— executarea lucrărilor de modernizare și proiectare cu forțe proprii ;— produsele noi și reproiectate să reprezinte cel puțin 30 la sută din valoarea producției ;

Mol fe nstracii-
MUi Cluj

Către toate unitățile județene 
de construcțiiExprimînd adeziunea totală Ia documentele adoptate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, participind cu Întreaga energie creatoare Ia eforturile poporului nostru pentru înfăptuirea mărețului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, hotărit să dea viață prețioaselor i indicații date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, colectivul Trustului de construcții-montaj Cluj adresează tuturor unităților județene l de construcții chemarea la întrecere pentru realizarea exemplară 

a planului pe anul 1975, luindu-și iri acest; scop' următoarele angajamente : “— Realizarea ritmică, pe tot parcursul anului, a planului de «tat, din care în trimestrul I — 24 la sută și in semestrul I — peste 52 Ia sută.— Executarea unui volum de construcții-montaj cu 5 la sută mai mare față de prevederile pianului dc stat.— Realizarea planului cincinal, la producția industrială, in i ani și 3 luni.— Predarea tuturor locuințelor din planul de stat pină la data de 15 decembrie 1975.— Darea în folosință, înainte de termen, a unor obiective so- cial-culturale, comerciale și tehnico-edilitare :— 66 săli de clasă, cu 15 zile.;— 690 locuri în- creșe și. 480,locuri in grădinițe, cu 15 zile :— 440 locuri in cămine muncitorești și st-udenț- ști, cu 30 zile ; i— 2 900 locuri in cantine, cu 30 zile';— Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Republicii Socialiste România — 5 100 mp — cu 30 zile ;— 2 795 mp spații comerciale, cu 25 zile ;— 2 940 mp spații pentru prestări servicii — Uniunea județeană a cooperativelor meșteșugărești — cu 30 zile ;— 5 000 mc rezervoare de apă. cu 30 zile ;— 3,8 km canale colectoare in municipiul Cluj-Napoca, eu 15 zile,.— Punerea în funcțiune, inainte dc termenul planificat, a unor capacități industriale și agrozootehnice :— atelier tăbăcărie al U.J.C.M. Cluj, cu 30 zile ;— o magazie de cereale, cu 25 zile ;— depozit de materiale cu o suprafață de 12 610 mp la Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială Cluj, cu 30 zile.— Creșterea productivității muncii cu 500 ici pe angajat, față de productivitatea muncii planificată pe anul 1975, prin :— sporirea gradului de mecanizare a lucrărilor de construc- țli-montaj ;— creșterea gradului de industrializare a structurilor la ciot"-* strucțiile de locuințe și social-culturale, la 90 la sută ;— executarea in acord global, pe bază de contract-angaia-ment, a întregului volum de construcții-montaj prevăzut in planul pe anul 1975 ; , i— Întărirea ordinii și disciplinei și creșterea coeflcitentului de utilizare a fondului de timp de muncă la 95 la sută. ’— In vederea creșterii nivolului calitativ ai execuției lucrărilor- și al întregii activități de construcții-montaj. vom acționa pentru :— calificarea prin cursuri de scurtă durată și practică la locul de muncă a 620 muncitori ;— creșterea calificării prin cursuri de calificare gradul II e 300 muncitori :— policalificarea și specializarea prin cursuri la locul de muncă a 380 muncitori ;— perfecționarea cunoștințelor profesionale a 1 570 lucrători.— Vom lua măsuri pentru introducerea metodelor și tehnologiilor noi, intensificarea și perfecționarea activității de montaj al utilajelor, reducerea finisajelor executate pe șantier. Îmbunătățirea calității betoanelor și a prefabricatelor de beton, precum și pentru intensificarea supravegherii lucrărilor, astfel incit să realizăm numai lucrări de calitate superioară.— Prin aplicarea cu consecventă a măsurilor stabilite In programul de reducere a cheltuielilor, Îndeosebi a celor materiale. •vom diminua.cheltuielile sub nivelul planificat cu 1,5 lei la 1 000 lei producție.— Totodată, prin gospodărirea rațională a materialelor și instituirea unui regim sever de economii, vom realiza, față de consumurile specifice la principalele materiale, combustibili șl energie, următoarele economii :— 40 tone metal— 100 Jone ciment • z— 60 mc material lemnos" — 150 mii kWh— 300 tone combustibil convenționalRealizarea de utilaje Și piese de schimb, prin autodotare, in valoare de 1 500 mii Iei.Sintem ferm hotăriți ca sub conducerea organizațiilor de partid, cu sprijinul permanent al comitetelor sindicatelor și U.T.C.. să nu precupețim nici un efort pentru Îndeplinirea exemplară a importantelor sarcini din planul pe anul 1975 și a angajamentelor asumate.Avem convingerea că toate colectivele de oameni ai muncii din unitățile județene de construcții-montaj vor răspunde cu entuziasm acestei chemări la întrecere, pentru traducerea in viață a Programului elaborat de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.
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PERMANENTA L UI EMINESCU
(Urmare din pag. I)viste : „Fintina Blanduziei") — sint chemate să sanifi.ce inteligentele de această boală psihologică a scepticismului", iar remediul poate fi găsit în creațiile cu baze populare : „Nu vom uita că și în timpurile noastre există un izvor pururea reintineritor, poezia populară, atit cea de la nod, cît șl aceea a popoarelor oare ne înconjură..." Primă trăsătură frapantă a scrisului eminescian, aspectul popular și caracterul național sint elemente inseparabile. Trebuie să remarcăm, de asemenea, un umanism revoluționar, subliniat militant. Precursorii lui Eminescu, luptătorii patruzecioptiști, fuseseră poeți naționali și sociali. Prin marile sale aspirații, poetul care la mai puțin de șaptesprezece ani lansa vibrantul imn „Ce-ți doresc 

eu ție, dulce Românie", care la douăzeci elogia elanul înaintașilor patrioți, iar la treizeci și unu de ani construia în prima parte a „Scrisorii III" monumentul unui demn apărător al independenței naționale, apare ca un continuator al ethosului lor, ridicînd la un nivel superior ca artă impulsurile date de predecesori.o Centrele de interes ale operei eminesciene sint, prin urmare, dragostea de popor (și drept consecință cultul folclorului), sentimentul naturii și, legat de acesta, erosul, interesul pentru istoria națională și vivacitatea polemică. Sufletește, poetul se consideră o „parte a totalității" care este poporul. „E ceva dumnezeiesc în a- cest sentiment, așa că orice serbare a poporului mi se pare o sărbătoare a sufletului (...) într-un asemenea moment pare că deschid un mare Plutarh și din fețele cele vesele dar. de o tristeță ascunsă, din mersul vioi sau obosit, din legănarea și din gesturile diferite citesc biografiile unor oameni fără nume". Nu „cosmopolitismul", practicat de „pătura superpusă", ci orientarea spre specificul național conferă valoare creațiilor de orice gen. „Credem că nici o literatură puternică și sănătoasă, capabilă să determine spiritul unui popor, nu poate exista decit determinată ea însăși la rîndul ei de spiritul acelui popor, întemeiată adecă pe baza largă a geniului național. Aceasta nu e adevărată numai pentru literat, ci se aplică tot atit de bine la legiuitor, la.istoric, la omul politic (...). Fără îndoială, există talente individuale, dar ele trebuie să intre cu rădăcinile în pămîntul, în modul de a fi al poporului lor, pentru a produce ceva

permanent" („Timpul", VII, 1882, nr. \69).Că, in reprezentare eminesciană, natura, impregnată de istorie și mitologie autohtonă, este de o incontestabilă autenticitate românească apare cu totul limpede. Munții și apele, străvechi numiri
tulburătoare. Prin această întruchipare feminină, cu plete de „aur", vorbește adevărul. Nu e, așadar, numai un moment biografic subiectiv tratat liric, ci un moment tipic din biografia sentimentală a comunității. în spiritul unei superbe frumuseți virile. Călin e

Ți-a dorit poetul, 
dulce RomânieMoto :

Viața In vecia, glorii, bucurie, 
Arme cu tărie, suflet românesc, 
Vis de vitejie, fală si mindrie, 
Dulce Românie, asta fi-o doresc.

Ți-a dorit poetul, dulce Românie, 
Să te-nalți frumoasă-n drum spre viitor. 
Chipul tău nemuritor să fie 
Prin strădania-ntregului popor.
Fiarbă în furnale, mări de fontă grele 
Zări de aur griul legene-nmiit, 
Urcă-se zidarii tot mai sus, pe schele 
Dulce Românie, asta ți-a dorit.

Sub drapelul falnic, dulce Românie, 
Ți-a dorit poetul pace, fericire. 
Fruntea în lumină veșnică să-ți fie 
Cu un nimb de aur și de strălucire. 
Numele să-ți fie de întreg pămîntul 
Totdeauna-n cinste și cu drag rostit, 
Tn belșug și pace veșnic fie-ți cîntul 
Dulce Românie, asta ți-a dorit.

PETRU VINTILĂ

și legende îi vorbesc poetului de permanența noastră pe pămîntul Daciei : „Colo unde stau Carpații 
cu de stinci înalte coaste, / Unde 
paltinii pe dealuri se înșir ca min- 
dră oaste" (Memento mori).Despre erotica eminesciană, G. Călinescu observa exact că „este una din cele mai naționale note ale universalității sale", aspect explicabil prin faptul că naturalețea partenerilor exprimă „o candoare proprie unui popor sănătos". în linii mari, delicata floare albastră, personificare a feminității ideale, implică la Eminescu o inooență

un Adonis de la Carpațî, elastic și proporționat, proiectat pe un fundal pitoresc, rătăcitor printre păduri și prieten al nopții.Nu stările neutre sint caracteristice poetului, care e fie suav, fi® profund acuzator, captivat de vis sau, dimpotrivă, de o luciditate extremă. Contemplativul, repliat asupra sa sau deschis universului, a fost unul din polemiștii inegalabili ai secolului. (Scrisorile sale o demonstrează în mod strălucit, ca și popularul poem „împărat șl proletar". La o lectură grăbită s-ar putea crede că pentru Emi

nescu idealul nu e în viitor, ci în trecut. în realitate, aici acționează contrastul romantic, ca o finalitate constructivă, exprimind nostalgia progresului. Readuse ca exemple în prezent, modelele prestigioase de odinioară sînt chemate să stimuleze spre grandios. Satiricul cu surîs amar e un vizionar de tip constructiv, un arhitect în dimensiuni colosale, ou o consecventă preocupare de perfecțiune — tn înțeles etic, social și politic — care nu acceptă ideea decadenței. Imaginea lui Mircea, din „Scrisoarea 
III", este imaginea unul constructor al independenței țării, exemplar prin patriotismul desăvîrșit, în contrast cu demagogia politicienilor burghezi din epoca poetului. Pe un plan uman mai larg, verbelor la imperativ din „împărat și proletar" — „zdrobiți", „sfăr- mați", „ardeți-le“ — le răspunde nevoia de a ridica din temelii o lume dreaptă, luminoasă : „Zidiți din 
dărmăture gigantici piramide... / 
Aceasta este arta ce sufletu-ți des
chide / Naintea veciniciei..." Pentru ca rechizitoriul antiburghez din Scrisori să nu devină un simplu discurs de ocazie, era necesară profunda indignare, o minie oare să izbucnească în apostrofe și fulgere. Fraza dobîndește anvergură și tensiune, iar ca efect al sarcasmului devenit flacără, cuvîntul are gravitatea atitudinilor memorabile. Din colțul său de observator, Eminescu e un cenzor cu atenție distributivă, al cărui monolog satiric se amplifică în cercuri tot mai cuprinzătoare. Pe fundalul unei lumi reconstruite în mod ideal, în final se profilează Poetul, conștiință vie 
a epocii sale.Răspindită în milioane de exemplare, opera lui Eminescu cunoaște în anii socialismului o prețuire excepțională, ca una care traduce, la nivelul marii arte, particularități și aspirații sacre ale poporului român. Eminescologi de prestigiu lucrează astăzi, mai mult ca ori- cînd, la cunoașterea acestei opere și a personalității creatorului. Specialiști și cercetători de peste hotare studiază, la rîndul lor, dimensiunile fenomenului Eminescu, aspect in care se cuvine să vedem atît interesul pentru valoarea tezaurului eminescian, cît și pentru cultura română în ansamblu, ridicată în anii noștri la un nivel prestigios. Poet național al poporului român, Eminescu este una din marile voci ale literaturii universale. Creatorului-astru, „înginat de glas de ape", petrecut de sunete de com, îi aducem omagiul recunoștinței și iubirii.

„Zidul" se înscrie ca un relief aparte printre filmele consacrate de cinematografia noastră evocării luptei patriotice, revoluționare desfășurate de comuniști în anii negri ai ocupației hitleriste. Bizuindu-se pe o seamă de elemente autentice, autorii scenariului, Dumitru Carabăț și Costa- che Ciubotaru, istorisesc un episod semnificativ pentru eroismul militan- ților care — cu prețul unor mari jertfe, fără a pregeta să-și dăruiască la nevoie chiar viața — au asigurat apariția presei ilegale a P.C.R. Mal exact, această nouă producție a Casei de filme nr. 3 reconstituie realități ale anilor ’42—'44, adu- cînd în prim-plan împrejurări dramatice ale editării „României libere" ilegale, în condițiile sîn- geroaselor represiuni dezlănțuite de Siguranța fascistă cu scopul de a stăvili răspîndirea cuvîntu- lui tipărit al partidului comunist.întîmplările evocate sînt concludente, emoționante. Dar ceea ce l-a preocupat pe realizatorul filmului — regizorul Constantin Vaeni — nu a fost reconstituirea propriu-zisă a unor întîmplări de înaltă tensiune petrecute cu mai bine de trei decenii în urmă, ci reliefarea sensurilor profunde, și mereu actuale, ale ’abnegației luptătorului revoluționar.Eroul principal al filmului este zidit, la propunerea sa, într-o încăpere strimtă, unde se află mica tipografie clandestină. Și trăiește aici, claustrat, luni, ani de zile — neștiut de nimeni, în afara legăturilor sale de partid, care-i transmiteau, spre a fi tipărite, înflăcărate chemări la luptă antifascistă scrise mărunt, pe foiță de țigară... Este cumplită această izolare îndelungată, dar tînărul tipograf nu devine, cum s-ar fi putut întîmpla, un alienat. Pentru că izolarea lui voluntară este nu o fugă de realitate, ci, dimpotrivă, ’este o formă de luptă, de angajare, este un sacrificiu .conștient în numele și pentru triumful cauzei revoluționare. Aceasta e, de fapt, ideea majoră a filmului „Zidul" : forța morală de neînfrînt a omului animat de un ideal înalt

Este o idee pe care regizorul Constantin Vaeni o afirmă cu mijloace artistice remarcabile, în sec- ■ vențe încărcate de adevăr, de emoție și realizate cu o fină intuiție a mișcărilor psihologice proprii condiției extreme evocate pe ecran....Un om, un tînăr abia Ieșit din vîrsta adolescen

care este Gheorghe Dinl- că. Sau tinerii revoluționari întruchipați cu deosebită naturalețe ' de George Mihăiță și Constantin Vaeni — prieteni ai lui Victor căzuți la datorie, dar mereu prezenți acolo, în singurătatea de dincolo de zid. Ca și fata senină, surîzătoare — iubirea încă neîmplinită a

Forța morală 
a luptătorului 
revoluționar, 

într-o emoționantă 
evocare 

cinematografică
Cronica filmului 

„Z ID U L“
ței, zidit într-o încăpere de cițiva metri pătrați. Un luptător revoluționar supus confruntării cu sine însuși, cu amintirile, cu sentimentele și cu resentimentele sale. Povestirea cinematografică se constituie din alternarea trăirilor eroului principal cu rememorările sale, într-o succesiune de secvențe dramatice, contu- rînd și alte personaje bine reliefate, al căror destin se intersectează cu destinul lui Victor, tînărul tipograf. De pildă, Savu, comunistul matur, cu o bogată experiență în lupta ilegală — un personaj cu o existentă „pe muche de cuțit", creat cu 
un sensibil joc al nuanțelor da admirabilul actor

lui Victor (debutul promițător al unei tinere interprete cu certe calități i Cornelia Pavlovici). Momente de înaltă tensiune dramatică și intermezzo- uri lirice, scene de acțiune și introspecții, personaje create de actori experimentați și altele — de egală însemnătate — încredințate unor actori tineri, unii aflați la primul lor rol, totul într-o desfășurare cinematografică unitară, bine ritmată, punctată de simboluri care potențează mesajul politic și uman al acestui film — așa se prezintă „Zidul" la confruntarea cu spectatorii.O confruntare concludentă, mai ales dacă ținem seama de faptul că

este vorba despre un film de debut. Ne referim aici și la interpretul rolului principal : Gabriel Ose- ciuc, student la I.A.T.C., care trăiește convingător experiența-Iimită a eroului său, realizînd un personaj care rămîne în memorie. Dar ne referim, în primul rind, Ia debutul regizorului Constantin Vaeni. Cu experiența a- cumulată în domeniul filmului documentar, Vaeni se înfățișează acum publicului — la primul său film artistic de lung metraj — ca un cineast cu o incontestabilă vocație, care are ceva important de spus spectatorilor săi și știe s-o spună. Filmul nu este, firește, scutit de unele inegalități. In prima parte, mai ales, se face simțit un anume tea- tralism în dialog, în modul de rostire a replicilor (secvența in care se pune la vot propunerea lui' Victor, de pildă), felul cum este inclus în acțiune personajul muzicantului orb și, îndeosebi, finalul nu ni s-au părut pe deplin motivate. Ansamblul are însă, cum spuneam, girul autenticității, iar ideile filmului solicită sensibilitatea spectatorului, îl invită la meditație. Evident, regizorul beneficiază de colaborarea unui bun operator : Iosif Demian, care conferă imaginii în alb-negru o puternică forță expresivă, surprinzînd sau su- gerind numai stările afective, psihologia personajelor, atmosfera evocării. Și muzica scrisă de compozitoarea Cornelia Tăutu are importante virtuți dramatice, este , funcțională în cel mai bun înțeles al acestui termen. De fapt, merită menționat aportul tuturor celor care au mai colaborat la realizarea acestui film — actorii Victor Rebengiuc, Mitică Popescu, Nicolae Radu.' Theo Partisch ș.a., autorul decorurilor — Vittorio Holtier, creatoarea costumelor — Lidia Lu- ludis etc.„Zidul", un film cu o substanță profund optimistă, în pofida destinului tragic al personajelor sale, se recomandă — prin noblețea ideilor și prin ținuta realizării cinematografice — celor mai largi categorii de spectatori.
D. COSTIN
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8,30 Curs de limba engleză. 
9,00 Teleșcoală.

10,00 Curs de limba rusă.
10.30 Algoritm TV — emisiune en

ciclopedică pentru tineret.
11.10 Opereta... în glume, clntec șl 

dans.
11,15 Film artistic „Soare și um

bră".
12.25 Telex.
12.30 închiderea programului.
16,00 Curs de limba germană. 
16,30—17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex.
17,35 Din lumea plantelor și ani

malelor.
18,05 Tragerea Pronocxpres.
18.10 Forum — emisiune soclal- 

polltlcă pentru tineret.
18,40 Scenă — emisiune de actuali

tate șl critică teatrală.
18,55 Familia. h
19.25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal a Curier electoral. 
20,00 Eminesciana.
20.25 Telecinemateca. Ciclul „Un 

mare cineast" : Bo Wlder- 
berg. „Joe Hill" — producție 
a studiourilor suedeze. Pre- 
mleră TV.

22,10.24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL >

20,00 Arta pe înțelesul tuturor — 
ciclu, de inițiere șl educație 
estetică. Familii de forme.

211,20 Muzică populară.
20,. 50 I50,cumentar TV : „Poarta 

Soarelui — Orșova — 18 se
ci ale de Istorie".

â’.'.io'^ărțl șl Idei.
21,30 Concertul orchestrei de mu

zică -ușoară a Radlotelevlzlu- 
nll rămâne.

22,10 inscripții la stema țării. Ver
suri.

22,25 închiderea programului.

Vă mai amintiți 7 Cu doi ani în urmă, școlarii din comuna gălățeană Tudor Vladimirescu relatau cu vădită bucurie rezultatele cercetărilor „științificei4 din microstațiunea lor pomi- , colă,: crearea unui soi nou 
de măr, botezat atunci „roșul de Vladimirești", a- lintat „mărul de aur" și consacrat acum definitiv sub numele „rozul de Tudor" ; rod al îmbinării cunoștințelor predate la lecțiile de științe naturale, al muncii lor entuziaste în microcooperativa agricolă școlară, al pasiunii pentru nou, pentru realizarea unor lucruri folositoare oamenilor, societății. Zilele trecute i-am reîntîlnit pe reprezentanții micilor pomi- cultori gălățeni la Fundu- lea, unde împreună cu colegi din alte 20 de județe participau la o tabără de odihnă și instruire cu concursul specialiștilor și cercetătorilor de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice.— Ce 8-a mai intîmplat 
intre timp cu merele voas
tre „de aur" ? — i-am întrebat.— Am plantat puieții noștri selecționați pe marginea drumurilor din comună, prin curțile oamenilor ; alături de primul lot pepinier de 5 000 mp, am amenajat încă unul de 6 000 mp, iar pentru primăvara ce urmează consiliul popular ne-a pus la dispoziție un teren de 60 de ari pe care vom organiza o livadă adevărată.Informațiile îmi sint furnizate de actuala pre

ședintă a microcooperati- vei agricole școlare, pioniera Ecaterina Marinescu.
— V-afi mai glndit și la 

altă temă de.studiu 7

r- Bineînțeles ! Ne-am 
propus să altoim cireș pe

Dar, la fel ca în poveștile pline de farmec ale copilăriei, „mărul de aur" a făcut o minune : a rodit... „cartofi record" l Cum 7 ..Sîinplu,:— Cînd am aflat de lucrările și rezultatele colegilor noștri din Galați,

îngrășăminte chimice șl organice, au îngrijit cu minuțiozitate culturile. Rezultatul : soiul „Desirăe" 
Ie-a dat o producție re
cord — 62 000 kg la hectar, iar soiul „Jarla" — 65 000 kg la hectar. în a- cest an, cooperatorii din

Povestea „merelor de aur11 
și a „cartofilor record11 

trăită și povestită 
de școlari harnici

zarzăr și ne-am apucat de lucru...Oricit de pline de fantezie ar părea proiectele micilor pomicultori, în comună nimeni nu se mai miră, nimeni nu mai zîmbește cu neîncredere. „Mărul de aur" reprezintă un adevărat certificat de garanție : pentru interesul și dragostea de muncă ale copiilor lor, pentru respectarea cuvîn- tului dat, pentru perseverarea pe drumul creației, al muncii rodnice.

ne-am gîndit că și noi putem face ca ei — relatează pioniera Viorica Bu- tiulca, de la Școala generală din comuna Gornești (Mureș). Ne-am sfătuit cu profesorul de biologie, tovarășul Finno Geza, consilierul microcooperativei noastre agricole, și ne-am îndreptat atenția spre cartofi, cultură de bază pe meleagurile noastre. Și......Și au luat în studiu 11 soiuri de cartofi, au făcut numeroase încercări în condiții diferite de sol, cu

comună vor planta pe circa 50 hectare soiuri de cartofi „omologate" de școlari pe loturile lor experimentale.— Noi am obținut tuberculi de peste 1 kg — intervine în discuție un alt „specialist", pionierul Constantin Ciutac, de la Școala generală Reuseni (Suceava), brigadier4 in micro C.A.P. — de s-au minunat locuitorii comunei privin- du-i.Și in alte județe, realizarea micilor agricultori

gălățeni a servit drept model pentru inițierea unor proiecte îndrăznețe. La Berbești (Vîlcea) — locul de unde a pornit, în anul .1969, inițiativa organizării rhicrocooperativelor agricole școlare — copiii sint „furnizorii" de răsaduri de legume (roșii, vinete, varză, ardei și altele) pentru întreaga comună. La Ian- culești (Satu-Mare), micii cooperatori au demonstrat avantajele culturilor succesive : cartofi timpurii — varză de toamnă, cartofi timpurii — porumb siloz, a unor culturi mixte (.po
rumb — fasole), în general ale unei agriculturi intensive.Prezentîndu-și rezultatele și preocupările Ia in- tilnirea cu cercetătorii institutului de la Fundulea, ascultînd cu atenție sfaturile și recomandările de specialitate, cei mai mici agricultori și-au oferit cu generozitate serviciile „științifice" : executarea, pe terenurile lor școlare, a oricăror teme și lucrări de cercetare ale institutelor specializate, care necesită migală și stăruință. Propunere demnă de luat în seamă dacă ne gîn- dim la importantul lor potențial de lucru : peste 3100 microcooperative a- gricole școlare, cu circa 8 000 hectare, în care lucrează cu pasiune, conștiinciozitate și răspundere aproape 400 000 de pionieri și școlari. O adevărată pepinieră a dragostei de muncă, a pregătirii pentru viață.
Florica DINULESCU

„Zilele Varșoviei la București**Astăzi încep ZILE
LE VARȘOVIEI LA 
BUCUREȘTI, manifestare devenită tradițională In cadrul schimburilor culturale reciproce dintre țara noastră și R. P. Polonă. Prezenta ediție a dobindit în acest an și o semnificație deosebită. Manifestările artistice programate la București și în alte orașe din țară se constituie ca un omagiu adus memorabilului act din istoria poporului polonez prieten : eliberarea Varșoviei, a- cum 30 de ani, la 17 ianuarie 1945.Cu prilejul „Zilelor Varșoviei la București", publicul român va putea asculta concertele orchestrei de cameră a Filarmonicii din Varșovia, care, sub conducerea lui Jerzy Maksymiuk, va interpreta, alături de

lucrări de Vivaldi, Purcell, Haendel, Mozart, partituri ale compozitorilor- polonezi Ar Jarzebski și G. Bace- wiez (concertele vor putea fi urmărite la 19 și 20 ianuarie și de către melomanii din Sibiu și Brașpv). *■Vom putea asista de asemenea la vernisajul a două expoziții. „Reportaj varșovian" este titlul celei dinții — un grupaj de fotografii artistice ce surprind imagini din halele de producție ale cîtorva din marile întreprinderi ale Varșoviei (expoziția va fi găzduită de sălile Teatrului Național din str. T. Ar- ghezi).„Generații — tendințe" — cea de-a doua expoziție (care se va inaugura joi la Galeriile de artă ale municipiului București, din

str. Academiei nr. 15) 1— de va da prilejul să cunoaștem creația unui important număr de artiști plastici varșo- vieni. apartinînd unor generații ca și unor orientări stilistice diferite.In aceeași perioadă, la cinematograful „Timpuri noi" va ru!a filmul „Calendar var- sovian, peliculă realizată pe baza unor documente originale, în care vom afla emoționante-imagini din primul an de reconstrucție a Varșoviei.In ansamblul lor, „Zilele Varșoviei la București", care se vor încheia pe 22 ianuarie, vor prilejui publicului nostru o și mai bună cunoaștere a unor remarcabile realizări din domeniul artei și culturii din țara prietenă.
N. S.

„Flori pentru patrie și partid"în cadrul ciclului de expoziții de pictură, sculptură, grafică și artă fotografică, „Flori pentru patrie și partid", inițiat de centrul județean de îndrumare a creației populare și a mișcării artistice de masă, la Casa de cultură a sindicatelor din*Sibiu 
a avut loc, luni, vernisajul unei expoziții a plasticienilor amatori din Mediaș, dedicată alegerilor de depu- tați de la 9 martie. Sculptorii Emil

Mureșan, Monea Ildiko și graficianul amator Erwin Mazanek expun peste 50 de lucrări inspirate de marile realizări economice și sociale contemporane. In cadrul aceluiași ciclu, pînă în luna martie, vor mai fi organizate alte expoziții — personale sau colective — la Sibiu, Mediaș, Cisnădie și în alte localități din județul Sibiu. (Nicolae Brujan).
r

X „SUB FLAMURA 
MĂREȚULUI CONGRES"Este genericul manifestărilor care au loc în aceste zile la casele de cultură, cluburile muncitorești și căminele cultă- rale din județul Suceava. A- dresîndu-se tuturor categoriilor de oameni ai muncii suceveni, avînd drept obiectiv principal popularizarea, aprofundarea și însușirea temeinică a documentelor Congresului al XI-lea al P.C.R., expunerile, simpozioanele, dezbaterile, consultațiile, expozițiile și fotoexpozi- țiile, spectacolele artistice și alte acțiuni politico-educative se înscriu pe linia întîmpinării a- legerilor de deputați în Marea Adunare Națională și in consiliile populare. (Gheorghe Pa- 

rascan).

„TRIBUNA ELECTORALA"Consiliile locale ale F.U.S. din județul Argeș desfășoară în aceste zile ample acțiuni politice și culturale de masă destinate alegerilor. Așa, de pildă, ciclul de manifestări inițiat de Consiliul municipal Pitești al F.U.S. și intitulat „Tribuna e- lectorală" a debutat cu o masă rotundă la care alegătorii au luat în dezbatere tema : Dezvoltarea economică și social- culturală a municipiului in lu

mina prevederilor înscrise in documentele Congresului al XI-lea al partidului. O acțiune similară 
a avut loc la Combinatul de articole tehnice din cauciuc Pitești. „De vorbă cu tinerii a- legători" s-a Întitulat seara de întrebări și răspunsuri inițiată de Consiliul orășenesc Cîmpu-

CARNET

CULTURAL
lung al F.U.S. la casa de cultură din localitate. (Gheorghe 
Cirstea).

„CAZUL TRANDAFIR" 
DIN NOU LA RAMPĂPiesa într-un act „Cazul Trandafir", a dramaturgulul- muncitor Gheorghe Cosma, de la întreprinderea de reparații tractoare și motoare grele Poiana Cîmpina, a Început acum, în zilele campaniei electorale, să se rejoace pe scena din localitate. Spectacolul dezbate o problemă de profundă etică muncitorească. Deși anul trecut „Cazul Trandafir" a avut o prezentare itinerantă — la Ploiești,

Breaza, Sinaia, Bușteni, Azuga — iar spectacolul a fost văzut de mai bine de 10 000 de muncitori, maiștri, ingineri, v reluarea spectacolului se bucură de succes. (Constantin Căpraru).
ARTIȘTI PROFESIONIȘTI 

ÎN CAMPANIA 
ELECTORALĂColectivele instituțiilor de artă din Bacău pregătesc în aceste zile spectacole pe care le vor prezenta în actuala campanie electorală. Actorii teatrului dramatic „George Bacovia" au pus în scenă piesele într-un act intitulate, „Taina de odinioară", a dramaturgului local George Genoiu, și „Casa părintească", de A. Gh. Ardeleanu. în același timp, ei pregătesc și două recitaluri de poezie patriotică pe care le vor prezenta pe scenele căminelor culturale din comunele județului. La sediu va fi organizată în această perioadă „Săptămîna dramaturgiei românești". Artiștii filarmonicii din localitate pregătesc și ei concerte de muzică simfonică și populară, pe care le vor prezenta atît în fața muncitorilor din Comănești și Buhuși, cit și a țăranilor din comunele Traian, Oituz și, din alte localități ale județului. (Gheorghe Baltă).

„ROMÂNIA-FILM" prezintă:

„ACTORUL ȘI SĂLBĂTICIT'
O producție a Casei de filme numărul patru

1

Film realizat de Manole Marcus, 
Virgil Moise. Costume : Florina 
conu, Carmen Petrescu, Maria Cl

un scenariu de Titus Popo viei. Imaginea : Nicu Stan. Muzica : George Grigoriu. Decoruri : 
. Cu : Toma Caragiu, Mircea Albulescu, Margareta Pogonat, Ion Besoiu, Mircea Dia- 

George Paul Avram, Marin Moraru, Ovidiu luliu Moldovan, Carmen Berbecaru, Zephi Al- 
șec, Lucia Boga, Tricy Abramovici, Gheorghe Șimonca A



SC1NTEIA — miercuri 15 ianuarie 1975 PAGINA 5

S7

(Urmare din pag. I)mese altfel, reduc însă simțitor productivitatea muncii. Dacă am avea toate piesele de schimb necesare, am putea repara 4, și nu 2 tractoare pe zi cite realizăm în prezent. Lista pieselor de schimb care ne lipsesc este foarte lungă. Iată de ce mă voi opri numai la cîteva repere. Pentru tractoarele U 650 : pinioane planetare și de atac, plăci ferodou, axe intermediare, diferite tipuri de conducte, traverse frontale ș.a. La mașinile agricole : plazuri, axe cotite, cormane pentru plugul PP 4—30, axe distribuitoare, tuburi de absorbție pentru semănătoarea SPC 6".« Moise Popescu, directorul S.M.A. Mărăcineni : „Din cele 3 mașini de împrăștiat îngrășăminte care le avem în dotare, fi utilizate deoarece le zile transportoare. De asemenea, nu se găsesc furtunuri de jet pentru mașinile de stropit și prăfuit".• La centrul de reaparațil Mărăcineni se găsesc in stoc 1 500 cămăși de cilindru ale unități din județele Argeș și Dîmbovița. Ele trebuie alezate ți livrate Întreprinderilor beneficiare în seturi complete, adică împreună cu pistoanele, bolțurile și segmenții la cota I de reparații. Tov. Gheorghe Is- bășoiu, șeful centrului, ne-a spus că, in prezent, cămășile de cilindru nu se alezează întrucit nu se găsesc pistoane și segmenți la cota I de reparații. Deci, de vină ar fi furnizorul. Ulterior, aveam să aflăm că, de fapt, răspunderea o poartă conducerea centrului de reparații.

iești. Or, pentru fabricarea lor este nevoie de un anumit Interval de timp.
Cum înțeleg furnizorii 

să recupereze 
restanțele

naturale, pe două nu pot lipsesc ben-
din circa unor

• Ing. Constantin Mitocaru, șeful secției prelucrări mecanice 2 la întreprinderea de autoturisme Pitești: „Imediat ce baza de aprovizionare pentru agricultură ne-a solicitat pistoane la cota I de reparație, adică pe 25 decembrie, am și început fabricarea lor. Din data de 10 ianuarie. am început să livrăm aceste repere în cantitățile solicitate. Dacă baza de aprovizionare ar fi precizat, nrin contractul încheiat, termenul exact de livrare a acestor repere, le puteam expedia din primele ianuarie".• Ing. Constantin secției segmenți de la
zile ale lunii

Ședința plenară a Consiliului
Culturii și Educației Socialiste

Vizita președintelui Congresului Republicii Columbia

Baza de aprovizionare 
motivează

in aprovizionare

Pascu, șeful _______ __________ ____ aceeași întreprindere : „în prezent, segmenții Ia cota I de reparație se află intr-o fază avansată de fabricație șl vom putea inccpe livrarea lor în jurul datei de 20 ianuarie".
0 Ing. Mircea Cîmpeanu, directorul tehnic al C.A.T.C. Pitești : „A- gricultura ne solicită furtunuri-de jet lungi de 1 m. Or, cu utilajele pe care le avem nu putem produce decît furtunuri cu spire de sîrmă lungi de minimum 4—5 m. Am fabricat totuși cîteva furtunuri la lungimea solicitată, dar fără spire de sirmă, pe care le-am livrat agriculturii pentru a face probe cu ele. Pînă acum nu ni s-a comunicat însă dacă ele corespund sau nu. De aceea, am înaintat dosarul cu divergențe Ministerului Industriei Chimice, pentru rezolvare".

« Emil Surdu, directorul comercial al întreprinderii „7 Noiembrie" Craiova : „Intr-adevăr, in anul 1974, datorită Intîrzierii cu care ne-au sosit unele utilaje din import, nu am putut pune în funcțiune circa 15 la sută din noile capacități de producție prevăzute. Așa se explică unele restanțe pe care le-am avut ți pe ^care le mai avem incă in domeniul pieselor de schimb. Anul acesta am luat insă o serie de măsuri pentru mat buna organizare a muncii și lichidarea restanțelor, tn primul rind. aș menționa faptul că unitățile din agricultură ne-au prezentat din timp necesarul de piese de schimb, pe care l-am analizat poziție cu poziție. In felul acesta, am putut să asigurăm baza de materii prime șl capacitățile de fabricație. în mod deosebit ne-a preocupat creșterea capacităților de producție la „locurile înguste" de lucru din Întreprinderea noastră, iar atunci cind astfel de soluții nu au fost posibile, am’ apelat la cooperări. Că urmare a acestor măsuri, in săptămina 6—11 Ianuarie am livrat piese de schimb in valoare de peste 0,5 milioane lei, Iar in perioadele următoare vom expedia cantități din ce în ce mai mari. Reperele solicitate de baza de aprovizionare din Pitești le putem livra imediat și vom lua măsuri in acest sens. Totuși, mai avem un obstacol de depășit. Pentru unele tipuri de oțeluri, printre care și cel necesar con-, facționării axului cotit al pluguluiPP 4—30, întreprinderea de oteluri aliate Tirgoviște a emis contracte cu termene de livrare la 31 martie și 30 iunie. Or. noi trebuie să ne realizăm planul ritmic. In fiecare lună și în fiecare zi. De aceea, trebuie găsită o soluție pentru corelarea repartiției de oțel cu capacitatea de producție a furnizorului. Si sîntem pe cale să rezolvăm și această problemă". °

Marți, 14 ianuarie, a avut loc Plenara Consiliului Culturii și Educației Socialiste, la care au luat parte, ca invitați, oameni de cultură și artă, redactori-șefi ai publicațiilor cultu- ral-artistice, directori de edituri, case de film și instituții de spectacol, președinți ai comitetelor ludețene de cultură și educație socialistă.Pe ordinea de zi au figurat darea de seamă asuora activității desfășurate de Consiliul Culturii și Educației Socialiste in cursul anului 1974, proiectul planului de activitate al C.C.E.S. pe anul 1975 In vederea îndeplinirii hotăririlor Congresului al XI-lea, a indicațiilor secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, proiectul planului privind activitatea cultural-educativă și artistică in campania electorală.In cadrul dezbaterilor au luat cuvîntul tovarășii Brăduț Covaliu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, Virgil Teodorescu, vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor. Gheorghe Jaucă. Dumitru Birlădeanu, Alexandru Toma. Iullu Moldovan, președinți ai comitetelor de cultură și educație socialistă din județele Botoșani, Neamț. Suceava, Mureș. Romul Mun-

teanu, Valeriu Rîpeanu, Domokos Geza, directori de edituri, Vasile Drăguț, Iulian Antonescu, directori din C.C.E.S.în încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tovarășul Dumitru Popescu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste.Plenara a aprobat darea de seamă privind activitatea C.C.E.S. pe anul1974. Subliniind succesele obținute, dezbaterile au relevat, totodată, critic, unele aspecte negative ale activității desfășurate ; s-au făcut propuneri cu privire la îmbunătățirea activității editoriale, a publicațiilor culturale, a creației șl repertoriului cinematografic, pentru ridicarea pe o treaptă simerioară a educației de masă prin intermediul acțiunilor culturale, pentru sporirea eficientei difuzării peste hotare a valorilor culturii și artei românești.Examinfnd. in continuare, principalele obiective ce stau în fața muncii culturale și de creație, plenara a anrobat planul de activitate pe anul1975, precum și planul de muncă incampania electorală. (Agerpres)

Tovarășul Ion Pățan, viceprim-mi- nistru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, s-a intîlnit, marți după-amiază, cu președintele Congresului Republicii Columbia, Julio Cesar Turbay Ayala, care se află într-o vizită în țara noastră.Abordîndu-se aspecte ale relațiilor economice dintre România și Columbia, in cursul întrevederii a fost exprimat interesul comun pentru dezvoltarea și diversificarea colaborării și cooperării dintre cele două țări.La intîlnire au participat Maria Groza, vicepreședinte al Marii A* dunări Naționale, precum și ambasadorul Republicii București, Fernando verde. Columbia la Urdaneta La-
*Președintele Congresului Republicii Columbia, Julio Cesar Turbay

Cronica zilei
Marți după-amiază s-a Înapoiat în Canitală tovarășul Mlhai Daîea. președintele Consiliului Central al U.G.S.R.. care, la invitația secretarului general âl Confederației Internaționale a Sindicalelor Arabe (C.I.S.A.), a efectuat o vizită in Egipt și a purtat convorbiri cu conducători ai C.I.S.A. și ai Federației Egiptene b Muncii.La aeroport a fost salutat de tovarășii Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al

U.G.S R.. și Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al U G.S.R
★Marți a sosit în Capitală o delegație a Federației Islandeze a Muncii, condusă de Snorii Jonsson, vicepreședinte al federației, care, Ia invitația Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România va face o vizită în țara noastră.La aeroportul Otopeni, delegația a fost Intîmpinată de tovarășul Gheor- ghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R.. de activiști ai sindicatelor.

Ayala, s-at intllnlț în aceeași zi cu membri ai conducerii Ministerului Educației și Invățămintului.
★Cu prilejul vizitei în țara noastră a președintelui Congresului Republici Columbia — Julio Cesar Turbay Ayala, ambasadorul Columbiei București, Fernando Urdaneta verde, a oferit, un cocteil.Au participat ședințele Marii Maria Groza, M.A.N., Ton f'eterohi, Consiliului Legislativ, Stefan Bălan, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile de prietenie Româ- nia-Columbia. deuutați.Au fost de față șefi de misiuni diplomatice acreditați membri ai corpului

laLa-marți după-amiază.Nicolae Giosan, pre- Adunări Naționale, vicepreședinte al președintele
la București, alți diplomatic.(Agerpres)

Vizita ministrului finanțelor și petrolului din KmitTn cursul zilei de marți, ministrul afacerilor externe. George vescu. a avut o întrevedere cu dul Rahman Salem Al At.eeqi. nistrul finanțelor și oetrolulul Kuweit.In cadrul convorbirii care a loc au fost abordate probleme vind dezvoltarea relațiilor bilaterale si unele ascecte ale vieții Internationale actuale.

Maco-Ab- mi- di'navut nri-
Marti s-au încheiat convorbirile intre Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, si Abdul Rahman Salepn Al Ateeqi. ministrul finanțelor și petrolului din Kuweit.Au f >st analizate posibilitățile e- xistente centru dezvoltarea și diversificarea colaborării și cooperării economice româno-kuweitiene.(Agerpres)TELEGRAME EXTERNE

Un apel al P. C. din
Venezuela Parti- lansat unui..constituireain vederea apărării țării și im- sau amenin- ooliticii eu-

Plenara C. C. al P. C. 
din Ecuador

Aici am discutat cu tov. ■ Marin Neacșu, directorul bazei, care ne-a relatat : „Multe din piesele care ne lipsesc de anul trecut nu ne-au fost livrate nici în luna ianuarie a.c. De la întreprinderea „Tractorul" Brașov așteptăm blocuri motor, chiulase, arbori motor, pinioane intermediare pentru distribuție. De la întreprinderea de mașini agricole „7 noiembrie" Craiova: birse și cormane pentru plugul PP 3—30. axe cotite, cormane, plazuri pentru plugul PP 4—30, diferite tipuri de roți, axe cu flanșă, pinioane conice pentru frezele dezaxate. în privința furtunurilor de jet pentru mașinile de stropit și prăfuit purtăm discuții cu Combinatul de articole tehnice din cauciuc (C.A.T.C.) Pitești încă de anul trecut, dar nu am ajuns la nici o Înțelegere. întreprinderea de mecanică fină Sinaia ne-a comunicat, prin factura ,nr. 11 029 din 29 decembrie 1974. că a expediat 1 000 seturi de elemenți pentru pompele de Injecție. Piriă la 10 ianuarie nu am primit Insă nimic. Cu totul altfel se prezintă situația In cazul pistoanelor și segmenților la cota I de reparații. Răspunderea revine atit centrului de reparații de la Mărăcineni, cit și bazei noastre. Centrul de reparații ne-a incunoș- tintat că are nevoie de aceste piese abia în a doua jumătate a lunii decembrie și, evident, nici noi nu le-am putut solicita decît tot atunci întreprinderii de autoturisme Pi-

După cum ni s-a spus Ia Trustul S.M.A. din Pitești, pînă la 1 februarie toate tractoarele și mașinile necesare in campania agricolă de primăvară trebuie să fie reparate. Este un obiectiv pe deplin realizabil, cu condiția ca furnizorii pieselor de schimb să-și onoreze integral obligațiile asumate. De aceea, lucrul cel mai important în momentul de față este ca unitățile producătoare să recupereze de îndată orice restanță și să se încadreze cit mai repede in graficele de livrări. Nici un tractor, nici o mașină — din cele destinate a fi folosite la insămîn- țările de primăvară — să nu stea pe butuci sau pe din lipsa unor piese de schimb mai complexe sau trebuie reparate din timp. încă înainte de a inceDe

vremea
din județul Bacău

benzile de montaj mai simple. Toate Insămintările.
Ion TEODOR

Intensa activitate de pregătire a tractoarelor pentru campania agricolâ de 
primăvară la secția Tăuteu a S.M.A. Popești, județul Bihor

baschet: Meciuri 
In sferturile de finală 

ale cupelor europeneSala Floreasca din Capitală va găzdui astăzi și mline meciurile retur ale echipelor noastre participante la competițiile europene feminine ielbaschet.Astăzi, de la ora 19.30. în cadrul sferturilor de finală ale „Cupei Liliana Ronchetti". echipa I.E.F.S. va intilni formația Levski-Spartak Sofia. In primul joc, bulgare au cîștigat 64—51.Joi, tot de la ora ca București va primi replica echipei franceze U.C. Clermont Ferrand, intr-un meci contind pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni". Baschetbalistele românce vor Încerca să remonteze handicapul de 9 puncte din primul meci, pe care l-au pierdut cu 66—75.în deschidere (ora 18.00) la partida de joi se va disputa un atractiv meci intre foștii jucători ai cluburilor Steaua și Dinamo. Vor evolua, printre alții, cunoscuții foști internaționali Folbert, Nedef. Nova- cek, Emil Niculescu (Steaua) ți Marian Spiridon, Kiss, Giurgiu și Vis- ner (Dinamo).

baschetbalistele cu scorul de19.30, Polițehni-

SCHI

r

ÎN CÎTEVA
„Cupa mondiaiă"Proba de slalom urla? din cadrul „Cupei mondiale" la schi, desfășurată la Adelboden (Elveția), a fost ciștigată de italianul Piero Gros, care in cele două mqnșe a realizat timpul, de 2’42’’60/100. Pe locurile următoare s-au clasat Gustavo Thoeni (Italia) — 2’42”88/100 și Werner Mattle (Elveția) — 2’45”31/100. în clasamentul „Cupei .mondiale" pe primul loc se află Piero Gros, cu 120 puncte, urmat da Klammer (A-ustria) — 119 puncta și de Thoeni (Italia) — 90 puncte. Pa echipe conduce Austria.La Zell am See în Austria. in cadrul „Cupei Europei" la schi (feminin), proba de slalom uriaș a revenit Corneliei Mathls (Austria) în l’30*’96/100. Heidi Bauer (Austria) con. duce in clasamentul „Cupei Europei" cu 64 puncte, fiind urmată de Angelika Rudigier (Austria) — 53 puncte și Gerlinde Strixner (Austria) — 49 puncte.La Morzine (Franța) s-a desfășu

rat un nou concurs international masculin, contind pentru „Cupa Eu- ropei“ la schi. Proba de coborire a fost ciștigată de sportivul austriac
In județul Suceava

Mecanizarea sporește productivitatea

muncii forestierilorDolhasca este primul sector de exploatare din cadrul. întreprinderii forestiere de exploatare și transport Suceava complet mecanizat. Aici, pentru operațiunile de doborit și selecționat al arborilor se folosesc ferăstraie mecanice tip retezat, tar transportul se face cu ajutorul unor autoremorci dotate cu trolii pentru Încărcatul mecanic al buștenilor și cu conteinere Dentru lemn despicat.— In acest an — ne spune irr- glnerul Gheorghe Rotaru, directorul tehnic al întreprinderii — urmează să mecanizăm sută ia sută alte trei sectoare de exploatare : Cacica, Grumosu și

Sucevița. Mecanizarea constituie pentru colectivele de muncă din Întreprinderea noastră un obiectiv hotăritor în vederea îndeplinirii angajamentului : cincinalul in 4 ani și 4 luni. Pe ansamblul întreprinderii, indicii de mecanizare vor spori la scos- apropiat cu 5 la sută, iar la în- cărcat-transport vor atinge 82 la sută".Mecanizarea îșt spune tot mai mult cuvintul nu numai in creșterea producției și productivității muncii, ci și in sporirea gradului de valorificare superioară integrală a masei lemnoase.Și
G51. PARASCAN
corespondentul „Scînteij"

RÎNDURIKurt Engstler — 1’44”22/100. urmat de compatriotul său Hans Enn — 1’45”19/100 și italianul Franco Marconi — r45’.’21(10l). tn proba de slalom special, victoria a revenit schiorului vest-german Alfred Hagn, cronometrat in cele două manșe cu timpul total de 100”73/100 (43”84/100 'plus 51’’89/100). tn clasamentul general individual al „Cuoei Europei*-* continuă să conducă Kurt- Engstler — 75 puncte, urmat de suedezul In- gemar Stenmark și Alfred Hagn — ambii cu cite 50- puncte.
SĂNIUȚECampionatele europene de săniuțe pentru juniori au continuat la Oberhof (R. D. Germană) cu disputarea ultimelor două manșe din cadrul probelor individuale. Concursul masculin a fost dominat net de reprezentanții țării gazdă, clasați pe primele sase locuri. A cîștigat Bern- hard Glass. In virstă de 17 ani. cu timpul total de 2’55”80/100. Primul clasat dintre concurenții străini a fost cehoslovacul Stanislav Ptacnik, situat pe locul șapte.în proba feminină, medalia de aur 

a fost cucerită de Monika Jedamski (R. D. Germană) — 2’48”89/100.

Ierl tn țară : Vremea s-a menținut re
lativ călduroasă. Cerul a fost variabil, 
cu înseninări persistente In jumătatea 
de vest a țării, tn prima parte a zilei, 
a plouat slab In Moldova, și tn nord- 
estul Dobrogei. In Ctmpia Dunării șl în 
cea mal mare parte a Dobrogei, ceața 
a persistat o bună parte din zi. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprin
să între minus 2 grade la Joseni șt 
Miercurea Ciuc și 10 grade la orașul 
Dr. Petru Groza, tn București : Vre
mea s-a menținut relativ călduroasă. 
Cerul a fost temporar noros. Vtnt po
trivit. Temperatura maximă a fost de 
< grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 
17 și 18 ---------  ......
general 
ctpltațil 
menține 
obișnuit _ _  ______ _______  ...
nimele vor fl cuprinse intre minus 5 
și plus 5 grade, iar ceje maxime intre 
zero și plus 8 grade: 'Se va produce 
ceață, mai ales dimineața șl seara', th 
București : vreme cețoasă, mai ales 
dimineața șl seara. Vînt slab. Tempe
ratura se menține mal ridicată decît în 
mod obișnuit pentru această perioadă.

Ianuarie. In tară : Vreme tn 
închisă. Se vor semnala pre- 
slabe. Izolate. Temperatura se 
mai ridicată decît In mod 
pentru această perioadă. Mi-

PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

DIN 12 IANUARIE 1975Categoria I :variante a 1 022 (13 rezultate) 91.30 lei.Categoria a1 558,85 variante a 140 lei.Il-a : (12 rezultate)

MMSI
Actualitatea la tenis

A început turneul international feminin de tenis de la Sarasota (Florida).’ In primul tur, Kathy Kuykendall (S.U.A.) a inyins-o cu scorul de 7—5, 6—0 pe Mariana Simio- nescu (România). Gunter (S.U.A.) a dispus cu 6—2, 8—1 de Ann Ky- moura (S.U.A.), Heldman (S.U.A.), o altă favorită a turneului, a cîștigat cu 6—4, 6—1 jocul cu Iugoslava Nima Jausovici.
tn prezent se desfășoară in localitatea Humacao (Porto Rico) un turneu internațional de tenis. In primul tur. americanul Arthur Ashe I-a învins cu scorul de 6—2.6—3 pe Marty Riessen (S.U.A.). Andrew Pattison (Rhodesia) l-a eliminat cu 7—5. 6—7. 7—5 pe olandezul Tom Okker. In formă excelentă. Dick Stockton (S.U.A.) a cîștigat cu 6—4. 6—1 meciul cu compatriotul Bău Tom Gorman.

3—6.

La Stockholm au luat sfitșit campionatele internaționale de „open" ale Scandinavici pe tenis _____________ _________________ teren acoperit. In proba de simplu masculin victoria a revenit cehoslovacului Jan Simber, care l-a învins ci* scorul de 6—1 3—6. 6—3 pe suedezul Ove Bengtsson. Ellen Grindvolt (Norvegia) a dispus cu scorul de 0—6, 7—6, 6—2 de Helen Anliot (Suedia). »
I
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MOARA

B A C A U (Corespondentul „Scinteii", Gheorghe Baltă). — în cadrul preocupărilor pentru îmbunătățirea activității prestatoare de servicii la sate. în județul Bacău a fost obținut un j succes remarcabil : uri colectiv de tehnicieni de Ia întreprinderea de Industrie locală a conceput și realizat prima Instalație mobilă pentru măcinat porumb. Cu alte.cuvinte, o moară mobilă cu vaTțttri montată pe “o plât- 1 formă cu pneuri și acționată de . un tractor. care poate pătrunde . tn oricare sat din județ. In 6 ore. moara poate măcina circa 12 000 kg de porumb, adică de 3 ori mai mult decît realizează o moară stabilă. Inginerul Corne- liu Croitoru, directorul întreprinderii. ne spunea că -8—10 mori de acest tip vor putea înlocui activitatea celor 106 mori stabile nerentabile, care funcționează în prezent in satele județului. în felul acesta, se vor reduce complet cheltuielile mari care se efectuează pentru plata amortismentelor și a personalului, pentru transportul carburanților, pentru întreținerea clădirilor și utilajelor. Ga mare, sectorul de morărit al dustriei locale băcăuhne va veni rentabil, orbținindu-se beneficiu Cei care plin vor faptul că plasezesacii de porumb, tntrucît moara va veni la ei acasă, vor obține mălaiul intr-un timp mult mai scurt și de o calitate superioară.

ur- In- de- un lei. dinde peste 1 milion se vor bucura insă fi sătenii, care, pe lingă nu vor trebui să se de- kilometri întregi cu

CARACAS 14 (Agerpres). — dul Comunist din Venezuela a un apel pentru front patriotic" resurselor naturale alepotriya oricăror presiuni țări proferate la adresa vernamentale.In actuala conjunctură hinză intr-o declarație a Biroului Politic al P.C. din Venezuela — trebuie sprijinite inițiativele adoptate de președintele țării. Carlos Andres Perez, si de Congresul național pentru aoărarea bogățiilor tării si atitudinea de rezistentă la presiunile externe.
se subli-

GUAYAQUIL 14 (Agerpres). — La Guayaquil a avut loc plenara CC. al P.C. din Ecuador, consacrată a- nalizei situației nolitice interne și externe. Luînd cuvîntul. Pedro Saad, secretarul general al partidului, a relevat intensificarea luDtei oamenilor muncii.- întărirea unității rîndurilor lor. El a evidențiat, de asemenea, acțiunile maselor nopulare în sprijinul politicii guvernului, de apărare a independentei naționale și a bogățiilor naturale ale tării.

ROMA 14 — Corespondentul Agerpres transmite • Direcțiunea P.C. Italian a dat publicității un comunicat consacrat Anului internațional al femeii. în care se subliniază că 1975 trebuie să fie un an de luptă, de unitate si reale cuceriri democratice. După ce relevă că noua realitate pe care o oferă astăzi masele de femei reprezintă unul din procesele ceie’;mei pozitive pentru viitorul întregii omeniri șl se. referă la pyșil înainte infârituiti de femeile italiene in lupta pentru drepturi democratice. documentul subliniază că în prezent este necesar ca guvernul, parlamentul, organizațiile sindicale, sociale și culturale să se

angajeze pentru ca în 1975 să se asigure ocuparea forței de muncă- feminine. in mod special amenințată de actuala criză economică, să se adopte de către parlament Droiectul de reformă cu privire la dreptul familiei, să se asigure aplicarea strictă a unor legi deja adoptate In nregătirea celui dq-al 14;lea congres. P.C.I. face anei la"toti‘militantii săi. și la toate femeile, italiene să acționeze în așa fel. citj anul 1975 să se ’Caracterizeze istoria luptei pentru emancipare un an de luptă unită, de creșteremai mare a rolului femeii in societatea italiană.
in- în ca tot

R S F. IUGOSLAVIA

Condamnarea unui grup de persoane vinovate de activitate
îndreptată împotrivaBELGRAD 14 — Corespondentulnostru transmite : La Tribunalul districtual din Pristina s-a încheiat procesul intentat unui grup de persoane acuzate de activitate îndreptată împotriva poporului și statului. Comunicatul — dat publicității la încheierea procesului — relevă că in cursul procesului a fost dovedită activita'ea dușmănoasă a celor acuzați, activitate care, sub forma iredentismului, a fost îndreptată împotriva sistemului de aut.oconducere din Iugoslavia. S-a dovedit că acest grup urmărea răsturnarea ordinii constitutionale și știrbirea Integrității teritoriale a tării. Pre’entind eronat relațiile dintre naționalitățile din Iugoslavia, in scocul instigării intolerantei naționale.

membrii grupului au atacat în mod șovin relațiile sociale întemeiate pe autoconducere. rolul clasei muncitoare. atacind. în același timp, frăția și unitatea popoarelor și naționalităților. Independența R.S.F.I.. negind rezultatele obținute în dezvoltarea economică, culturală și educativă a Regiunii Autonome Kosovo, precum și toate rezultatele in dezvoltarea relațiilor de autoconducere și făurirea socialismului. in ansamblu, și totodată toate realizările in domeniul egalității în drepturi a popoarelor și naționalităților.Cei acuzați au fost condamnați la pedepse cu detențiune grea pe termene intre nouă ți trei ani.

„FRANKFURTER RUNDSCHAU"

In legătură cu preocuparea tot mat insistentă pe plan mondial pri
vind folosirea rațională 
man „FRANKFURTER 
tragem :

a energiei si materiilor prime, ziarul vest-ger- 
RUNDSCHAU" publică un articol, am care ex-

mereudezvoltăriiCa urmare a necesităților crescinde ale industriei, unor noi tehnologii, schimbărilor e- conomice structurale, penuria de materii prime nu reprezintă un fenomen ce nu putea fi prevăzut. A- ceastă penurie nu trebuie insă să se transforme in criză. Evitarea unei asemenea evoluții este posibilă atit cu ajutorul unor noi tehnologii, cit 6i prin măsuri economice adecvate, aplicate in cadru internațional.Probleme de natură mai mult tehnică. In primul rind privind materiile prime minerale, au fost dezbătute de oameni de știință și ingineri care a Discuția următoa- zăcămin- de sate-
in cadrul unei întruniri avut loc la Washington, s-a axat mai ales pe rele teme : căutarea de noi te (inclusiv prin folosirea . _ ____liți. prospectări oceanografice) ; dezvoltarea unor metode adecvate de exploatare, extragere și prelucrare ; folosirea mai economicoasă și cu mai mare randoment a materiilor prime rare : readucerea unor materii prime in circuitul economic și folosirea materialelor vechi ; producția unor Înlocuitori cu însușiri cit mai apropiate materialelor inițiale ; efectuarea unor studii științifice pentru Înfăptuirea și ieftinirea proiectelor mai sus enumerate.Spre deosebire de materiile prime agrare care se reînnoiesc, fie In decursul unui an. fie — în cazul lemnului — în decurs de decenii, „pe-

■ rioada de reînnoire" a zăcămintelor minerale se ridică la milioane și milioane de ani Aceasta înseamnă că, practic, zăcămintele naturale nu se pot reînnoi. .De aceea, o atenție deosebită trebuie acordată posibilității de folosire a materialelor uzate.în acest scop trebuie' însă elaborate metode eficiente din punct de vedere economic Potrivit lui Elliott M. Eștes, expert la „General Motors". 15—18 la sută din materialele • considerate astăzi deșeuri (metale, sticlă și hirtie) pot fi recuperate și din nou folosite. Alte 70—75 la sută pot fi folosite in producția de combustibili. Acest lucru ar fi nu numai o contribuție la rezolvarea problemei descongestionării de tot felul de resturi, ci ar constitui, de asemenea, un mijloc de atenuare a penuriei de energie. Producția de oțel din fier vechi, de pildă, necesită numai o treime din cantitatea de energie , necesară pentru topirea și prelucrarea in continuare a metalului obținut, în curind vor intra in fabricație produse Ia’ care posibilitatea recuperării anumitor componente este, in prealabil. planificată. La automobile, de pildă, metalul va fi înlocuit tot mai mult d? materiale sintetice — în loc de aproximativ 70 kg material plastic. se vor folosi in viitor pînă la 200 kg.Potrivit părerii dr. John D. Morgan Jr. de la U.S. Bureau of Mines, datorită metodelor moderne de pros-

I.
poctare se poate conta pe descoperirea unor noi și mari zăcăminte de materii prime. Pâmintul ascunde u- riase comori, despre care, deocamdată. fie că nu se știe nimic, fie că nu s-a ajuns la ele.Una din m;,rile bogății ale Pămin- tului este cărbunele. Acest combustibil fosil, ale cărui rezerve sint inepuizabile. urmează sâ fie folosit in viitor și mai intens pentru fabricarea unor produse chimice Pentru a ne da seama de perspectiva care se deschide industriei chimice bazate pe prelucrarea cărbunelui, este suficient să amintim că. potrivit unui studiu american, întocmit in 1973. 93 la sută din totalitatea combustibililor fosili se prezintă sub formă de cărbune.Oricit de bogată ar fi o țară tn resurse naturale, ea nu Doate fi astăzi • independentă de livrările de materii prime din străinătate. S.U.A.. de pildă. imoortă materii prime din 40 de țări. Peste o treime din necesitățile lor de minereu de fier și plumb, peste jumătate din nevoile de azbest, beriliu. cadmiu, nichel, zinc, peste nouă zecimi din necesitățile de aluminiu (bauxită), antimoniu, cobalt, man^an. platină, anrnnne întreaga cantitate de crom, (antal, cositor — pentru a enumera doar citeva exemple — nrovln din imnort.Această statistică nu poate docit să constituie un argument in plus în favoarea desfășurării pnei largi cooperăm internaționale, singura in stare să asigube dezvoltarea in continuare și fără crize a civilizației umane.
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ALVORAcord asupra principalelor probleme privind proclamarea independenței AngoleiALVOR 14 (Agerpres). — Reuniți la Alvor, in sudul Portugaliei, reprezentanții guvernului portughez și ai celor trei mișcări angoleze de eliberare au ajuns la un acord asupra principalelor probleme privind proclamarea independenței Angolei — a anunțat, luni noapte’a, un purtător de cuvint al conferinței. în legătură cu aceasta, el a precizat că. în prezent, conferința se află jn etapa finală, cea a formulării acordului definitiv care trebuie să prevadă eliberarea Angolei, una dintre ultimele colonii portugheze din Africa.în cadrul unei conferințe de presă, Hendrik Vaal Neto, purtătorul de
ORIENTUL APROPIAT

® ACȚIUNI MILITARE ISRAELIENE PE TERITORIUL LIBANEZ 
© CONVORBIRI EGIPTEANO-ETIOBIENE @ TURNEUL REGELUI 
ARABIEI SAUDITE © DECLARAȚIA PREMIERULUI IRANIANBEIRUT 14 — Corespondentul nostru transmite : în cursul zilei de 13 ianuarie au continuat bombardamentele israeliene de artilerie împotriva Arkoubului și a altor localități libaneze de la frontieră. Au fost distruse sau avariate 25 de case și s-au înregistrat răniți. Artileria libaneză și u- nitățile rezistenței palestinene au ripostat. deschizind focul împotriva pozițiilor de artilerie israeliene. O unitate israeliană motorizată a pătruns în satul libanez Halta, la 1,5 km de frontieră, și a dinamitat trei case.într-un mesaj transmis președintelui Libanului, Suleiman Frangieh, șeful statului egiptean. Anwar El Sadat, a exprimat hotărirea țării sale de a oferi tot sprijinul Libanului in actuala etapă.CAIRO 14 (Agerpres). — Consiliul militar etiopian este dornic să întărească relațiile cu statele arabe și, în special, cu Egiptul, a declarat Michael Imru, ministrul informațiilor al Etiopiei, in cursul unei întrevederi cu Ismail Fahmy, ministrul egiptean al afacerilor externe. „Țara mea — ' a subliniat ministrul etiopian — sprijină drepturile legitime ale poporului

Convorbirile intercomunitare 
de la NicosiaNICOSIA 14 (Agerpres). — Liderii comunităților greacă și turcă din Cipru, Glafkos Clerides și, respectiv, Rauf Denktaș, au avut, marți, o primă întrevedere din cadrul noii faze a convorbirilor intercomunitare consacrate reglementării politice a problemei cipriote.Luis Weckman Munoz — reprezentant personal al secretarului general al O.N.U. în Cipru —. care a participat la întrevedere, a apreciat „spiritul de cooperare și înțelepciunea care au făcut posibilă deschiderea noii faze a convorbirilor". El și-a exprimat „satisfacția deosebită față de dorința autentică a ambelor părți de a acționa în direcția găsirii

ATENA

O lege care incriminează fostul regimATENA 14 (Agerpres). — Parlamentul Greciei a adoptat, luni seara, în unanimitate, un proiect de lege prezentat de, guvernul Caramanlis, care definește acțiunea din 21 aprilie 1967, prin care militarii au venit la putere, drept „o lovitură de stat care a urmărit uzurparea puterii și a drepturilor suverane ale poporului" —- relatează agențiile de presă. In. consecință — arată documentul — „dis-
Cronica legăturilor de prietenie și strînsă colaborare dintre România și Republica Democrată Germană s-a îmbogățit, în aceste zile, cu o nouă și remarcabilă pagină. Expresie a bunelor relații statornicite între cele două partide, țări și popoare, vizita oficială întreprinsă în țara noastră de președintele Consiliului de Miniștri al R.D.G., Horst Sin- dermann, la invitația primului ministru al guvernului român, Manea Mănescu, constituie un eveniment de însemnătate majoră pe linia materializării voinței comune de a stimula cursul mereu ascendent al raporturilor de prietenie și conlucrare intre statele noastre socialiste.După cum este bine cunoscut, țara noastră, poporul român și-au manifestat statornic sprijinul față de lupta pentru construirea orîn- duirii noi, socialiste, în țara prietenă, au acțiopat cu o neabătută fermitate pentru recunoașterea, pe baza dreptului internațional, a Republicii Democrate Germane de către toate statele, văzînd în acestea o contribuție însemnată la cauza progresului și păcii în Europa, in întreaga lume. Realizările remarcabile dobindite de oamenii muncii din R.D.G., sub conducerea Partidului Socialist Unit, in făurirea socialismului sînt urmărite cu viu interes și largă satisfacție de oamenii muncii din țara noastră. Și ne bucură să constatăm că, întemeiate pe comunitatea de orînduire socială, a țelurilor și aspirațiilor fundamentale, raporturile de colaborare între cele două țări se dezvoltă rodnic, pe cele mai diverse planuri — politic, economic, tehnico-științific. cultural — ' Tratatul de prietenie, colaborare și asistentă mutuală oferind cadrul propice extinderii lor neîntrerupte.Factorul hotărîtor al amplificării și adîncirii relațiilor dintre cele două state îl constituie legăturile de solidaritate și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, o deosebită importanță avînd contactele și în- tîlnirile între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ericp Honecker, care, de fiecare dată, au deschis noi și largi perspective pentru întărirea continuă a prieteniei frățești dintre partidele, țările și popoarele noastre.Desfășurată sub auspicii atît de 

cuvint al Frontului de Eliberare Națională a Angolei (F.N.L.A.), a arătat că punctele de acord la care s-a ajuns se referă la constituirea viitorului guvern al Angolei și distribuirea portofoliilor, Ia statutul celor trei armate de eliberare aparținind mișcărilor reprezentate Ia Co’ni'erința de la Alvor, precum și la situația celor aproximativ 400 000 de coloniști portughezi aflați in Angola.Purtătorul de cuvint al F.N.L.A. a menționat, de asemenea, că au mai rămas de soluționat doar o serie de detalii privind redactarea textului acordului final, care urmează să fie anunțat în curind,...

palestinean și insistă asupra necesității retragerii trupelor israeliene din toate teritoriile arabe ocupate in iunie 1967". El a arătat că guvernul militar etiopian a invitat o delegație a > Organizației pentru Eliberarea Palestinei pentru inițierea unui dialog la Addis Abeba.Cu prilejul vizitei sale la Cairo, ministrul etiopian a fost primit de președintele Egiptului, Anwar El Sadat, care i-a remis un mesaj a- dresat Consiliului militar al Etiopiei.DAMASC 14 (Agerpres). — Regele Feisal al Arabiei Saudite a sosit, marți, la Damasc. într-o vizită oficială de patru zile. El a fost primit la aeroport de președintele Siriei. Hafez Al Assad. Aceasta reprezintă prima etapă a unui turneu pe care îl întreprinde regele Feisal în cîteva state din zonă.ROMA 14 (Agerpres). — Intr-un interviu acordat cotidianului italian „Corriere della Sera", primul ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveyda, a declarat : „Considerăm că trebuie redate arabilor toate teritoriile ocupate în 1967".

unei soluții juste și durabile problemei cipriote".In mesajul adresat acestei întrevederi, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, „salută cu căldură începutul negocierilor politice asupra conținutului problemei cipriote, care reprezintă exprimarea dorinței reprezentanților celor două comunități de a ajunge la o reglementare rapidă a problemelor politice și umanitare nerezolvate încă".Reprezentanții celor două comunități au convenit să se întilnească de două ori pe săptămînă, lunea și vinerea. Următoarea reuniune va fi consacrată analizării situației porturilor și aeroportului internațional din Nicosia.

pozițiunile cabinetelor care au urmat acestei acțiuni, pînă la 23 iulie 1974, cînd a fost reinstaurată puterea civilă. vor fi declarate nule și neavenite".Proiectul adoptat de parlamentul Greciei autorizează, totodată, urmărirea în justiție a aproximativ 200 de foste oficialități guvernamentale sau de colaboratori ai regimului militar.
favorabile, vizita premierului R.D.G. și-a vădit din plin caracterul constructiv, deosebit de rodnic pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre țările noastre.Momentul culminant al vizitei l-a' constituit primirea oaspetelui de către secretarul general al P.C.R., președintele Republicii Socialiste România, tovarășul .Nicolae Ceaușescu, cu acest prilej fiind subliniată însemnătatea dezvoltării cooperării fructuoa

Se dezvoltă amplu și rodnic 
relațiile de colaborare 

dintre Hominia și R. 0. Germană
se, multilaterale dintre țările noastre pentru cauza socialismului. Salu- tînd rezultatele prin care se concretizează vizita, tovarăș1 il Nicolae Ceaușescu sublinia : „Consider că'în- țelegerile la care au ajuns delegațiile noastre, cu privire la colaborarea viitoare, deschid perspective bune pentru următorii ani. Fără îndoială că această colaborare corespunde pe deplin intereselor popoarelor noastre, dar ea se înscrie, totodată, in cadrul colaborării generale dintre țările socialiste". La rindul său, re- ferindu-se la relațiile dintre cele două țări, primul ministru Horst Sindermann arăta : „Noi am făcut dovada, în contactele noastre strîn- se, personale, că se pot obține rezultate bune în domeniul colaborării, în cadrul vizitei am putut constata evoluția impetuoasă a țării dum-

NAȚIUNILE UNITE

Deschiderea lucrărilorECOSOC
Unite au sesiunii Social Timp de

NAȚIUNILE UNITE 14. (Agerpres). Lâ sediul din New York ăl Organizației Națiunilor luni, lucrările Economic și (ECOSOC). — participants la sesiune vor examina programul și ordinea de' desfășurare a activităților ECOSOC în anul 1975.Deschizînd lucrările sesiunii, secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a subliniat că în fața

început. Consiliului al O.N.U. patru zile.
ECOSOC stau sarcini importante pe linia transpunerii în viață a hotă- rîrilor O.N.U. vizînd extinderea cooperării internaționale și crearea unei noi ordini, mai echitabile, în relațiile economice internaționale.

DIFICULTĂȚILE ECONOMIEI AMERICANE
evocate înîr-un discurs radiotelevizat

• al președintelui S.U.A.WASHINGTON 14 (Agerpres). — în discursul radiotelevizat rostit luni seara la Casa Albă, președintele Gerald Ford a evocat principalele aspecte ale situației economiei americane, precum și propunerile pentru ameliorarea ei, incluse în mesajul a- supra stării uniunii, pe. care îl va prezenta, miercuri. Congresului. El a anunțat, astfel, că va solicita forului legislativ suprem aprobarea unei reduceri totale de 16 miliarde de dolari a impozitelor federale.„Sîntem în dificultate, dar nu ne aflăm, totuși, in pragul unei crize e- conomice asemănătoare celei din anii ’30. Primul fenomen pe care trebuie să-1 combatem in prezent nu mai este inflația, ci recesiunea", a apreciat șeful executivului american.O altă măsură anunțată de Ford este majorarea treptată, în următoarele trei luni, de la unu la trei dolari per baril, a impozitului asupra imnorturilor de petrol. Această inițiativă — prima dintr-un program mai amplu de dispozițiuni fiscale urmărind reducerea consumului de e- nergie — poate fi aplicată de președinte, în baza orerogativelor sale speciale, chiar și fără aprobarea Congresului.„Acest program va cere sacrificii, dar, dacă vom depune eforturi cu toții, vom ajunge Ia reducerea cu un milion de barili pe zi a importurilor noastre de petrol, pînă la sfîrșitul anului în curs, și cu două milioane
Probleme controversate 

în dezbaterea Congresului S.U.A.WASHINGTON 14 (Agerpres). — La Washington au început, marți, lucrările celei de-a 94-a legislaturi a Congresului S.U.A. După rezolvarea unor probleme procedurale — con- stînd, în principal, din depunerea jurămîntului de către noii membri aleși la 5 noiembrie 1974 — cele două camere vor trece Ia abordarea chestiunilor majore, în primul rînd a măsurilor avansate pentru combaterea dificilei situații economice cu care sînt confruntate Statele Unite. în atenția congresmenilor se află programul administrației, care, prefigurat în alocuțiunea radiotelevizată rostită de Gerald Ford, luni, va ocupa cea mai mare parte a mesajului cu privire la Starea Uniunii, precum și propunerile detaliate avansate de Partidul Democrat, ai cărui reprezentanți dețin majoritatea în ambele camere. Mesajul prezidențial va fi prezentat, după cum s-a anunțat, miercuri, la ora 18,00 GMT, în cadrul unei ședințe comune a Senatului și Camerei Reprezentanților.Printre problemele controversate care vor genera, se apreciază, dezbateri aprinse în zilele următoare se află, de asemenea, propunerea sporirii ajutorului militar acordat de S.U.A. regimurilor militare de ■ la Saigon și Pnom Penh.
neavoastră — nu numai prin prisma dalelor, ci am putut să vedem toate acestea și cu ochii noștri".Intr-adevăr, vizita oaspetelui, convorbirile purtate de cei doi prim- miniștri, consemnînd cu satisfacție înfăptuirile de pînă acum — este semnificativ, de pildă, că R.D Germană ocupă locul al doilea, după U.R.S.S., în comerțul exterior al României cu țările socialiste — s-au 

încheiat cu un bilanț bogat, materializat intr-o serie de protocoale și programe de măsuri de mare însemnătate pentru intensificarea relațiilor de colaborare multilaterală dintre țările noastre. îndeosebi se impun atenției Înțelegerile privind folosirea mai eficientă a noilor posibilități create de potențialul economic și tehnico-științific, ca și de programele de dezvoltare în perspectivă a economiilor naționale ale celor două țări, pentru adincirea și extinderea cooperării și specializării in ramuri de virf ale industriei, ceea ce va constitui o contribuție reciprocă însemnată la progresul țărilor noastre socialiste. . Cu prilejul convorbirilor s-a subliniat, de asemenea, hotărîrea ambelor țări de a intensifica schimbul de valori spirituale, de a dezvolta și diversifica colaborarea în do-

Au fost alese organele de conducere ale Consiliului ECOSOC. în funcția de președinte al ECOSOC pe anul 1975 a fost ales reprezentantul permanent al Pakistanului la O.N.U., Iqbal A. Akhund. Ca vicepreședinți ai consiliului au fost aleși reprezentanții Belgiei, Cehoslovaciei, Jamaicăi și Coastei de Fildeș.în discursul rostit în fața partici- panților la sesiune, noul președinte al ECOSOC a atras atentia asupra sarcinilor importante ce revin O.N.U. in promovarea cooperării internaționale în vederea combaterii fenomenelor inflaționiste, a șomajului, recesiunii economice, sărăciei și foametei care afectează diferite regiuni ale planetei.

de barili, înainte de sfîrșitul anului 1977".„Trebuie să desfășurăm o campanie simultană pe trei fronturi — împotriva recesiunii, inflației și a dependenței energetice de sursele externe" ■ — a subliniat președintele. Mențio- nînd că noul său program economic este foarte diferit de cel propus în luna septembrie anul trecut, el a declarat : „Situația s-a schimbat... O reducere a impozitelor în scopul impulsionării economiei va însemna, temporar, un deficit mai mare al bugetului federal. Dar. dacă economia noastră nu își va reveni rapid, veniturile fiscale federale se vor reduce atit de mult, incit deficitele viitoare vor fi și mai mari". Gerald Ford a subliniat, totodată, că va insista asupra limitării la 5 la sută a creșterii tuturor cheltuielilor federale în acest an, cu excepția programelor energetice. și la același procent — a creșterii costului vieții.în încheierea discursului, președintele a făcut apel la Congres să se pronunțe cu promptitudine asupra propunerilor sale.

agențiile de presa transmit:
Ambasadorul României 

în Uniunea Sovietică, Gheor- ghe Badrus, a fost primit de N. K. Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al Planificării al Uniunii Sovietice, cu care a avut o convorbire desfășurată într-o atmosferă prietenească.
Edward Gierelc, p«m-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., va face, la 17 ianuarie, în drum spre patrie după vizita efectuată in Cuba, o vizită la Lisabona, la invitația președintelui Costa Gomes, anunță agenția P.A.P.
Relațiile bulgaro-grecești. Agenția B.T.A. transmite că M.A.E. al R. P. Bulgaria a fost încunoștin- țat de Ambasada greacă de la Sofia că primul ministru al Greciei, Constantin Caramanlis, a acceptat invitația lui Todor Jivkov, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, de a face o vizită oficială în această țară.
0 reuniune a țărilor ex

portatoare de tier?I_a deschis lucrările în capitala Indiei. Participă reprezentanți ai unsprezece state ale lumii : Australia, Algeria, Brazilia, Canada, Chile, India, Liberia, Fili- pine, Peru, Suedia și Venezuela. Se așteaptă ca reuniunea de la Delhi să elaboreze elementele de bază ale unei viitoare cooperări a țărilor respective pe piața mondială a fierului.
meniile științei, culturii. învătămîn- tului și turismului.Jalonînd căile și modalitățile concrete de extindere pe viitor a colaborării reciproce, convorbirile de la București au oferit, totodată, prilejul unui tur de orizont asupra principalelor probleme ale actualității internaționale. In acest cadru, a fost evidențiată contribuția importantă a țărilor socialiste, a tuturor forțelor iubitoare de pace la întărirea pro-

cesului de destindere, la însănătoșirea climatului internațional, la asigurarea securității și colaborării statelor, pe baza respectării principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, nerecurge- rii la forță și la amenințarea cu forța, ca temelie a făuririi unei lumi mai bune și mai drepte. în același timp, nu se poate omite că acest proces, se află încă la început, cpea ce impune mobilizarea tuturor forțelor sociale înaintate ale contemporaneității, impulsionarea luptei tuturor popoarelor, pentru ca el să capete un caracter ireversibil, Tocmai de aceea, prezintă o deosebită însemnătate reafirmarea hotărîrii celor două țări și popoare de a-și aduce contribuția și pe mai departe la continuarea și consolidarea cursului nou in viața internațională.

Primul ministru al Cubei despre evoluția 
relațiilor intre țările latino-americaneHAVANA 14 (Agerpres). — într-un interviu acordat unui grup de ziariști mexicani, primul ministru Fidel Castro Ruz a subliniat solidaritatea manifestată de unele țări latino-americane față de Cuba — pe parcursul blocadei economice ce a fost instituită împotriva acesteia de Organizația Statelor Americane — și a arătat că, în prezent, tot mai multe state de la sud de Rio Grande și-au exprimat hotărîrea de a relua relațiile diplomatice, economice și comerciale cu autoritățile de la Havana.în legătură cu principalele caracteristici ale actualului context continental. premierul cubanez a spus că pot fi remarcate o accentuare a spiritului de independență manifestat de statele latino-americane. atît pe plan

POZIȚIA U. C. I. IN LEGĂTURĂ CU UNELE PROBLEME 
ALE MIȘCĂRII MUNCITOREȘTI INTERNAțlONALEBELGRAD 14 — Corespondentul AgerprSs transmite : Luînd cuvîn- tul la ședința de informare politică ținută la C.C. al U.C. din Muntenegru, Aleksandar Grlicikov, secretar în Comitetul Executiv al Prezidiului C C. al U.C.I., a vorbit despre problemele actuale politice și ideologice din mișcarea muncitorească internațională. El a relevat că Uniunea Comuniștilor a depus permanent și depune eforturi in vederea stabilirii unor relații bune și dezvoltării colaborării cu toate partidele comuniste, muncitorești, socialiste și social-democrate, cu mișcările progresiste și de eliberare națională din lume pe baza principiilor deplinei egalități în drepturi, respectului reciproc, încrederii și neamestecului în treburile interne ale altora. El consideră că deosebirile de concepții și interpretări ale evenimentelor nu trebuie să fie un obstacol în dezvoltarea relațiilor și a colaborării. *Cu partidele din țările socialiste — a declarat vorbitorul — U.C.I. a militat, ca întotdeauna, pentru ca
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Convorbiri sovieto-aus- 
traiiono La ^oscova au început, la 14 ianuarie, convorbirile între Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Gough Whitlam, primul ministru al Australiei. Ele se referă Ia perspectivele dezvoltării relațiilor sovieto-aus- traliene. Părțile au efectuat, de asemenea, un schimb de păreri asupra unor probleme Internaționale de interes reciproc.

Autoritățile chiliene RU refuzat să acorde viza de intrare în tară unei delegații a Uniunii Interparlamentare, care intenționa să viziteze Chile pentru a avea întrevederi* cu senatorii și deputății aflați în închisoare — anunță un comunicat dat publicității la Geneva. Potrivit informațiilor furnizate de Uniunea Interparlamentară, un număr de șase senatori și 12 deputat! se mai află. în prezent, în stare de arest, în Chile. Alți doi membri ai parlamentului au fost executați, iar aproximativ 40 au emigrat.
La Tokio s-a deschis o expo

ziție de pictură in ulei a tine
rilor Atsutaka Nagase și Maria 
Barbu-Nagase — absolvenți ai 
Institutului de artă plastică 
„Nicolae Grigorescu" din Bucu
rești. Expoziția a fost organiza
tă de galeriile „Yamato" in co
laborare cu Asociația de priete
nie Japonia—România.

Ca țări socialiste europene, atît România cit și R.D. Germană sînt deosebit de interesate în statornicirea pe continentul nostru a unor relații de bună vecinătate și colaborare, în transformarea Europei într-o zonă din care războaiele să fie excluse pentru totdeauna. în acest context, subliniind rezultatele pozitive dobindite pînă acum in procesul de normalizare a situației pe continent, convorbirile din capitala României au subliniat imperativul de a se intensifica eforturile in vederea încheierii cu succes, cit mai curind posibil, la nivelul cel mai înalt, a Conferinței pentru securitate și colaborare în Europa.Un șir de alte aspecte de arzătoare însemnătate ale situației internaționale, ca soluționarea problemei Ciprului, în condițiile menținerii independenței, suveranității și integrității teritoriale a acestei țări, stabilirea unei păci juste și durabile în Orientul Apropiat, respectarea strictă a Acordurilor de la Paris in problema vietnameză, sprijinirea luptei popoarelor care se mai află încă sub jugul imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru afirmarea năzuințelor lor de libertate și independență națională, de progres economic și social, încetarea cursei înarmărilor, înfăptuirea dezarmării generale și totale și, în primul rînd, a celei nucleare — toate au fost abordate în spiritul voinței de a contribui la rezolvări in conformitate cu cerințele vitale ale popoarelor, ale consolidării păcii generale și dezvoltării colaborării intre toate țările și popoarele.Salutind cu satisfacție rezultatele vizitei premierului R.D.G., care marchează un eveniment important în evoluția relațiilor bilaterale, poporul. român nutrește convingerea fermă că dezvoltarea în continuare a conlucrării dintre statele noastre este în folosul ambelor popoare, constituind, în același timp, o contribuție însemnată la întărirea unității țărilor socialiste, la afirmarea ideilor socialismului în lume, la consolidarea păcii și intensificarea colaborării in- ternaționale-
Al. CÂMPEANU 

politic, cît și economic, o conturare a tendințelor de promovare a unei politici de sine stătătoare, a conștiinței lor naționale, ca și multiplicarea e- forturilor comune în sensul unei politici antiimperialiste și de căutare a unor noi forme de colaborare la nivel inter-latino-american. Analizînd situația mondială de ultimă oră. Fidel Castro a relevat că țările capitaliste, și îndeosebi Statele Unite, sînt confruntate cu problemele grave ale inflației și recesiunii economice, fenomen ce se răsfrînge, într-o măsură mai mică sau mai mare, asupra întregii comunități internaționale. „Indiscutabil — a subliniat el — statele socialiste au condiții mult mai favorabile pentru a înfrunta vicisitudinile acestei crize economice mondiale".

aceste relații să se întemeieze și să se dezvolte pe principiile egalității în drepturi, respectului reciproc, înțelegerii, sincerității și neamestecului în treburile interne. El a arătat că relațiile Iugoslaviei cu țările socialiste pe linie de partid, de stat, economică și pe alte planuri se dezvoltă favorabil, ceea ce oferă posibilități pentru dezvoltarea lor continuă.„în dezvoltarea acestor relații — 
a declarat Grlicikov — am avut și avem in vedere faptul că există deosebiri de concepții în unele probleme strategice de importanță politică și ideologică. în toate aceste probleme, a arătat el, am avut un dialog deschis cu toate partidele comuniste, cu conducerile lor cu prilejul diferitelor. întruniri. Deosebirile nu au fost relevate cu intenția de a deschide o prioritate în problemele care asigură o linie ascendentă in relațiile reciproce ; aceasta constituie o p.remisă ca concepțiile diferite să fie respectate și, pe a- ceastă bază, să se făurească relațiile reciproce pe principiul «unitate în diversitate»".
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Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Chineze, Ci3° Kuan-hua, l-a primit pe Franz-Jo- sef Strauss, președintele Partidului Uniunea Creștin-Socială din R.F. Germania, cu care a avut o convorbire sinceră, prietenească — relatează agenția China Nouă,

1 Autoritățile britanica slnt dispuse să angajeze un dialog cu aripile „provizorie" și „oficială" ale Armatei Republicane Irlandeze (I.R.A.) — a anunțat, marți, în Camera Comunelor, Merlyn Rees, ministrul de stat britanic pentru Irlanda de Nord.
Tratativele S.A.L.T.înțelegerii intervenite între delegațiile U.R.S.S. și S.U.A., tratativele privind limitarea armamentelor strategice vor fi reluate la Geneva, la 31 ianuarie — anunță agenția T.A.S.S.
Un avion de tipul „SR-71", aparținind forțelor aeriene ale S.U.A., a violat spațiul aerian al R. D. Vietnam, efectuind zboruri de recunoaștere asupra Hanoiului și a altor localități din R.D.V. — anunță agenția V.N.A. Ministerul Afacerilor Externe al R. D. Vietnam a publicat o notă de protest în legătură cu a- ceastă încălcare a suveranității naționale.
Ca urmare a secetei. Pre_ ședințele Somaliei, Mohamed Siad Barre, a declarat că, in urma agravării secetei, numărul refugiaților se ridică la 137 000 și că ar putea atinge 700 000 în cursul lunilor Viitoare, dacă seceta se va menține.

Pod aerian american in 
sprijinul trupelor lonnolisteBANGKOK 14 (Agerpres). — Intre bazele militare ale S.U.A. din Tailanda si garnizoana lonnolistă din Pnom Penh a fost stabilit un pod aerian cu ajutorul căruia uriașele a- vioane americane de transport „C 130“ transportă zilnic zece încărcături de muniții, arme și alte materiale necesare armatei lonnoliste. Purtătorul de cuvint militar american care a făcut aceste dezvăluiri la Bangkok a precizat că la cererea Iui Lon Noi podul aerian american transportă, săptămînal, între 300 și 1 200 tone de materiale. Această măsură a fost luată de autoritățile militare americane datorită blocării căilor de transport către capitala cambodgiană de către forțele patriotice.

- f
C. E. E.; întrunirea

miniștrilor agriculturiiBRUXELLES 14 (Agerpres). — Referindu-se la întilnireș care are loc la Bruxelles. între miniștrii agriculturii din țările C.E.E.. consacrată fixării prețurilor comune la produsele agricole pentru catnpania 1975—1976, agenția France Presse relevă că dezbaterile sînt mai complicate in ce privește sectorul cărnii de vită.R.F.G., Olanda și Belgia au cerut redeschiderea treptată a frontierelor comunitare pentru importurile de carne din terțe țări. în intervenția sa. Pierre Lardinois. membru al Comisiei C.E.E., a declarat insă că, pentru moment, nu poate fi preconizată anularea restricțiilor impuse importurilor de carne din afara comunității.

DE PRETUTINDENI
• O NOUĂ IPOTEZĂ 

DESPRE METEORITUL 
TUNGUS. ln cadrul unei conferințe internaționale — care a avut loc la Moscova — academicianul sovietic Gheorghi Petrov a prezentat o nouă ipoteză despre meteoritul Tungus, care a căzut. în 1908, în taigaua siberiana. El a declarat că densitatea meteoritului era de zece ori mai mică decît cea a apel, în căderea sa spre Pămint, in straturile dense ale atmosferei, la înălțimea de cîțiva kilometri, resturile meteoritului, cu un diametru de peste o sută de metri, și vaporii împinși înaintea sa au provocat o explozie a cărei puternică undă de șoc a doborît arborii taigalei pe o suprafață de aproximativ 40 kmp.

• ÎNTÎLNIREA N-A 
MAI AVUT LOC. Un anu‘ me Antonio de Roșa s-a insta"_ lat, în urmă cu o lună, intr-un luxos hotel din Cagliari, povestind celor dispuși să-1 creadă că se află în contact permanent prin radio cu planeta Venus. El ar fi reușit să dobîn- dească amănunte foarte concrete despre presupușii locuitori ai celeilalte planete : înălțimea — peste doi metri, blonzi, părul lung, foarte frumoși. Pă- mintenii curioși erau invitați să se întilnească la 15 ianuarie cu „un detașament de venu- sietni", care urma să debarce pe insulă. în.trucît asemenea „cercetări și lucrări" se fac evident cu sacrificii materiale, Antonio de Rosa nu se sfia să solicite, în dreapta și-n stingă, bani, exploatînd naivitatea celor creduli. în preajma „zilei memorabile", magul improvizat a fost însă arestat de poliție, tocmai cînd se pregătea nu să se întilnească cu venusienii, ci să spele putina cu sumele colectate.

• DISPOZITIV AUTO
DISTRUGEM PENTRU 
„SKYLAB". întț-unul din viitorii cinci ani, N.A.S.A. prevede trimiterea unui echipaj de astronauți spre stația spațială „Skylab" în vederea instalării la bordul acesteia a unui dispozitiv • autodistructiv. Se caută să se evite astfel o situație periculoasă asemănătoare cu cea datorată intrării in atmosfera Pămîntului, în cursul zilei de sîmbătâ, a treptei „S-2" a rachetei „Saturn-5“1 care, în luna mai 1973, a servit la lansarea stației spațiale „Skylab". Din fericire, cea mai mare parte a treptei „S-2“ —cîntărind 38 de tone — s-a dezagregat, resturile sale pră- bușindu-se în ocean la circa1 600 km vest de Gibraltar..JSkylab", care cîntărește 72 de tone, evoluează, în prezent, pe o orbită în jurul Pămîntului, la o altitudine de peste 320 km. Ea urmează să pătrundă în atmosfera Pămîntului în jurul anului 1981.

• MAI PUTIN, DAR 
MAI BUN. Cantitatea de vin utilizată pentru producerea coniacului va fi, în acest an, în Franța, cu 30 la sută mai mică decit cea de anul trecut. Specialiștii sînt însă unanimi de a- cord în privința aprecierii calității — aceasta va fi excelentă.

• MINIATURIZARE. Lajos Ehmann din Mohacs (R. P. Ungară) este neîntrecut în scrierea unor texte miniaturizate atît de mult că pot fi măsurate numai în microni. Primul său record : 26 196 litere pe o carte poștală ; cel mai recent : 56 000. Pe un inel de căsătorie a gravat o scrisoare de dragoste cu un text cuprinzind2 000 majuscule. Este de-a dreptul surprinzător faptul că și astăzi, la 66 de ani.jLajos iși realizează operele fără lupă sau ochelari. S-a constatat că printr-un bizar fenomen optic el vede literele mărite de 10 ori 1
• SIR CHAPLIN. Sosit în capitala Angliei pentru un popas de trei luni, Charlie Chaplin n-a rezistat tentației de a vizita cartierul Kensington, din sudul Londrei, unde s-a născut cu ’ 85 de ani în urmă. La 5 februarie, „Chariot" va primi la Buckingham titlul de sir, atribuit de regina Elisa- beta.
'• MARSUPIAL NECU

NOSCUT. Ziarul „Times" a publicat fotografia unui animal mic, asemănător cu șoarecele, care ar fi, în realitate, un marsupial dintr-o specie necunoscută pînă in prezent. Animalul a fost capturat, în urmă cu un an, în rezervația Billiatt, situată la circa 150 km. est de Adelaide (Australia). El a făcut obiectul unor cercetări minuțioase la Institutul de științe medicale și veterinare din Adelaide. Micul animal își alăptează puii — pe care îi poartă, la fel ca și cangurul, într-un „buzunar", situat in zona abdomenului. Animalul are o lungime de 10 cm și, cu toate că se a- seamănă cu marsupialele, el nu prezintă dentiția tipică rozătoarelor, hrănindu-se cu insectele pe care le vineagă în timpul nopții. Specialiștii continuă cercetările, pentru a putea plasa animalul într-una din categoriile zoologice și pentru a-i acorda un nume latin definitiv.
• DELICATESE. de- molarea unui vechi birt din a- propierea Stockholmului s-a găsit o carte de bucate din anul 1802, cuprinzind, între altele, 34 de mincăruri pe bază de vînat sau came de pasăre. Ca delicatese deosebite erau oferite friptură de lebădă' și bufniță la frigare.
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