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TOTUL PENTRU CREȘTEREA 
PRODUCTIVITĂȚII MUNCII!„O deosebită atenție trebuie acordată întăririi disciplinei în muncă, respectării riguroase a regulamentelor de ordine interioară, asigurării eondițiilor ca fiecare lucrător să folosească în mod eficient întregul timp de lucru'66

NICOLAE CEAUȘESCU

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE V. E. DlMȘlȚ,

vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U. R.S. S.

Planul pe anul 1975 acordă o atenție deosebită factorilor calitativi, de eficiență, ai dezvoltării economice, în cadrul cărora creșterea productivității muncii ocupă un loc primordial. Ritmurile prevăzute sint dintre cele mai înalte din ultimii ani : în industria republicană, productivitatea muncii urmează să crească cu 10,3 la sută, iar în acti-- vitatea de construcții-montaj — cu 8,9 la sută. Ce importanță hotărî- toare are îndeplinirea sarcinilor in acest domeniu în fiecare unitate, în fiecare ramură se desprinde cu claritate din următorul calcul : sporirea cu 1 la sută a productivității muncii echivalează cu o producție industrială de 5,1 miliarde lei Ia nivelul acestui an, adică tot atit cit ar realiza intr-un an întreg peste 21 000 de muncitori. Corelind aceste calcule cu nivelul planificat de creștere a productivității este: limpede că prin sporirea într-un.ritm rapid, a forței "productive a muncii se asigură un înalt dinamism economic, resurse sporite pentru amplificarea avuției societății noastre, pentru ridicarea continuă a nivelului de trai. Iată de ce fiecare om al muncii este direct și profund interesat să obțină, zi de zi, o productivitate superioară.Tocmai pornind de Ia înțelegerea clară că sporirea productivității muncii este o pirghțe esențială pentru a obține în acest an noi și importante succese in realizarea cinci- - naiului înainte de tbrmen, în accelerarea progresului economic și social al tării, colectivele fruntașe care cheamă la întrecere și-au propus — ca un obiectiv, principal,— depășirea planului Ia acest indicator cu un a- numit procent, cu o valoare sau cu 
o producție bine precizate.Sporirea , productivității muncii este un factor intensiv al dezvoltării producției materiale. Cum se măsoară,’ se știe : fie prin cantitatea de produse realizate într-o unitate d.e timp — oră, schimb, zi de lucru — fie prin cantitatea de timp

consumată pentru obținerea unui produs. Deci, prima dintre condiții pentru sporirea forței productive a muncii constă în comprimarea timpului, în folosirea intensivă. Ia parametrii optimi și fără întreruperi accidentale a mașinilor și utilajelor. Ce ■ presupune aceasta T Pornirea mașinii sau instalației la ora fixată în programul de funcționare și peste tot 'unde este posibil preluarea lor din mers, conco-

pe alocuri, in unele întreprinderi, ei tolerează încă neajunsurile. Organizațiile de partid, comitetele de sindicat și U.T.C. pun afișe în secțiile întreprinderilor, pe șantiere, care demonstrează importanța minutului, dar nu însoțesc pretutindeni această activitate agitatorică binevenită cu măsuri concrete de control asupra stării disciplinare din secții, cu acțiuni pentru combaterea risipei de timp, a absențelor
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de a acționa concret și practic pentru ca randamentul de azi să fie mîine depășit, pentru a nu se limita la un anumit rezultat, chiar dacă acesta, la un moment dat, este un „record".Evident, pentru realizarea unei productivități superioare în fiecare întreprindere, cerințe deosebite se pun și in fața omului de la mașină, a muncitorului. In acest context, normele de muncă — bine fundamentate — trebuie riguros îndeplinite de fiecare. Toți au datoria să se ridice la nivelul fruntașilor, să tindă spre realizările „de vîrf“. Aceasta este posibil prin ridicarea continuă a calificării tehnico-profesionale, precum și a pregătirii politice. O calificare mun- spor care . îi dă mai

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Rorhânia, a primit la 15 ianuarie pe V.ÎS. Dîmșîț, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de stat pentru aprovizionarea tehnico- materială, care face o vizită in țara noastră.La primire au participat tovarășii Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, și Maxim Berghianu, ministrul aprovizionării tehnico-ma- teriale și controlului gospodăririi fondurilor fixe.A luat parte V.I. Drozdenko, ambasadorul Uniunii Sovietice la București. >'Tovarășul V.E. Dîmșîț a transmis tovarășului Nicolae Ceaușescu, din partea conducerii P.C.U.S., a tovarășului L.I. Brejnev, un salut cordial și cele mai bune urări.

Oaspetele a adresat calde mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru întrevederea acordată, pentru posibilitatea oferită de a cunoaște direct, realizările poporului român, a formulat cuvinte de înaltă apreciere la adresa succeselor obținute în opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se . transmită din partea sa și a conducerii partidului nostru un salut călduros conducerii P.C.U.S., tovarășului L. I. Brejnev.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că vizita efectuată în țara noastră de tovarășul V'.E. Dîmșîț,' convorbirile purtate la București vor contribui Ia obținerea unor noi rezultate pe linia amplificării relațiilor dintre cele două țări.în cursul convorbirii care a avut loc au fost discutate unele proble

me ale dezvoltării pe multiple planuri a" colaborării economice româ- no-sovietice, reafirmîndu-se dorința comună de a extinde si întări aceste relații, de a folosi în acest scop noi forme și modalități reciproc avantajoase de cooperare in producție, de sporire generală a volumului schimburilor economice dintre cele două țări vecine și prietene.S-a subliniat cu satisfacție că promovarea acestor raporturi de conlucrare strînsă se înscrie în spiritul bunelor relații de prietenie și colaborare statornicite între P.C.R. și P.C.U.S., intre România și Uniunea Sovietică. între popoarele român și sovietic, este în interesul construcției socialismului și comunismului in cele două țări.întrevederea, s-a desfășurat intr-O' atmosferă caldă, tovărășească.

mitent cu munca bine organizată și bine condusă din primele minute și • ore ale fiecărui schimb de lucru. De fapt, în majoritatea întreprin-tru a oDțme in acest an noi și im- „ ■ , „ . 1pianului la anumite produse, ă- vansurile pe o serie de șantiere. Iată însă că în alte unități, tocmai din primele ore ale unei zile de muncă se pierde timpul. Cum? Prin întirzieri de la program, ritm scăzut al producției, defecțiuni in aprovizionarea cu materiale și în organizarea locului de muncă. Or, timpul pierdut nu se mai poate recupera decit prin e- forturi suplimentare, iar capacitatea de producție irosită cu greu se mai poate recupera. Organizatorii producției cunosc bine acestea, dar

În marea întrecere socialistă 
’ a anului 1975

NOI CHEMĂRI ALE COLECTIVELOR FRUNTAȘE
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pregătirii politice. O mai înaltă il ajută să ceașcă mai bine, mai cu la mașina și instalația la lucrează ; pregătirea politică posibilitatea să înțeleagă ...... profund rațiunea de a fructifica deplin timpul, de a exploata cu randamente maxime și a îngriji bine mașina, îl determină să fie combativ cind se pierd minutele și orele, să-și ajute tovarășii de muncă pentru ă-și face datoria. Este un tărîm de amplă activitate politico-educati- vă din partea organizațiilor de partid, sindicat și tineret, care — prin acțiuni stăruitoare — trebuie să întărească răspunderea organizatorilor producției pentru . crearea " tuturor condițiilor necesare . ■ SjMJtiidi-rneîn-  "-. trerupte a productivității muncii, ca și a lucrătorilor, în așa fel îhcît" fiecare dintre ei să obțină randamente înalte în" cadțul programului de muncă. Omul — ca factor esențial al producției — are. rolul hotărîtor in ridicarea forței productive a muncii. Buna organizare, promovarea largă a tehnologiilor avansate, creșterea gradului de calificare — iată cerințe fundamentale în lupta pentru sporirea productivității muncii, ca una din pirghiile hotăritoare pentru realizarea înainte de termen a cincinalului.

i. Despre democrația socialistă
2. Largă, și activa participare ’

nemotivate, a întîrzierilor, a chiulului. • , .Timpul trebuie comprimat nu numai prin folosirea lui integrală, ci și prin valorificarea sa superioară ! Despre ce este vorba ? Despre Slăbirea mecanizării unor procese de producție, modernizarea tehnologiilor — acolo unde. aceasta este posibil. Sint cerințe subliniate nu o dată de conducerea partidului nostru. Evident, nu sint lucruri ce se pot face peste noapte, dar numeroase întreprinderi au acumulat o valoroasă experiență in acest domeniu, o cale reprezen- tînd-o intensificarea acțiunii de autoutilare. Organizatorul producției nu poate să se declare mulțumit cu ceea ce s-a realizat ; permanent, el are datoria de a gindi.

000... Competiția e-de 165, 10 200 locuri-

BUCUREȘTI

D. Tîacos 
corespondentul „Scinteii

București: Imagine din cartierul Bercenl

într-una din diminețile trecute, în biroul consiliului local al Frontului Unității Socialiste din sectorul 5 din Capitală , au intrat doi activiști obștești din cartierul situat in preajma liceului „Gheor- ghe Șincai".— Căutăm un arhitect li... adresele citorva oameni care au locuit pe locurile unde s-a ridicat ' ansamblul de locuințe de pe bd. Dimitrie Cante- mir.
— !T— Vrem să schițăm, pentru convorbirile noastre cu alegătorii," proiectul dezvoltării viitoare a cartierului. în felul acesta li vom ajuta să-și stabilească și Și un. program precis de acțiune...A inceput campania e- lectorală ; a inceput elaborarea a nenumărate proiecte civice. în Coîen- tina, în Bucureștii Noi, pe. Armata Poporului, in Dru,- mul Taberei, de-a lungul uriașului evantai de beton și sticlă al Pantelimp- nului, care stă gata să facă joncțiunea cu cartierul Titan. Pretutindeni, oamenii își manifestă in aceste zile o firească dorință dă a afla cit mai multe date despre cele mai diverse zone ale o- rașului. Și nu dintr-o simplă și gratuită curiozitate. în toate cazurile, cetățenii, ca gospodari ai cartierului și orașului lor, vor să pună in acord programele de înnoire și modernizare urbanistică ’întocmite de municipalitate cu propriile lor programe de lucru. Mai exact spus, vor să construiască, să

înzesțreze orașul cu frumuseți durabile, care să rămină ca mărturii ale hărniciei și priceperii Tor gospodărești. Și asemenea mărturii, clădite numai a- nul trecut, sint multe in București : parcul din jurul Palatului sporturilor și culturii, bazele de agre-

expresie 'limpede și în lucrările recentei sesiuni a Consiliului popular al municipiului București, consacrată în principal analizării activității desfășurate anul trecut și discutării planului de dezvoltare economică Și socială a Capitalei pe anul 1975,

meht de pe malurile lacurilor Grivița și Panteli- mon, complexele sportive din Vitan, Titan, Vicina, „Cișmigiul" din Drumul Tabergi, toate realizate ' printr-o exemplară conlucrare dintre edili și cetățeni.Fie că o mărturisesc sau nu, dih multe lucruri făcute împreună" șe vede că atit unii, cit și ceilalți se preocupă de construcția de durată, temeinică, încadrată într-o perspectivă clară, care să asigure o înaltă eficiență muncii și fondurilor • investite in opice lucrare de interes obștesc. Acest: sentiment pe care ți-1 transmite orice șantier,- unde oamenii știu precis ce vor, ni s-a părut că . și-a găsit încă o

precum și stabilirii răspunsului la chemarea la întrecere lansată de Consiliul popular al județului Suceava.Timp de. cîteva ore, imaginea pluridimensională a Bucureștiului din ’74, care ne-a devenit deja familiară, a servit ca " principal element de referință pentru prefigurarea Bucureștiului de la sfirșitul acestui an. Comparate între ele, cifrele nu lasă nici un echivoc, în aproape toate compartimentele, valorile ce se vor adăuga în 1975 la zestrea edilitară și urbanistică a orașului sint mai mari decit cele ale anului trecut : 33 950 apartamente față de. 26 033, 150 000 mp spații comerciale față de

60 000, 236 săli de clasă față ’ .în creșe și grădinițe față de 8— ~dilitară dintre cei doi ani înclină net balanța in favoarea lui 1975.în timpul unei asemenea comparații — dictată, din cite ne-am putut da seama, din nevoia de a sublinia amploarea volumului de muncă pentru realizarea noilor cifre înscrise în plan — un deputat ne-a atras însă atenția că în București sau în orice alt oraș „anii nu se opun, ci se continuă unul pe altul". Și, pentru a se face și mai bine înțeles, a inceput să aștearnă pe hirtie aceleași cifre și să le adune. După el, am început să adunăm imediat și moi. Am adunat perechile de cifre ale celor doi ani și am constatat că, în aceaștă perioadă, în București se vor construi aproape 60 000 de apartamente, 400 săli de clasă, 210 000 mp spații comerciale, 18 200 locuri în creșe și grădinițe, adică un orsș cu circa 180 000 de locuitori.Holărit lucru, sentimentul continuității ne dă o altă imagine a valorilor pe care edili și cetățeni le făuresc să reziste peste ani. De aceea, oamenii fac mereu proiecte noi de viitor pentru cartierul sau o- rașul lor, care-și amplifică cu atit mai mult dimensiunile cu cit reușesc să se integreze organic cu tot ceea ce s-a realizat înaintea lor.

La Deva produce:

O nouă țesătorie 
de mătaseDEVA (Corespondentul „Scinteii", Sabin Ionescu). în zona industrială a Devei a intrat parțial în funcțiune o nouă și modernă țesătorie de mătase, care, in final, va avea o caoacitate de peste două milioane metri țesături de mătase anual. în prezent, aici funcționează primele mașini de țesut cu care s-au realizat și primele mii de metri țesături de mătase hunedo- reană. în același timp, mentorii și-au intensificat eforturile ca pînă la sfir- șitul acestui trimestru noua țesătorie să intre în funcțiune cu întreaga capacitate. Din punct de vedere social, este de subliniat faptul că circa 80 la sută din componența tînărului. colectiv. industrial o formează forța de muncă feminină.

ÎN ZIARUL DE AZI:

® Ideile Congresului în 
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DE PRETUTINDENI

la conducerea treburilor publicePerioada deschisă de Congresul IX al partidului, perioada unor profunde transformări înnoitoare pe, toate planurile vieții sociale, relevă ca una din trăsăturile carac'te- • ristice ale procesului de continuă adîncire a democrației socialiste Cursul larg și consecvent spre dezvoltarea democrației în ambele ei laturi — reprezentativă și ca o necesitate obiectivă a sului societății.Ca urmare a ansamblului ______lor. inițiate de partid în ultimii ani în vederea perfecționării vieții eco-, nomice și sociale, dispunem azi de un cadru legislativ și organizatoric adecvat participării nemijlocite a oamenilor muncii Ia conduce- ' rea vieții politice și economice.Desigur, o formă principală de participare o constituie alegerea de către toți cetățenii țării care .au împlinit virsta de 18 ani a reprezentanților lor in Marea Adunare Națională — organul suprem al puterii de" stat — și in consiliile populare, organele puterii de stat la nivelul județelor, municipiilor, orașelor și comunelor, care organizează participarea cetățenilor la rezolvarea pe plan local a treburilor de stat și obștești. 
(Airibufiile, pre
cum și modul de 
funcționare ale 
Marii Adunări 
Naționale si - ale 
consiliilor popu
lare vor- fi pre
zentate în artico
le separate).Totodată, în cadrul procesului de dezvoltare a democrației socialiste, au fost create noi forme organizatorice, și-au găsit aplicare noi modalități de lucru menite să amplifice participarea activă a cetă- , țeanului la conducerea statului.în primul rînd se cuvine subliniată deosebita importanță pentru conducerea vieții economice insti- tuționalizarea unor asemenea foruri cum sint adunările generale ale oamenilor muncii, comitetele și consiliile oamenilor muncii, dispunînd de atribuții dintre cele mai largi in dezbaterea și stabilirea indicatorilor de plan ai întreprinderii sau centralei industriale respective, in urmărirea realizării acestora, a gestiunii. economico-financiare. Acest sistem instituțional, prin care oamenii muncii, în dubla lor calitate — de producători și proprietari ai mijloacelor de producție — participă direct Ia organizarea și conducerea vieții economice, a fost lărgit prin constituirea consiliilor de control muncitoresc și comisiilor pe domenii de activitate în întreprin- " deri, a comisiilor de planificare economică Ia nivel 'județean.Pe aceeași linie de intensificare a participării directe a maselor populare la rezolvarea treburilor obștești au fost instituite in ultimul timp Congresul deputaților consiliilor populare județene și conferințele președinților consiliilor popu-

directă, progre-măsuri-

lare comunale, orășenești și municipale, creîndu-se astfel un cadru larg pentru dezbaterea în comun de către reprezentanții aleși ai cetățenilor a problemelor fundamentale ale activității acestor organe, în același sens, este semnificativ faptul că un șir de organisme, create pentru a determina o mai bună îndrumare centralizată a diferitelor sectoare de activitate, concomitent cu accentuarea caracterului lor democratic (Consiliul Suprem al Dezvoltării Economico-So- ciale, Consiliul Organizării Economice și Sociale, Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, Comitetul pentru consiliile populare etc), includ în componenta lor numeroși cetățeni care lucrează nemijlocit în producție.
SOCIETATE

STAT

linie se înscriu cursul hotărît adoptat in ultimii ani spre promovarea consecventă a principiului conducerii și muncii colective în toate verigile vieții sociale, precum și statornicirea practicii de a supune unei largi dezbateri publice principalele proiecte de legi înaintea adoptării lor de către Marea Adunare Națională (această problemă urmează a ii 
abordată in cadrul unui articol dis
tinct la această rubrică).Sarcina principală pusă de partid în etapa actuală constă în folosirea adecvată a cadrului instituțional superior al democrației socialiste astfel ca el să funcționeze cu maximă eficiență socială, să determine creșterea în amploare și intensitate a participării cetățenilor la conducerea societății — ceea ce impune perfecționarea continuă a stilului de muncă în sistemul de in- ’ stituții ale "statului, creșterea funcționalității și operativității a- cestora, a legăturii lor directe cu cetățenii, înlăturarea oricăror manifestări de birocratism, eliminarea formularisti- cii inutile. în a- celâși timp, un factor stimulator în procesul adin- cirii democrației socialiste îl con- 1 stituie activitatea politico-educativă pentru ridicarea nivelului de conștiință socialistă a'oamenilor muncii ; corelația reciprocă dintre dezvoltarea demo- _ crației ș.i educarea socialistă a maselor își gain faptul că pe mă- : conștiinței politico de ’ responsabilitate . . "i participarea "

POLITICĂ
ÎN ROMÂNIA
SOCIALISTĂ

i A

pregâtișais-se pentru alegeri

O pîrghie deosebit de impor- sește expresie tantă pentru atragerea cetățenilor la conducerea vieții politico-econo- mice constă, în creșterea atribuțiilor organizațiilor de masă și obștești, fiind legiferată includerea reprezentanților acestor organizații în organele de conducere ale unităților economice, ministerelor, in forurile executive ale consiliilor populare, incluzînd, pînă sus, pe conducătorii sindicatelor. U.N.C.A.P., organizațiilor de tineret și femei în componenta guvernului. Atribuții importante și de mare răspundere in rea cetățenilor la viața a țării revin Frontului ții Socialiste^ organism
sarcini atrage- politică Unită- vii wgiuuNii politicdemocratic, caarul organizatoric al unirii, sub conducerea P.C.R., a forțelor politice și sociale ale națiunii noastre socialiste, a tuturor organizațiilor obștești.Stimularea {participării maselor la conducerea vieții economico-sociale și-a găsit expresia nu numai în crearea unor structuri organizatorice, ci și în metodele de acțiune, încetățenite ca practică sistematică, specifică a adîncirii democrației socialiste, vizitele de lucru și întilnirile conducerii de partid cudiferite muncii, ramuri, grăitor’ manent damentală. de. conducere. Pe aceeași

categorii de oameni ai precum și consfătuirile pe de activitate ilustrează afirmarea dialogului peren poporul ca metodă fun-

sura ridicării crește spiritul socială, se amplifică cetățenilor la conducerea societății.Prin punerea deplină in valoare a diferitelor forme organizatorice și modalități de lucru menite să asi-, gure larga și activa, participare a cetățenilor la conducerea treburilor publice vă fi realizată efectiv cerința decurgind din orientarea principială enunțată de Nicolae Ceaușescu : pentru a crea și formele organizatorice gură participarea activă, plenară, a maselor largi populare Ia conducerea tuturor sectoarelor de activitate. a întregii țări, la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului. Pornim în mod consecvent de la principiul socialist că orînduirca nouă se poate realiza numai împreună cu poporul și pentru popor. în aceasta constă esența democrației noastre socialiste".în acest spirit, votul dat la 9 martie căndidaților Frontului Unității Socialiste va exprima, totodată, angajamentul unanim al alegătorilor de a sprijini prin propria participare activă înfăptuirea obiectivelor stabilite de partid, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism.

tovarășul „Acționăm îmbunătăți care asi-

J



SCÎNTEIA — joi 16 ianuarie 1975PAGINA 2
*

HFAPTUL .Zilele Varșoviei
î Sărbătorirea lui EminescuDIVERS Ferme vii, directe, diferențiate la București

în desfășurarea învățămîntuiui politic
Din toată 
inima

- învățămîntul de partid este în plină desfășurare. în convorbirea avută cu tovarășul AUREL NEGUCIOIU, secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., am abordat unele aspecte ale activității organizațiilor de partid în sprijinul Însușirii temeinice de către membrii de partid și uteciștl a documentelor adoptate de Congresul al XI-lea.
struirc diferențiată — de conținut și metodică — a propagandiștilor din sistemul învătămîntului de partid.

O frumoasă ți emoționantă scrisoare ne trimite profesoara Elvira Zamfirescu din Ploiești, str. Poștei, 28 : „Cind Înalta răspundere șl pricepere profesională iși dau mina cu zimbe- tul și omenia, cei pe care ne-am obișnuit să-i numim «oameni in halate albe» pot face minuni. O asemenea minune — și nu spun vorbă mare — au făcut șl cu mine profesorii doctori din clinica a IV-a medicală de la Spitalul Fundeni din București. Am suferit de o gravă maladie car- dlo-vasculară, dar și de o depresiune morală, la gindul că n-o să mă mai pot dărui «din toată inima» profesiei de dascăl, atît de dragă, identificată cu însăși rațiunea mea de a fi. Pot să vă spun că m-am întors acasă alt om — sănătos și Încrezător în viață — și aceasta numai și numai datorită acelor oameni minunați în halate albe, cărora, le mulțumesc și pe această ea- le. Din toată Inima !“
O pagină 
din cartea
naturii

Așa denumește profesorul 
Traian Ștefureac, intr-o scrisoa
re adresată rubricii noastre, re
zervația naturală de la poalele I 
muntelui Rarău, cunoscută sub 
genericul „Codrul de la Slatioa- j 
ra“. Colț de un pitoresc inedit 
in frumoasele obcine sucevene, 
rezervația împlinește șapte de- i 
cenii de existență, prilejuind , 
semnatarului scrisorii să releve I 
cîteva din punctele sale de mare 
atracție : brazi, fagi și molizi de 
dimensiuni monumentale, ațin- j 
gind impresionanta virstă de 
500 și 600 de ani, arborele de j 
tisa, „papucul doamnei", ferigi 
și flori multicolore, unele din I 
ele unicate. Intr-un cuvint, o re- i 
zervație care „rezervă" nu nu
mai un fertil teren de cercetare ] 
științifică, ci și un punct de a- 
fracție turistică, reconfortantă. 
Un motiv in plus de a fi ocro
tită.

Macaragiul 
n-a fost >ț ** ■’

la înălțime— Frumoasă meserie ți-aî ales, frățioare ! Cu macaraua ta, acolo, sus, n-ai de ce să te ferești, ca mine, șofer, pe drumuri...— Ba eu am să-ți arăt că nici la volanul mașinii nu-i greu — i-a răspuns prietenului său macaragiul Pavel Agatinei, de fel din localitatea Moara Domnească — Vaslui.Cum era și asupra chefului, deși n~avea permis de conducere, P. A. s-a urcat la volanul unui autovehicul — și la drum ! Dacă nu s-a întîmplat nici un accident, Iar ceilalți prieteni, tot cu băutura-n nas, au coborit teferi din mașină, aceasta se da- torește intervenției prompte a miliției, care le-a stopat călătoria. Ceva, totuși, s-a întîmplat : macaragiul a fost amendat cu 5 000 lei. Macaragiu-ma- caragiu, dar de data aceasta n-a mai fost la înălțime 1

— îndată după Congres au fost luate o serie de măsuri în vederea îmbunătățirii învățămîntuiui politico- ideologic potrivit exigențelor actuale, pentru Îmbinarea cit mai strînsă a studiului cu cerințele activității practice. Efectiv, întregul invătămînt de partid are drept conținut și obiectiv însușirea sistematică a Programului Partidului Comunist Român, a Raportului prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres, a Directivelor pentru viitorul cincinal, a normelor și principiilor de etică și echitate cuprinse în Codul etic comunist, îneît ansamblul acestor documente să constituie o călăuză în îndeplinirea' exemplară profesionale și politice tovarăș, în realizarea noului an economic, a înainte de termen,Spre a asigura învățămintului o e- ficiență superioară, spre a veni în întimplnarea dorinței cursantilor de a înțelege mai profund aceste documente, comitetul județean de partid a îmbunătățit în ultimul timp mijloacele de Informare și documentare. Pentru toate temele învătămîntului politico-ideologic s-a întocmit o bibliografie amplă, care a fost grupată. tematic, pe capitole (incluzind o- pero clasice ale marxism-Ieninismu- lui, lucrări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu; alte lucrări recomandate pentru Întregirea studiului : intr-un ultim capitol se menționează o listă de planșe, grafice, tabele, diafilme, diapozitive și materiale aflate in fonotecă). Pe această bază au fost, de asemenea, multiplicate și difuzate organizațiilor de partid planuri tematice și studii bibliografice complete pentru unele din principalele teme. S-a creat și o „bancă de date", care înglobează date documentare — a- duse la zi — privind dezvoltarea eco- nomico-soclală a țării, a județului Cluj, ca șl date referitoare la diferite zone ale lumii. Materialele stau la dispoziția oricărui doritor, la cabinetul județean de partid. Concomitent, sînt în curs de elaborare 40 de scheme, tabele, grafice care, multiplicate la rîndul lor. sint puse la dispoziția cabinetelor de stiinte sociale și punctelor de informare și documentare politică din întreprinderi. instituții și comune.Acțiuni similare se întreprind, sub directa îndrumare a organelor de partid, la toate cabinetele de științe sociale și punctele de informare si documentare politică din județ. în cadrul acestora se desfășoară cu caracter sistematic întîlniri de informare politică, se acordă consultații. Transmiterea experienței pozitive este înlesnită de acțiunile metodice si schimburile de experiență intre-

prinse periodic, cum au fost, de pildă, cele initiate la Complexul C.F.R. Dej, „Cimentul“-Turda, „Clujeana"- Cluj-Napoea, „Industria sîrmei"- Cîmpia Turzil, „Someșul"-Gherla, pretum și în comunele Florești,- Gi- lău, Mociu, Mintiul Gherlei, Iclod.
—• Tinlnd seama de rolul im

portant al propagandiștilor și 
lectorilor pentru reușita între
gului studiu, . v-am ruga să 
vorbiți și despre modalitățile 
de pregătire.pregătire.

ne 
lor

îna sarcinilor ale fiecărui obiectivelor cincinalului
menționa mai întîi că programelor de instruire a și propagandiștilor din din orașe și din mediul rezervat un loc centra] sarcinilor ce decurg din Congresului pentru dez-

— Aș cadrul lectorilor municipii, rural s-a prezentării hotăririle ......voltarea economică si socială a județului. înțelegerea mai aprofundată a problemelor activității economice se realizează cu ajutorul unor tovarăși care lucrează la organele loca- în aoelași timp, către leetori și realităților dinle de sinteză ; cunoașterea de propagandiști a unele colective este asigurată prin instruirile directe in marile unități economice, precum și pa grupe de întreprinderi. Acest bagaj de , date și informații le îngăduie să pună în dezbatere și modalitățile concrete de acțiune într-o situație sau alta, să desprindă cele mai mobilizatoare concluzii in cercurile pe care le conduc. Și-a început, de asemenea, activitatea un colectiv alcătuit din activiști de partid și de stat, cadre didactice din învățămintul superior, de la școala interjudețeană de partid și de la cabinetul de științe sociale, conducători de unități economice și lucrători ai organelor locale de sinteză, care, în baza unui program zilnic, acordă consultații propagandiștilor. agitatorilor, altor cadre intgresate, sprijinind. în mod di-. rect munca Dolitico-ideologică în campania electorală.Ne preocupă în cel mai înalt grad combaterea și eliminarea oricăror tendințe simplificatoare, a manifestărilor de formalism și superficialitate. de alunecare în abstract și general, intr-un cuvint, insuficienta legare a învățămîntuiui de sarcinile concrete ale fiecărui colectiv — pe care le mai întîlnim uneori. în același scop, pentru asigurarea unui caracter unitar. a unui înalt conținut de idei, se organizează instruirea comună a lectorilor si propagandiștilor din sistemele învațămintuilui de partid și U.T.C. Dar pe lingă programul co- mun de pregătire se asigura și o in

Munca femeii
ocrotită de lege

— Ce ne puteți spune despre 
rolul important ce revine comi
tetelor de partid, fiecărei orga
nizații in parte 1

în deschiderea „Zilelor Varșoviei" la București, suită de manifestări culturale care se vor desfășura timp de o săptănțînă, Orchestra poloneză de cameră, sosită în tara noastră cu acest prilej, a susținut miercuri seara. în Sala mică a Palatului Republicii. primul său concert în Capitală. Această formație, in scurtul răstimp de la înființarea ei. a dat concerte pe numeroase scene, a făcut înregistrări pentru radiodifuziunea și cinematografia poloneză Din repertoriul ei. în care figurează creați! din diferite epoci, de la baroc și pină astăzi, membrii orchestrei au prezentat. sub bagheta dirijorului Jerzy Maksymiuk, un program alcătuit din lucrări de Vivaldi, Mozart și A. Jar- zebski, solistul concertului fiind violonistul Jan Tawroszewicz.

SESIUNE JUBILIARACu prilejul aniversării a 125 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, aseară, la Ateneul Român s-a desfășurat, sub auspiciile Academiei Republicii Socialiste România, Conciliului Culturii și Educației Socia- liște, Uniunii scriitorilor, o sesiune jubiliară dedicată personalității mareluiAu poet.prezentat comunicări : Miron

Nicolescu, președintele Academiei, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, membru corespondent al Academiei, academicienii Mlhai Beniuc, Șerban Cio- culescu și Remus Răduleț. Comunicările au relevat caracterul national și universal al creației eminesciene, bogăția și profunzimea ideilor, actualitatea și originalitatea operei sale.
EXPOZIȚIE OMAGIALABiblioteca Academiei a fost

Operat 
operativ

Ion Barna, de la
P.T.T.R. din Timișești 
avea și atribuția de a 
operațiunile de depunere și res
tituire a banilor 
C.E.C. Intr-o zi 
de a face și el

agenția 
(Neamț) 
efectua

’ pe libretele 
i-a venit ideea 

_ ,__ T. __ o „inovație".
Mai concret, să efectueze in li
bret operația de depunere exac
tă a sumei, iar in registrul de 
evidență să „opereze" una mai 
mică. Foarte operativ, I.B. a 
reușit ca in numai citeva săptă
mâni să „opereze" astfel 10 000 
de lei. Acum, organele de mi
liție ii „operează" și lui dosarul 
de trimitere in judecată. Tot 
operativ l

bret operația de

Punga de 
sub tejgheaDereticînd prin magazinul de stofe „Merinos" din Bacău, Domnlca Andreevici, lucrătoare la direcția comercială județeană, a găsit, dosită sub tejghea, o pungă de polietilenă doldora de bani. A luat punga. și s-a dus cu ea la magazinul de încălțăminte „Romarta", unde trebuia să continue cu derețicatul. S-a apropiat de o ladă cu hîr- tii mototolite și aruncate, a pus punga de polietilenă printre ele, iar la căderea serii, cind să plece cu ea, a fost surprinsă de lucrătoarele din magazin. Cercetările miliției au stabilit că punga și cei 100 000 lei din ea aparțineau gestionarei Geor- geta Iliesei, de la magazinul „Merinos". Bani strînși, cum se zice, „la mica ciupeală"! Mai concret, ea „întindea" stofele mai mult decit trebuia și minu- I sul la metraj se transforma în plusul din pungă. Și încă ceva : I la inventarul făcut imediat i I i-a mai găsit un plus de a- proape 19 000 lei.- N-apucase Încă să-și facă rost de o nouă , pungă de 1 leu bucata...

l

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

Scînteii

Munca, activitatea sutelor de mii de femei din țara noastră se bucură, după cum se știe, de o înaltă prețuire ; femeii i se asigură condiții pentru dezvoltarea multilaterală a personalității, i se garantează dreptul de a ocupa orice funcție sau loc de muncă în raport cu pregătirea și capacitatea. Mai multe cititoare — printre care E. Moro- îanu din București, 
C. Maria din Brașov, 
M. Guriță din Galați j.a. — au solicitat re- 'dacției lămuriri în legătură cu normele legale care reglementează munca femeilor. La întrebările adresate răspunde tovarășa 
Irina FEKETE, consilier în Ministerul Justiției.Codul muncii, care confine un capitol distinct de norme referitoare la munca femeilor și tinerilor, prevede că femeile încadrate în muncă beneficiază de măsuri speciale de ocrotire a sănătății, de condiții corespunzătoare pentru îngrijirea și educarea copiilor. In acest sens trebuie menționat faptul că Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 1973, care a analizat posibilitățile și căile de creștere a rolului femeii în viața politică, economică și socială a țării, 
a trasat sarcini organelor de resort de a înființa cabinete medicale de specialitate în unitățile unde lucrează multe femei, de a repartiza cadre medicale necesare asigurării asistenței de specialitate.Pentru protecția viitoarei mame, în Codul muncii au fost înscrise dispoziții ce interzic folosirea la locuri de muncă cu condiții grele, contraindicate medical, a femeilor gravide și a celor care a- lăptează ; ele nu pot fi chemate nici la efectuarea de ore suplimentare, cerile obligația femeile tuațiile mai sus

nici de Condu- de unități au de a trece aflate în si- mentionate în alte locuri

de muncă, fără a li se afecta insă retribuția. De asemenea, femeile gravide, începînd din luna a șasea, și cele care alăptează nu vor ff repartizate 13 munca de noapte. De altfel. cu privire la munca femeilor în timpul nopții în unitățile industriale, în lege (art. 153 din Codul muncii) au fost înscrise reguli deosebite de protecție. Astfel, numai în mod excepțional este ad-
Răspuns

la întrebările
cititorilor

misă prestarea muncii în aceste condiții și numai pentru femeile care dețin funcții de conducere sau cu caracter tehnic ce implică o răspundere deosebită, pentru cele care lucrează în serviciile sanitare și de asistență socială, precum și în cazuri de forță majoră, dacă se produce o întrerupere in funcționarea dispozitivelor și instalațiilor, cind defecțiunea acestora provoacă încetarea lucrului, ori cînd munca este necesară pentru salvarea de la o pierdere inevitabilă a materiilor prime, materialelor sau produselor. Consiliul de Miniștri, cu acordul Uniunii Generale a Sindicatelor, poate adopta ho- tărîri cu privire la, munca femeilor în timpul nopții și in alte situații deosebite, în unele ramuri de producție.în caz de maternitate, femeile au dreptul la un concediu plătit, compus din concediu prenatal de 52 de zile și postnatal de 60 zile. Precizăm că cele două perioade se compensează între ele. După expirarea concediului postnatal, unitățile unde femeile mame sint încadrate In muncă sînt obligate

> în cursul de lucru jumătate intervale
să le acorde programului pauze de o de oră, la de cel mult 3 ore,pentru alimentarea și îngrijirea copilului. La aceste pauze se adau. gă și timpul necesar deplasării dus și întors la locul unde se găsește copilul. Timpul pentru alăptare, inclusiv deplasările, nu poate depăși 2 ore zilnic. La cererea mamei, pauzele pot fi înlocuite cu reducerea programului normal de lucru cu 2 ore zilnic. Menționăm, de asemenea, că pauzele pentru alimentarea și îngrijirea copilului se acordă pină la împlinirea de către copil a vîrstei de 9 luni. ’în cazul copiilor prematuri, distrofici și celor care necesită măsuri deosebite de îngrijire, pe baza recomandărilor medicale. pauzele se pot a- corda pină la vîrsta de 12 luni a copilului, în art. 156, alin. 3 din Codul muncii se precizează că pauzele și reducerea programului de lucru acordate mamelor în scopul a- limentării șt îngrijirii copilului se includ în timpul de muncă și nu au consecințe asupra altor riale.Alte prinse cii în sprijinul mamelor cu copii mici, încadrate în muncă, se referă la dreptul femeilor care au copii bolnavi- mai mici de 3 ani de a beneficia, cu avizul medicului, de concedii plătite pentru îngrijirea acestora. Concediile acordate în asemenea cazuri nu se includ în concediul de odihnă. Totodată, femeile cu copii în virstă de pină la 6 ani, pe care-i îngrijesc, au posibilitatea să lucreze cu o jumătate de normă,' dacă nu beneficiază de creșe sau cămine. Perioada cit au fost încadrate în aceste condiții se consideră, la calcularea vechimii, în muncă, drept timp lucrat cu o normă întreagă.

remunerării sau drepturi mate-dispoziții cu- în Codul mun-

— Așa cum este știut, organizațiile de partid sînt direct răspunzătoare de organizarea studiului, ae creșterea eficienței sale. Aș aminti practicarea unor metode devenite curente — de pildă la „Industria sîrmei“-Cîmpia Turzii, întreprinderile „Unirea", „Mucrat". la Grupul școlar trans- .porturi, Liceul energetic CIuj-Napo- ca, „Electrocerjtmica", „CimeMul"- Turda, în comunele Apahida, Bobil- na, Florești, Țaga etc. — cum sînt : anunțarea din timp a planului dezbaterilor și a bibliografiei și permanentizarea unui sistem de consultații prealabile. Au căpătat, de asemenea, o largă răspîndire răspunsurile la întrebări, studiile de caz, organizarea unor lecții în cadrul secțiilor de producție sau în expoziții cu tematică politică.Pe baza experienței de pină acum se impune să ne ocupăm cu mai multă exigentă și responsabilitate de învățămîntul politic U.T.C. FJin- du-ne cunoscute lipsurile ce s-au manifestat în această direcție, am trasat în mod deosebit sarcini tuturor organelor și organizațiilor de partid să sprijine buna pregătire a propagandiștilor și cursantilor, ca și crearea condițiilor pentru o participare intensă la dezbateri. să asigure printr-un control permanent — valabil și pentru în- vătămintul de partid — desfășurarea unui studiu eficient, de înalt nivel.Desigur, organizarea studiului pentru însușirea cit mai temeinică a documentelor Congresului al XI-lea nu este o acțiune de campanie. Sub conducerea organelor de partid, conținutul și spiritul Congresului al XI-lea, ideile șale vor trebui să se înrădăcineze, în mare măsură, și prin contribuția studiului politic, in conștiința și gîndirea fiecărui membru de partid, a fiecărui om al muncii, ca o condiție esențială a înfăptuirii strălucitelor obiective stabilite Congres.

Ladeschisă, miercuri, o expoziție omagială care reunește manuscrise originale, corespondența marelui poet, fotografii care oferă o imagine cuprinzătoare asupra vieții și «operei creatorului. Se află expuse, între altele, ediții ale lucrărilor lui Mihai Eminescu.'cum este cea scoasă

Titu Maiorescu în anul 1884, reproduceri din ziare, precum și reviste la care a lucrat sau colaborat poetul, existente în colecțiile Bibliotecii Academiei. De menționat că această instituție de cultură deține peste 13 mii de pagini, în original, ale creației eminesciene.

de
Convorbire realizată
Maria BABOIAN

de

a Teatrul Național București 
(sala mare) : Danton — 19. (sala 
mică) : Camera de alături — 19,30. 
a Orchestra simfonică a Radio- 
televizitinii române : George Enes- 
cu — Simfonia a V-a, partea I 
(primă audiție) ; Fr. Chopin — 
Concertul pentru plan și orches
tră ; R. Korsakov — Sulta simfo
nică „Șeherazada". Dirijor : Emil 
Simon ; solist : Nlchlta Magaloff 
(Argentina) — 20.
e Opera Română : Olandezul zhu- 
rător — 19.
e Teatru! de operetă : Singe vte- 
nez — 19,30.
e, Teatrul de comedie : Preșul —
19.30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul Iui Rameau —
19.30. (sala din ștr. Alex, sabia).: 
Tranzit — 19,30,
a Teatru! Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
a Teatrul ,,C. i. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30, 
(sala Studio) : Corrida — 19.
a Teatru! Giulești : Marea expe
diție — 19,30.
a Teatrul evreiesc de stat : A fost 
odată un băiat și o fată — 19,30.
a Teatrul satlrlc-muzlcal ,,C. 7’ă- 
nașe" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars —
19.30.
a Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Mitică Popescu — 
19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei'iezi — 10.
a Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : Bu-AIi — 17, (sala Acade
miei) : Tigrișorul Petre — 10.
a Ansamblul —
română" : La 
19,30.
a Circul de 
circ — 19,30.

artlstlc 
hanul cu

stat : Un

„Rapsodia 
cintece —

șerif la...

S-a întîmplat la Neamț...S-a întîmplat in depresiunea submontană Cracău-Bistrița din județul Neamț. Acolo unde ochiul pătrunzător al aparatelor electronice, mînuite de oameni pricepuți. hotă-- riți să dea viață sarcinilor partidului , de extindere a cercetărilor geologice; aducea presiunea de pe coloa- la suprafață însemnele unor noi bogății ale subsolului patriei noastre. Era o dimineață calmă de ianuarie. Turla sondei de foraj nr. 11 străjuia semeață peste întinderea lurilor Moldovei, desfășura schimbul ducerea șef Ion Mărgel. grama de lucru indica prezența sapei Ia o a- dincime de 2127 metri.. Se înregistra un avans de 134 de metri fată de prevederile graficului la zi. Dar. deodată... manifestare e- runtivă !Trezit din somnolența milenară, zăcă- mîntul s-a declanșat cu o presiune de peste 200 de atmosfere. O forță uriașă care, pe parcursul a peste 2 km. a scos la supra-

față întreaga presiune create. Zis și făcut. O a coloanei hidrostatice caravană de 70 de cade fluide cintărind.a- mioane a adus aici, proape 170 de tone, fără întrerupere, ma-Legătura telefonică teri al de intervenție,fusese întreruptă. Un în numai 9 ore au fost sondor a alergat cale de 7 km peste dealuri pină la prima localitate, solicitînd sprijin, între timp, înfruntind

dea-molcome ale Totul se normal in de sub con- sondoruluiDia-

nă, sondorii rămași la datorie reușesc să închidă instalația de presiune, ameliorînd. extinderea erupției.— Dar pericolul nu trecuse. Lupta abia începuse — ne-a mărturisit dună ore de dramatică încleștare cu elementele răzvrătite ale adîncurilor, maistrul de foraj Nicolae Ionescu. Pentru a se crea un echilibru optim întră presiunea zâ- cămîntului și coloana fluidelor, am pompat fără întrerupere 70 000 de litri de noroi de fo- • raj. Și, totuși, nu puteam fi liniștiți. Marea majoritate . a ce’or ce am acționat aici sin- tem comuniști. In timpul intervenției ne-am sfătuit ca între comuniști, Hotărîrea Să trecem rezolvarea

în municipiul ța a fost dat în sință, de curind, . spital «județfean cu o capacitate de 700 locuri. Construcție modernă, care dispune de 450 de încăperi destinate îngrijirii bolnavilor, celorlalte servicii care se vor asigura. ■ Clădirea este cuplată cu o policlinică. Ea asigură 3 000 de tratamente pe zi. De remarcat este faptul că saloanele, laboratoarele și cabinetele medicale sint dotate cu aparatură modernă de fabricație românească.

Reși- folo- noul

„din mors'", adoptată 7 imediat la situației

amplasate lingă turlă, pentru refacerea coloanei de fluid, alte 20 de vagoane de foraj, trecut la treptată a propriu-zis.tul a intrat în normal...Da, totul pare normal pentru acești oameni minunați din linia I, de la sonda de foraj nr. 11. Este vorba de Ion Mărgel, Nicolae Ionescu. Grigore Fuioagă, Constantin Pavel, Gheorghe Georgescu, Ștefan Bucu- roiu, Gheorghe Ștefă- noiu. Acolo, intre colinele blînde ale-Moldovei, ei au întărit cu fapte eroice de muncă angajamentul solemn al comuniștilor de a sluji cu credință patria, partidul și poporul, au fost în măsură să raporteze că aici, în zona de foraj din dulcele tinut al Neamțului, totul se desfășoară normal.

de noroi Apoi s-a corectarea forajului Acum, to-

Ion MANEA 
corespondentul 
„Scînteii"

MANIFESTĂRI LA BOTOȘANI Șl IPOTEȘTILa Botoșani și Ipotești au început miercuri „Zilele Eminescu", Organizate sub egida Uniunii scriitorilor și Asociației de științe filologice, în colaborare cu Comitetul pentru cultură și educație socialistă Botoșani, aceste manifestări se bucură de prezența a numeroși oameni de cultură și artă, cercetători, scriitori, cadre universitare, iubitori de poezie.în prima zi, la Casa memorials Mlhai Eminescu din Ipotești s-a desfășurat un recital de versuri și au fost depuse flori la statuile marelui sărbătorit din parcul orașului și

botoșănean omagial de
Mihai Emf-

din fața teatrului din Botoșani care îi poartă numele.Seara, în sala teatrului a avut loc un spectacol versuri și muzică.
★Ca un omagiu adus luinescu, la mormintul poetului de la cimitirul Belu, la statuile acestuia din fata Ateneului Român si sediului Uniunii puse flori scrisului, a nesciene.

scriitorilor au fost jde- din partea slujitorilor Iubitorilor operei emi-(Agernres)

PROGRAMUL 1
16,00—17,00 Teleșcoală.
17.30 Telex.
17.35 Atenție la .„neatenție.
17,55 Din țările socialiste.
18.05 Universitatea TV.
18.35 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Avanpremieră.
20,05 Ancheta- „T“;: „Cu inima spre 

soare".
20.30 Desene animate.
21,05 Univers științific.
21,40 “

22,10

20,00

„Don Juan". Premieră pe 
țară.
24 de ore.
PROGRAMUL 2
Statuile Varșoviei — film do- 
cumentar-artistic realizat de 
Televiziunea poloneză.
Film artistic : „Cavalerul 
Barbă-Albastră" — producție 
a Televiziunii din R. D. Ger
mană.

cinema
• Zidul : SCALA — 8,30: 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, FAVORIT
— 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
a ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
PATRIA — 9; 12,30; 16; 19,30,
BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 14; 16,45; 
19,30, GLORIA — 8,30; 11,15; 14; 
16,45; 19,30.
• A Început la Neapole : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FESTIVAL — 0,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30, SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete 
5291); 20,15 (seria de bilete 4293).
a S-a Întîmplat după război : 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• N-a dansat decit o vară — 14,30,
Shanghai express — 16,30; 18,30,
Pisica de pe acoperișul fierbinte
— 20,30 S CINEMATECA (sala. 
Union).
• Iluminare : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

• Școala tinerilor căsătoriți : CA
PITOL — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30;, 
21, CASA FILMULUI — 10; 12,15; 
16.
• Păcală : TIMPURI NOI — 9,30; 
12,30; 16; 19.
• Cei șapte magnifici : LUMINA
— 9: 11,45; 14,30; 17,15; 20.
o Nemuritorii : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,15: 20.30, TOMIS
— 9; 11.15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
FLAMURA — 0,45; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,15.
• Program de desene animate 
Walt Disney : DOINA — 9,30; 11,15; 
13; 15: 16.45: 18,30; 20,15.
• Dragoste la 16 ani : BUCEGI — 
16: 18; 20.
e Micul dejun Ia Tiffany : FERO
VIAR — 9,15; 12; 14,45; 17.45: 20,15, 
.MELODIA — 9; 11.15; 13.30; 16;
18,30; 20.45. MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30: 20,45.
a Iubire : LIRA — 15,30; 18: 20.15 
a Cleopatra : BUZEȘTI — 8,30; 12; 
16; 20.
• Agentul straniu : FERENTARI
— 15 30; 18; 20,15.
a Clanul sicilienilor : DACIA — 
9; 11,15: 13.30: 16; 18.15; 20,30.
• Lacul ciudățeniilor : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.
a Goana după aur : UNIREA — 
16; 18; 20.
a Talente șl admiratori : PACEA
— 15.30; 17,45; 20.
• Timpuri noi : DRUMUL SĂRII
— 14; 16; 18; 20, FLOREASCA — 
10; 16; 18; 20.
a Comisarul Cardone în acțiune : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,13, MUN
CA — 16; 18; 20.
a Duhul aurului : COSMOS — 
15,30: 18; 20.15.
a Un gentleman in Vestul sălba
tic : VOLGA — 9; 11.30: 14.30;
17,30; 20. AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15.
a Urmărit-urmărită ! : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15, FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
a Vandana : CRÎNGAȘI — 15;
18,15. »
a Dodes-Ka-den : VIITORUL — 
16; 19.
a Ferma suspiciunilor : MIORIȚA
— 9; 11,15; 13,3ft; 15,45; 18; 20,15. 
a Un zimbet pentru mai ttrziu : 
ARTA — 15,30; 17,45; 20.
• Locotenent Columbo : MOȘI
LOR — 14; 16; 18; 20.
e Al șaptelea cartuș: RAHOVA — 
16; 18; 20.
a Chitty-Chitty, bang-bang : VI- 
TAN — 15,30; 19.
• Cavalerii teutoni : PROGRESUL
— 15,30; 19.

I

L.

Prin darea în folosință a noilor capacități spitalicești de aici au fost create condiții pentru înființarea unor noi secții și cabinete. între altele, la dispoziția populației stau cabinete de O.R.L., oftalmologie, obstetrică-ginecologie, neurologie - psihiatrie, interne, endocrinologie, medicina dermatologie, de radiologie, cardiografie, encefalografie, rapie, sală de tică medicală
muncii, cabinete electro- electro- fiziote- gimnas- și de

din Reșițamasaj. în plus, mai sînt de amintit cele 11 laboratoare pentru a- nalize și 11 cabinete de stomatologie prevăzute cu laboratoare a- ferente. După calculele estimative, prin noul complex al sănătății din Reșița pot fi tratați in fiecare an în condiții optime a- proape 25 000 bolnavi. Este vorba așadar de o adevărată cetate a sănătății în cea mai veche cetate a focului din patria noastră. (Nicolae Catană, corespondentul „Scînteii"). „

xecutia acestui obiectiv se datoresc. după cum spunea reprezentantul beneficiarului, lucrătorilor de la întreprinderea județeană de con- strucții-montaje. Lucrările de execuție la căminul cu 300 de locuri al întreprinderii mecanice din Suceava trebuiau începute încă în luna .mai .anul tre- ' cut, în așa tel ca, in perioada iernii, să poată fi executate, in cele mai bune condiții, operațiunile interioare. Dar la acest obiectiv

finanțarea a fost deschisă abia in noiembrie 1974. Tot în luna mai 1974 urma să fie deschisă finanțarea și să înceapă lucrările la alte două cămine pe'n- tru nefamiliști — beneficiar Combinatul minier Suceava. . Dar lucrările respective nu începuseră nici în primele zile din decembrie.Ne oprim aici cu șirul exemplelor, nu însă înainte de a sublinia necesitatea ca toți factorii responsabili să

acționeze grabnic în direcția creșterii mului de execuție aceste obiective de investiții. Cu atit mai mult cu cit și pe alte șantiere deschise în toamna trecută (unul cu 140 locuri al fabricii de tricotaje „Zimbrul". altul cu 102 locuri al Șantierului de constructii-montaje. ambele din Suceava) lucrările înaintează foarte greu. (Gh. Pa- rascan, corespondentul „Scînteii").

rit-la

cu abonamentul

® Ritm prea lent pe șantierele
căminelor pentru tineretCa peste tot în țară, și in județul Suceava au fost alocate importante fonduri de inves- . tiții pentru construcția unor noi cămine ale tineretului. O măsură foarte bună, dacă avem în vedere că în industria suceveană lucrează mii de tineri, un număr important dintre aceștia fiind obligati să facă naveta. în ce stadiu se află respectivele construcții ? Pe șantierul căminului tineretului cu 300

locuri apartinind întreprinderii de reparații auto din Suceava, constructorii executau cu citeva săptămîni in urmă ultimele finisaje. Aici, datorită bunei organizări a activității, a acțiunilor patriotică pe toată durata construcției. la care tinerii. în calitate de beneficiari. și-au adus din plin contribuția. în citeva zile construcția urma să fie terminată. Din păcate însă,

de muncă întreprinse

celelalte cămine sint mult rămase in urmă față de graficele de execuție. De pildă, cu toate că trebuia dat in folosință in 1973, căminul tineretului, ai cărui beneficiar este U.C.R.U.P.S. Vatra Dornei, nu a fost terminat nici acum, iar lucrările stagnează. în- tr-o situație similară se află și blocurile cu 54 garsoniere ale I.R.E. Suceava — construcție începută tot in anul 1973. întîrzierile in fi

de autobuzOdată cu apariția primelor zile de iarnă, transportul" rutier in unele localități a început... să șchiopăteze. De pildă, pe traseul Hunedoara-De- va și retur, sute de oameni fac naveta zilnic cu autobuzele întreprinderii județene de transport auto. Dacă in cursul zilei, cu unele excepții, transportul pe acest traseu se desfășoară normal, în orele de virf — la intrarea sau ieșirea din serviciu (mai precis la cursele programate între orele 6,40—8,00 șl

în buzunar13,00-15,20) - călătoria navetiștilor a devenit o problemă. De ce ? Datorită faptului că in orele amintite numărul autobuzelor pe traseu este cu totul Insuficient — mai ales că unele au început să „cadă" pe drum odată cu venirea iernii. Ca urmare, mijloacele de transport programate sint luate cu asalt incă din autogări, unde sînt încărcate cu mult peste capacitatea normală. Din această cauză, unii conducători auto nu mai o- presc în stațiile de pe

parcurs decit începînd de pe la mijlocul traseului. Rezultatul ? Cei ce nu au posibilitatea să ia autobuzul de la capetele de linii — și aceștia sint foarte numeroși — rămîn in stații cu abonamentele în buzunar și încearcă să se descurce cu „autostopul". De aici, intîrzieri la serviciu sau la cursuri — în cazul elevilor — cu toate necazurile personale și in producție generate de frecventele Intîrzieri. (Sabin Io- ' nescu, corespondentul „Scînteii").
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Chemări la marea întrecere Primire la Consiliul de Stat

sodalistă a anului 1975
Inpririra de kH

Miercuri dimineața. Emil Bodnaraș. vicepreședinte al Consiliului de Stat, a primit pe I. P. S. dr. Teofil Io- nescu. arhiepiscop al românilor din Europa centrală și occidentală, însoțit de episcopul său vicar. Lucian Elorea Făgărășanul.
La primire au fost prezenți P. F. S. Justinian Marina, patriarhul Bisericii ortodoxe române. și Dumitrii Do- garu. președintele Departamentului cultelor.Primirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială. (Agerpres)

La aniversarea primului Tratat de prietenie 
și colaborare româno-bulgar 

Sub auspiciile relațiilor frătesti 1,9 « ’

electrice București
întreprinderile 
construcțiilor 

și aparataje 
motoare 

electrotehnice muncii din întreprinderea

Către toate
din industria 

de mașini 
electrice, 

și materialeColectivul de oameni ai ..... ____„_____de mașini electrice, însuflețit de Istoricele hotăriri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., mobilizat să-și aducă' o contribuție tot mal activă la înfăptuirea angajamentului asumat de organizația de partid a municipiului București, cheamă la întrecere socialistă pe anul 1975 toate întreprinderile producătoare de mașini și apara- taje electrice, motoare și materiale electrotehnice, baza următoarelor obiective :A. în domeniul producției :— Obținerea unui spor de producție, globală de milioane lei.— Realizarea unui spor de producție marfă de milioane lei.— Depășirea planului de export țu 14 Ia sută.— Obținerea unui spor de 15 miMoane lei la ducția marfă vindută și încasată.
B. In domeniul tehnicii noi :— Realizarea etapelor de asimilare pentru un măr de 10 tipuri de motoare electrice peste vederile planului tehnic.— Executarea prin autoutilare a unor utilajede peste 1 milion lei vajută.— Modernizarea fluxurilor tehnologice !a boblnaj și montaj prin execuția, în sectorul propriu de autoutilare, a unor linii mecanizate.— Elaborarea studiului tehnico-ecpnomic pentru motoarele care vor acționa trenurile viitorului metrou al Capitalei,
C. In domeniul economico-financiar :1. — Obținerea de economii Ia prețul de coșt de 2 milioane lei peste cele planificate prin :—* reducerea consumului de metal planificat cu 200 tone ;. — reducerea consumului planificat de energie electrică cu 25 000 kWh ;
2. — Obținerea de beneficii peste plan în valoare de 1,8 milioane lei.D. în domeniul social :— Amenajarea, in incinta uzinei, a unui punct aii- maptar și a unei microcase de comenzi ;— Amenajarea și dotarea unei săli pentru activități cultural-sportive ;— Darea în folosință a unui vestiar tip garderobă pînă la 1 mai 1975 pentru un. număr de 250 muncitori și extinderea acestor vestiare, pină la sfir- șitul anului, pentru încă 500 muncitori.Sîntem conștienți că prin realizarea obiectivelor propuse, prin îndeplinirea cincinalului înainte de termen, contribuim la înfăptuirea minunatelor perspective deschise de Congresul al XI-lea al P.C.R. pentru ridicarea României socialiste pe noi trepte de progres și civilizație, pentru edificarea societății. socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea nism.

Secretarul comitetului
de partid, '
Ion NASTAS1A

pe
12

15

pro-nu- pre-
.................... ... ___caresă aducă o economie, prin reducerea importului.

patriei noastre spre, comu-
Președintele comitetului 
oamenilor muncii,

\

Președintele comitetului 
sindicatului,
Dumitru GROZEA

dr. ing. Constantin 
RĂDUȚI

Secretarul comitetului
U.T.C.,
loan C1RC1U

si proiectări 
electronice fticuresti
Către toate institutele 

de cercetare și proiectare însuflețit de hotărîrea de a traduce în viață sarcinile trasate cercetării științifice și proiectării tehnologice de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu ocazia vizitării institutului nostru și a primei Conferințe naționale a cercetării și proiectării, colectivul Institutului de cercetări și proiectări electronice, în frunte cu comuniștii, cheamă la întrecere toate institutele de cercetări și proiectări, pentru creșterea eficienței și aportului activității noastre la dezvoltarea în ritmuri înalte a economiei naționale și realizarea cincinalului actual înainte de termen.Potrivit sarcinilor trasate activității de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică prin documentele istorice aprobate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, mobilizîndu-ne forțele in vederea orientării cercetării și proiectării spre realizarea de produse și tehnologii de mare eficiență economică și tehnico-științifică, spre problemele majore ale economiei naționale și acționînd pentru introducerea în producție a tehnologiilor și produselor cu performanțe tehnice ridicate și consumuri specifice reduse de materiale și energie, ne angajăm să contribuim, printr-o muncă fermă și hotărită, ca cincinalul 1976—1980 să devină cincinalul revoluției tehnico-științifice in patria noastră.In scopul realizării obiectivelor de mat sus, colectivul Institutului de cercetări și proiectări electronice se angajează să realizeze în anul 1975 :1. îmbunătățirea parametrilor tehnici și economici ai produselor elaborate prin cercetare și proiectare tehnologică, realizînd astfel :— omologarea a 8 noi tipuri de aparate electronice de măsură și control pentru mărimi electrice și neelectrice și instalații pentru radiocomunicații profesionale, care să diversifice și să completeze actualul program de fabricație al întreprinderii de aparate electronice de măsurat și industriale ;— reducerea, în continuare, a numărului de tipodi- mensiuni de materiale, componente electronice, elemente de asamblare mecanică 'și S.D.V.-uri cu 10 la sută ;— încheierea înainte de termenele contractuale, inmedie cu o lună, a unui număr de 9 teme de cercetare, în vederea devansării introducerii prototipurilor rezultate în fabricație ; 1 ■— elaborarea peste sarcinile de plan a unui număr de 6 teme noi de cercetare, contribuind astfel la asigurarea economiei naționale cu aparatură și instalații de performanțe ridicate ;— reducerea duratei de cercetare și proiectare la 4 teme cu 15 la sută, prin utilizarea calculatoarelor la proiectarea circuitelor electronice.2. Creșterea contribuției institutului la valorificarea rapidă a unor cercetări finalizate și reducerea eforturilor valutare prin :— depășirea cu 15 la sută a planului de micropro- ducție, prin producerea unor piese de ferită șiducție, prin producerea unor piese de ferită aparate electronice profesionale ;utilaje necesare dezvoltării bazei materiale institutului, in valoare de 600 mii lei ;— acordarea, peste sarcinile de plan, de asistență tehnică în valoare de 400 mii lei ;— generalizarea colectivelor mixte de cercetare— proiectare—producție, in vederea colaborării eficiente, pe toată durata cercetării și asimilării, cu specialiștii din producție ;3. Creșterea indicilor de utilizare a utilajelor tehnologice și aparaturii de cercetare prin :— extinderea, in activitatea institutului, cu 15 Ia sută a schimbului II și cu 10 Ia sută a schimbului III ;

— realizarea, prin autouiilare, a unor instalații șî utilaje necesare dezvoltării bazei materiale a

— realizarea unui volum de lucrări pentru Intre* prinderea de aparate electronice de măsurat și industriale și alte întreprinderi, în valoare de 250 mii lei, constind în circuite imprimate și accesorii.4. Colectivul institutului se angajează să efectueze !n anul 1975 un număr de 25 mii ore de muncă patriotică pentru executarea unor lucrări tehnice și dr- ganizatoric-gospodărești.întregul colectiv al institutului, în frunte cu comuniștii, însuflețit de hotărîrile istorice ale Congresului al XI-lea al partidului, este ferm hotărit să-șj pună toată priceperea și capacitatea de muncă in slujba înfăptuirii acestor angajamente, să promoveze cu consecvență noul, în întreaga sa activitate, stilul și metodele muncii revoluționare. Prin aceasta ne exprimăm adeziunea totală la mărețul Program al Partidului Comunist Român de edificare a societății socialiste mul» tilater^l dezvoltate și înaintare a patriei noastre spre comunism.
Secretarul organizației
de bază P.C.R.,
ing. Marius GUINEA

Președintele comitetului 
sindicatului, 
ing. Angela VOlCltĂ

Președintele consiliului 
științific,
ing. Valerin 
CEOCEONICĂ

Secretarul comitetului
U.T.C.,
ing. Cristina FIANU

Către toate unitățile 
din industria celulozei 

și hîrtieiMilitînd pentru traducerea în fapte a istoricelor hotă- riri ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. însuflețit de dorința de a nu precupeți nici un efort pentru realizarea sarcinilor ce îi revin din documentele adoptate de Congres, colectivul Combinatului - de celuloză și hîrtie Călărași cheamă Ia întrecere socialistă toate colectivele din unitățile ramurii industriale a celulozei și birlici,' pentru îndeplinirea șl depășirea sarcinilor de plan pe anul 1975, angajîndu-ne să realizăm următoarele obiective :1) Realizarea prevederilor inițiale ale pianului cincinal 1971—1975 la data de 30 aprilie 1975.2) Depășirea planului la producția globală, marfă și marfă vindută și Încasată pe anul 1975. ctf cite 7 milioane lei.— Depășirea planului fizic pe sortimente cu r— 200 tone celuloză.— 200 tone hii’tie,— 100 tone hîrtie cromo super,— 1 milion lei piese de schimb.3) Depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii cu 2 500 lei/angajat.4) Reducerea cheltuielilor de producție față de plan eu 2 milioane lei.5) Depășirea planului de beneficii cu 2 milioane leî.Aceste obiective se vor 'realiza prin :— Creșterea indicelui de utilizare extensivă a fierbă- toriei cu 1,5 la sută și a mașinilor de hîrtie cu 0,75 la sută, comparativ cu anul 1974.— Creșterea indicelui de utilizare a timpului de lucru cu 0.5 la sută.— Reducerea consumului specific planificat, după cum urmează.;-,.— cu 5 kg fibră pb1 tona dec hîrtie. rez'ultîh’do-.eco-, nomie de 330 tone eelulozși pe an ; .— cu 3 kg săruri sodice pe' tona de celiilozăi reziili tind o economie de 140 tone sodă caustică pe an ; cu 1 kg colofoniu pe tona de hîrtie, obținînd o economie de 70 tone colofoniu pe an ;— cu 10 kg hîrtie pe tona de caiete, rezultînd o economie de 90 tone hîrtie pe an ;— prin reducerea consumului specific planificat de energie se va realiza o economie de 1 milion kWh.— Vom extinde acordul global pînă la 67 la sută din numărul total al muncitorilor.— Vom asigura calificarea și perfecționarea profesională a 400 angajați.— Vom îmbunătăți calitatea produselor prin introducerea autocontrolului la procesele de fabricație a hîrtiei și confecțiilor.— Vom realiza peste plan două lucrări de cercetare cu eficiență economică de minimum 500 mii lei.— Vom asimila în fabricație două noi sortimente și 50 repere Ia piese de schimb.— în scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă se va perfecționa sistemul de ventilație m sectoarele : celuloză, hîrtie și confecții.
Secretarul comitetului 
de partid,
Emanoli MEDEȘAN

Președintele comitetului 
oamenilor muncii,
Vasile MANOLE

Vizita președintelui Congresului Republicii Columbiaîn cursul zilei de miercuri, președintele Congresului Republicii Columbia, Julio Cesar Turbay Ayala, care se află într-o vizită în țara noastră, a fost oaspetele județului Prahova. Cu acest prilej, Ia consiliul popular județean a avut loc o întrevedere iu Ion Catrinescu, președin-' tele consiliului, după care, însoțit de Ștefan Bălan, președintele Grupului

parlamentar pentru relațiile de prietenie România-Columbia, oaspetele a vizitat o unitate reprezentativă pentru actualul potențial al industriei românești : Combinatul petrochimic de la Brazi.Președintele consiliului popular al județului a oferit Un dejun in onoarea oaspetelui. • '(Agerpres)
LA AMBASADA BULGARIEI DIN BUCUREȘTILa Ambasada Bulgariei din București a avut loc, miercuri dimineața, solemnitatea înmînărji medaliei jubiliare „30 de ani ai Armatei Populare Bulgare" unui grup de generali și ofițeri români.înminind distincțiile, Ivan Aba- giev, ambasadorul bulgar In țara noastră, i-a felicitat pe cei medaiiați din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar și a Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria.în numele celor care au primit medaliile, general de armată Ion loniță, ministrul apărării naționale

al Republicii Socialiste România, a mulțumit pentru distincțiile acordate, subliniind că aceasta constituie încă o expresie a legăturilor trainice de prietenie statornicite între partidele, popoarele și armatele celor două țări- Aceste relații au doblndit noi dimensiuni prin intilnirile, devenite tradiționale, dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, momente de seamă pentru dezvoltarea în continuare a colaborării româno- bulgare pe multiple planuri, pentru cauza păcii și socialismului.(Agerpres)
Ședința Consiliului pentru coordonarea 

și îndrumarea activității de aprovizionare 
și prestare de servicii către populațieMiercuri a avut loc ședința Consiliului pentru coordonarea si îndrumarea activității de aprovizionare si prestare de servicii către populație.în cadrul ședinței a fost analizat modul de îndeplinire a indicatorilor de plan pe anul 1974 și au fost dezbătute măsurile necesare pentru îndeplinirea planului pe anul 1975. Consiliul a constatat că' în anul 1974 sarcinile de plan au fost îndeplinite la majoritatea indicatorilor pe întreg comerțul socialist, la desfacere pla

nul fiind realizat in proporție de 100,7 la sută.Membrii consiliului aprovizionării au dezbătut, de asemenea, probleme legate de contractarea si asigurarea fondului de marfă pentru a- cest an. de dezvoltarea rețelei de Spălătorii și curățătorii chimice, măsuri pentru continua îmbunătățire a activității cantinelor si eantinelor- restaurant.în încheiere 'a luat euvîntul tovarășul Janos Fazekas, viceprim-mi- nistru al guvernului și președinte al consiliului aprovizionării. (Agerpres)
Delegația economică din Kuweit 

a părăsit CapitalaDelegația economică din Kuweit, condusă de Ăbdul Rahman Salem Al Ateeqi, ministrul finanțelor și petrolului, care a făcut o vizită in țara noastră, a părăsit, în cursul zilei de miercuri, Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor, Ilie Cîșu, ministru secretar de stat Ja Ministerul Industriei Chimice, IonFloreseu, adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, Vasile Voloșeniue, președintele Băncii Române de Comerț Exterior, Constantin Căruntu, ambasadorul României în Kuweit, de alte persoane oficiale.Intr-o declarație făcută înaintea plecării, ministrul kuweitian al finanțelor și petrolului a spus : „Mă simt deosebit de onorat pentru pri

lejul fericit de a fi fost primit de președintele Republicii Socialiste România, Excelența Sa domnul Nicolae Ceaușescu, și de a fi purtat un rodnic dialog cu șeful statului român privind unele aspecte ale situației internaționale și ale relațiilor economice dintre țările noastre. Pre- zentînd punctele de vedere ale domniei sale asupra situației internaționale, președintele Nicolae Ceaușescu a exprimat, totodată, .dorința României de a dezvolta relații de prietenie și colaborare cu Kuweitul.In continuare, interlocutorul a spus între țările noaștre există largi posibilități de colaborare, atit în ceea ce privește intensificarea schimburilor comerciale, cit și in construcția unor obiective economice.. (Agerpres)
Cronica-zîlei

Președintele comitetului 
sindicatului,
Vasile MUȘAT

Secretarul comitetului
U.T.C.,
Dumitru DlNESCU

Către toate unitățile 
de transporturi feroviareDînd glas angajamentului ferm al tuturor feroviarilor stației de cale ferată Iași, de a traduce in viață hotărîrile adoptate de Congresul al XI-lea, adunarea activului stației de cale ferată Iași adresează tuturor unităților^ de cale ferată chemarea Ia întrecere socia- ' 1H ’ w • • - - prevă-listă pentru depășirea sarcinilor de transport zute pe anul 1975.Ne angajăm să realizăm următoarele :1. — Depășirea indicatorului „tone încărcate" sută-;2. — îmbunătățirea utilizării vagoanelor deprin :■ ■>— depășirea sarcinii statice.cu 4 la sută ;— reducerea staționării vagoanelor la descărcare cu 2 la sută ;— reducerea staționării vagoanelor in și fără manevră, cu 3 la sută.3. — îndeplinirea planului de transport condiții de siguranță și regularitate a circulației.4. — Depășirea productivității muncii planificate cu 

4 la sută prin :— sporirea indicelui de utilizare a timpului de lucru cu 2 la sută ;— ridicarea nivelului de pregătire profesională și politică a tuturor lucrătorilor.5. — Reducerea consumului de energie electrică cu 2 la sută.6. — îmbunătățirea instruirii angajaților prin folosirea în cadrul școlii personalului a unor forme practice de instruire prin panouri și schemș sugestive.7. — îmbunătățirea condițiilor de servire a publicu- , lui călător prin :— stabilirea unor orare care să satisfacă nevoile de transport ale navetiștilor la și de la locul de muncă ;— sporirea capacităților de transport la trenurile de călători pentru evitarea aglomerărilor în perioa-‘ da de vîrf ;— asigurarea în permanență a unui număr suficient de case de bilete, pentru satisfacerea operativă a publicului călător.8. — îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale personalului stației prin amenajarea unor noi locuințe în incinta stației din spațiile rămase disponibile și efectuarea de muncă patriotică la lucrările aferente blocului de 86 apartamente, locuințe de serviciu, asigurindu-se darea lor in folosință cu o lună înainte de termen.
Secretarul comitetului
de partid,
A. RINDER

cu 4 lamarfă
încărcare-tranzit. cuin depline

Șeful stației C.F. lași,
M. D1M1TR1U

Președintele comitetului 
sindical de secție, 
Gh. DRĂGĂNESCU

Secretarul comitetului
U.T.C.,
Gh. COZMĂ

Miercuri s-a înapoiat. în Capitală, venind de la Teheran, tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.; reprezentantul Partidului Comunist Român la lucrările celui de-al treilea Congres al Partidului Iran Novin (Iranul Nou).La sosire, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., «activiști de partid.A fost de fată Aii Reza Bahrami, ambasadorul Iranului la București.
★Ministrul afacerilor externe al. Republicii Socialiste România, George Macovescu. a trimis o telegramă, de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Cipru. John Chris- tophldes, cu ocazia reînvestirii sale în această funcție.
★Miercuri dimineața, tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., s-a întîlnit cu delegația Federației Islandeze a Muncii, condusă de

Snoril Jonsson, vicepreședinte al federației, care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., face o vizită în tara noastră.
★Miercuri a părăsit. Capitala delegația organizațiilor britanice pentru a- părarea păcii, care ne-a vizitat țara timp de o săptămînă, la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii.In timpul' vizitei, oaspeții au avut convorbiri cu conducerea Ministerului Afacerilor Externe, a Comitetului Național pentru Apărarea Păcii. Asociației de prietenie România — Marea Britanie. U.A.S.C.R., CENTROCOOP. Uniunii sindicatelor din instituțiile administrative și de stat și consiliile populare, au vizitat obiective social- culturale din Capitală și din județele Vilcea, Sibiu și Brașov.
★Cea de-a Vl-a sesiune a Academiei de științe medicale, care se va desfășura în zilele de 16 și 17 ianuarie, a fost precedată de o masă rotundă cu tema biodisponibilitatea medicamentelor.

In analele raporturilor româno-bulgare, data de IC ianuarie 1948, de 
la care se împlinesc astăzi 27 de ani, a marcat un eveniment memorabil : 
semnarea, la București, a prințului Tratat de prietenie, colaborare și a- 
sistență mutuală dintre cele două țări socialiste.

Act politic de înaltă, semnificație, încheierea tratatului a inaugurat o 
pagină nouă in dezvoltarea tradiționalelor leț/âturi de prietenie și soli
daritate dintre popoarele noastre vecine, legături care au căpătat un con
ținut calitativ nou și ample dimensiuni, ridicindu-se pe un plan superior 
odată cu instaurarea puterii populare in cele două țări, cu trecerea lor la 
edificarea societății socialiste, in perioada scursă de atunci importanța 
acestui tratat și-a găsit O strălucită expresie in dezvoltarea continuă a 
acestor relații, in extinderea și diversificarea colaborării romăno-bulgare 
pe cele mai variate planuri — politic, economic, tehnico-științifie, cul
tural etc. — în întărirea prieteniei dintre popoarele noastre.

Acelorași nobile țeluri le răspunde și noul Tratat de prietenie româno- 
bulgar, semnat in noiembrie 1970, care, continuind și dezvoltind prevede
rile documentului premergător, creează perspective și mai largi adincirit 
relațiilor reciproce, ridicării lor pe trepte, lot mai înalte.

O inriurire hotăritoare, determinantă asupra dezvoltării acestor ■ rela
ții în toate, domeniile, exercită colaborarea frățească dintre Partidul Comu
nist. Romăn și Partidul Comunist Bulgar, in mod deosebit intilnirile și con
vorbirile, devenite tradiționale, intre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov. Viața a demonstrat că fiecare dintre aceste intilniri a constituit up 
stimulent puternic al amplificării raporturilor bilaterale, a prilejuit jalona
rea de noi căi și modalități pentru intensificarea conlucrării frățești in
tre țările noastre, spre binele ambelor popoare, în interesul cauzei gene
rale a socialismului, păcii fi progresului in lume.

Relevind cu satisfacție cursul ascendent al raporturilor multilaterale 
româno-bulgare, poporul nostru adresează in această zi poporului vecin 
și prieten al Bulgariei socialiste un călduros salut și urarea de a repurta 
succese tot mai mari in opera de edificare a orinduirii noi, pentru pro

pășirea și in/lorirea patriei sale.

51Planurile de întâmpinare"
evidențiază rezervele economice„Al VI-lea — Ia toți indieattfrii !“ este, exprimat concis, răspunsul-an- gajament al colectivelor de muncă Sin întreprinderi și județe la chemarea lansată de Comitetul Central pl Partidului Comunist Bulgar, la începutul acestui an, pentru desfășurarea unei ample întreceri socialiste care să ducă, în întimpinarea celyi de-al XI-lea Congres al partidului, la îndeplinirea și depășirea prevederilor celui de-al Vl-lea plan cincinal pe anii 1971—1975,O vizită în eîteva întreprinderi industriale ale Sofiei, făcută acum. în - zilele începutului de an, este edificatoare pentru ceea ce s-ar putea numi „preocuparea nr. 1“ a colectivelor de muncă din economia bulgară : inserarea in așa-numitele „planuri de întîmpinăre" (planuri-angajament) a tuturor rezervelor interne de care dispun întreprinderile pentru îndeplinirea înainte de termen a planului anual și, totodată, a planului cincinal. Pretutindeni vechile panouri plasate în incinta u- zineior sint înlocuite cu altele, iar în halele de producție sint afișate noile angajamente ale oamenilor muncii pș anul in curs. Acestea reflectă ritmurile de creștere a producției industriale ce urmează a fi. atinse"îrt cursul acestui an. în'rna- ' ioritatea lor superioare celui slabi-' lit inițial (8 Ia sută). De pildă, in uzinele Uniunii economice de stat „I.Z.O.Ț." a Ministerului Electronicii și Electrotehnicii, ritmul respectiv va fi de 12 la sută, iar în acelea ale Ministerului Industriei Chimice — de 14 la sută. Stabilirea acestor ritmuri pentru anul 1975 urmărește să asigure rilorSi să tării toare tria de mobilă — ne spunea Nikola KaranfiloV, directorul general al U- niunii economice de stat „Mebcl" — anul 1975 va pune, ca si in alte ramuri ale economiei noastre, bazele unei noi producții, calitativ superioare. Aceasta va trebui să înregistreze asemenea ritmuri anuale,

incit în 1980 să putem atinge o creștere de 2,3—2.5 ori față de 1974, fără a folosi nici un muncitor în plus. D«ci, trebuie, practic, să dublăm productivitatea muncii. In acest scop, ne-am propus să recurgem la rezervele foarte mari pe care ni le poate oferi reconstrucția și modernizarea întreprinderilor noastre construite in urmă cu 10 ani. Avem un program special, a cărui realizare ne va permite să utilăm cu tehnica cea mai modernă aproape toate cele 16 întreprinderi construite in ultima vreme la noi".
CORESPONDENȚA DIN SOFIA

realizarea integrală a indicato- de bază ai actualului cincinal creeze temelii trainice dezvol- mai departe a diferitelor sec- ale economiei. „Pentru indus-

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut relativ caldă, îndeosebi in zonele deluroase și în vestul țării. în Podișul Transilvaniei. Moldova. Dobro- gea și Cîmpia Dunării, ceața a persistat. Temperatura aerului, la -ora 14, oscila între minus 6 grade la Sf. Gheorghe și plus 13 grade la Oravi- ta. în București : Vremea a fost relativ caldă, dar cețoasă. Temperatura maximă a fost de 5 grade.Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 și 19 ianuarie. în țară : în cea mai mare parte a tării vremea va fi cețoasă. îndeosebi dimineața si seara, și mai ales în primele zile. Numai izolat se vor semnala precipitații slabe. Temperaturile maxime vor urca. în cursul zilei, la valori cuprinse intre minus 2 si plus

Intr-adevăr, reconstrucția și modernizarea întreprinderilor sint apreciate de către specialiștii bulgari drept un pentru creșterea socialemijloc esențial rapidă a productivității a muncii. După Conferința națională a partidului din luna martie 1974, în întreaga economie bulgară a fost inițiată o amplă analiză a rezervelor de care dispune in acest sens fiecare unitate economică. Concluziile analizei, încheiată la sfîrși- tul anului trecut, au confirmat oportunitatea măsurii ca programul național de modernizare și reconstrucție să constituie parte inseparabilă a planurilor pe anii 1974 și 1975, iar fondurile alocate pentru acesta să crească de la-29,2. lă sută (în 1974). la . 34,1 la sută (în 1975), din valoarea -investițiilor', -capitale?/ :vîn timpul desfășurării analizei au fost elaborate și proiecte inginerești pentru o modernizare largă și perfecționarea producției prin înnoirea produselor și a tehnologiilor. Rezultatele analizei s-au inclus în „planurile de întîmpinăre" ale acestui an. Participarea largă a muncitorilor la analiza privind productivitatea muncii și la elaborarea planurilor de întîmpinăre a dat un nou conținut și a ridicat pe o treaptă mai înaltă întrecerea socialistă.O înaltă productivitate a muncii, aceasta este esența tuturor măsurilor adoptate, „cheia de boltă" a dez- » voi tării continue a economiei bulgare pe calea socialismului.
C. AMAR1ȚE1

8 grade, iar minimele vor coborî, noaptea, pînă la valori cuprinse între minus 5 si plus 5 grade. In București : Vreme cețoasă, îndeosebi în primele două zile. Vint slab. Temperatura ușor variabilă.
PRONOEXPRESNUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 15 IANUARIE 1975Extragerea I : 30 14 36 2 7 23Extragerea a Il-a : 26 34 42 27 5fond general de CIȘTIGURI : 1 872 662 lei, din care 934 755 lei raport.Plata cîștigurilor se va face în Capitală incepind din 23 ianuarie pînă la 15 martie, in țară aproximativ din 27 ianuarie pină la .15 martie 1975 inclusiv, iar prin mandate poștale din 27 ianuarie 1975.
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tenis: „Circuitul României"
LA GALAJI A ÎNCEPUT AL DOILEA TURNEUGALAȚI (Corespondentul „Scîn- teii", Dan Plăeșu). — In Sala sporturilor din Galați a început miercuri cel de-al doilea turneu al „Circuitului României" pe terenuri acoperite. S-au jucat primele partide de simplu. Spectatorii au asistat la întreceri plăcute și viu disputate. Iată și rezultatele înregistrate : T. Marcu — Gh. Boaghe 6—2, 6—4 ; V. Soti-

riu — P. Almăjan 6—2, 7—5 ; D. Nemeș <— S. Mureșan 6—4, 7—5 ;I. Santel — M. Rusu 6—1, 6—1 ;T. Emmrich — O. Vilcioiu 6—3, 6—3 ; T. Ovici — C. Hirju 6—1, 6—3; D. Hă- rădău — I. Kerekeș 6—2, 4—8, 6—3.Astăzi, în cadrul calificărilor, se dispută, incepind de la ora 14, primele partide de dublu.1

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

T.V.: Emisiuni sportive 
la sfîrșhul săpîămmiiSimbătă, 18 ianuarie, ora 16.40, Rugbi: IRLANDA — ANGLIA (turneul celor 5 națiuni). Transmisiune directă de La Dublin.Duminică. 19 ianuarie, ora 15,00, MAGAZIN SPORTIV : Baschet masculin : selecțiuni înregistrate din in-’ tiinirea foștilor internaționali ai echipelor Steaua și Dinamo ; „Favoriții", repo'rtaj filmat realizat de Televiziunea cehoslovacă despre cei mai buni jucători de hochei pe gheață din Europa ; „Trambulina gigant de la Pla- nica", un film primit de la Televiziunea iugoslavă ; „Din marile meciuri de box ale secolului" : Primo Camera — Jack Sharkey (disputat in anul 1933), Archie Moore — Joe Maxim (1952) și Ray Sugar Robinson. — Rocky Graziano (1952).

HANDBAL: Echipele 
feminine în întrecere 

la Cluj-NapocaIncepind de astăzi și pînă duminică 19 ianuarie, Sala sporturilor din Cluj-Napoca va găzdui ultimul turneu de sală al campionatului diviziei A la handbal feminin.Iată partidele programate în prima zi a turneului (etapa a 19-a) : Rapid București — Sparta Mediaș ; Voința Odorhei — Mureșul Tg. Mureș ; Progresul București — Confecția București ; Universitatea Timișoara — Universitatea Iași ; Universitatea București — Textila Bu- huși ; I.E.F.S. București — Constructorul Timișoara.După 18 etape, in clasament conduce formația Universitatea Timișoara, cu 32 puncte, urmată de Universitatea București — 30 puncte.

FOFRAtDupă cum se cunoaște, prima etapă a returului campionatului diviziei A (etapa a XVIII-a) va avea loc la 2 martie. Ieri, biroul F.R.F. a decis ca următoarea etapă, ă XlX-a, să se desfășoare simbătă, 8 martie. Totodată; s-a decis amînarea reluării campionatului diviziei B, prima e- tapă a returului acestei categorii ur- mînd să aibă loc Ia 16 martie.RIO DE JANEIRO 15 (Agerpres). — Echipa de fotbal Universitatea Craiova și-a început turneul pe care-1 intreprinde in Brazilia, ju- cind la Campo Grande (statul Mato Grosso) cu formația locală Operări o. La capătul unui meci de un bun nivel tehnic, gazdele au obținut victoria cu scorul de 1—0 (0—0), prin golul înscris de Ze Carlos.
RASCIIEFSala Floreasca din Capitală a găzduit aseară meciul retur dintre e- chipele I.E.F.S. București și Levski- Spartak Sofia, contind pentru grupa A a sferturilor de finală ale ..Cupei Liliana Ronchetti" la baschet feminin.Baschetbalistele bulgare au obținut victoria 1^ un scor neașteptat de mare, 82—66 (44—29). în primul joc, disputat la Sofia, formația Levski- Spartak cîștigase cu 64—51.

TENIS :
Turnee internaționaleAu continuat intilnirile turneului internațional feminin de tenis de ia

Sarasota. Sue Stapp (S.U.A.) a învins-o cu 6—1, 6—0 pe Virginia Raziei (România), iar Leslie Hunt (Australia) a eliminat-o cu 6—0, 7—6 pe Ingrid Bentzer (Suedia). Marea favorită a turneului american. Chris Evert, a învins-o în numai 35 de minute, cu 6—0, 6—0, pe Patty Hogan (S.U.A.), Pentru turul următor s-a calificat și cehoslovaca Navratilova, învingătoare cu 6—1, 6—3 în partida cu Betty Ann Stuart (S.U.A,).La Freeport (Insulele Bahamas) se desfășoară in prezent un turneu internațional masculin de tenis. în primul tur, cunoscutul campion a- merican Jimmy Connors l-a învins cu 6—1, 6—2 pe Viorel Marcu (România). Carl Meiler (R. F. Germania) a dispus cu scorul de 6—4, 6—4 de Leo Rolle (Insulele Bahamas), iar Jeff Austin (S.U.A.) a cîșligat cu 6—4, 6—4 partida susținută in compania australianului Fletcher.
★în orașul portorican Humacao au continuat partidele turneului internațional masculin de tenis. Australianul Rod Laver a dispus cu 7—6, 1—6, 6-4 de Cliff Richey (S.U.A.), iar Jeff Borowiak (S.U.A.) l-a eliminat cu 5—7, 6—1, 6—-2 pe cunoscutul campion american Stan Smith.' Metreveli (U.R.S.S.) a ciștigat cu 6—4. 6—3 jocul cu Mark Cox (Anglia).
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Un important succes al cauzei libertății popoarelor

independenta Mi
Semnarea acordului între reprezentanții mișcărilor 

de eliberare și ai guvernului portughez

ra fi proclamată la 11 noiembrie

în pregătireaReuniunea miniștrilor agriculturii din țările Pieței comuneORIENTUL conferinței O.S.AAPROPIAT

LISABONA sfirsitul celor biri, miercuri vor, în sudul prin care s-a ral cu privire pendentei Angolei. fost semnat de reprezentanți ai guvernului portughez și ai celor trei mișcări de eliberare prezente' laconvorbiri : Frontul de EliberareNațională a Angolei (F.N.L.A.), Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) și Uniunea Națională pentru Independență Totală a Angolei (jl.N.I.T.A.).în alocuțiunea rostită la încheierea ceremoniei de semnare a acordului. președintele Portugaliei, generalul Francisco Da Costa Gomes, a anunțat că ziua de 11 noiembrie 1975 a fost stabilită ca dată a independentei totale și depline a Angolei. El a adăugat că în cursul lunii ianuarie în Angola va intra în funcție un guvern de tranziție, iar apoi o adunare constituantă va alege pe primul președinte al Republicii Angola, „reprezentant legal și legitim al voinței supreme a poporului acestei noi țări". La 11 noiembrie 1975, a precizat președintele Costa Gomes, Portugalia va transmite „acestei autorități incontestabile toate puterile suverane asupra unei Angole total independente". La acea dată, a subliniat șeful statului portughez, un nou capitol al istoriei Angolei va fi deschis pentru a fi scris Ia lumina speranței, a libertății independenței".Adresîndu-se delegaților celor mișcări de eliberare din Angola, „ neralul Costa Gomes a declarat că aceste mișcări își dețin legitimitatea din hotărîrea de care au făcut dovadă în lupta armată. „Avem motive serioase să credem că veți reuși în crearea condițiilor sociale și politice necesare dezvoltării accelerate a bogatei dumneavoastră țări'1. Din partea portugheză, a încheiat președintele Costa Gomes, acordul ce abia a fost semnat reprezintă o etapă fundamentală a procesului de decolonizare.Referindu-se la prevederile acordului de la Alvor, Jorge Valentim, membru al delegației Uniunii Naționale pentru Independența Totală a Angolei (U.N.I.T.A.). a declarat că acordul prevede crearea unui guvern de tranziție, alcătuit din reprezentanți ai Portugaliei și ai celor trei mișcări de eliberare prezente la convorbirile de la Alvor : Frontul de Eliberare Națională a Angolei

15 (Agerpres). — La șase zile de convor- a fost serhnat la Al- Portugaliei, acordul stabilit cadrul gene- la proclamarea inde- Documentul a
(F.N.L.A.), Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) și U- niunea Naționala pentru Independența Totală a Angolei (U.N.I.T.A.). Neprevăzîndu-se funcția de prim- ministru,' guvernul urmează să fie dirijat de un consiliu prezidențial, alcătuit, pe' baza sistemului rotației, din reprezentanți ai celor trei mișcări de eliberare. Referindu-se la compoziția propriu-zisă a guvernului de tranziție, Valentim a menționat că deținătorii principalelor portofolii vor fi asistați de către doi secretari de stat reprezentînd celelalte două mișcări de eliberare. Din cadrul guvernului de tranziție va face parte și înaltul comisar portughez, care va rămîne în Angola pină la proclamarea independenței.O altă prevedere a acordului de la Alvor o reprezintă crearea unei armate angoleze naționale, alcătuită din unități aparținînd celor trei mișcări participante, la convorbiri, precuta și din forțe ' portugheze. A- ceastă armată urmează să integreze progresiv ansamblul forțelor de eli-' berare. în ceea ce privește unitățile portugheze dislocatei în Angola, nu se prevede retragerea înainte de proclamarea denței.

DAMASC 15 (Agerpres). — Președintele Siriei, Hafez Al-Assad, a avut convorbiri cu regele Feisal al Arabiei Saudite, sosit la Damasc pentru, o vizită oficială de patru zile. Au fost.examinate stadiul actual al relațiilor bilaterale și modalitățile de dezvoltare și diversificare a cooperării pe multiple planuri între Siria și Arabia Saudită. Au fost trecute in revistă, de asemenea, mutațiile intervenite în evoluția situației din Orientul Apropiat și căile de consolidare a unității arabe. După vizita la Damasc — prima întreprinsă îri Siria în calitate de șef al statului saudit — regele Feisal va pleca spre Iordania și apoi spre Egipt — următoarele etape ale turneului pe care îl efectuează în zona Orientului Apropiat.CAIRO 15 (Agerpres). — Președintele R. A. Egipt, Anwar Sadat, și regele Feisal al Arabiei Saudite — care întreprinde un turneu în trei țări arabe — se vor intilni, duminică, la Assuan — informează agenția 4 M.E.N. Cei doi șefi de stat vor proceda, cu acest prilej, la o evaluare a stadiului actual al situației din Orientul Apropiat și la analiza perspectivelor pentru etapa următoare;, Totodată, vor continua coordonarea eforturilor lor în vederea promovării cooperării între cele două țări și realizării obiectivelor cauzei arabe.

treige-

lor totală indepen-
*Acordul semnat la Alvor reprezintă o strălucită victorie a poporului angolez, a luptei sale neclintite pentru independenta națională, sub conducerea celor trei mișcări de c- liberare — F.N.L.A., M.P.L.A. șiU.N.I.T.A. El este încununarea unei lupte crîncene, care a cerut numeroase jertfe umane și sacrificii materiale enorme din partea unui popor dirz, ■ conștient de justețea telului luptei sale, de dreptul său inalienabil de a decide singur asupra destinului propriu. Este o victorie a luptei anticoloniale duse de forțele progresiste din acest teritoriu, dar si una a noului guvern de la Lisabona. Este. în același timp, o izbîn- dă a continentului african, a întregii omeniri. Acordul reprezintă confirmata elocventă a anacronismului colonialismului și neocolonialismului si a caracterului ireversibil al procesului decolonizării.Momentul semnării acordului de la Alvor — cel de-al cincilea eveniment de acest gen. de la instalarea. la 25 aprilie, a noilor autorități portugheze — marchează sfîrșitul virtual al edificiului colonial portughez in Africa, ce datează de peste 500 de ani. primul și ultimul mare imperiu colonial al lumii.

BEIRUT. — După cum transmite agenția WAFA, în noaptea de marți spre miercuri, sub protecția artileriei, importante forțe israeliene au pătruns în localitatea Kfar Chou- ba de pe teritoriul libanez. în urma luptelor, forțele israeliene au suferit pierderi, adaugă agenția citată.TEL AVIV. — După cum a anunțat un purtător de cuvint al forțelor armate, o unitate militară israeliană a pătruns în noaptea de marți spre miercuri în localitatea libaneză Kfar Chouba, unde a distrus cîteva case ale fedainilor. Unitatea care a participat la atac s-a reîntors pe teritoriul Israelului.
r. d. g. Planul pe 1974

a fost îndeplinit cu succes

re- eco- Co- sta-
Decolonizarea, democratizarea politică

și economică, independența națională

obiective ale Mișcării forțelor armate din Portugalia- „A- Coiisti- act politic unul din portughez arată în- consacrat

Uf

Divergențele între „cei nouă" 
persistăBRUXELLES 15 (Agerpres). — în intervenția sa în cadrul reuniunii de l.a Bruxelles a miniștrilor agriculturii ai C.E.E., consacrată fixării preturilor comune la produsele agricole pentru campania 1975—1976, ministrul italian Giovanni Marcora a criticat politica agricolă a Pieței comune. Marcora a afirmat că modestele rezultate obținute în cadrul politicii agricole comune au fost scump plătite de către unele țări, și în special de Italia, nu numai din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere economic. în mod paradoxal, a relevat ministrul italian.

politica agricolă a C.E.E. nu a* făcut decît să favorizeze accentuarea dezechilibrului existent .între „cei nouă". în forma sa actuală, politica agricolă a Pieței comune exercită presiuni asupra celor mai slabi pentru a-i susține pe cei mai puternici.După două zile de convorbiri, miniștrii agriculturii din țările Pieței comune nu au reușit să ajungă la un acord asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi a întîlnirii, îndeosebi in ce privește stabilirea prețurilor produselor agricole comunitare pentru campania 1975—1976.
i

Spre continuarea dialogului intre
cele două state germaneBONN 15 (Agerpres). — Guvernul R. F. Germania este dispus să înceapă, la Sfîrșitul acestei luni sau începutul lunii februarie, noi vorbiri cu guvernul Republicii mocrate Germane, inclusiv în blema îmbunătățirii traficului R.F.G. și Berlinul occidental,nunțat. miercuri, la Bonn, purtătorul de cuvint guvernamental Klaus Boelling. El a precizat , că Helmut

con- De- pro- intre a a-
Schmidt, cancelarul R.F.G.. l-a însărcinat pe Gunther Gaus, șeful Reprezentantei permanente a R.F.G. la Berlin, să poarte negocierile.După cum se știe, guvernul Republicii Democrate Germane a a- dresat. recent, o serie de propuneri guvernului Republicii, Federale Germania și Senatului Berlinului occidental menite să contribuie la normalizarea în continuare a'relațiilor.

agențiile de presă
K încetat din viață Gheoi- 

ghi Traikov, presedintele Uniu- nii Populare Agrare Bulgare, președinte de onoare al Consiliului Național al Frontului Patriei din Bulgaria, membru al Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, în vîrstă de 76 de ani, în urma Unei boli îndelungate.
Primul minisîru al R. A. 

Egipt, Abdel Aziz Hegazi, a primit pe ambasadorul României la Cairo, Petru Burlacu. Cu acest prilej, au fost examinate unele aspecte ale dezvoltării și diversificării relațiilor de colaborare economică dintre cele două țări.

Noi demersuri 
pentru anularea măsurilor 

discriminatorii față de CubaWASHINGTON 15 (Agerpres). — Problema anulării sancțiunilor impuse, în 1964, Cubei va fi pusă la vot în cadrul viitoarei Conferințe a O.S.A., programată pentru lună aprilie, la Washington — a declarat secretarul relațiilor externe al Mexicului, Emilio Rabasa. Declarația a fost făcută după o întrevedere cu secretarul de stat, Henry Kissinger, în cursul căreia ■ au fost trecute în' revistă aspecte . legate de lucrările Comisiei speciale a Organizației Statelor Americane, însărcinată să elaboreze proiectul revizuirii Cartei O.S.A. și a clauzei Tratatului inter- american de asistență reciprocă (T.I.A.R.) privind necesitatea obținerii unei majorități de două treimi Ia votarea unei rezoluții apreciate drept importantă pentru statele membre ale organizației.în cadrul întrevederii, notează a- genția France Presse, ministrul mexican l-a informat, totodată, pe Henry Kissinger despre nemulțumirile exprimate de state lațino-americane în legătură cu clauzele discriminatorii ale noii legi comerciale a S.U.A. față de țările în curs de dezvoltare, producătoare de materii prime. La rîndul său, Kissinger a declarat că va informa țările latino-americane despre rezultatele demersurilor pe care intenționează să le facă, în vederea anulării clauzelor discriminatorii.

• CERCETĂRI PENTRU 
APĂ POTABILĂ. ExPer^ din 12 țări iau parte, începind de luni, la reuniunea Centrului internațional de cercetări în problemele apelor, manifestare organizată sub auspiciile Organizației Mondiale a Sănătății. Luind cuvîntul în cadrul dezbaterilor, Cees Zocterman, specialist ce activează la Institutul olandez al apelor, a afirmat că, la, ora actuală, aprovizionarea cu apă a locuitorilor din diferite țări ale lumii este în mare măsură deficitară, .situație ce afectează peste un miliard de oameni. în următorii ani, după aprecierile sale, omenirea va fi confruntată cu o a- gravantă problemă a aprovizionării cu apă potabilă, qvind în vedere mai ales creșterea gradului de poluare a riurilor și fluviilor și a sporirii consumului mondial de apă industrială.

LISABONA 15 (Agerpres). legerile pentru Adunarea tuantă vor reprezenta un deosebit de important, primii pași ai poporului pe calea democrației", se tr-un articol redacțional situației politice din Portugalia, publicat în ultimul număr al Buletinului Mișcării forțelor armate. Rezolvarea celor mai importante probleme naționale, se arată în continuare în articol, poate fi realizată nuiriai prin participarea reală a forțelor politice progresiste la procesul revoluționar, prin colaborarea lor deschisă și loială cu Mișcarea forțelor armate, pentru înfăptuirea tuturor măsurilor cu caracter revoluționar ce se impun a . fi luate. Trebuie să depășim multe dificultăți și obstacole pe calea. eliberării poporului portughez de fascism și înapoiere economică.Forțele armate, subliniază articolul, își vor îndeplini, fără șovăire, programul de transformări politice și sociale în' Portugalia. Pentru depășirea actualelor dificultăți se impun unitatea, coeziunea pe baze revoluționare a forțelor armate, unitatea între armată și popor și alianța cu forțele democratice și progresiste, extinderea și întărirea organizațiilor politice și obștești progresiste, in-

declusiv sindicatele, organizarea alegeri libere, fermitate în apărarea democrației și înfăptuirea decolonizării, intransigență în lupta împotriva reacțiunii.Mișcarea' forțelor armate își a- firrriă hotărîrea de a realiza decolonizarea, democratizarea politică și •economică, independența națională.

BERLIN 15. — Corespondentulnostru transmite : în R. D. Germană au foit date publicității■ zultatele îndeplinirii planului nomiei naționale pe anul- 1974. municatul Direcției centrale .detistică relevă că planul producției industriale a fost îndeplinit în proporție de 100,8 la sută, oamenii muncii din R. D. Germană realizînd peste prevederi produse industriale în valoare de 4,7 miliarde mărci. în industrie s-a înregistrat o productivității muncii de față de anul precedent.Volumul schimburilor meriibre âle C.A.E.R. ă crescut ctî 11 la sută, iar cu țările in curs, de dezvoltare cu 25 la sută, direcției centrale de R. D. Germane arată în continuare comerțul pitaliste industrializate, cu Belgia, Suedia, Olanda, R. F. Germania, Marea Britanie.

La Moscova 3 fost semnat de către Alexei Kosîghin, președintele Consiliului • de Miniștri al U.R.S.S., și Gough Whitlam, primul ministru al Australiei, acordul de colaborare tehnico-științifică. și culturală dintre U.R.S.S. și Australia. ,creștere a6,3 la sutăcu . tăViîe
Comunicatul statistică' a că a crescut cu țările ca- îndeosebi

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

întrevederi austriaco-ira- 
nienC. §ahinșahul Iranului, Mohammad Bâză . Pahlavi Aryamehr — • ,c!ăre1'‘sd'3(flă ; îritr-o vizită neoficială îp; Austria: “ -a avut, luni și marți, o serie de convorbiri cu cancelarul Bruno Kreisky, O atenție deosebită a fost aedrdată cooperării economice dintre cele două țări. Pe de altă parte. într-un interviu acordat ziarului ..Die Presse". șahinșahul Iranului a calificat situația din Orientul Apropiat drept' „sumbră si explozivă". subliniind necesitatea depunerii de eforturi pentru evitarea unui nou conflict in această Iregiune. Suveranul iranian a apreciat că la originea actualelor dificultăți ale ță- , rilor occidentale nu se află majorarea preturilor la petrol, ci ..nedreptățile sociale și; criza sistemului monetar". '<

I

PARIS 15 (Agerpres). — Delegația G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud la consultările dintre cele două părți din Vietnam a dat publicității o declarație în care se arată că Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud condamnă amestecul Statelor Unite în treburile Vietnamului de Sud și cere îndeplinirea strictă a acordului de Ia Paris , cu privire la Vietnam.. După semnarea acestui acord — ,se spune în declarație — Statele Unite au livrat regimului de la Saigon peste 700 avioane militare, peste 200 de nave militare, peste 800 de piese

grele de artilerie, 1 100 de tancuri și mașini blindate, mari cantități de muniții. în declarație se relevă, 'de asemenea, că în Vietnamul de -Sud continuă să fie menținuți 25 000 de militari americani care conduc, de fapt, operațiunile militare ale armatei saigoneze, iar navele flotei.a 7-a americană se află în apele Vietnamului de Sud.Documentul subliniază că G.R.P. și populația sud-vietnameză -sirii ferm hotărîte să lupte pentru îndeplinirea acordului de la Paris și cer Statelor Unite să înceteze orice forme de a- mes-tec militar în Vietnamul de Sud.

în comunicatul comun difuzat purtate lamentarăAmadou Dia Cisse, președintele A- dunării Naționale, parlamentele celor două țări recomandă organizarea unei conferințe mondiale pentru discutarea unui sistem echilibrat \ de preturi stabile la materiile prime și produsele manufacturate.

la încheierea convorbirilor. la Cairo de o dele.gație par- seriâgaleză.. condusă de

Ii fost format un nou gu
vern în Cipru âe C3tre pre5e’din- 

. ■ ‘ri11 ' ■'

DEL ACORESPONDENTII ; NOȘTRI:

moscova, h „apartamentul" orbital ROMA :

attmtaiea se desfășoară
bune condițiiA

Incepînd cu data de 
12 ianuarie, 4h25’15”, 
odată cu aprinderea 
panoului luminos de 
pe nava cosmică „So- 
iuz-17". stafia orbitală 
sovietică „Saliut-4", 
lansată la sfirsitul a- 
nului trecut, deve
nea... populată.

După o activitate de 
20 de ore. cosmonauții 
Alexei Gubarev și 
Gheorghi Greciko au 
izbutit să repereze, să 
ajungă din urmă și să 
pătrundă in „aparta
mentul" și laboratoa
rele stației orbitale. 
Deși noul experiment 
cosmic se află încă la 
început, oamenii de 
știință sovietici atrag 
atenția asupra unor o- 
perațiuni a căror reu
șită deschide noi per
spective în studierea 
Cosmosului.

Este vorba. în pri
mul rînd. de modul de 
economisire a com
bustibilului, nava „So- 
iuz-17“ fiind plasată 
inițial pe o orbită 
mult mai

, km la apogeu) 
„Saliut-4" (350 km), 
pentru a se putea „de
barasa" de greutatea 
rachetei purtătoare si

joasă (260 
decit

a-și continua apoi, cu 
ajutorul corectărilor 
succesive de orbită, 
drumul pină la punc
tul de 
simpla 
tizi.

Cind 
cele două corpuri cos
mice artificiale a ajuns 
de numai 3 800 metri, 
a fost pus in funcțiu
ne sistemul aparatelor 
de bord pentru diri
jarea automată. La 
distanța de 260 de me
tri, viteza ajunsese la 
numai 1 mlsec. A în
ceput atunci acel dans 
fantastic al navei, care 
înainta spre stafie cind 
cu virful înainte, cind 
lateral, apoi cu spate
le. prin aceste „tato
nări" căutindu-se sta
bilirea precisă a punc
telor de joncțiune. In 
timpul celei de-a 20-a 
evoluții a navei „So- 
iuz-17“. comandantul 
acesteia a devenit „au
tomat" si comandantul 
stației orbitale „Saliut- 
4". Ieșirea din raza de 
vizibilitate radio de la 
centrele de urmărire 
n-a permis transmite
rea prin televiziune a 
momentului cind cei 
doi cosmonauti au pă
truns din interiorul

joncțiune, prin ' 
forță a iner-

distanța dintre

navei in stafia orbita
lă „Saliut'f. Cosmonau
ta au transmis insă la 
centru informații des
pre gluma pregătită de 
cei ce-au „mobilat" 
stația, care au pus pe 
ușă un afiș cu inscrip
ția „~ștergeți-vă picioa
rele la intrare"...

Activitatea depusă 
de cei doi cosmonauti 
a relevat foarte rapida 
acomodare nu numai 
la condițiile cosmice, 
ci și la un regim de 
muncă pe cit de încor
dat, pe atit de prelun
git. Căci, după cum se 
știe, primele 24—30 de. 
ore in zborul cosmic 
sînt rezervate mai ales 
acomodării organismu
lui cu condițiile cos
mice. Or. ambii sînt la 
primul lor zbor, ceea 
ce constituie dovada că 
oamenii se pot nu nu
mai adapta relativ re- 

. pede la condițiile cos
mice, dar pot efectua, 
încă de la început, ac
tivități intense si pre
lungite. Pentru zilele 
următoare, oamenii de 
știință sovietici aș
teaptă noi date inte- 

v resante.

I. DUȚĂ

Reluarea dialogului dintre guvern
si sindicate
A

tele Ciprului, arhiepiscopul Makarios. Sint menținuți, în cea mai mare parte, vechii membri ai cabinetului precedent. Portofoliul afacerilor externe continuă astfel să fie deținut de Ioannis Christophides. Miniștrii comerțului, educației, finanțelor, lucrărilor publice își păstrează și ei portofoliile inițiale. Printre noii membri ai guvernului se numără Veniamine Christopoulos. care a fost numit ministru de interne.
în Sensul S.O., Mike Mansfield și Hugh Scott au fost- rea- leși în calitate de lideri ai majorității democrate și, respectiv, minorității republicane.în Camera Reprezentanților, lucrările au fost marcate de abolirea așa- numitului Comitet pentru securitate internă, cunoscut și sub denumirea de Comitet pentru cercetarea activităților antiamericane. Membrii Camerei s-au pronunțat, totodată, cu o majoritate largă pentru realegerea în funcția de speaker a lui Carl Albert. Partidul Democrat este majoritar, după cum se știe, și în Camera Reprezentanților, deținînd 291 mandate din totalul de 435.
Secretarul general ai 

,P C F ” Georges Marchais, a fost internat intr-un spital parizian, ca urmare a unei insuficiențe cardiace. Biroul Politic al P.C.F. a adoptat o serie de măsuri de lucru, care să permită asigurarea desfășurării normale a activității conducerii partidului pe durata absenței secretarului său general. Plenara Comitetului Central va avea loc, așa cum s-a stabilit la 20 și 21 ianuarie.
La ștmîisreîa navde dm 

Aloi ale firmei „Ishikawajima-Ha- rima Heavy Industries'1 a avut loc semnarea documentelor de predare- primire a petrolierului „Banat", cu un deplasament 'de 85 250 tone — a patra navă de acest tip care intră in dotarea flotei românești. ,
După cinci ani de 
secetă fără prece
dent, care a pus
tiit vaste regiuni 
din Etiopia, deose
bit de loviți fiind 
locuitorii provinci
ei Wollo (unde se 
apreciază 
murit din 
foametei 
de persoane), pă- 
minturile 
zone au 
roditoare, 
string cu 
ție prima 
Cerealele, 
te pa 
cămile, sînt trans
portate în hamba
re. Pe pietre în
cinse, femeile coc 
turte, se aud din 
nou rîsetele copii
lor.

câ au 
cauza

200 C00

acestor 
redevenit 

Țăranii 
satisfac- 

recoitâ. 
încărca- 

măgari și

Vicepremieral Consiliu- 
lui de Stat al EL P. Chineze, Den Siao-pin, s-a întâlnit cu Franz- Josef Strauss, președintele partidului Uniunea Creștin-Socială din R. F. Germania, cu care a avut o convorbire prietenească și deschisă — informează agenția China Nouă,Populația ISaHeiera'13 sfir" șitul lunii noiembrie anul trecut, de 55 586 000 de persoane.

Măsuri pa linia naționa
lizării. Ministrul industriei al Marii Britanii, Anthony Wedgwood Benn, a anunțat miercuri în Camera Comunelor că principalele, două firme producătoare de avioane ale ță- ‘rii vor trece sub controlul unui organism public denumit „Oficiul de aeronautică al Marii Britanii". A- ceastă măsură este apreciată ca echi- valind cu naționalizarea firmelor respective — /.British Aircraft Corporation" și „Hawker-Siddeley" — la care sînt. angajați aproximativ 80 la sută din salariații industriei aeronautice 'britanice.

1

M încstaS din vială Li Fu- 
Ciuîi, membru al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, în virstă de 75 de ani, anunță agenția China Nouă.Guvernul britanic 3 dispus- miercuri, eliberarea a 25 de persoane deținute fără suspecte de acte landa de Nord, tă a mai multor sorile din Ulster principalele cereri adresate mata Republicană Irlandeză ' guvernului britanic ca o pentru prelungirea încetării decretată pe perioada sărbătorilor de iarnă, și care urmează să expire joi, la miezul nopții. •

judecată ca fiind de terorism în Ir- Eliberarea imedia- deținuți din închi- este una dintre de Ar- (I.R.A.) condiție focului.

• CAPACITATEA DE 
ADAPTARE A ORGA
NISMULUI. Un om sănătos poate duce o viață normală chiar și la o altitudine de 5 000 metri deasupra nivelului mării, apreciază membrii unei expediții de R. S. S. Tadjice, Membrii expediției au stabilit cum reacționează la mare altitudine pentru a se adapta condițiilor de mediu. Ei au studiat procesul compensării de către organism a lipsei de oxigen și a schimbărilor bruște de temperatură și umiditate a aerului, ajungind la concluzia că este pe deplin posibil ca omul să trăiască la altitudinea amintită.

biomedicale, organizate Academia • de științe a în Pamir.organismul

• FUIORUL SI TURIS
MUL Vechi unelte și obiecte țărănești sînt tot- mai căutate pentru a fi folosite ca elemente rustice decorative în locuințe. Iată însă că responsabilii oficiului de turism din Ruhpol- dind (Bavaria) s-au gindit că atractivitatea stațiunii lor climaterice va putea fi sporită dacă programul întocmit pentru oaspeți va oferi posibilitatea de a contempla pe viu vechiul meșteșug al transformării fuiorului de lină în fire subțiri pentru împletituri călduroase. Punînd ideea in aplicare, oficiul a cumpărat zece roți de tors, 100 de tinere localnice urmînd a fi inițiate intr-o artă in care bunicile lor erau atit de meștere. Se scontează că în acest fel numărul turiștilor cu nostalgie1 după vremurile de altă dată va spori substanțial.

•DE 3 000 DE ORI 
MAI DULCE DECÎT ZA
HĂRUL. Un înlocuitor natural al zahărului, alcătuit din proteine, a fost descoperit de către dr. H. Cagan de la Universitatea din Pennsylvania. A- ceastă substanță se extrage din niște fructe mici, roșii care cresc din abundență în vestul Africii. Extractul, denumit „monellln", nu conține hidrați de carbon și are extrem de puține calorii. „Monellinul" este de 3 000 de ori mai dulce decit un volum echivalent de zahăr.

■

Zilele trecute a fost reluat dialogul dintre guvernul italian și organizațiile sindicale, eveniment apreciat aici ca o piatră de încercare pentru noua coaliție, formată din de- mocrat-creștini și republicani. Atmosfera în care au debutat negocierile este sensibil schimbată. Depășirea crizei politice, cit și o serie de' puncte din declarația-program a guvernului au fost primite favorabil de către Consiliul director al, federației CGIL — CISL - UIL. Atitudinea definitivă față de noul guvern — au subliniat o serie de lideri ai organizațiilor sindicale — va fi stabilită însă în funcție de măsurile, pe care a- cesta le va adonta pe planul vieții economice și sociale, de modul în care măsurile respective vor tine seama de interesele roaselor largi muncitoare, de necesitatea întăririi instituțiilor democratice ale țării.La deschiderea negocierilor au luat par-

te premierul Aldo Moro și conducătorii principalelor ministere economice, prelcum și liderii celor trei confederații sindicale. Sindicatele «u obținut pentru început ca in săptăminile următoare să aibă loc intîlniri separate intre delegațiile organizațiilor sindicale și reprezentanții Ministerului Muncii și, respectiv, ai Ministerului Reformei Administrative. urmînd să fie abordate problemele legate de creșterea pensiilor și garantarea unui salariu minim, precum și situația lucrătorilor din domeniul administrației publice. Aceste intîlniri vor fi urmate de o serie de reuniuni consacrate examinării problemelor agriculturii, construcțiilor, transporturilor publice și investițiilor in sudul țării.Deși și-au exprimat aprobarea față de u- nele prevederi concrete ale programului propus de noul cabi- . net, organizațiile sin- cale apreciază că gu-

mas

CISL

vernul nu a prezentat propuneri și angajamente concrete, de reformat administrației publice; de luptă împotrivă speculei și a evaziunilor fiscale. A- gravarea crizei economice generează o vie îngrijorare in rindul . maselor de oameni ai muncii, care iși văd serios amenințate.condițiile de viață. Consiliul director al federației ' CGIL— UIL a propus să fie organizate not ore de grevă în toate sectoarele dă activitate, in perioada nînă la 20 ianuarie. Platforma revendicativă a organizațiilor sindicale are in vedere anărarea salariilor. afectate în mod serios de inflație, transpunerea în fact a inițiativelor de investiții în agricultură, e- nergie. ' transporturi, construcții publice, servicii sanitare, dezvoltarea regiunilor din Mezzogiorno etc. Pe această cale, organizațiile sindicale sînt hotărîte să-și intensifice acțiunile lor unitare.
Radu BOGDAN

t

Preocupări prîvâsid utîhzarea 
eficientă a resurselor energetice

Un studiu întocmit de O.E.C.D..15 (Agerpres). — La ParisPARISa fost dat publicității un studiu al Organizației pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (O.E.C.D.) privind perspectivele energetice ale țărilor membre pină in anul 1985. Studiul preconizează, intre altele, lansarea rapidă de programe de cercetare și de utilizare mai eficientă a resurselor energetice, apreciind că realizarea acestora creează premișp „rezonabil optimiste" din' punctul de vedere al satisfacerii consumului de energie. în cazul in care prețurile reale ale petrolului brut nu se vor schimba in mod. sensibil pină in 1985, experții O.E.C.D. .apreciază că, la nivelul celor 24 de țări membre, consumul de energie va spori intr-un ritm anual de 3,5 pină Ia 4 la sută, în acel an, membre vor interne 80 la energie, față 1972. în plus, ca sursă primară de energie, reduce de la 55 la sută, cit este in prezent, la 45 la sută, sau mai puțin, în 1985. Importurile de petrol brut — apreciază studiul O.E.C.D. — vor fi mai mici decît cele actuale.

se apreciază că țările acoperi din resursele sută din necesitățile de de numai 65 la sută in cota-parte a petrolului, se va

Pe de altă parte, studiul O.E.C.D. apreciază că posibilitățile de dezvoltare a resurselor energetice interne ale țărilor organizației sînt „considerabile". în 11)85 — consideră exper- ții — prodticția de petrol și gaze naturale s-ar putea dubla, in raport cu cea a anului 1972, cea de cărbune ar spori cu-.;65 la sută, iar cea de energie hidroelectrică și geotermică ar putea crește cu 67 la sută. Se apreciază, de asemenea; că producția de energie nucleară va putea spori cu 20 la sută pe ansamblul țărilor membre, ajungind să furnizeze 34 Ia sută din electricitatea necesară. Se precizează că aceste date variază sensibil de la țară la țară.în ultimul său capitol, documentul elabofat de O.E.C.D.-- lansează un * apel țărilor membre pentru a realiza de urgență „o largă cooperare internațională in domeniul politicilor e- nergetice și al acțiunilor conexe". Incertitudinea actuală — se spune în studiu — nu poate decit să se accentueze, dacă nu se iau măsuri pozitive, în caz contrar existînd riscul unor consecințe grave pentru economia mondială, »

• UN MISTER DEZ
LEGAT. De cîtăva vreme, o firmă de pompe funebre din Caivano, din împrejurimile Neapolelui, prospera din vînza- rea sicrielor fabricate in Sicilia și reexpediate spre nordul Italiei, unde erau, se pare, foarte solicitate, deși numărul deceselor se păstra, in mod paradoxal, în limitele obișnuite. După o anchetă minuțioasă, po- . liția napolitană a descoperit că ' onorabila fitmă camufla în realitate o ițnportantă centrală a traficanților. de droguri. Sicriele călătoare erau umplute cu stupefiante în Sicilia și, după popasul. la Caivano, erau trimise spre filialele din nord.

• VÎNĂTOARE DE PO
RUMBEI. Deasupra pieței San Marco din Veneția este întinsă o imensă plasă. Atrași. de boabele de porumb împrăștiate pe trotuare, porumbeii o ignoră și cad in capcană. Astfel, a fost reluată sări ăl 400 000, trei ori tărîrea rează constatării că atit de numeroasă a porumbeilor aduce daune ăerioase monumentelor arhitectonice, îndeosebi celor din marmură. Municipalitatea a decis ca pină in 1978 numărul porumbeilor să se reducă la 20 000.

vînătoarea acestor pă- căror număr este de ceea ce depășește de populația orașului. Ho- muriicipalității se dato- prezența

• 60 DE AN! CU UN 
GLONȚ ÎN INIMĂ. Vete- ran din primul război mondial, Giuliano Serravalli a încetat din viață marți la Ferrara. în vîrstă de 80 de ani, în timp ce se îndrepta, ca în fiecare dimineață, , să ia tramvaiul. Caz practic unic in analele medici- nei, Serravalli a trăit 60 de ani cu un glonț în inimă. In 1915, cind a fost rănit pe front, medicii au apreciat drept imposibilă extragerea glonțului, considerînd cazul fără ieșire. Dar,, după o perioadă de convalescență, Serravalli a incenut să lucreze, mai întîi ca funcționar la municinalitatea orașului. aooi ca președinte al asociației invalizilor de război. Prezenta glonțului nu l-a jenat cîtuși de puțin pină la moarte.
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