
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VĂ! în toate județele, în toate unitățile agricole

pentru însămînțările

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vineri 17 ianuarie 1975 6 PAGINI 30 BANIAnul XLIV Nr. 10 079 Prima ediție

Noi chemări
la marea
întrecere
socialistă

1975
mentele Congresului al XI-lea— Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu, Programul partidului, Directivele privind dezvoltarea e- conomico-sociaîă a țării, Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Rezoluția Congresului — sint amplu studiate în întregul învătămint politico-ideologic și economic de masă. A asigura o cît mai temeinică însușire a acestor documente. astfel incit membrii de partid în totalitatea lor, ceilalți oameni ai muncii să înțeleagă în mod aprofundat atit o- ricntările fundamentale ale politicii interne si externe, obiectivele stabilite pentru dezvoltarea eco- nomico-socială a țării, cît și ceea ce au de făcut concret, la locul de muncă, pentru materializarea lor— iată principala menire a invățămintului de partid.Specific acestui an de învățămint este faptul că el coincide cu ultimul an al actualului cincinal, realizarea cu succes a planului pe 1975 avînd o importanță esențială atit pentru devansarea cincinalului, cît și pentru trecerea la îndeplinirea în bune condiții a Directivelor Congresului al XI-lea al partidului cu privire la viitorul cincinal. Totodată, o parte a anului de studiu coincide cu campania pentru alegerile de la 9 martie care se situează sub semnul acelorași preocupări pentru devansarea cincinalului și pregătirea viitorului cincinal, fiind menită să determine mobilizarea mai puternică în producție a oamenilor muncii, ac-

lor la treburile obștești.în mod firesc, învățămîntul politico-ideologic trebuie să răspundă tuturor acestor cerințe, legîndu-se strins de sarcinile concrete, economice și politice ale perioadei actuale, contribuind, prin mijloacele sale specifice, la îndeplinirea lor cu succes.Așa cum se ’știe, anul acesta. în întreprinderi, instituții, la sate s-au lărgit mult formele de studiu. Ceea ce se impune este ca această lărgire să nu ducă la slăbirea preocupărilor pentru calitate, ci. dimpotrivă, să se manifeste grijă pentru asigurarea unui bogat conținut de idei, pentru sporirea forței de in- riurire a invățămintului, a eficientei sale practice, pe plan social. Totodată, este important să se a- corde o atenție deosebită formelor de studiu care se desfășoară în mod organizat, sistematic, cu continuitate — în primul rînd învăță- mintului de partid si învătămin- tului politic U.T.C.îndeobște, organele și organizațiile de partid s-au îngrijit de atragerea în rîndurile propagandiștilor a unor cadre de partid și de stat dintre cele mai bune, iar în continuare acordă o atenție deosebită pregătirii lor periodice. în sprijinul celor ce studiază documentele Congresului au apărut și..continuă să apară broșuri. consultații publicate de reviste si ziare, precum și un bogat material ilustrativ — grafice, diagrame, hărți — transpus și în diapozitive și diafilme. cu care au fost si continuă să fie înzestrate

instituții, școli, comune.Experiența celor trei luni care 
au trecut de la deschiderea anului de studiu arată însă că. pe lingă rezultatele bune obținute de numeroase organizații, pe lingă dezbaterile interesante, cu un real ecou în conștiințe, mai persistă în desfășurarea studiului unele neajunsuri. Se mențin astfel, pe alocuri, tendințe de a imprima invățămintului un caracter scolastic, de a limita studiul la reproducerea unor teze din Programul partidului, a unor cifre sau date din Directive. Firește, cunoașterea acestora este importantă, dar principalul este temeinica explicare, relevarea semnificației lor, și mai ales a concluziilor care se desprind pentru activitatea practică a cursantilor.în desfășurarea invățămintului se mai intîlnesc manifestări de formalism, exprimate in preocuparea pentru aspecte de suprafață — data cursurilor, numărul și frecvența cursanților etc. — ignorindu-se însă tocmai ceea ce este esențial și anume legătura în- vătămintului cu problemele principale de muncă și viață cu care sint confruntați cursantii. eficienta Iui. într-o asemenea gane de partid li să consemneze dări de . seamă tul de partid cu rezultate bune,’ ... ., ..în unitatea respectivă au loc călcări ale disciplinei muncii, face risipă de materii prime și e-

optică, unor or- se pare normal în informări și că învățăminte desfășoară în timp
(Continuare în pag. a IV-a)
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Tn această perioadă, In centrul preocupărilor organelor județene de partid și agricole, conducerilor unităților agricole și organizațiilor" de partid de la sate trebuie să se afle organizarea și desfășurarea unor acțiuni de masă, pentru executarea exemplară a tuturor lucrărilor de sezon de care depinde în mod hotăritor realizarea unor recolte superioare în acest an. Deosebit de importante sînt acțiunile menite să ducă la folosirea deplină a pămîntului, prin executarea cu forțe și mijloace locale a unui volum cit mai mare de lucrări de îmbunătățiri funciare, aceasta pentru a fi puse în valoare mari suprafețe care să fie însămînțate în primăvară. Tot acum, in aceste zile, este necesar să se acționeze energic pentru punerea in stare de funcțiune a amenajărilor pentru irigații șl desecări existente, prin decolmatarea rețelei de canale, repararea digurilor, barajelor, utilajelor de irigat. Totodată, pentru creșterea recoltei in acest an, în fiecare comună trebuie să se desfășoare acțiuni sus-

ținute pentru transportul in cîmp și încorporarea în sol a întregii cantități de îngrășăminte organice existente, pentru pregătirea temeinică a campaniei agricole de primăvară, trebuie dată executării la timp și de calitate a reparațiilor la tractoare și mașini agricole, asigurării și pregătirii semințelor, efectuării tuturor lucrărilor de sezon din legumicultura și pomicultură.Toate aceste acțiuni de mare însemnătate economică, aflate la ordinea zilei in agricultură, trebuie să se desfășoare sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid. Pornind de la cunoașterea sarcinilor ce revin unităților și fermelor, ele au datoria de a sprijini conducerile cooperativelor și întreprinderilor agricole de stat în buna organizare a acestor acțiuni, în aplicarea măsurilor stabilite, de a desfășura o susținută muncă la sate, astfel incit pretutindeni să se lucreze intens, •fără răgaz, cu toate forțele și mijloacele.

La S.M.A. Cosimbești, |udețul Ialomița, tractoarele sint reparate și gata sâ inceapă lucrul in cimpFoto : D. Cîmpeanu
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de locuințe la Slatina
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onoreze grabnic obligațiile contractuale, iar unitățile agricole să intensifice ritmul lucrărilor, mai ales Ia utilajele necesare în campania de primăvară.
rămas, încă, fără răspuns lucian CIUBOTARU

corespondentul „Scînteii"

STAT

SOCIALISTĂ

SOCIETATE

SLATINA (Corespondentul „Scînteii", Emilian Rouă). Orașul Slatina a cunoscut în ultima vreme o dezvoltare fără precedent. Pe lingă ridicarea unor importante obiective industriale, aici s-ău construit și dat in folosință peste 6 000 de apartamente. Constructorii slătineni au început acum ridicarea unui nou cartier de locuințe, „Crișan III", care va avea, în final, peste 2 500 de apartamente. Noul cartier este amplasat de o parte și de alta a bulevardului „Al. I. Cuza". Primele trei blocuri au și început să se înalțe. în acest an, în Slatina se vor construi peste 1 200 de apartamente din fondurile statului și cu credite acordate populației. Totodată, se vor construi peste 1 000 de locuri în căminele de nefamiliști — 300 pentru întreprinderea de alumi- .. nip.Slatina = 225 pentru-întreprinderea de utilai alimentar, 300 pentru grupul de șantiere și 200 pentru întreprinderea textilă. Tot in acest an se vor da în folosință Casa de cultură a sindicatelor și supermagazinul „Oltul", noi creșe și grădinițe pentru copii.

în stațiunile' pentru mecanizarea agriculturii din județul Ialomița reparațiile utilajelor se desfășoară în condiții mult mai bune^decît in anii trecuți. Datorită organizării lucrului în flux tehnologic, pe centre specializate, timpul afectat reparațiilor pentru o serie de utilaje a fost redus la jumătate. „Am acordat prioritate mașinilor pentru împrăștiat îngrășăminte chimice, care au și fost reparate în totalitate — ne-a spus ing. Alexandru Gropescu, directorul tehnic al trustului S.M.A. De asemenea, au fost reparate in proporție de 90 la sută grapele cu disc, grapele stelate și grapele reglabile".Mecanizatorii de la S.M.A. Tăndă- rei au reușit să pună in stare de funcționare întregul set de mașini din dotare — 20 de semănători SU 29. 39 semănători SPC 6, 44 grape cu disc, 10 grape stelate, 106 pluguri — și 80 la sută din numărul tractoarelor. „Avem certitudinea, apreciază ing. Viorel Cicu, directorul S.M.A. Țăn- dărei, că vom devansa termenul de reparații cu 15 zile, cu condiția să primirn' o serie de"piese 'lie schimb și, în primul rînd, rulmenți și garnituri". Aici, o experiență bună oferă secția specializată pentru repararea pompelor de injecție, realizată în colaborare cu întreprinderea de mecanică fină din Sinaia. Pe lîngă faptul

să știe cetățeanul
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Se pregătește o nouă șarjă. Instantaneu din oțelăria întreprinderii „23 August" din CapitalăFoto : S. Cristian
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că a livrat toate dispozitivele de reglaj și a pregătit muncitorii, uzina continuă să acorde un sprijin temeinic prin experimentarea unor noi procedee de reparații.La S.M.A. Grivița se repară o treime din totalitatea remorcilor din județ. Pînă în prezent, deși a trecut o lună și o decadă de cînd au început lucrările, din cele 119 remorci planificate pentru reparații capitale sint gata numai 25. „Dispunem de forțe ca să reparăm 45 de remorci pe lună — ne-a spus ing. Constantin Gruies- cu. Nu putem realiza însă acest ritm pentru că ne lipsesc o serie de -repere și, de aceea, lucrăm cu întreruperi. Nu avem capete de bară, fe- rodouri, bucșe, obloane, materiale electrice". Aceleași piese Ie solicită și S.M.A. Movila, specializată tot in . repararea remorcilor. Unitățile trimit delegați și mașini în diferite localități din țară pentru a procura piesele necesare. Uneori se întîmplă să se descurce bine in acest fel. De pildă, inginerul Dumitru Chirobocea, directorul S.M.A. Movila, a achiziționat de la baza de aprovizionare din Tulcea 80 de furci de cuplare pentru remorci. Ne întrebăm însă de ce a trebuit să se irosească inutil bani și benzină cu deplasările, cînd diferite piese s-ar putea asigura foarte bine prin redistribuire ?Stațiunile pentru mecanizarea agriculturii Slobozia și Balaciu sîijt pro- 1 filate pe repararea mașinilor fito- sanitare. Din 66 de mașini au fost reparate și probate 55. Celelalte sint demontate și așteaptă piesele de schimb. Lipsesc curele, furtunuri și alte piese, in total 24 de repere principale.Pentru ca toate mașinile agricole să fie reparate la termenele prevăzute, rămine ca furnizorii de piese să-și

BUZĂU

La indicația Comitetului județean de partid Buzău, organele de specialitate au întocmit un program de fertilizare cu îngrășăminte naturale a unor mari suprafețe de teren. Au fost astfel identificate peste 600 000 tone gunoi de grajd cu care poate fi fertilizată o suprafață de circa 20 000 ha. Campania de fertilizare a fost declanșată încă la începutul lunii decembrie. Pînă la această dată, in cooperativele agricole au fost transportate in cimp circa 200 000 tone îngrășăminte naturale, iar în întreprinderile agricole de stat — 55 000 tone.Am fost zilele trecute în mai multe cooperative agricole ; peste tot se lucrează intens. La cooperativa agricolă din Mihăilești. bunăoară, cu cele 53 de atelaje și 12 remorci au fost transportate pînă acum 8 000 tone gunoi de grajd. Si la cooperativa agricolă din Rușețu transportul îngrășămintelor se face potrivit unui grafic defalcat pe ferme, brigăzi și echipe. Aici se fertilizează cu prioritate terenurile care vor fi cultivate cu legume. Planul inițial prevedea administrarea unei cantități de 30 tone gunoi la hectar. Se va ajunge însă la o doză de 40
Iosif POP

(Continuare în pag. a II-a)

Mă aflam nu de mult, împreună cu brigadierul Gheor- ghe Dinu, de la C.A.P. Comatei (județul Sibiu), in 
lunca Hirtibaciului. Privește cu tristele cimpul din fața 
noastră și spune :

— Omul cit trăiește învață. A$a zice o vorbă din 
bătrini. Dar eu, cind mă uit la lunca asta stau si zic 
că tot atit de adevărală mai e si o altă vorbă, potrivit 
căreia nu se invată bărbierie pe capul clientului. Uite 
de ce tocmai aici și acum îmi veni să spun asa. In urmă 
cu vreo trei-patru ani ni s-au aprobat unele lucrări 
de hidroameliorații foarte importante pentru noi. Valea 
Hirtibaciului, una dintre cele mai roditoare din tot ju
dețul, era mereu amenințată de inundații. S-au pre-

zentat atunci, la noi, cițlva tineri — specialiști trimiși 
de oficiul pentru îmbunătățiri funciare din Sibiu. 
Au măsurat, au studiat și ori de cite ori careva 
dintre noi a încercat să afle cam ce ar avea ei 
de gind să facă, poate le venim in ajutor cu vreo pă
rere, cu puterile noastre, au răspuns din virful buze
lor : ,,Nu vă amestecați. Asta-i treabă de specialist 1 
Fiți fără grijă, numai ploile or să mai ude de-acum 
încolo satul dumneavoastră !“ Asa o fi, am zis no_i și 
ne-am văzut 
ce să vezi ?
năvală peste 
după ce iese

de treburi. Acum, lucrarea e gata. Dar, 
tn loc ca apa să fie scoasă din sat, dă 
noi mai rău ca inaint'e. Sint lunci care, 
din matcă Hirtibaciul, rămin ca niște ia

zuri. In loc de griu și porumb, pe zeci de hectare 
creste, acuma, in voie, răchita. Tinerii „specialiști" 
s-au dus și pas de-i mai prinde pe la noi... Tot ce n-am 
înțeles din treaba asta este cum de li s-a îngăduit 
unora care nu si-au învățat, măcar, meseria pînă la 
capăt, să facă „scoală" pe păminturile, deci pe averea 
noastră ?

Din nedumerirea și întrebările brigadierului noi des
prindem întrebarea principală privitoare la răspunderea 
pe care trebuie s-o simtă fiecare atunci cind i se în
credințează o muncă de care depind bunurile obștii. 
Odată cu meseria, dacă nu cumva înaintea ei, trebuie 
învățate regulile morale ale muncii, ale răspunderii 
civice. Altfel, in zadar le inveți pe toate celelalte.

Nlcolae BRUJAN

Am cunoscut la Tulcea, la întreprinderea de industrializare a peștelui, multi muncitori pentru care cea mai jignitoare ofensă ce li s-ar putea aduce ar fi munca de... duzină. „Noi pornim totdeauna la treabă cu . gîndul că trebuie să facem imposibilul — îmi spunea unul din- tre cei doisprezece. Sandu Chiracu. Și-a- tunti, imposibilul, de multe ori, devine posibil". Am reținut fraza aceasta ca fiind definitorie pentru acești oameni despre care secretarul comitetului de partid pe întreprindere, tehnicianul Ion Safta, avea părerea că „prin felul lor de a-și înțelege datoria au rezolvat probleme care păreau de nerezolvat sau care altfel ar fi cerut eforturi materiale costisitoare".Dar să lăsăm faptele să-și deruleze demonstrația lor.Anul trecut, întreprinderea a trebuit să facă fată unor dificultăți în îndeplinirea planului de producție. Intrase in funcțiune o nouă secție — fabrica de conserve de la Su- lina. Ea trebuia aprovizionată cu cutii de aici, de la Tulcea. Dar secția de cutii avea și ea o capacitate limitată. Iar cei doisprezece nu erau alții de- cît echipa de întreținere a fabricat lege că s-ar fi

buna funcționare a a- cestor mașini. în limitele lor tehnice. Una dintre aceste limite, de exemplu, nu permitea unei prese să producă mai mult de 11000 de cutii în opt ore.— Ce-am făcut ? istorisește Sandu Chira- cu. de parcă ar povesti unul dintre acele evenimente fundamentale ale vieții o-

tovarășilor mei ideea, și-au căzut cu toții de acord să ne apucăm de treabă fără întir- ziere...Au conceput mecanisme noi. ventile care să închidă și să deschidă fulgerător jetul de aer comprimat ; au meșterit zile în șir posedați de ideea lor, îndirjiti în hotărîrea de a o duce la reusi-

din aceeași entuziastă cooperare'Lde conștiințe si pasiuni. Unul a schitat-o. altul a strun- jit-o. altul i-a făcut tratamentul termic, un altul a probat-o și-a- poi toti la un loc s-au aplecat deasupra ei ca să vadă în putea s-o bună, din mai bună.născocit mașina de e-

buna functio- mașinilor asa fost ele fabri-
ce fel ar facă mai ce în ce Apoi au

zrj 0 /dea
un succes!

n 1

la

mașinilor de cutii. Se înțe- obligațiile lor mărginit la

mului. Am tot dat ocol acestor prese simple și m-am tot gindit de ce n-ar putea să producă mai mult. Le-am studiat din nou mecanismele pe care le știam pe de rost. Si mi-am dat seama că ar putea să funcționeze și intr-un ritm mai rapid dacă mecanismul de evacuare a cutiilor ar fi și el mai „nervos". Ideea nu știu de unde mi-a venit. dar m-am gindit că un magnet minuscul care să extragă cutia din matriță și apoi un jet de aer comprimat care împingă a’farâmașină ar rezolva problema. Le-am spus

de găurit clasica si pilă. Si răsnindit și. u- a- în
tă. avînd la Indemînă un modest atelier cu un strung, o raboteză. o mașină mai ales, niversala bia s-ahală sunetul sacadat al noului ritm de funcționare a preselor (ele fabricau acum 15 000 de cutii în opt ore), că o nouă idee s-a născut din neas- timpărul acesta și nume : îndrăzneala a fabrica acolo,micul lor atelier, matrițele care oină a- tunci se aduceau din import. Prima matrită (treabă de o tehnicitate la care aspiră doar întreprinderi specializate) s-a născut

a- de în
s-o din

mulsionat latex, apoi dintr-o mașină confecționat capace făcut o mașină confecționat cutii, noi au făcut un cuptor pe care altminteri s-ar fi dat bani grei la import.poi... Pentru că de ani și ani există mereu un „apoi", mereu apare o idee, mereu „imposibilul devine posibil".— De ce 1 l-am întrebat pe Sandu Chi- racu, pe care toți îl consideră cel priceput, cel mai astimpărat dintre— Cum adică ce" ?.— De ce ați făcut toate astea 7

de au de a-
apoi... a-

mal ne- el...de

atît pro-

— Nu înțeleg.— Păi. obligația dumneavoastră se o- prea la nare a cum au cate...— Si dacă am putea să le facem și mai bune să spunem că nu se poate ?... Asta... cu adevărat nu se poate, întii pentru că n-ar fi cinstit. Marea satisfacție pentru mine ca om. ca muncitor comunist este să mă știu de folos cu tot ce pot și chiar cu mai mult. De asta v-am spus că noi. aici, pornimtreabă cu gîndul să facem imposibilul...Nu numai datoria. Nu numai posibilul. Nu tot posibilul. Ci de-a dreptul imposibilul. în ideea că el nu este întotdeauna ceea ce pare sau. poate. în ideea că omul societății noastre, ale cărui teluri sînt de mari, al căruigram de muncă și de viată tinde spre atît de mult, este dator, in slujba acestei generoase idei, să încerce — și să realizeze — ceea ce pare imposibil. E o îndrăzneală proprie’ marilor spirite. iar comunistul face, neîndoielnic, parte dintre ele. A-ți astfel datoria munist e un giu.Privilegiulsatisfacții morale.
înțelege de co- privile-marilor

Mihai CARANFI1

Am asistat in ultimii ani la schimbări pozitive substanțiale. în organizarea comerțului din Capitală, materializate în sporirea și modernizarea spatiilor comerciale. Amintim aici de readucerea în circuitul comercial a unor vechi vaduri, modernizarea principalelor piețe bucureștene, construirea noilor complexe și unități comerciale la parterele blocurilor de locuințe ș.a. Am asistat totodată la creșterea fondului de marfă pus la dispoziția cumpărătorilor : bilanțul comercial al Capitalei s-a încheiat în 1974 prin depășirea vînzărilor planificate cu citeva zeci de milioane de lei. Există însă unele practici în activitatea curentă a lucrătorilor direct angrenați in organizarea și desfășurarea comerțului, practici care vin in evidentă contradicție cu eforturile generale ale municipalității. Este vorba. între altele, de modul de aprovizionare cu mărfuri de cerere curentă a unităților din noile cartiere. acolo unde s-au mutat in ultima vreme sute de mii de Iată, in statările efectuat cartierul...Complexul comercial A 14. magazinul de galanterie. în intervalul de timp cît poposim aici, mai bine de jumătate din cumpărătorii care pășesc pragul unității nu găsesc ceea ce caută. Sint solicitate maieuri. cămăși, ciorapi, batiste, baticuri, cravate, pijamale... Am numărat aproape 30 de articole de cerere curentă la care gama sortimentală era insuficientă.— Nu avem mărfurile cerute — ne explică ajutoarea șefei de unitate, Ivan Mariana — nu pentru că ele nu s-ar găsi in depozitele comerțului, ci pentru' că merceologii care trebuiau să preia notele noastre de comandă nu au mai trecut pe la unitate de vreo trei săptămini (la sectorul de confecții de peste o lună). De. noi nu sintem magazin de centru, sintem magazin de cartier, ne vine rindul mai la urmă ! păcate, același tratament se la repartizarea produselor mare solicitare....La magazinul alimentar celași complex situația se mărfurile oferite cumpărătorilor sint într-o gamă sortimentală redusă. Secția „Gospodina" încerca să-și atragă clientela (fără succes insă) cu tradiționalele sarmale, șnițele și nelipsitele... foi de clătite (clienții frec- venti ai unității ne-au confirmat că. de regulă, sortimentul de la acest raion este extrem de sărăcăcios), iar la sectorul de mezeluri erau doar 5 sortimente (din cele citeva zeci cite prevede nomenclatorul orientativ de produse). O remarcă : magaziile de

oameni. acest sens, citeva din con- unui recent raid-anchetă de noi pe această temă in bucureștean Balta Albă.

și Din aplică și de maidin a- repetă :

mină, rafturile și spatiile de desfacere ale magazinului erau totuși ne pînă la refuz cu mărfuri mai tin căutate : conserve de roșii în lion, ghiveci de gătit și mii de ele de băuturi spirtoase, in zeci sortimente (rafturile de băuturi ocupă aici o lungime totală de aproape 50 de metri ! !).— în ce ne privește, am putea vinde un volum aproape dublu de mărfuri decit avem stabilit prin plan — ne explică Stoia Rădița. responsabila complexului P1 din Bd. Ion Șulea 75. Cu o condiție însă : aprovizionarea unității să se facă fără nici o diferențiere față de cele din centrul orașului. Numai că în prezent repartizarea fondului de marfă aplicîndu-se uneori diferențiat, în defavoarea magazinelor de cartier, nu realizăm nici măcar vinzările planificate. Bunăoară, de aproape o lună și jumătate de zile magazinelor de pește și dulciuri din cadrul complexului nostru nu li s-au mai adus nici un gram de marfă, cu toate că între timp am făcut repetate note de comenzi, cu toate că in depozitele comerțului există mărfurile solicitateComerț „de centru" și comerț „de cartier" ? Da. se pare că o asemenea departajare a comerțului o fac r.umai cei care repartizează de marfă. La fel procedează și ganizatoriiAltfel cum s-ar putea explica faptul că nici un magazin nealimentar din Balta Albă nu este organizat în prezent după principiile moderne de comerț : autoservirea sau alegerea liberă a mărfii ? (Situație în totală contradicție cu efortul general pe a- ceastă linie a comerțului tean).Fără îndoială, exemplele continua. Si nu numai din bucureștean Balta Albă, pentru lucrurile se petrec, intr-o formă mai mult sau mai puțin asemănătoare, și în Colentina. Militari. Berceni sau Drumul Taberei. Cum rîndurile de față nu și-au propus să facă o inventariere completă a tuturor acestor aspecte (sperăm că vor realiza acest lucru întreprinderile comerciale de profil. Direcția comercială a Canitalei) — ne rezumăm doar la a semnala practicile ca atare, practici ce trebuie eliminate cît mai curind posibil din activitatea cotidiană, din obișnuința celor care îndrumă și răspund nemijlocit de aprovizionarea populației. $i cum din păcate asemenea practici se. intîlnesc și in unele orașe din provincie, supunem atenției observațiile de față și organelor locale comerciale. Ministerului Comerțului Interior.

pli- pu- bu- sti- de

nu fondul or- retelei de desfacere.

bucureș-ar putea cartierul că

Mihai IONESCU
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3. Organizarea statului
Caracterul profund democratic al puterii în Republica Socialistă România, deținută in întregime de popor, determină și democratismul organizării și funcționării vieții noastre de stat. Aceasta își găsește expresia cea mai pregnantă în faptul că principiul fundamentai do organizare și funcționare a statului ii constituie centralismul democratic, care asigură îmbinarea armonioasă a conducerii unitare a vieții economico-sociale cu autonomia și inițiativa organelor locale, a unităților economice și social- culturale.Promovarea consecventă a acestui principiu răspunde unei necesități obiective, dat fiind că realizarea unei opere a- tît de vaste cum este făurirea noii orînduiri sociale impune conducerea unitară, din- tr-un singur centru a tuturor sectoarelor vieții e- conomico - sociale — și. totodată, crearea condițiilor favorabile manifestării inițiativei creatoare a maselor celor mai largi.în ultimii ani, aplicarea principiului centralismului democratic a cunoscut un amplu proces de perfecționare privind ambele sale laturi. Astfel. în ce privește întărirea conducerii

problemelor locale, aceste organe își spun cuvîntul asupra problemelor de interes republican care se ridică in raza lor de acțiune, fac propuneri organelor centrale competente, participă la elaborarea măsurilor corespunzătoare.în ce privește lărgirea democratismului in conducerea unităților e- conomice, este cunoscut că acestea au fost învestite cu largi atribuții în stabilirea sarcinilor de plan, organizarea producției și a muncii, gestionarea bunurilor materiale, mînuirea fondurilor, recrutarea și promovarea personalului etc. Pe a- ceeași linie se înscriu instituțio- nalizarea principiului conducerii 
colective ca principiu de bază în

SOCIETATE - 
STAT - POLITICĂ

ÎN ROMÂNIA
SOCIALISTĂ

Ce trebuie sâ știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

unităților locale, cu participarea activă a maselor la conducerea societății. împletirea dialectică a a- cestor două laturi ale principiului de conducere a societății constituie 
o cerință legică a dezvoltării noastre sociale, asigurînd unirea eforturilor întregului popor în înfăptuirea neabătută a programului partidului de ridicare a țării pe noi culmi de progres și civilizație".în ce privește modalitatea de funcționare, centralismul democratic se bazează — ca o condiție e- sențială a întregii sale aplicări practice — pe obligativitatea aplicării riguroase a deciziilor organelor centrale de conducere ale statului de către toate organele ierarhic inferioare, stricta respectare a tuturor legilor, ca și a decretelor și actelor normative. întărirea legalității socialiste în toate sectoarele de activitate este o trăsătură definitorie și o cerință majoră pentru buna funcționare a întregului mecanism statal, pentru organizarea vieții sociale — presupunînd creșterea continuă a spiritului de disciplină cetățenească.în domeniul e- conomic, instrumentul principal în vederea conducerii unitare a în-unitare, centralizate a diverselor sectoare ale societății, au fost adoptate măsuri pentru creșterea rolului organelor supreme ale puterii de stat — Marea Adunare Națională și Consiliul de Stat — și al organelor centrale ale administrației de stat — Consiliul de Miniștri, ministerele etc. — pentru întărirea funcțiilor lor de îndrumare și control, pentru îmbunătățirea stilului și metodelor lor de lucru.Totodată, au fost create organisme centrale noi, investite cu importante atribuții pe linia îndrumării unitare a activității economico- sociale, a întăririi controlului in domenii esențiale ale construcției socialiste — Consiliul Suprem al Dezvoltării Economico-Sociale, Consiliul Organizării Economice și Sociale, Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale.Concomitent, s-a dezvoltat latura democratică, prin sporirea considerabilă a atribuțiilor organelor locale, ca și a unităților economice. Astfel, prin legea de organizare și funcționare -,a .cfțnșil.ijjp.iij pppujape.... adoptată in anul-1968,.'aceste consilii, ca organe locale" ale puterii de stat, au primit largi împuterniciri — de la organizarea și îndrumarea economiei locale, adoptarea planului economic și a bugetului local, pînă la soluționarea problemelor privind dezvoltarea învăță- mîntului. culturii, ocrotirea sănătății. gospodărirea comunală si edilitară. sistematizarea orașelor și comunelor, organizarea activității comerciale si a serviciilor pentru populație — ele conducînd efectiv întreaga activitate pe plan local.Caracteristic pentru importanța care se acordă consiliilor populare în conducerea vieții publice este faptul că, odată cu competențele largi ce II s-au atribuit în rezolvarea

conducerea vieții social-economice, consacrarea adunării generale a oamenilor muncii ca for muncitoresc suprem de conducere în întreprinderi, crearea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii — toate a- cestea creînd condiții pentru participarea nemijlocită a celor ce muncesc la activitatea de conducere.Documentele Congresului al XI-lea al partidului au subliniat necesitatea ca perfecționarea aplicării centralismului democratic să continue și în viitor, în aceleași direcții — întărirea conducerii centralizate, unitare și lărgirea autonomiei și inițiativei unităților economico-sociale. Un asemenea mod de organizare și conducere statală reprezintă o cerință imperioasă în etapa actuală, cind înfăptuirea o- biectivelor grandioase prevăzute de Programul partidului, de Directivele Congresului pentru dezvoltarea economică, socială, culturală a tării. solicită mobilizarea și concentrarea energiilor întregului popor, realizarea consecventă a unei con- duceri;, unitar-centrale ca o condiție esențială pentru ca resursele societății să fie dirijate precis și fructificate cu eficientă superioară, concomitent cu valorificarea la maximum a experienței și inițiativei maselor în conducerea și rezolvarea treburilor obștești. Așa cum arăta tovarășul Nicolae Ceausescu în Raportul prezentat la Congres. „Ia baza conducerii vieții economico-sociale, a întregii activități a statului va sta principiul centralismului democratic, asigurîndu-se îmbinarea armonioasă a conducerii unitare — pe baza planului național — a tuturor proceselor sociale, a întregii dezvoltări a țării, cu creșterea răspunderii și autonomiei

tregii activități îl constituie planul național unic, care are, cumse știe, caracter de lege, prevederile lui fiind obligatorii pentru toate unitățile economico-sociale, ca și pentru organele locale.Latura democratică se realizează prin exercitarea efectivă de către organele locale și unitățile economice a atribuțiilor largi cu care au fost învestite, esențiale în această privință fiind întărirea continuă a legăturii lor cu masele largi de cetățeni, atragerea activă a acestora la activitatea obștească, prin variatele forme de organizare create în acest scop — cum sint comisiile permanente și temporare, comitetele de cetățeni, comisiile de judecată, adunările populare.în acest fel se creează largi posibilități ca oamenii muncii să soluționeze cu propriile lor posibilități problemele pe care le ridică dezvoltarea economico-socială locală.în ambele sale aspecte, perfecționarea aplicării centralismului democratic presunune creșterea conștiinței socialiste a cetățenilor țării. Cu cit nivelul de conștiință-al 'oa- menilor >mtîncii este&tnai înalt, cu atit sporește responsabilitatea cetățenească, înțeleasă sub dublul aspect — atit al îndeplinirii riguroase a prevederilor legilor, a deciziilor organelor centrale, cit si al necesității unei participări active, pline de inițiativă, la conducerea treburilor obștești, la soluționarea problemelor practice, economice si sociale.Valorificarea plenară a avantajelor principiului centralismului democratic reprezintă un puternic izvor de forță al orînduirii noastre socialiste, un factor propulsor al înaintării României pe calea socialismului și comunismului.

Consiliul de Stat a emis Decretul nr. 9/1975. Prin acest decret, în temeiul art. 17, alin. 1, art. 59, alin. 2 și art. 60, alin, final din Legea electorală, sînt stabilite modelul listei de alegători, modelul buletinelor de vot și modelul ștampilei de control a secției de votare.Buletinele de vot vor arăta astfel :— Pentru alegerea deputaților In Marea Adunare Națională — buletin fără dungă de culoare ;— pentru alegerea deputaților In consiliile populare județene și al municipiului București — buletin cu dungă roșie in colțul din dreapta sus ;— pentru alegerea deputaților în consiliile populare ale celorlalte municipii și ale sectoarelor municipiului București — buletin cu dungă galbenă ;— pentru alegerea deputaților în consiliile populare orășenești — buletin cu dungă albastră ;— pentru alegerea deputaților In consiliile populare comunale — buletin cu dungă maro.Ștampila de control a secției de votare este rotundă, cuprinde în centru stema Republicii Socialiste România, iar pe margine următorul text : „Comisia secției de votare nr...."
*în țară s-a încheiat activitatea de stabilire a numărului circumscripțiilor electorale municipale, de sector, orășenești și comunale. Conform prevederilor Legii nr. 67/1974— Legea electorală — numărul circumscripțiilor a fost stabilit prin decizii ale comitetelor executive— respectiv birourilor executive — ale consiliilor populare.

• ★între timp, în toate colțurile patriei se desfășoară o vie activitate politică-educativă, sub însemnul E- venimentului politic major — alegerile de la 9 martie. Spicuim din corespondențele sosite la redacție :
• ALBA IULIA (de la Ștefan Di- nică) : Simpozioane, dezbateri, expuneri, recitaluri de poezie patriotică sint organizate in această perioadă la căminele culturale din județul Alba in întîmpinarea alegerilor de deputați de la 9 martie a.c. Astfel, la Rodești, Unirea, Roșia Montană, Mihalț, Pian, Vințu de Jos au fost organizate simpozioane pe tema : „Alegerile de deputați — expresie a înaltului democratism al orinduirii noastre". La aceste manifestări au participat

lectori și propagandiști ai comitetului județean de partid, juriști.• ARAD (Agerpres) : Sub titlul „Freamătă de bucurie țara", corul Filarmonicii de stat din Arad prezintă în orașele și comunele județului un ciclu de concerte de muzică corală românească, dedicata alegerilor de la 9 martie.• VASLUI (de la Crăciun Lăluci): In comuna Zăpodeni din județul Vaslui au avut loc primele manifestări din cadrul „Săptămînil cultural-științifice", acțiune inițiată și organizată de către comisia județeană pentru răspîndirea cunoștințelor științifice din cadrul F.U.S. Astfel, în perioada 14—19 ianuarie 1975, la centrul de comună. cît și în satele componente vor fi organizate expuneri, simpozioane și seri științifice în scopul popularizării, cunoașterii și însușirii documentelor celui de-al XI-lea Congres al P.C.R., precum și acțiuni politice de masă in intimpinarea alegerilor de deputați in M.A.N. și consiliile populare de la 9 martie. în șirul de manifestări se înscrie și expunerea „Programul partidului, programul întregului popor", întîlnirea țăranilor cooperatori cu brigada științifică din localitate, simpozioanele cu tema „Dezvoltarea economică și social- culturală a județului Vaslui", „Perspectivele comunei în următorul cincinal", programe ale artiștilor amatori.o GALAȚI (de la Dan Plăeșu) : „Alegerile — moment important în viața patriei noastre", acesta este genericul întîlnirilor organizate de biroul Comitetului județean U.T.C. Galați cu tinerii ce votează pentru prima dată.. Acțiunea se desfășoară în 8 comune din județ, precum și in orașul Berești. Tot in vederea pregătirilor ce se fac în județ pentru apropiatele alegeri, brigăzi științifice au poposit în a- ceste zile în mai multe comune. Tema întîlnirilor cu locuitorii a- cestora : „Județul Galați — în preajma alegerilor", discuții care au in atenție reliefarea realizărilor și a perspectivelor de dezvoltare ale județului. .• SATU-MARE (de la Octav Gru- meza) : Consiliul județean F.U.S. și așezămintele de cultură din județul Satu-Marg organizează și prezintă. pentru alegătorii din toate localitățile un amplu program de conferințe, simpozioane, dezbateri, montaje muzical-literare și alte manifestări politico-educative și culturale avînd ca temă centrală însemnătatea alegerilor de deputați, prilej de exprimare a adeziunii ma

selor largi la politica partidului și la programpl comunist de înflorire a patriei. Cităm expunerea ținută în comuna Vetiș privind realizările economice și sociale înfăptuite in perioada ultimei legislaturi, conferința „Programul partidului — programul poporului" (in comuna Do- rolț), simpozioanele despre conținutul și semnificația legii electorale in contextul dezvoltării continue a democrației socialiste în patria noastră (in comunele Craidorolț, Eriusîncrai).• TÎRGU-JIU (de la Dumitru Prună) : Pregătirea evenimentului de la 9 martie prilejuiește și in județul Gorj ample acțiuni politice și cultural-educative de masă, desfășurate sub însemnul documentelor celui de-al XI-lea Congres al partidului. Se organizează expuneri, simpozioane, mese rotunde pe teme ca : „Dezvoltarea continuă a democrației socialiste", „Creșterea rolului partidului în conducerea societății — legitate obiectivă", „Dezvoltarea patriei noastre și a județului Gorj în perspectiva cincinalului 1976-1980".o CONSTANȚA (de la George Mihăescu) : In numeroase localități ale județului Constanța s-au desfășurat, zilele acestea, manifestări dedicate apropiatelor alegeri. La Chirnogeni s-a organizat o întîl- nire cu tinerii care votează pentru prima oară. La Valul lui Traian a avut loc o prezentare a legii e- lectorale în fața unui numeros public, după care a fost proiectat filmul „Comuna noastră", realizat de un cineast amator din localitate. La Crucea și Ostrov, agitatorii au vorbit despre succesele obținute în localitățile respective în ultimii ani, după care artiștii amatori și elevii școlilor au prezentat programe artistice închinate alegerilor.• PITEȘTI (de Ia Gheorghe Cîrstea) : Lectorii organelor locale de partid, repartizați pe circumscripții 'electorale, vorbesc în fața alegătorilor despre politica internă și externă a partidului, despre perspectivele deschise țării noastre de istoricele hotăriri ale Congresului al XI-lea. în comuna Stolnici expunerea a fost însoțită de proiecții cu imagini semnificative ale înfăptuirilor social-economice din țară și din județul Argeș. O bună parte dintre alegătorii din orașul Cimpulung și-au dat în- tîlnire la dezbaterea organizată de consiliul orășenesc al F.U.S., despre adincirea și perfecționarea democrației socialiste. Expuneri similare au mai fost făcute zilele trecute și în alte localități ale județului.

FAPTUL
DIVERS
Copilul care 
nu se jucaPină xandru (Maramureș) nu a știut ce înseamnă joacă de copil, din cauza unei permanente suferințe respiratorii. Deși internat in mai multe rinduri prin diverse spitale, nu i s-a putut stabili un diagnostic exact. Cazul băiatului a ajuns și la urechea șefului secției O.R.L. a Spitalului din Baia Mare. Alexandru Lup- șea. Acesta, după o amplă și a- tentă investigație, a descoperit în traheea copilului un fragment de sticlă cu diametrul de 15 milimetri, inhalat încă de la vîrsta de... 2 ani ! A urmat o- perația de extragere. Acum. A- lexandru învață să zburde și să alerge ca orice copil sănătos. Și e vesel și zorit nevoie mare. E de înțeles. Are de „recuperat" 10 ani de copilărie 1

la vîrsta Eleș din de 12 ani. Ale- Tăuții de Sus

Pe strada 
PietroasaPrimăvara ’75 și-a făcut riția, la Satu-Mare, cu apa- . . _________ vreodouă-trei luni mai devreme. Nu în tot orașul, ci „localizată" în casa și grădina pensionarului Zoltan Molnar, de pe strada Pietroasa 58. Miercuri, 15 ianuarie, zeci și zeci de ghiocei- clopoței și-au desfăcut, ca la o comandă, petalele albe ca neaua, ne tulpinele zvelte ale unei specii de buior s-au aprins, ca focul. bobocii, iar pe ramuri de răchită se răsfață mițișorii din puf de aur. Și, totuși, primii vestitori ai primăverii sătmărene au fost trandafirii, care au îmbobocit încă de la... 6 ianuarie. De unde și cintecul : ..Să nu uităm să iubim trandafirii...".

Pregătiri pentru însămînțările
primăvară

(Urmare din pag. I)tone. Acest surplus rezultă din gospodăriile cooperatorilor care, lu- crind în acord global, sînt interesați să administreze cantități cit mai mari de îngrășăminte, pentru că orice spor de recoltă este atît în folosul cooperativei, cit și al lor.De la tov. ing. Gheorghe Maftei, director adjunct al direcției agricole județene, am aflat că la acțiunea de fertilizare iau parte peste 30 000 cooperatori, cu 16 000 atelaje și 200 remorci. Toate acestea dovedesc responsabilitatea cu care comitetele comunale de partid, consiliile de conducere din majoritatea cooperativelor agricole au înțeles să facă din acest sezon de iarnă o adevărată campanie de fertilizare, acțiune ce se va materializa in sporuri mari de producție. Cu ătît mai de neînțeles apare situația întilnită în unele unități, unde gunoiul de grajd nu este folosit adunîndu-se în grămezi în preajma fermelor de a- nimale. Așa este, bunăoară, cazul fermei de bovine Țintești — I.A.S. Buzău, al complexelor de creștere a porcilor de la Verguleasa și Clo- ranca. De ani de zile, în aceste unități, cantități enorme de gunoi sînt împrăștiate în grămezi mai mari sau mai mici. Pe lîngă faptul că gunoiul stă nefolosit, ceea ce înseamnă pierderi de recolte, mai ocupă și terenuri cultivable. Este necesar ca organele agricole să ia măsuri pentru înlăturarea acestor neajunsuri, pentru ca fiecare tonă de îngrășăminte naturale să contribuie la sporirea producției agricole.
Iosif POP

VASLUI

Prin îmbunătățiri 
funciare, dealurile vor 
deveni mai roditoareOamenii muncii din agricultura județului Vaslui și-au propus ca in 1975 să muncească mai bine pentru a obține recolte mari în toate sectoarele. Ce se întreprinde în acest scop, ce probleme se cer rezolvate in agricultura județului ?Din toamnă, în județul Vaslui au fost executate arături adinei pe în

treaga suprafață destinață însămîn- țărilor de primăvară. Totodată, se e- vidențiază faptul că in această perioadă se desfășoară acțiuni conjugate pentru a da viață hotăririi conferinței organizației județene de partid din noiembrie 1974 privind valorificarea mai bună a pămîntului, executindu-se ample lucrări de îmbunătățiri funciare, din care peste 48 milioane lei vor fi realizate prin munca patriotică a cetățenilor și aportul propriu al unităților agricole.în timpul ce s-a scurs de Ia încheierea campaniei de toamnă și pînă acum, asemenea lucrări au fost și continuă să fie executate in bazinul hidrografic Vaslu- ieț, Lunca Bîrladului, în comunele Munteni de Jos, Tanacu, Băcești, Vutcani, Drînceni, Vetrișoaia și în multe altele. Bună parte din lucrările amintite vor fi încheiate în acest trimestru pentru ca noi suprafețe de teren să poată fi introduse in circuitul arabil, incă din campania însămin- țărilor de primăvară. Prin regularizarea albiilor unor pîraie pe 29 km și încheierea unor lucrări la șantierele de hidroameliorații din sistemul hidrotehnic Crasna-Bîrlad-Simila, suprafața irigată va crește în 1975 cu peste 3 500 ha.Combaterea eroziunii solului și administrarea de îngrășăminte în mod diferențiat în funcție de fertilitatea terenurilor constituie o altă direcție în care se acționează în vederea sporirii producțiilor agricole. Au și fost administrate îngrășăminte naturale pe circa 30 000 hectare. Pentru a se preveni eroziunea, în primăvară, lucrările de pregătire a terenului și de întreținere a culturilor vor fi efectuate pe direcția curbelor de nivel, pe toate suprafețele cu pante de pină la 18 grade.Există însă și probleme a căror rezolvare depinde de Ministerul Agriculturii și Ministerul Industriei Chimice. Din discuția pe care am avut-o cu ing. M. Popescu, din cadrul consiliului județean de control muncitoresc, am reținut două din aceste probleme. în primul rînd. necesitatea urgentării livrării județului Vaslui a utilajului terasier pentru executarea lucrărilor cuprinse în programele de organizare a teritoriului. In al doilea rînd. cerința ca industria chimică să livreze ingrășămintele conform graficelor stabilite, spre a fi evitate situațiile din anul 1974 cind nu s-au asigurat importante cantități.
Crăciun LALUCI
corespondentul „Scinteii”

l

Noul spital din Tîrgoviște (foto : S. Cristian)

Un păgubaș 
si...
reclamanti »Rodica Cimpeanu. lucrătoare la Agenția C.E.C. din Alba Iu- lia, a găsit o importantă sumă de bani, pe care a depus-o la miliție. Cine este păgubașul ’ Pentru a-1 afla, miliția a inserat un anunț în ziarul local „Unirea". După apariția anunțului, in loc de un păgubaș, s-au ahuhțat 11!'Și nu numai din Alba Iulia, ci și din Cugir, din Aiud și alte localități-. Nici unul însă din cei 11 reclamanti n-a putut să indice exact suma nici locul unde a pierdut-o. așteaptă al 12-lea păgubaș, frcel adevărat ?
Ca melcul

Și Se Va

Hotărîți să pună la înde.mîna constructorilor în timp optim documentațiile tehnice de execuție, proiectanții suceveni debutat în noul an avînd planșete un volum important de proiecte vizînd construcțiile viitorului cincinal. în acest fel se cr.eează nremise reale ca încă din faza de concepție să poată fi alese cele mai bune și cele mai economicoase soluții de realizare a investițiilor, un cadru

Pe planșetele proiectanților suceveniau pe propice al colaborării între pro- iectanți, constructori și beneficiari.— în prezent, lucrăm intens la elaborarea documentațiilor pentru investițiile anului 1976 și ale următorilor ani — ne spune arhitectul Eusebie Latiș. directorul Centrului județean de proiectări Suceava. Mai multe

grupe de proiectare se ocupă de elaborarea schițelor și detaliilor de sistematizare : pentru ansamblul arhitectonic „Cuza Vodă" din Suceava, care urmează să fie amplasat în zona cartierului ximativ pentru centru". Burdujeni. avînd apro- 2 000 de apartamente, și ansamblul „Fălticeni- cu aproape 1 500 de

apartamente. Alte colective de proiectare se află în stadiu avansat de execuție a documentațiilor pentru etapa a patra de dezvoltare a cartierului de locuințe „George Enescu" din Suceava, cu 4 000 de apartamente, și pentru ansamblul de 1 000 de apartamente din Vatra Dornei, destinate mai ales minerilor din Căliman.
Gheorghe PARASCAN
corespondentul „Scînteli"

Posta a reușit să stabilească 
un adevărat „record", par- 
curgind distanța dintre Bacău 
Si Focsani in peste trei săptă- 
mini. Șl nu oricum, ci telegra
fic ! Peste trei săptămâni i-au 
trebuit oficiului P.T.T. Focsani 
pină să achite Marianei Tutos, 
din str. Cernei 43. banii expe- 
diafi de B.C. din Bacău prin 
mandatul telegrafic nr. 20468. Și 
dacă M. T. n-avea inspirata idee 
să se ducă personal la oficiul 
postai să intrebe de soarta man
datului, poate că „urgenta" s-ar 
mai fi prelungit cu incă trei 
săptămlni. Ceea ce nu înseamnă 
că și răspunsul la semnalarea 
de față ne va sosi cu aceeași... 
urgentă !

Inginerul... 
cioban

—iEra tn ziua în care cea de-a treia turbină de 330 MW — abia instalată pe standul secției , de turboagre- gate de la întreprinderea de mașini grele București — urma să fie supusă probei cu abur. Era in prima decadă a lunii decembrie 1974. Adică după exact 16 luni de la data cînd prima turbină din această serie — cel mai complex produs industrial realizat în țara noastră — trecea cu succes aceeași probă. Instalați la posturile lor, 50 de oameni urmăreau cu atenție „pulsul" marelui turboagregat... Seara tîrziu, cînd ro- torii turbinei, sub presiunea crescîn- dă a jetului de aburi, au început a se învîrti cu 3 000 de rotații pe minut, 4ar cutele încordării au coborît de pe frunți — semnul cel mai sigur că proba s-a terminat cu bine — am socotit că sosise, în sfîrșit, timpul cînd se putea pune o întrebare. Ne-am adresat lui Alexandru Besa, secretarul comitetului de partid al întreprinderii.— Proba acestei lucrări de mare performanță tehnică e făcută de oameni tineri... Au fost pregătiți aici în uzină 1— Da, au crescut aici și se dovedesc în stare să preia ștafeta. Mersul înainte al producției este doar un revers al mersului înainte al muncii de educare și formare a oamenilor...Și, intr-adevăr, din 1966, cînd s-a semnat actul de naștere al primei secții a actualei întreprinderi, problema educării comuniste a tinerilor s-a înscris ca un laitmotiv pe ordinea de zi a preocupărilor majore ale organizației de partid. La oțelărie — încă înainte de elaborarea primei șarje a cuptorului electric de 50 tone, pe atunci cel mai mare agregat de acest fel din țară. La forjă — pe măsură ce se apropia inaugurarea presei hidraulice de 6 000 tone-forță In sfîrșit — la turnătorie, sculărie. mecano-sudură sau turbine — încă de pe vremea cînd se aflau în fazi, de șantier, dar inceneau să producă. Pretutindeni ștafeta meseriei era preluată din mers Maistrul turnător Ion Chira, unul dintre „profesorii" de atunci și de acum, își amintește că. in timp ce pregătea turnarea butucilor ro- tori, de circa 100 tone fiecare, pentru hidrocentrala de la Porțile de

Fier, și iniția primii tineri în tainele meseriei, în multe privințe se simțea el însuși ucenic, deoarece nu 'mai turnase niciodată piese de asemenea proporții. Profesori sau elevi au învățat împreună : elabo- rind cea mai mare șarjă de oțel, turnînd și forjind .cea mai grea piesă de metal, sudînd tabla cea mai groasă, prelucrînd agregate gigant cu toleranțe măsurate în microni. Pe noua platformă metalurgică de la

tn toate organizațiile de bază o inițiativă deosebit de valoroasă : „Fiecare comunist șl muncitor de înaltă calificare, să pregătească 1—2 tineri absolvenți ai școlii profesionale sau ai cursurilor de calificare, astfel incit aceștia să realizeze produse superioare categoriei lor de încadrare cu 8 luni mai devreme față de termenul prevăzut pentru promovarea într-o categorie superioară". Apărută ca o concluzie a unei dezbateri

Copacii tineri cresc 
împreună cu cei mari

însemnări despre inițiative in educarea comunistă 

a tinerilor muncitori dintr-o mare întreprindere

Berceni se producea și se învăța la superlativ.Așa a fost atunci. Dar astăzi ?— Astăzi — ne spune maistrul Marin Constantinescu de la sculărie — este tot la fol. întreprinderea s-a dezvoltat mult și se dezvoltă in continuare. Trebuie deci să pregătim mereu noi serii de muncitori, să continuăm acțiunea perfecționării profesionale a celor existenți. Dar azi nu este vorba numai de calificarea lor, ci de formarea lor complexă ca muncitori cu o înaltă ținută morală, in spiritul principiilor înscrise in codul etic al comuniștilor, exemplu demn in muncă, familie, in societate, în orice împrejurare.Și, in mod firesc, in această acțiune de durată, rolul de vioară în- tii il au comuniștii, care sînt implicați în mod direct în întreaga activitate educativă ce se desfășoară în uzină. în acest scop a ’fost extinsă

pe această temă în cadrul unei plenare a comitetului de partid, inițiativa a pus sub semnul unei programări riguroase o activitate de care pină atunci se ocupau atit de mulți incit contribuția fiecăruia la realizarea dezideratului propus nu o mai outea distinge nimeni. Acum. 700 do comuniști din secțiile productive răspund de formarea a peste 1 200 de muncitori tineri. în secția sculărie. de exemplu, fiecare muncitor cu experiență a luat în primire cite un tinăr de care se ocupă ca un adevărat părinte ; lucrează împreună în același schimb sau în aceeași echipă, pentru a-1 urmări și ajuta să-și însușească diverse tehnici rapide de lucru, merg împreună la spectacole, se interesează de preocupările din timpul liber ale ucenicului, îl controlează cum își face temele. Și. din cind in cînd, despre toate acestea, prezintă informări în

adunarea generală a organizației de bază. Și nu o dată se confirmă cu asemenea prilejuri că profesorii buni au și elevi buni sau că, în asemenea condiții, primii nu pot fi indiferenți față de ceea ce se întîmplă cu ceilalți. în secția turbine ni s-a povestit că două surori care deveniseră macaragițe nu puteau fi repartizate pe macarale, deoarece mai aveau aproape 6 luni pînă la împlinirea baremului de vîrstă prevăzut pentru - asemenea posturi, și erau gata să plece din uzină. Macaragiii pe lîngă care lucraseră ele au-cerut însă conducerii secției să le încadreze temporar in alte munci, iar ei s-au angajat să le ajute în continuare, în timpul liber, să se specializeze în meserie.Nu ne-am propus să relevăm a- cum in mod deosebit roadele inițiativei amintite mai sus, întrucit, evident, ele sînt ușor de bănuit : tinerii muncitori își însușesc rapid o meserie, dobîndind totodată conștiința locului lor exact în uzină și in societate, iar educatorii, angajați într-o adevărată întrecere în care dau tot ce au ei mai bun pentru a asigura colectivului oameni buni, au găsit o modalitate cum nu se poate mai stimulativă pentru propria lor perfecționare. In acest sens, avea deplină dreptate un tinăr inginer de la sculărie, care — amintind una din maximele lui Constantin Brân- cuși, potrivit căreia „în umbra marilor copaci nu crește nimic" (expresie sugestivă a eforturilor marelui sculptor pentru a-și găsi un drum propriu de afirmare) — observa că, la I.M.G.B., copacii tineri cresc viguros împreună cu cei mari. într-un asemenea context — se înțelege — crește și răspunderea tinerilor față de propriul lor destin. Dovadă — inițiativa „Atelierul nostru — familie socialistă", un original concurs pe bază de punctaj, inițiat de organizațiile U.T.C., semnificativ prin obiectivele sale : el stimulează participarea tinerilor la realizarea sarcinilor de producție, crearea unei atmosfere de emulație specific tinerească de angajare pe drumul împlinirii nobilelor noastre idealuri.
Dumitru TÎRCOB
corespondentul „Scintell"

Deși pare de necrezut ca un inginer — și . încă un inginer constructor ! — să fie in același timp și cioban la oi. iată că, totuși, un asemenea caz a existat la Orăștie. Inginerul constructor Mircea Coriolan Suciu din localitate a obținut — cum? — un credit de la banca agricolă (tot din localitate) pentru a cumpăra 100 de oi și a preda anual, prin contract, cele cuvenite : lapte, brinză. lină, miei... A încasat creditul și a cumpărat oile. Dar, in loc cel puțin să le crească, s-a lansat în specularea lor. N-a apucat să vîndă însă toată turma, pentru că a fost depistat de miliție și dat pe mina instanței, care l-a îndepărtat de stină. în mod sigur, pentru patru ani de acum inte. ina-
Plîngea 
un cîine...Mai avea doar citeva sute de metri pînă să ajungă acasă, dar lui Nicolae Rădoi) din comuna Purani-Teleorman, nu i-a mai fost dat să ajungă. Un camion l-a accidentat mortal și a dispărut în noapte. Clinele, care-1 însoțise la drum, a început să schiaune și să alerge spre casă. Văzîndu-1 că se agață de ea, că se agită și parcă „plînge ca un copil", soția lui Rădoi s-a luat după cîine. și ciinele a dus-o la locul accidentului. Alertată, militia a pornit pe urmele făptașului și l-a prins. E vorba de șoferul Gheorghe Chelu. de la C.A.P. Cernetu cu Marin Naciu, accidentului, au lîngă un gard și mindoi au fost mează să fie judecați în .public. Printre martori vor figura și 9 persoane. 9 călători aflati în seara aceea în camion, dar care nu țau sesizat militia de cele in- timplate. Noroc cu ciinele credincios. care a grăbit urmărirea.

care. împreună după săvirșirea tîrît victima au dispărut. A- arestati și ur-

Rubricd redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Către toate întreprinderile 
forestiere de exploatare 

și transportHotăriți să înfăptuim sarcinile ce ne revin din istoricele documente ale Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, să realizăm cincinalul înainte de termen, noi, muncitorii, inginerii și tehnicienii de la întreprinderea forestieră de exploatare și transport Bacău adresăm tuturor colectivelor de muncă din întreprinderile forestiere de exploatare și transport chemarea la întrecere pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1975, cu următoarele obiective :1. Depășirea planului la producția globală și respectiv marfă cu 8 milioane lei în cadrul resurselor de masă lemnoasă planificată, concretizată în :rotund rotund rotund

sociologie, pentru adaptabilitatea rapidă a muncitorilor la diferite operații și tehnologii.— Gospodărirea— realizarea sută ;— reducerea750 mii kWh și a consumului de combustibili convenționali.— Realizarea de beneficii suplimentare de 2 milioane Iei.Sub conducerea organizației de partid, comitetul oamenilor muncii, organizațiile de sindicat și U.T.C. vor desfășura o intensă muncă educativă de masă pentru ridicarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii și mobilizarea lor la îndeplinirea exemplară a sarcinilor și angajamentelor luate pentru realizarea cincinalului înainte de termen și aplicarea în viață a Programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism.

mai bună a unui indiceconsumului

Secretarul comitetului 
de partid,
Nicolae COSMA
Președintele comitetului 
sindicatului,
Hugo ORENDI

resurselor materiale prin : de folosire a metalului de 91 laplanificat de energie electrică cu combustibil cu 350 tonefată de plan in valoare

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
Ing. Carol FtlLttP
Secretarul comitetului U.T.C.,
Vasile CADAR— lemn— lemn— lemn ___— lemn rotund diverse esențe— cherestea— cherestea— cherestea— cheresteaPrincipalele căi

rășinoase fag stejar 3 0005 0001 0001 5001 2001 800600800
mc mc mc mc mc mc mc mc

rășinoasefagstejardiverse esențepentru obținerea producției suplimentare sint :— extinderea noii tehnologii de exploatare a arborilor cu coroană la 42 la șută din volumul masei lemnoase exploatate ;— diminuarea pierderilor de exploatare cu 0,5 la sută și gospodărirea rațională a lemnului în procesul de industrializare ;— printr-o sortare mai judicioasă a masei lemnoase va crește ponderea lemnului de lucru cu 0,5 la sută la rășinoase, 0,6 la sută la fag, 0,8 la sută la stejar, 0,6 la sută

— Aplicarea retribuției în acord global la 22 la sută din numărul angajaților de la cariere-balastiere, fabricarea varului, exploatarea și prelucrarea turbei, îmbutelierea apelor minerale și răcoritoare.— Organizațiile de partid, precum și comitetul oamenilor muncii, împreună cu organizațiile sindicale și de tineret, vor desfășura o susținută activitate de educație in rindul oamenilor muncii, vor antrena prin acțiuni specifice, mobilizatoare, întregul colectiv de angajați — tineri și vîrstnici — la întărirea ordinii și disciplinei în producție, care să ducă la îmbunătățirea indicelui de folosire a timpului de muncă cu cel puțin 0,4 la sută.— îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale angajaților prin efectuarea unor lucrări de instalații de ventilație, exhaus- tare, apă, grupuri sociale, construirea de spații de cazare șl Sămine pentru nefamiliști cu 224 locuri și amenajarea a două mi- crocantine.Prin realizarea acestor obiective, colectivul de oameni ai muncii din întreprinderea județeană de industrie locală Suceava își exprimă încă o dată hotărîrea nestrămutată de a nu precupeți nici un efort pentru ca. alături de toți oamenii muncii de pe cuprinsul țării, să înfăptuiască cu fermitate istoricele hotărîri ale Congresului al XI-lea, pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în Republica Socialistă România.

eliminarea _ îndrumărilor greșite, înlăturarea pierderilor și deteriorărilor de obiecte la mesagerii și corespondență ;— asigurarea funcționării în condiții optime a instalațiilor de telecomunicații, reducerea cu 10 la sută a durate! medii de restabilire a deranjamente,or și cu 10 la sută a numărului deranjamentelor la 100 linii echipate.Vom acționa cu hotărire, fără a precupeți energie, timp, pricepere, pentru realizarea tuturor indicatorilor calitativi, astfel ca, alături de întregul popor, să traducem în viață mărețele sarcini cuprinse in Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a l?pn>â- niei spre comunism.
Secretarul biroului organizației 
de bazâ P.C.R.,
Nicolaie CĂLUGARESCU
Președintele comitetului 
sindicatului,
Alexandru NENCIULESCU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Aurel PETRE

Secretarul comitetului U.T.C
Florea NIȚU

Secretarul comitetului 
de partid, «•
Constantin LAZAR
Președintele comitetului 
sindicatului,
Dumitru BOGHEANU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Francisc GRUDNICKI
Secretarul comitetului U.T.C.,
ing. Gheorghe
BĂLANOAIE

noase, 0,6 la sută la fag, 0,8 la sută la stejar, la diverse esențe.2. Depășirea producției de calități superioare la :— cherestea rășinoase cu 1— cherestea fag țu 0,5— parchete fag cu 13. Creșterea productivității muncii cu 200— extinderea acordului global la 78 la forestiere și fabricile de cherestea ;— depășirea indicilor de mecanizare la . _________ ..____ ...din exploatările forestiere cu 0,5 la sută la fasonat, 2 la sută la scos-apropiat și cu 2,5 la sută la incărcat-des- cărcat ;— îmbunătățirea indicelui de utilizare a cu 0.5 la sută :— încheierea acțiunii de perfecționare a lor, cît și calificarea a 168 muncitori, scurtă durată șl școli de calificare.Depășirea volumului de prestații in activitatea de transpor- forestiere cu 1 la sută, prin îmbunătățirea indicilor de utili- a parcului și a capacității acestuia.5. Depășirea planului de export, pe total, cu 0,5 Ia sută, cit șl depășirea planului de livrări la fondul pieței cu 1,4 milioane lei.6. Depășirea planului producției-marfă, vindută și încasată, cu 8 milioane lei și reducerea cheltuielilor Ia mia de lei producție- marfă cu 1,2 Iei, reprezentind 500 mii lei. prin : diminuarea pierderilor de exploatare și a consumurilor specifice în procesul de industrializare, introducerea unui regim sever de economii la cheltuielile administrativ-gospodărești.7. Reducerea consumurilor specifice de combustibil, energie electrică și termică cu 262 tone combustibil convențional.

Către toate întreprinderile 
de industrie alimentară

la la la lei/angajat,sută în exploatările
sută sută sută prin :

principalele operații
fondului de timptuturor angajați- prin cursuri de

la producția globală cu 15 milioane Iei18 milioane lei, prin :plan a 400 tone semiconserve si 80 tone

în dorința fierbinte de a contribui cît mai substanțial la îndeplinirea inai.nte de termen a actualului cincinal, la înfăptuirea mai repede și mai bine a mărețului program, științific și cutezător, stabilit de Congresul al XI-lea al partidului — program care va ridica patria socialistă pe noi culmi ale progresului și civilizației — colectivul întreprinderii de industrializare a cărnii Mehedinți cheamă Ia întrecere socialistă, pe anul 1975, toate colectivele de muncă din întreprinderile de industrie alimentară pentru realizarea și depășirea planului de producție și se angajează să înfăptuiască, în principal, următoarele obiective :1. Depășirea planului și Ia producția-marfă cu— realizarea peste preparate carne— utilizarea mai rațională a capacităților de producție și creșterea indicelui de tranșare cu 0.5 la sută în producția de semiconserve.2. Ridicarea nivelului calitativ și de prezentare a produselor alimentare, în care scop vom realiza :— introducerea în fabricație a două noi sortimente de se- miconserve. cu o producție de 400 tone ;— creșterea cu 5 la sută față de realizările anului 1974 a produselor preambalate destinate consumului populației și sporirea volumului de mărfuri alimentare pentru extinderea autoservirii în rețeaua comercială.3. Creșterea productivității muncii cu 1 500 lei pe angajat, prin extinderea mecanizării unor lucrări cu volum mare de muncă, modernizarea tehnologiilor de fabricație, organizarea științifică a muncii, folosirea judicioasă a forței de muncă, asigurîndu-se spo-.............  rirea indicelui; de utilizare a fondului de timp cu 1,5 la sută, cu8. Depășirea beneficiului planificat cu 500 mii lei, prin redu- prioritate in sectoare de producție, ridicarea gradului de pregătirecerea costurilor de producție și'o mai bună valorificare a produ- •selor la intern și export.9. Pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și trai și pentru prevenirea accidentelor de muncă, vom lua in continuare cele mai adecvate măsuri de dotare a muncitorilor cu echipament de protecție și lucru, precum și a cabanelor cu cazarmament, în Valoare de 900 mii lei.10. In scopul realizării și depășirii sarcinilor de plan, vom mobiliza întregul colectiv de muncă pentru aplicarea și generalizarea unor inițiative și metode înaintate de muncă, cum sint :— din aceeași cantitate de materii-prime, mai multe produse finite, valorificate superior ;— parcul auto din cadrul întreprinderii să lucreze o zi pe trimestru cu benzină economisită ;— vom aplica inițiativa „autocontrolul calității produselor"la binale și parchete.Conștienți de înalta răspundere ce ne revine în acest an. colectivul de muncă de la întreprinderea forestieră de exploatare și transport Bacău va depune în continuare eforturi sporite pentru realizarea și depășirea angajamentelor luate, pentru îndeplinirea planului cincinal in patru ani și cinci luni, contribuind astfel la înfăptuirea mărețului program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.

4. turi zare

Secretarul comitetului 
de partid,
Nicolae GRĂDINARII

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Ioan CRO1TORU

comitetuluiPreședintele 
sindicatului,
Nicolae C1UNGU

profesională a personalului.4. Realizarea prin autodotare a unor utilaje și piese de schimb in valoare de 500 mii Iei.5. Reducerea consumului de energie electrică cu 150 mii kWh și economisirea a 350 tone combustibil convențional față de normele de consum planificate, asigurind o utilizare mai rațională a frigului șl tratamentelor termice în procesul de conservare a produselor alimentare, recuperarea resurselor energetice secundare etc.6. Realizarea peste plan a unui beneficiu de 1,5 milioane Iei.7. In domeniul investițiilor ne angajăm să punem în funcțiune fabrica de ambalaje metalice cu un avans de 30 zile.8. In scopul realizării sarcinilor de plan și a obiectivelor cuprinse în această chemare, sub conducerea comitetului de partid, comuniștii din cadrifl întreprinderii de industrializare a cărnii din municipiul Drobeta Turnu-Severin, comitetul oamenilor muncii, cadrele cu muncă de răspundere vor desfășura o intensă activitate politică și organizatorică în vederea antrbnării în întrecerea socialistă. într-un efort general și permanent, a tuturor lucrătorilor din întreprindere pentru a realiza actualul cincinal la 30 iunie 1975.Ne exprimăm convingerea că toate colectivele întreprinderilor de industrie alimentară din țară vor răspunde chemării noastre la întrecerea socialistă pentru înfăptuirea Directivelor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, adueîndu-se in acest fel o contribuție tot mai mare la progresul și prosperitatea națiunii noastre, la făurirea societății socialiste voltate și comunismului pe pămîntul scumpei Republica Socialistă România.

Direcția Mană de drumuri 
si poduri Galati

Către toate direcțiile 
județene de drumuri și poduriColectivul de muncă al Direcției județene de drumuri și poduri Galați, însuflețit de mărețele sarcini ce izvorăsc din documentele celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, adresează tuturor colectivelor direcțiilor județene de drumuri și poduri chemarea la întrecere socialistă pentru depășirea sarcinilor de plan și obținerea de rezultate superioare la toți indicatorii.în acest scop ne propunem să realizăm : \— Depășirea planului fizic Ia lucrările de îmbrăcăminți as- faltice ușoare pe anul 1975 cu 20 la sută, prin folosirea unor materiale locale, economii la consumurile specifice, contribuție în muncă și extinderea gradului de mecanizare— Reducerea termenului de dare in funcțiune a podului de beton armat Baiintești cu 30 zile față de termenul planificat ;— Realizarea unei economii de 3 000 lei pe metrul linear de pod, prin folosirea unor materiale locale și extinderea gradului de mecanizare a lucrărilor ;— Reducerea consumului de material lemnos la lucrările de reparații capitale poduri față de deviz cu 9 la sută, prin eliminarea pierderilor la fasonarea materialului brut și aprovizionarea cu material la dimensiunile prevăzute in documentație ;— Extinderea lucrărilor în acord global la lucrările de mixturi asfaltiii.e ’ușdarfe și reparații capitale la 80 la siîfă" din numărul .țqțaȚ,. al; .muncitorilor ; ..— Realizarea de economii.irfață de documentația tehnică de 2 Ia sută Ia ciment, 5 la sută la fier-beton și 2 Ia sută Ia cherestea stejar.In vederea ridicării stării tehnice a rețelei de drumuri, se vor realiza peste sarcina planificată :— împietruirea a 20 km drumuri de pămint ;— întreținerea a 200 km drumuri împietruite ;— repararea a 250 ml poduri șl podețe.

multilateral dez- noastre patrii —
Secretarul comitetului 
de partid,
Toma PAU

comitetuluiPreședintele 
oamenilor muncii,
dr. Fernando HOGEA

Satu-Mare
Către toate întreprinderile 

producătoare de articole casnice 
și utilaje tehnologice, sticlă 

și ceramică finăAngajați cu toate forțele pentru transpunerea în viață a hotă- rirllor Congresului al XI-lea al P.C.R., a indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului, cu prilejul analizei activității industriei ușoare, întreprinderea „23 August" din Satu-Mare cheamă la întrecere toate întreprinderile producătoare de articole casnice și utilaje tehnologice, sticlă și ceramică fină, propunîndu-și următoarele obiective :— Depășirea planului Ia producția globală cu 6,5 milioane lei.— Depășirea planului la producția-marfă cu 5,5 milioane iei.— Depășirea planului de export cu 1 milion lei valută.— Valorificarea maximă a capacității tehnice și de concepție pentru ridicarea nivelului tehnic, îmbunătățirea calității și diversificarea produselor, prin :— creșterea gamei de sortimente noi oferite pentru export cu 30 la sută față de planul tehnic ;— modernizarea a 20 la sută din sortimentele aflate in producția de scrie ;— introducerea in procesul de fabricație a 3 noi procedee tehnologice care vor avea ca efect îmbunătățirea calității produselor și reducerea .cheltuielilor de producție :— rezolvarea a 4 teme de cercetare peste prevederile planului ;— întărirea controlului de calitate interfazic Ia toate locurile de muncă în vederea creșterii nivelului tehnic și calitativ al produselor, astfel ca întreaga producție a anului 1975 să fie numai de calitatea I.— Depășirea sarcinii de creștere a productivității muncii cu minimum 1 000 lei pe angajat, prin :— eliminarea locurilor înguste de la secțiile de turnătorie și acoperiri galvanice, prin extinderea prin autoutilare a capacităților de producție ;— calificarea, prin diverse forme de învățămînt. a unul număr de 250 muncitori și ridicarea cunoștințelor profesionale prin cursuri de reciclare a unui număr de 350 angajați ;— îmbunătățirea indicelui de utilizare a timpului efectiv de lucru al mașinilor și utilajelor cu 2 la sută față de plan ;— repartizarea personalului în funcție de aptitudini, prin aplicarea tehnicilor ergonomice și a studiilor de psiho-
—

Președintele comitetului 
sindicatului,
ing. Bogdan TANASICA

Secretarul comitetului U.T.C.,
Elena SPERLEA

taprâftra Mană 
i Mostre tai Suceava

Către toate unitățile 
de industrie localăAnimați de dorința fierbinte de a transpune în viață hotăririle Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român, de a realiza planul cincinal înainte de termen, întreprinderea județeană de industrie locală Suceava cheamă la întrecere socialistă toate unitățile de industrie locală în vederea îndeplinirii și depășirii sarcinilor de plan pe anul 1975 la următoarele obiective :— Depășirea planului producției globale industriale și a producției-marfă cu 20 milioane lei, concretizată în următoarele produse principale :— ape minerale — 2 milioane litri— bunuri de larg consum din metal — 1 milion Iei— colaborări cu industria republicană in ramura construcții mașini și prelucrarea metalelor — 10 milioane lei— mobilier din lemn in afara fondului pieței — 1 milion leî— piese turnate și prelucrate — 10 tone.— Creșterea producției bunurilor de larg consum destinate fondului pieței și diversilicarea acestora, in vederea aprovizionării populației cu o gamă tot mai largă de produse de bună calitate, introducind în fabricație un număr de 50 produse noi, livrind suplimentar comerțului socialist mărfuri în valoare de 2 milioane lei.— Depășirea planului la export cu 300 mii Iei valută.— Asigurarea nivelului tehnic al producției prin : modernizarea tehnologiilor de fabricație : elaborarea unui număr de 11 studii și cercetări ; experimentarea a 15 procedee tehnologice noi, modernizarea celor existdnte și reproiectarea unui număr de 7 produse.— Asimilarea și realizarea de utilaje și instalații prin autodotare in valoare de 500 mii lei.— Folosirea judicioasă a materiilor prime și materialelor, combustibilului și energiei electrice, valorificarea deșeurilor de metal și lemn, care în final să se concretizeze în :— realizarea de bunuri de consum din deșeuri în valoare de 500 mii lei ;— economisirea a 210 mii kWh energie electrică— economisirea a 70 tone combustibil convențional.— Reducerea cheltuielilor la 1 000 Ici producție-marfă cu 2 lei față de plan.— Realizarea de beneficii peste plan în valoare de 1 milion lei.— Calificarea prin diferite foime a unui număr de 580 muncitori și cuprinderea în cursuri de perfecționare a unui număr de 3 300 anga jați.

Se va extinde mecanizarea lucrărilor în proporție de 50 Ia sută la așternerea mixturilor asfaltice, 80 la sută la întrețineri de drumuri împietruite și de pămint și 90 la sută la tratamente și covoare asfaltice— Realizarea de economii în valoare de 600 mii lei.— Reducerea cu 2 000 Iei a costului pe km de drum impie- truit și cu 50 mii lei a costului pe km de drum cu îmbrăcăminți asfaltice ușoare.— Creșterea productivității muncii cu 11 la sută față de plan.— Reducerea cu 6 la sută față de normativ a consumului de piese de schimb la lucrările de reparații curente ale autovehiculelor și utilajelor din dotare prin folosirea pieselor recondiționate.— Prelungirea ciclului de funcționare între două reparații capitale la utilajele din dotare, realizîndu-se o economie de 10 la sută la fondurile alocate pentru reparații capitale.— Executarea prin autodotare a dispozitivelor pentru așternerea mixturilor asfaltice adaptate la tractoarele proprii.— în vederea întreținerii în stare bună a drumurilor și podurilor, se va antrena populația în acțiunea de muncă patriotică, asigurîndu-se asistența tehnică necesară pentru realizarea următoarelor obiective :— 100 km șanțuri la drumuri asfaltice ;— 150 km șanțuri la drumuri împietruite ;— executarea a 200 mc terasamente de fiecare comună pe drumurile din raza respectivă ;— întreținerea plantațiilor și a zonei drumurilor de petraseele asfaltate.
Secretarul organizației 
de bazâ P.C.R., 
ing. Paraschlv IONEL
Președintele comitetului 
sindicatului,
Vasile EL1NSCH1

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
ing. Nicolae SAVA
Secretarul organizației de bazâ 
U.T.C.,
ing. Cornelia POPESCU

Onoîia iudeteanâ de postă 
si telecomunicații Argeș 

Către toate direcțiile județene 
de poștă și telecomunicațiiPuternic stimulați de istoricele hotărîri adoptate de marele forum al comuniștilor, de perspectiva clară a dezvoltării ascendente a tuturor domeniilor de activitate, comuniștii, toți oamenii muncii din unitatea noastră adresează tuturor direcțiilor județene de poștă și telecomunicații chemarea la întrecere socialistă pentru depășirea sarcinilor de plan prevăzute pentru anul 1975, concretizate in angajamentele luate la următoarele obiective :— Depășirea planului de venituri cu 880 mii lei prin :— folosirea mai bună a capacităților existente ;— devansarea punerii în funcțiune a unor'obiective ;— continuarea acțiunii de automatizare a telefoniei interurbane prin montarea de utilaje tehnologice de mare randament în spațiile existente ;— instalarea a două centrale telefonice automate în mediul rural și a unei linii telefonice radioreleu.— Reducerea cheltuielilor planificate cu 880 mii Iei prin :—, reducerea consumului de energie electrică cu 4 la sută ;— reducerea consumtilui de combustibili cu 2 la sută ;— reducerea consumului de materiale specifice și valorificarea materialelor rezultate din recuperări.— îmbunătățirea calității serviciilor de poștă și telecomunicații prin : — reducerea numărului de reclamații In sectorul poștal prin

Către toate unitățile 
cooperației de consumConștiente de importanța realizării exemplare a sarcini’.' anul 1975, a actualului cincinal înainte de termen, Consiiiul l ni- nii județene a cooperativelor de consum și IJECOOP Praz sub conducerea organizațiilor de partid, cu sprijinul comiter e' sindicatelor și organizațiilor U.T.C., cheamă Ia întrecere social pe anul 1975 toate uniunile și întreprinderile cooperației de .-j, sum, pe baza următoarelor obiective :1. — în domeniile circulației mărfurilor, alimentației public turismului. ■îmbunătățirea calitativă a întregii activități de aprovizio — ■ și servire a populației, precum și depășirea planului de desfo cu amănuntul cu 10 milioane Iei, din care 8 milioane Iei in sectorul mărfurilor nealimentare. ,Pentru crearea condițiilor materiale necesare realizării acest; ■; obiective, ne propunem :— creșterea ponderii mărfurilor vehiculate direct de la dustrie și întreprinderile M.C.I. la unități, astfel ca volumul total al mărfurilor tranzitate să ajungă la sfi u; anului 1975 la 84 la sută din total ;— reducerea cu 4 milioane lei a stocului de mărfuri planificat Ia finele anului 1975 și accelerarea cu 2 r. ; a vitezei de circulație a mărfurilor ;— atragerea, din sectorul propriu de producție a unu. lum de mărfuri în valoare de 47 milioane lei ;— preluarea în anul 1975 a unui fond de marfă sisplim în valoare de 60 milioane lei ;— intensificarea desfacerilor de mărfuri nealimentare priforme active de comerț, participarea la tirguriie tradiționale, puncte mobile etc., astfel incit, prin aceste forme, să se realizeze un volum al desfacerilor de 20 i. lioane lei ; .-■ s'tsșinaij'm ob •■■■■ •— organizarea la nivelul fiecărei, cooperative economii, unui magazin etalon pentru-desfacerea, mărfurilor' mentare ; "....................b mSMf ols eiiwb-— dezvoltarea rețelei de magazine și raioane specializate .47 de unități, precum și a celor de alimentație publică cu 10 unități ;— modernizarea unui număr de 45 magazin unități d-, alimentație publică ;— înființarea a 70 de unități cu autos'f7’1’® -"degera liberă și a încă 3 microcase șl case d' COIP<’ zi ;— intensificarea desfacerii la țjrodiic?3 c „ ,ar produsetip „gospodina", prin imbunătățir, acțiv;ta;i. unitftilor existente și prin înființarea a înIai0?r ’ tl’u n, facerea mărfurilor tip „gospoi11 ’ d mlcrocm., ne și o bufete de incintă; ,— creșterea numărului de metnf' n ;!!l ătăfireaactivității cantinelor-resta.e'nipe^s“!r-'. ■■ rtuiib.rși ospătăriilor, a calității , nn'rilor 5i Ser' >ni c nsurn -— ponderea producției prop^'.0 s^mentația publică va crește la 20 la sută in 1. Z ,— pentru alimentația publică s-i" Prin aprovizinarea directă de la gospodăr r p pu ®pel - ! ' ■ gosp-.- dăriile anexe proprii 200 ton. e’ au t01 Sume și zarzavaturi și 40 tone fructe’,„„ .— se vor organiza în cursul anulur, pozlT- «Tn:de produse nealimentare : parada mode; - ’ P-’e:tarea de confecții, tricotaje, încălțăminte ț2. — în sectorul de achiziții și de valorificare ,i, a ,îge!or agroalimentare.Vom spori contribuția la constituirea fondului c-nt.al de duse agroalimentare, prin depășirea sarcinilor de pl. r d.i ateu 400 mii bucăți ouă, 40 tone păsări, 50 tone porci, ’ tone c 200 tone legume, 150 tone fructe.In sectorul zootehnic vom dezvolta crescătoriile de r proprii și în cooperare, de la care vom prelua in am , Ifi's sarcinile din programul de măsuri CENTRO mii bucăți gîște, 10 mii bucăți rațe,-30 m’’ ' " .........în crescătoriile proprii de animale • ( bilite pentru acest an cu 1 000 capete iepuri matcă.în sectorul realiza peste semiconserve3. — în domeniul producției și prestărilo ,r ge(punem să realizăm suplimentar o producția valon e de 3 lioane Iei, din care la prestări servicii pentru n0D1 "lei, prin : p— înființarea a încă 100 de unități de presu‘.r; (5r. .— dezvoltarea producției de artizanat ;— extinderea schimbului doi la incă 14 secțiiIul trei la incă 8 secții ;— creșterea producției pe mp cu 2 la sută i mai eficientă a spațiilor de producție exist— concentrarea unui număr de 50 de secții tfc prestări servicii cu flux tehnologic apropiat .— realizarea sporului de activitate economică f plan și angajament în proporție de 75 la si creșterii productivității muncii.— Depășirea sarcinii de plan Ia export și îivrăr cu 100 mii lei valută.— Realizarea in întregime a planului de inve- . strucții pe anul 1975 pină Ia 20 XII 1975, fiecare obi; să fie dat în folosință cu 10 zile mal devreme față prevăzut în plan.6. — Se va asigura sporirea eficienței activității t alizindu-se un beneficiu peste plan de 1 milion lei și tate la sfirșitul anului 1975 de 2,9 la sută prin : reduc ielilor materiale cu 500 mii lei și creșterea productiv cu 6,5 la sută la activitatea comercială și cu 7 la sută și prestări servicii față de anul 1974.7. — In domeniul muncii politico-educative, al preg movărli lucrătorilor ne propunem :— extinderea metodelor și inițiativelor Înaintat; în 110 unități (controlul și autocontrolul la 5o și organizarea a 60 de brigăzi de „bună serv— perfecționarea pregătirii profesionale a unui
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___________ _____ t___ o___ - .peste 2 000 lucrători operativi și peste 20 lucrători TESA.Activul de bază al Uniunii județene a cooperativelor de consum și al IJECOOP-ului Prahova, toți lucrătorii șl membrii cooperatori asigură conducerea partidului și statului nostru că vor munej cu însuflețire și entuziasm pentru traducerea in viață a istoricelor documente ale celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, pentru realizarea exemplară a planului și a angajamentelor pe anul 1975, a cincinalului înainte de termen, sporindu-și contribuția la edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră patrie.
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sindicatului,
V. AVRIGEANU
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Secretarul comitetului U.T.C.,
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AUTOGOSPODĂRIREA IN ȘCOALĂ Preocupare pentru
Șl FACULTATE i

PROGRAMUL 1

un act de educație cetățenească
10,00—17, Teleșcoală.
17.30 Emisiune In limba
19,10 Tragerea Loto.
19,20
19.30
20,00

germană.

întîmplarea cu locatarii .... nr. 47 din căminul " de băieți . .. aflat repede în tot Institutul de învățămînt din Baia Mare. Faptul că .studenții respectivi nu și-au onorat, într-una din zile, îndatoririle de „echipă dfy serviciu" — de a „suna" deșteptarea dimineața, de a face pJraine în spațiile comune (pe coridor, In sala de lectură și in hol)— a stîrnit comentariul viu și dezaprobarea colegilor. „Uitucii" au fost criticați și la gazeta satirică a căminului. Și. deși din ziua cu pricina trecuseră mai multe săptă- mini, Întîmplarea ne-a fost totuși relatată, pentru că era singura împrejurare cind în activitatea de gospodari a studenților căminiști băimărenl 8-a ivit o neregulă. în rest...— Putem spune că principiul autogospodăririi este aplicat cu rezultate bune de către studenții noștri — ne spune conf. dr. loan Moldovan, prorector al institutului și secretar al comitetului de partid_. La cămine, studenții au în grijă camerele în care locuiesc, spațiile comune, curtea și terenurile de sport. La cantină, contribuie la în- magazinarea alimentelor, la curățe- . nia și ordinea sălii de mese, la alcătuirea meniurilor etc. S-a trecut treptat și la gospodărirea spațiilor de învățămînt : fiecare grupă de studenți a primit în grijă un laborator, o sală de curs pentru întreținere, folosirea rațională a mijloacelor didactice etc.Mai aflăm că toate aceste activități, coordonate direct de comitetele stut’ nțcșți rîe cămin și cantină, de asociația studenților comuniști, sint astfel organizate incit să nu-i sustragă de Ia învățătură, de la activitățile profesionale, că problemele curente de autogospodărire figurează periodic pe ordinea de zi a discuțiilor din consiliul A.S.C.R., din consiliul profesoral sau comitetul de partid, că — în timpul vacanței de vară — pregătirea întregului institut pentru începerea anului universitar— zugrăvit și vopsit, reparații curente la instalații, prepararea conservelor .Ia cantină — a fost reali- > zată și cu participarea echipelor de studenți. De altfel, rezultatele a- cestor acțiuni sînt vizibile în institut : peste tot curățenie, ordine, ambianță plăcută, serviciu civilizat la cantină.— Participarea directă a studenților, sub îndrumarea cadrelor didactice, la administrarea și gospodărirea bazei materiale a invățămîntu-

camereis-a lui — consideră conf. dr. ing. Vasile Popa, rectorul institutului — este o măsură binevenită, sub multiple aspecte : creează deprinderi folositoare tinerilor, oricare ar fi profesiunea pentru care se pregătesc, de îngrijire cu atenție a bunurilor care le-au fost puse la (dispoziție, îi obișnuiește cu ordinea și disciplina la locul de muncă ,și acasă, le dezvoltă răspunderea de cetățeni pentru utilizarea rațională și apărarea avutului obștesc al întregii societăți, toate acestea la un loc — așa cum menționa Nicolae Ceaușescu la cadrelor și activului de învățămintul superior —
A EDUCAȚIEI, UN ACT EDUCATIV, pe care școala, facultatea sînt chemate să-1 realizeze cu perseverență și convingere.Și în școli, transpunerea în viață a recomandării de a-1 educa pe elev să gospodărească și să conducă a determinat inițiative și acțiuni interesante și eficiente pentru educația cetățenească a tineretului. Pot fi citate, bunăoară, „echipele de întreținere" ale elevilor „ucenici" din atelierele-școală, care intervin operativ pentru remedieri și reparații curente în clase, în laboratoare și cabinete, la internate. Am văzut la lucru asemenea echipe în licee din Alba Iulia, Baia Mare, Focșani, Iar rezultatele muncii lor sînt vizibile în aspectul general al școlii, în buna funcționare a mijloacelor didactice, in grija cu care elevii le întrețin, respectîndu-și astfel propria muncă. Peste 2 milioane de pionieri și școlari participă, în cadrul acțiunii „Școala noastră — ca o floare", la păstrarea curățeniei și împodobirea claselor și școlilor, deprinzindu-se, de la virsta cea mai fragedă, să contribuie, alături de cei mari, la rezolvarea unor probleme de interes obștesc. în multe școli, elevii din cercurile pe materii sau „ucenicii" din atelierele-școală sînt antrenați permanent la confecționarea materialului didactic, Ia amenajarea șl autodotarea cabinetelor, laboratoarelor, spațiilor de odihnă șl recreație etc.în majoritatea acestor cazuri, participarea directă a elevilor și studenților, a profesorilor lor înseamnă nu numai prestarea unei munci concrete oarecare, ci mai ales relevarea inițiativei, a simțului practic, a unor aptitudini, chiar a talentului gospodăresc, puse în slujba bunei desfășurări a procesu-

Iar reprezintă tovarășul Conferința partid din 
O PARTE

lui instructiv-educativ, la crearea unor condiții corespunzătoare de studiu și de. viață tineretului studios. De aceea, sînt deopotrivă lipsite de temei ezitarea unor asociații studențești în a-și asuma răspunderi ferme în buna organizare și administrare a întregii activități a căminelor și cantinelor, cit și tendința unor conduceri de unități de limita acțiunile de autogospodărire ale tinerilor numai la simpla menținere a curățeniei în cămine săli de cursuri. Nu puține sînt și școlile in care vitrinele cu „realizări" ale elevilor in atelierele- școală, cu dovezi ale lndemînăril lor, stau alături de semne evidente ale lipsei simțului gospodăresc : clanțe lipsă sau defecte, instalații stricate care permit risipa de apă, de energie electrică, insuficienta curățenie în clase, pe coridoare. Se pot întîlni și situații cînd părinții, sub pretextul eronat „să-i lăsăm pe copii să învețe", răspund solicitărilor, la fel de greșite sub aspect e- ducativ, ale unor cadre didactice și se oferă să mențină ei, în locul e- ■ levilor, curățenia și ordinea în clase, în școală. Coexistă, într-o seamă de centre universitare, alături bune experiențe educative și tuațli mai puțin lăudabile : mitete studențești de cămin șl cantină cu existență formală, stu- denți care se sustrag obligațiilor obștești in această privință ș.a. Ceea ce dovedește că nici consiliile A.S.C.R. din centrele universitare respective n-au acționat eficient, cu mijloacele politice adecvate, de convingere, de la om la om, pentru antrenarea tuturor studenților în rezolvarea problemelor dărire, n-au realizat ciente de experiență.Tinerii, elevi sau drumați cu atenție și de cadrele didactice, acestea, pot și trebuie să asigure în școala sau facultatea in care Învață o atmosferă de ordine și disciplină, utilizarea rațională, gospodărească a bazei materiale ce le este pusă la dispoziție, buna desfășurare a întregului proces instructiv-educativ. Iar „ucenicia" gospodărească pe băncile școlii și ale facultății va dovedi cu prisosință folosul viața fiecărui cetățean al țării, locul de muncă sau in nul său.

învățămînt de asau

de si- co-

de autogospo- schimburi efi-studenți, intact pedagogic împreună cu

de iși în lacămi-

20,20

20,45

verticala

tnterpreți
Ciobanu, 

Elena Io-

22,10

1001 de seri.
Telejurnal.
Județele țării pe 
dezvoltării (Argeș).
Cintece îndrăgite, 
preferați : Marla
Floarea Tănăsescu,
nescu, Alex. Dumbravă, Ma
ria Marcu, Viorica Golan, 
Benone Sinulescu, Pușa Poe- 
naru, Ionela Prodan, Titlana 
Mihail.
Film artistic : „Oameni 
subteran" — Premieră 
țară.
24 de ore.

PROGRAMUL 2

!n
pe

Telex.
Film artistic : „Șoferii iadu
lui" — Premieră TV.
1001 de seri.
Telejurnal..

19,20
19,30 
20,00 Avanpremieră.
20,OS Roman foileton*: Umbra Tur

nului.
20,S3 Viața economică a Capitalei. 
21,10 Orchestre simfonice din tară.

Filarmonica de stat din Ora
dea. Dirijor : Miron Ratiu. 
Solist : Ștefan Ruha.

21,43 Biblioteca pentru' totl : Tudor 
Arghezi (III).

Dialogul Inițiat în paginile „Scin- teii" cu secretarii organizațiilor de partid din teatre pe tema răspunderilor asumate efectiv de către comuniștii din colectivele artistice — în lumina Programului Partidului Comunist Român și a sarcinilor izvo- rite din istoricele documente ale Congresului al XI-lea — mi se pare o inițiativă utilă pentru un schimb de opinii stimulativ și de real folos pentru întreaga noastră teatrală.în acest sens, aș dori să In cele ce urmează cîteva din activitatea organizației de partid a Teatrului „Victor Ion Popa" din Bîrlad. activitate orientată îndeosebi spre stimularea și mobilizarea întregului colectiv, pornit, (de mai multi ani) pe calea revirimentului artistic.Dezbătînd cu deosebit interes documentele Congresului al XI-lea al P.C.R. și exprimindu-și întreaga lor adeziune la aceste documente de excepțională importantă pentru viata și activitatea întregului nostru popor. comuniștii teatrului nostru și-au stabilit un ambițios program de acțiune, care să asigure desfășurarea unei bogate activități teatrale. eu un pregnant conținut politic-educa-

organlzatiei de partid a militat pentru ridicarea continuă a nivelului ideologic si artistic al spectacolelor, urmărind cu perseverentă eficienta cultural-educativă a teatrului în rîn- durile spectatorilor.Intre acțiunile întreprinse as menționa în primul rind faptul că organizația de partid a adus în dezbaterea comuniștilor — in adunărilemișcareprezint aspecte „Ce răspunderi 
își asumă efectiv 

comuniștii din 
colectivele artistice ?“

anul jubiliar 1974 întreaga noastră activitate s-a desfășurat sub semnul omagierii marilor evenimente istorice ale anului XXX. Biroul

Acea artă care înfruntă
timpul...

Experiența np-a demonstrat pînă acum convingător că picto- gravorul, sculpto- oricare alt artist ține să onoreze fapte pe măsu- cinstea cu care înconjurat de

Florica DINULESCU

c i n @ n a

.1

ROMANIA-FILM" prezintă

•.ful : SCALA — 8,30; H; 13,30; 
,’18,30; 21, GRIVIȚA — 9; >1,15; 
30; 15,45; 18,15; 20,30, FAVORIT 
9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.

•Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 
<TRIA — 9; 12,30; 16; 19,30

-OCUREȘTl — 8',30; 11,15; 14; 16,45
’ GLORIA — 8,30; 11.15; 14 lu,ob, țg 2Q.

16,45; . ’ .‘,lt Ia N.^poie ; LUCEA-
£xnrT?Cep\. ■'30; 16; 18,30;FARUL —— 9; ,xx.15, lo, . rn*
20,45, FESTIVAL - 9,15, o*r aÎ
13,45; 16; 18,15; 20,30, SALA ■ 
TULUI — 17,15 (seria de „m, 
5293); 20,15 (seria de bilete 
a S-a intimplat după
VICTORIA - 9,15; 11,30;
18,15; 20,30 ... f]PrK(n-a Pisica de pe acoperiș “ _
te - 14 30, Vinturi im •10*t0"e _ 
16,30, împărăteasa P-rgcA (sala 
18,30; 20,30 : CINEMA (saIa
^ttnare : CEN- - 9,15;

e’Păcală3"; tuburi noi - 9,30;

magnifici : LUMINA 
° a- 11 14,30; 17,15; 20.

i&kmu «ritoril ; EXCELSIOR —9; 
• ; r ‘,30; 16; 18,15; 20,30, TO-
Mis ~ 9; 11,15: 13,30: 15,45; 18;
20,15, FL/AMURA — 8,45; 11; 13,15; 
15,30; 18; 20,15.

Pro"ra m de desene animate 
Walt Disne'-y : DOINA - 0,30; 11,15: , 
13- 15; 16,‘15; 18,30; 20,15.
q Dragost' e ia 16 ani : BUCEGI —- 
16; 18; 20. .
_ Micul ‘ ejun la Tiffany: FE
ROVIAR -X- 9,15; 12
20.15. MEI .ODIA 
16; 18.30; ,20,45, 
11,15; 13,3i); 16;
• Iubire : LIRA
o Cleopat ra : 1
12; 16; 20.' 
e Agentul straniu : FERENTARI
— 15,30; V; 20.15.
• 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.
• Talente și admiratori : PA
CEA — 15,30: 17,45: 20. '
e Timpuri noi : DRUMUL SĂRII
— 14; 16; 18; 20, FLOREASCA — 
10; 16; 18; 20.
o Comisarul Cardone In acțiu
ne î GIULEȘTI — 15,30: 18; 20,15, 
MUNCA — 16; 18; 20 
o Duhul aurului : 
15,30; 18: 20,15.
o Un gentleman In 
tic : VOLGA - 9;
17,30; 20, AURORA
13,30; 15.45; 18; 20,15.
o Urmărit — urmărită :
LAR ----- “ -----  “
— 15,30; 18; 20.15.
O Vandana : CRINGAȘI — 15;
18.15.
o Dodes-ka-den : VIITORUL — 
16: 19.
e Ferma suspiciunilor : MIORI
ȚA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
e Un zlmbet pentru mal tlrziu : 
ARTA — 15,30; 17,45; 20.

14,45; 17,45;
9; 11,15; 13,30; 

MODERN — 9; 
18,30; 20,45.

l — 15,30; 18; 20,15. 
BUZEȘTI — 8,30;

COSMOS

vestul 
11,30;
- 9:

sălba- 
14,30; 
11.15;

POPU-
15,30; 18; 20,15, FLACARA

S-a întîmplat după război

O producție a studioului ,,M. Gorki". Cu : Rifat Mu
sin, Natașa Șenghelaia( Kolin Lebedev. Regia : Pavel 

Arsenov.

care ou ră este contemporani, sosește printre oameni numai cu talentul, și cu dorul de a atașat poporului care se trage ; cu tenția de a cunoaște tot ce se petrece in jurul său și mai departe, căutind cu ardoare linia, tușa de culoare care să poată exprima cit mai veridic realitatea. Un astfel de‘ artist iși face un mod de existență cotidian din observarea amănunțită a vieții, din-Sondarea ei cu pasiune, scormonind continuu, strădu- indu-se să pătrundă adine în cunoașterea existenței ,și a preocupărilor semenilor săi. Căci numai astfel ii va putea prezenta in operele sale veridic, așa cum sint : cu bucurii sau necazuri, cu fapte bune sau mai puțin bune, respec- tind oricum adevărul vieții. Și; nu-și găsește liniște și odihnă, decit în momentul cînd observă că opera la care a viață este șată, căutată, pătrun- zînd în conștiința colectivității datorită autenticității ei. Tocmai de aceea în documentele lui al partidului niază curolul de primă importanță ce revine artei în formarea omului nou. înțeleasă astfel, creația artistică capă-

nu ci fi din în

trudit o îmbrăți-
Congresu-XI-lea al se subli- îndreptățire

(Urmare din pag. I)nergie etc., adică deficiențe care reflectă, îndeobște, o slabă înțelegere a responsabilităților sociale din partea unor membri ai colectivului respectiv. Trebuie clar ințeles că valorează prea puțin o lecție sau o dezbatere despre productivitatea muncii, de pildă, care nu-i ajută pe cursanți să devină militanti fermi pentru o productivitate superioară. dînd ei înșiși exemplu, explicîndu-le celor din jur și mo- bilizindu-i la valorificarea tuturor rezervelor existente în acest domeniu. Criteriul de apreciere a în- vătâmîntului de partid ii constituie nu cifrele statistice despre numărul lecțiilor, al cursurilor sau cursanților, ci schimbările pe care Ic determină in conștiința oamenilor — schimbări exprimate in comportarea lor, in rezultatele practice, concrete ale activității pe care o desfășoară.Legarea invățămintului de realitățile concrete înseamnă, implicit, a-i asigura un caracter diferențiat, adaptat particularităților fiecărui loc de muncă. Astfel, este știut că creșterea eficientei mice — definită in mul partidului si in ________ve ca una din principalele direcții de acțiune în vederea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate — depinde de numeroși factori, între care folosirea cît mai judicioasă a capacităților de producție, reducerea cheltuielilor materiale, modernizarea producției, îmbunătățirea calității. Dar toți acești factori nu au pretutindeni aceeași pondere. Sarcina ce-i revine învă- țămîntului este ca, pornind de la o bună cunoaștere a problemelor ce se ridică in activitatea fiecărui colectiv, să stăruie asupra acelor factori care au o importanță decisivă in perioada dată sau pentru unitatea ori colectivul respectiv în vederea atingerii obiectivelor generale stabilite de Congres.Legarea invățămintului politico- ideologic de preocupările și activitatea de zi cu zi a colectivelor nu

trebuie însă în nici un caz să ducă la un practicism îngust. O astfel de tendință se mai întilnește în ungle cursuri, unde tocmai din a- ceastă cauză dezbaterile ajung să capete caracterul unor discuții obișnuite de producție. Or, caracteristic învătămîntului politico-ideologic trebuie să fie abordarea aspectelor activității concrete într-o perspectivă principială, care să a- jute la înțelegerea aprofundată a rațiunilor diferitelor măsuri, a necesității lor — stimulînd astfel ac-

econo- Progra- Directi-

tă o nouă dimensiune socială, este înălțată la o valoare inestimabilă, expresie a sensibilității șl simțirii întregului popor.Numai artiști, hrăniți nu surogate de vorbe goale, praviețui în tea zilelor numai cel care iește cu adevărat mijlocul < ascultîndu-le urmărindu-le năzuințele la piră, munca

asemenea cu aiurea și pot su- societa- noastre ; tră- in oamenilor, păsul, visurile, care as- lor atît
însemnări de

Nicolae BRANA

da Înălțătoare, in mine și pe ogoare, in uzine și pe șantiere — muncă plină de abnegație, care poate servi ca exemplu pentru creatorii frumosului — numai acest artist va fi capabil să creeze o operă cu profunde rezonanțe in conștiințe. Căci pictorul, sau oricare alt creator care se implică direct in tumultul vieții mulțimii, este de la înțeles că să zămislească observații multiple, prin forța temperamentului și a talentului său o artă autentică, . valoroasă și e- ducativă, cu implicații pozitive pentru marea conștiinței turor cetățenilor patria noastră.Cu ani în urmă, rele nostru istoric Nicolae Iorga spunea : „Linia expresivă în artă s-a înmlădiat întotdeauna după necesități de sensibilitate,
cursuri. Ceea ce se impune în cadrul fiecărei organizații este o analiză serioasă, exigentă, a modului în care cerințele Codului silit aplicate în viața și activitatea de zi cu zi a comuniștilor, a celorlalți oameni ai muncii — în producție, in societate, in familie. Nu este de conceput, de pildă, ca într-un colectiv in care mai au loc abateri de la disciplină, cazuri de neglijentă in muncă, de nepăsare față de avutul obștesc, tendințe de căpătuială, dezbaterile pe problemele

ÎNVĂTĂMÎNTUL
9

DE PARTID
tlvitatea practică de Îndeplinire a acestora. Cu atît mai mult se impune o asemenea perspectivă în studiul documentelor de excepțională valoare teoretică ale Congresului al XI-lea. de natură să îmbogățească considerabil conținutul de idei al propagandei de partid, să-i sporească forța de convingere, de influențare a conștiințelor.în ansamblul programului de studiu, un Ioc important ocupă problematica etică, conturată de Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. Ținind seama de faptul că acest cod a format, timp de mai bine de doi ani, obiectul unei largi dezbateri publice, devenind, în urma adoptării de către Congresul al XI-lea al partidului, îndrumarul conduitei comuniștilor, a tineretului revoluționar, a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, prevederile lui nu mai pot forma doar o- biectul unor discuții de principiu — cum se mai întimplă in unele

de etică să aibă caracter profesoral, de catedră, ocolind asemenea manifestări, în loc să adopte față de ele o atitudine fermă.De altfel, spiritul combativ, militant, intransigența față de lipsuri și deficiențe, ca și față de concepțiile și comportările străine ideologiei și moralei noastre au fost definite în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congres. în Programul partidului ca atribute esențiale ce trebuie să caracterizeze Întreaga activitate ideologică.Punerea în valoare a bogăției de idei a documentelor Congresului solicită folosirea in cadrul cursurilor a unor metode adecvate, apte să favorizeze schimbul viu de idei, Să stimuleze gindirea proprie a cursanților. Practica a evidențiat o gamă largă de forme active, dinamice, ca de pildă dezbaterile organizate in adunările generale de partid, întrebările urmate de răspunsuri, dezbaterile de caz, in măsură să stimuleze participarea

sine va puteaprin
for- tu- dinma-

care erau ale poporului nostru și ale artei lui străvechi. Iar istoria vechilor meșteri anonimi e astăzi istoria însăși a spiritului nostru. Geniul popular și ideea cultă se contopesc în operele lor creind expresia originalității noastre. în cultura și civilizația europeană". In acest sens, în artă și istorie, trecutul, prezentul și viitorul formează un monolit, un tot unitar ce se îmbină în armonios. Este esența menirii definită cu ță în Programul partidului, frescă atît de strălucit gindită, ce îndeamnă pe artiștii plastici să se alăture muncii întregului popor și să realizeze.' 'O ' ar.tă realistă, o artă plină de vitalitate, care să nu îmbătrî- nească niciodată. O artă pe înțelesul poporului, unde acesta să se recunoască, - să se regăsească pe sine și munca sa atît de eroică și înălțătoare.Conștiința patriotică și artistică a pictorilor, gravorilor, a tuturor celorlalți creatori chemați să oglindească și să sprijine marele efort constructiv al națiunii, al ponorului nostru, are astfel asigurat cadrul manifestării sale plenare. Iar marele public, judecătorul nostru suprem, poate avea convingerea că această nobilă chemare a declanșat un răsunet puternic în conștiințele noastre, fiind socotită ca o expresie a demnității tuturor artiștilor din epoca socialistă.

mod exact artei, pregnan-
I!i1

generale — probleme legate de e- laborarea și realizarea repertoriului, de innoirea mijloacelor de expresie scenică și analiza muncii regiei, scenografiei. a interpretării actoricești, stabilind căile și metodele unei temeinice pregătiri politice și profesionale. Priorități pe agenda activităților de partid 7 Au fost analizate căile de optimizare a relațiilor teatrului cu publicul, s-au elaborat Planuri de organizare a spectacolelor la sediu. în turnee si deplasări ; s-a discutat desfășurarea stagiunilor permanente în principalele orașe si centre muncitorești din județ : Vaslui. Huși. Negrești. Fălciu. Mur- geni și s-au adoptat cele mai potrivite măsuri pentru asigurarea unei activități culturale ritmice, care să duci la îndeplinirea tuturor indicatorilor planului cultural al teatrului pe anul 1974. Rezultatele bune nu au întirziat să se arate'; planul cultural a fost realizat în proporție de 104,40 la sută la număr de reprezentații, 100,01 la sută la număr de spectatori și 109,66 la sută la încasări.Am fost animați în permanentă de idealul creării unui teatru politic, a unor spectacole care să sprijine eficient formarea noii conștiințe, să corespundă sarcinilor generale si imediate ale politicii partidului si statului nostru in domeniul artei și culturii. Prin lecturile și discuțiile pe care le-a organizat, biroul organizației de bază a sprijinit concret conducerea teatrului în selectarea unor piese combative, revoluționare, cu probleme de viată autentice, izvori- te din realitățile contemporane, piese care să incite spectatorii la reflecții, să le stimuleze gindirea și sensibilitatea umană, să le stimuleze combativitatea revoluționară. A- vînd în vedere necesitatea lărgirii actului de cultură teatrală pentru toate categoriile de spectatori din zonă (Birlad — Vaslui) și educarea patriotică a tinerei generații, am a- cordat o atenție deosebită valorificării intensive a dramaturgiei originale si am realizat un bogat program repertorial, cu piese românești Si străine.' O altă ' preo'cupăVe permanentă a comuniștilor a fost analiza periodică a tuturor laturilor activității teatrale care contribuie la realizarea u- nor spectacole de o înaltă tinută artistică : asigurarea , celor mai bune distribuții, a unui timp suficient de studiu și repetiții. Concepțiile regizorale și scenografice au fost in

prealabil discutate și aprobate in ședințele comune ale organizației de partid și comitetului oamenilor muncii — pentru a se asigura un nivel ideologic și artistic ridicat fiecărei noi premiere.în afara spectacolelor au fost organizate multiple activități culturale pentru strîngerea relațiilor noastre cu publicul, pentru pătrunderea teatrului in centre si comune din județ care in trecut au fost private de acest bun cultural. S-au organizat spectacole urmate de discuții, simpozioane teatrale, intilniri cu spectatorii din marile întreprinderi și instituții, recitaluri cu conținut patriotic, spectacole proces — precedate de succinte prezentări la matineele pentru tineret și elevi — acțiuni care s-au soldat cu atragerea unui mare număr de spectatori la teatru și cu obținerea unui număr de peste 5 000 de abonați permanenți (in actuala stagiune — 9 000) la toate spectacolele prezentate la Birlad și Vaslui.în lumina documentelor sului al XI-lea, activitatea și cultural-educativă se va fica cu noi acțiuni pentru rea culturii în mase și pentru satisfacerea. la cel mai înalt grad de exigentă. a nevoilor spirituale ale oamenilor muncii din această zonă a tării.în acest scop, comuniștii și întregul colectiv al teatrului din Bîrlad s-au angajat să desfășoare o permanentă muncă de popularizare a documentelor Congresului al XI-lea al P.C.R, S-a pus accentul pe conținutul politic-educativ al repertoriului și pe accesibilitatea mai largă a spectacolelor la toate categoriile de spectatori. De asemenea — ne ridicarea calității muncii artistice la nivelul cerințelor actuale și pe diversificarea activității culturale prin înnoirea mijloacelor de expresie teatrală in spectacole și în alte activități educative., Chiar în aceste zile am organizat o serie de spectacole de puternică vibrație patriotică în cinstea unor aniversări memorabile din istoria poporului (500 de ani de la victoria lui Ștefan cel Mare la Podul înalt) și pregătim premiera „Logodnicii Sucevei" de N. FI. Ioneșcu.în perioada imediat următoare, organizația noastră și-a propus să: se ocupe de felul cum se desfășoară stagiunile permanente in județ. De asemenea, intenționăm să intensificăm toate formele âe educare și stimulare morală a spectatorilor, prin spectacole organizate pentru fruntașii în producție, prin sprijinirea mișcării artistice de amatori, pregătirea unui recital de poezie patriotică și a unei săptămîni de teatru românesc la Birlad și Vaslui, în cinstea alegerilor de deputați de la 9 martie 1975.Nimic nu poate fi mai presus pentru artistul-comunist și cetățean de- cît nobila chemare a Congresului — de a ne face datoria fată de popor si. partid, fată de năzuințele si idealurile de pace, de bunăstare si progres, de civilizație și fericire ale întregii noastre națiuni, care. înfăptuind politica Partidului Comunist Român, se îndreaptă spre viitorul de aur al omenirii — comunismul.

și Vas-Congre- politică ampli- răspindi-

Vaslle MALINESCU
secretar al biroului organizației 
de bază PC.R.
Teatrul „Victor Ion Popa" Birlad

Vernisajul unor expoziții
in Capitală

Se- de varșovieni. din diferite ilustrează diversitatea stiluri și modalități de acestor creatori, preo-

dustrial al capitalei poloneze (aspecte din procesul de muncă in mari Întreprinderi industriale, chipuri de oameni în plin efort constructiv etc).

vie a cursanților, capacitatea lor de analiză și interpretare.Atractivitatea și accesibilitatea studiului ideologic pot spori și prin folosirea materialului ilustrativ — tabele, grafice, diagrame, hărți, diafilme și diapozitive, seturi de fișe bibliografice. La cabinetele de științe sociale organizate în întreprinderi. instituții, la sate există deja un important fond documentar. Din păcate însă, nu peste tot acest fond esțe pus în valoare ; în unele locuri, de pildă în cabinete de științe sociale din unități economice ale județelor Tulcea. Bistrița- Năsăud, Vrancea, Suceava, materialul a fost pur și simplu depozitat, fără să se asigure clasarea și fișarea pe probleme, îmbogățirea lui cu aspecte locale. Propagandiștii, cursanții sînt îndreptățiți să pretindă cabinetelor și totodată să le sprijine pentru a-și integra organic activitatea în procesul de învă- țămint, a îndeplini în mod activ funcția de informare și documentare și totodată pe aceea de laboratoare în vederea perfecționării invățămintului, a generalizării experienței valoroase.Factorul hotărîtor pentru buna desfășurare a tuturor formelor învătămîntului politico-ideologic și economic de masă îl constituie conducerea de către organele și organizațiile de partid. Ele au datoria expresă să îndrume și să controleze îndeaproape cursurile, să intervină operativ ori de cite ori, într-un loc sau altul, își fac loc formalismul și superficialitatea, să se ocuoe direct de pregătirea propagandiștilor, de activizarea cabinetelor de științe sociale.Sporirea forței de înrîurire a In- vățămîntului de partid va avea drept consecință mobilizarea tot mai intensă a eforturilor creatoare ale întregului popor pentru realizarea în cele mai bune condiții a sarcinilor decurgînd din documentele adoptate de Congresul al XI-lea, pentru obținerea de noi victorii in făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României pe drumul comunismului.

artă a Sfatului

în cadrul manifestărilor reunite sub genericul „Zilele Varșoviei la București", joi a avut loc în Capitală vernisajul a două expoziții poloneze.La Galeriile de artă ale municipiului București s-a deschis expoziția de pictură contemporană varșoviană intitulată „Generații-tendințe". lecția cuprinde lucrări semnate 34 de artiști generații, și de orientări, expresie alecupările lor actuale.La festivitate au luat cuvlntul Amza Săceanu. președintele Comitetului de cultură și educație socialistă al municipiului București, și Isabela Toczydlowska. director al secției de cultură șipopular al orașului Varșovia, conducătoarea delegației care ne vizitează tara cu acest prilej.Au luat parte loan Jinga, "vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste. Petre Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.. oameni de artă si cultură.De asemenea, au fost prezenți Wla- dyslaw Wojtasik, ambasadorul R.P. Polone în tara noastră, și membri ai ambasadei.
*în același cadru, in sala de expoziții a Teatrului Național din București a fost organizată expoziția de fotografii artistice „Reportaj varșo- vian". Cele 160 de fotografii expuse oferă vizitatorului prilejul unei incursiuni interesante in peisajul in-

★O selecție reprezentativă pentru activitatea editorială ce se desfășoară in Republica Elenă, cuprinzind o largă arie de la contemporani, zitatorului prin greacă, deschisă, ; mici a Palatului.egida Consiliului Culturii și Educației Socialiste, expoziția reunește circa 2 000 de volume ilustrînd cele mai diverse domenii : beletristică, știință, filozofie, istorie, artă, arheologie,Au I. D. liului liste, și scriitorul I. M. Panayotopou- lds, președintele Consiliului de administrație al Radioteleviziunii elene.La inaugurarea expoziției au fost prezenți funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, directori de edituri, alți oameni de artă și cultură bucureșteni.Au participat, de asemenea, mitrie Papadakis, ambasadorul publicii Elene Ia București, șefi misiuni diplomatice, alți membri corpului diplomatic.După închiderea expoziției. Ministerul Culturii și Științelor din Republica Elenă va dona volumele prezentate unor biblioteci din Capitală.(Agerpres)

opere, de la antici este prezentată vl- expoziția de carte joi, in rotonda sălii Organizată sub
literatură de largă informare, rostit alocuțiuni la vernisaj Bălan, vicepreședinte al Consi-Culturii și Educației Socia-

Di- Re- de ai
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a Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lampă
— 19,30, (sala mică) : Prizonierul 
din Manhattan — 19,30.
e Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Zilele Varșo
viei. Concert extraordinar dat de 
Orchestra poloneză de cameră
— 20.
a Opera Română : Povestirile iul 
Hoffman — 19.
a Teatrul de operetă : La Calul 
bălan — 19,30.
• Teatrul de comedie : Volpone 
— 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Trei generații — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Elisa- 
beta I — 19,30.

Răspîntia cea

(sala
19,30.

Nottara"
Charlie —

— 19.
Răzbunarea

• Teatru! Mic : 
mare — 19.30 
o Teatrul „C. I. 
Magheru) : Adio,
(sala Studio) : Hamlet 
e Teatrul Giulești ; 
suflcurulul — 19,30.
n Teatrul satlric-muzical „C. Tă- 
nase" (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" : Școala birfelilor — 
19.30.
e Teatrul „Ion Creangă" : Rloște- 
nitorli — 19,30.
n Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) ; Răi și nătărăi — 17.
n Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 17.30; 19,30.
e Studioul LA T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Simbătă la Veritas — 20 
o Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19.30.
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Dragă tovarășe MARCHAIS,Am luat cunoștință cu profundă mîhnire de știrile privind starea sănătății dumneavoastră. Exprimînd sentimentele mele, ale conducerii noastre de partid, ale tuturor comuniștilor din România, vă doresc din toată inima însănătoșire grabnică și deplină.Fiți sigur că întregul nostru popor, care v-a avut ca oaspete în vara anului trecut, cînd am avut prilejul să purtăm împreună convorbiri extrem de fructuoase pentru dezvoltarea relațiilor frățești și a colaborării dintre partidele noastre, așteaptă să afle cît mai curînd vești îmbucurătoare despre restabilirea sănătății dumneavoastră.Soția mi se alătură pentru a vă adresa dumneavoastră, dragă tovarășe Marchais, și soției dumneavoastră cele mai alese sentimente prietenești, împreună cu cele mai bune urări.
NICOLAE CEAUSESCU

Secretar general
al Partidului Comunist Român

Întîlnire ia C. C. al P. C. R.în ziua de 16 ianuarie, tovarășul Stefan Andrei, membru supleant a! Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu tovarășul Adonis Sepulveda, secretar
general adjunct al Partidului Socialist din Chile.A avut Ioc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, de prietenie.

Tovarășului PENCIO KUBADINSKI
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Patriei din R.P. Bulgaria SOFIAAm aflat cu profundă întristare vestea încetării din viață a tovarășului Gheorghi Traikov — președintele de onoare al Frontului Patriei, personalitate marcantă a vieții politice bulgare, vechi militant și luptător activ pentru construirea socialismului și comunismului în R. P. Bulgaria. Prieten al poporului român, el a militat activ pentru dezvoltarea necontenită a legăturilor tradiționale frățești, de prietenie, colaborare multilaterală și bună vecinătate dintre țările și popoarele noastre.împărtășind durerea provocată de pierderea tovarășului Gheorghi Traikov, în numele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, al întregului popor român și al meu personal, vă exprimăm sincere condoleanțe și vă asigurăm de întreaga noastră compasiune.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele 
Frontului Unității Socialiste

Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez,

Consiliului de Stat 
al Republicii Populare ChinezeAflînd cu profund regret vestea încetării din viață a tovarășului Li Fu-ciun, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, vechi militant al partidului și statului, exprimăm Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze sincere condoleanțe, împreună cu sentimentele noastre de adîncă compasiune pentru familia îndoliată.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

GUVERNUL REPUBLICII SOCIALISTE 
ROMÂNIA

COMITETULUI CENTRAU AL PARTIDULUI
COMUNIST BOLIVIAN

Cronica zilei vremeaA 3-a sesiune a Comitetului mixt al Centrului comun O.N.U.D.I.-Româniaîntre 13 și 16 ianuarie s-au desfășurat la București lucrările celei de-a 3-a sesiuni a Comitetului mixt al Centrului comun O.N.U.D.I. — România pentru cooperare internațională în domeniul industriei chimice și petrochimice din țările în curs de dezvoltare.Comitetul mixt a analizat .activitatea desfășurată în 1974 și a elaborat proiectul programului de lucru pe 1975. Printre numeroasele acțiuni de cooperare stabilite pentru acest an se subliniază o serie de acțiuni de asistență tehnică — transfer

de tehnologii, studii, experți, școlarizarea de cadre tehnice etc. — în folosul unor țări în curs de dezvoltare.La sesiune au participat o delegație de funcționari superiori ai secretariatului O.N.U.D.I. din Viena, condusă de Andrâ Saenger, director adjunct al Diviziei de cooperare tehnică, iar din partea țării noastre o delegație condusă de Alexandru Lungu, directorul Oficiului Centrului comun O.N.U.D.I. — România.(Agerpres)

în continuarea vizitei pe care o face în țara noastră, președintele Congresului Republicii Columbia, Julio Cesar Turbay Ayala, a sosit la Brașov.în cursul zilei de joi, oaspetele a avut o întrevedere cu președintele Consiliului popular județean Brașov, Virgil Trofin.Seara, președintele consiliului popular județean a oferit un dineu în cinstea președintelui Congresului Republicii Columbia.
★La București au început joi lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Academiei de științe medicale, cu tema „Progres și perspective în cercetarea și utilizarea medicamentului".

Timp de două zile, participanții la această manifestare științifică — medici, farmaciști, chimiști, biologi etc. — vor dezbate, pe baza a 16 rapoarte și corapoarte și 90 de comunicări, probleme medicale de actualitate pentru situația morbidității. Printre altele vor fi abordate aspecte privind puritatea substanțelor medicamentoase și forma sub care sînt administrate bolnavilor, probleme referitoare la farmacologia experimentală și clinică, la biodisponibilitatea și reacțiile nedorite ale medicamentelor, precum și în ceea ce privește medicamentul biologic. (Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 18, 19 și 20 ianuarie. In țară : Cerul va fi variabil, cu innorări mai pronunțate. în vestul țării, unde vor cădea precipitații locale. în rest, precipitații slabe, izolate. Vintul va sufla slab pină la potrivit. Temperatura aerului va marca o scădere ușoară in estul țării. Minimele vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, pe alocuri mai coborîte, iar maximele între minus 3 și plus 7 grade, izolat mai ridicate. Se va produce ceață mai ales în prima parte a intervalului. în București : Cerul va fi variabil. Vint slab pină la potrivit. Temperatura va marca o scădere. Ceață mai ales dimineața și seara, îndeosebi în primele zile.

La cea de-a 25-a aniversare a creării Partidului Comunist Bolivian, în numele Partidului Comunist Român și al secretarului general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, vă transmitem dumneavoastră, tuturor membrilor partidului, un cald salut frățesc, împreună cu cele mai bune urări de succes în activitatea ce o desfășurați pentru promovarea intereselor fundamentale ale poporului bolivian, pentru dezvoltarea democratică și independentă a țării, pentru pace și socialism.Poporul român urmărește cu sentimente de profundă simpatie și solidaritate procesul revoluționar care se desfășoară în America Latină, lupta popoarelor de pe acest continent pentru preluarea în propriile miini a bogățiilor naționale, pentru curmarea vechilor relații de dominație și inechitate, pentru transformări sociale și economice, pentru afirmarea ființei naționale, pentru dezvoltarea lor suverană, pentru apărarea dreptului de a-și hotărî destinele potrivit aspirațiilor și intereselor lor vitale, fără nici un amestec din afară.Legat de poporul bolivian și de celelalte popoare latino-americane prin afinități de limbă și cultură, prin idealuri și interese comune, poporul român dorește din toată inima încununarea cu deplin succes a acestei lupte drepte pentru pace, independență, progres economic și so- cia’l, pentru o lume mai bună.La marea sărbătoare a comuniștilor bolivieni, exprimăm satisfacția noastră pentru bunele raporturi de prietenie și solidaritate internațio- nalistă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Bolivian, ceea ce și-a găsit expresia și în prezența unei delegații a partidului dumneavoastră Ia lucrările Congresului al XI-lea al P.C.R.Dorim să reafirmăm și cu acest prilej hotărîrea noastră de a acționa pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor frățești dintre partidele noastre, în folosul prieteniei și conlucrării popoarelor român și bolivian, al întăririi unității și solidarității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

R.P. POLONĂ
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A APĂRUT REVISTA

„MUNCA DE PARTID"
numărul 1 — ianuarie 1975

Varșovia noua-A 
după trei decenii

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU

Festivalul sporturilor de iarnaSUCEAVA 16 (Agerpres). — Pe pîrtiile de la Cîrlibaba, Iacobenl, Ciocănești, Brodina. Poiana Stampei și alte așezări montane ale Tării de Sus se află în plină desfășurare întrecerile celei de-a patra ediții a Festivalului sporturilor de iarnă. Concursul reunește circa 40 000 de elevi, precum și tineri membri ai cluburilor și asociațiilor sportive locale, iubitori ai sporturilor de iarnă.

Această competiție de masă prilejuiește, în același timp, organizarea unor acțiuni patriotice pentru amenajarea de noi pîrtii și derdelușuri pentru schi și săniuțe, de patinoare și terenuri de hochei.Faza finală a Festivalului sporturilor de iarnă va avea loc. în ultima decadă a lunii ianuarie. în orașul de la poalele masivului Rarău — Cim- pulung Moldovenesc.
BASCHET; în competițiile europene

Echipa feminină Politehnica a cîștigat meciul 
cu Clermont Ferrand-Peste 1 000 de spectatori au urmărit aseară în sala sporturilor la Flo- reasca meciul retur de baschet dintre echipele feminine Politehnica București și C. U. Clermont Ferrand (Franța) din cadrul grupei B a sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni". Baschetbalistele noastre s-au comportat remarcabil, reușind să obțină victoria cu scorul de 75—63 (37—33). Ele au recuperat, astfel, punctele pierdute în primul joc la Clermont Ferrand,

★în cadrul „Cupei cupelor" la baschet masculin s-au disputat jocurile retur contînd pentru prima etapă a grupelor sferturilor de finală.în grupa A. echipa Steaua roșie Belgrad a cîștigat. cu scorul de 116—89 (52—45), meciul susținut pe teren propriu cu formația belgiană Racing Anvers. în primul joc. Racing Anvers obținuse victoria la numai patru puncte (98—94). La Sofia, echipa locală Ț.S.K.A. a jucat excelent în partida cu formația spaniolă Juventud Badalona, reușind să re-

unde echipa franceză -terminase învingătoare cu scorul de 75—66. După disputarea celor două partide, coșa- verajul general este de 141—138 puncte în favoarea echipei Politehnica București, care a luat o opțiune pentru primul loc al grupei B a sferturilor de finală. în jocul de aseară cele mai multe puncte ale gazdelor au fost realizate de Ciocan (29), Savu (14), Pîrșu (11) și respectiv Rif- fiod (20), Guidotti (16), Chazalon (10) etc.
*monteze handicapul de 22 puncte (scor 66—88) din primul meci. Bas- chetbaliștii bulgari au cîștigat cu 79—51.Partidele disputate în grupa B s-au încheiat cu următoarele rezultate : Sinudine Bologna — Spartak Leningrad 69—58 (33—31) — în tur. echipa sovietică cîștlgase cu 93—70 ; Moderne Le Mans — Iugoplastika Split 74—64 (31—27) — primul joc fusese cîștigat de echipa iugoslavă cu scorul de 94—78.

la tenis

„Circuitul României"GALAȚI (Corespondentul „Scînteii", Dan Plăeșu). — Cel de-al doilea turneu al „Circuitului României" Ia tenis a continuat joi, în Sala sporturilor din Galați, cu desfășurarea partidelor de dublu din cadrul sferturilor de finală. Spectatorii au asistat la întreceri frumoase, dîrz disputate. Iată rezultatele celor patru jocuri : T. Marcu, M. Tăbăraș — Gh. Boaghe, C. Hirju 6—3, 6—3 ; I. Sântei, S. Mureșan — P. Almăjan, M. Rusu 6—4 6—4 ; Ț. Emmrich,V,,Sotiriu — I. Kerekeș, O, Vîl- cioiu .6—3, 6—4; D. Hărădău,T. Ovici sH- C. Popovici, D. Nerheș 6—3, 2—6, 6—0.Astăzi, începînd de la ora 14,30, sînt programate sferturile de finală ale probei de simplu.
Turneul de la Freeportîn optimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Freeport (Insulele Bahamas), americanul Jimmy Connors l-a întrecut cu 4—6, 6—0, 6—1 pe englezul John Feaver, iar Clark Graebner (S.U.A.) a cîștigat cu 7—5, 6—4 partida susținută cu Ion Tiriac.Alte rezultate : Gisbert (Spania) — Austin (S.U.A.) 7—5, 7—6 ; Meiler (R. F. Gepnania)—Gerulaitis (S.U.A.) 6—4, 7—5 ; Fassbender (R. F. Germania)—Thung (Olanda) 6—3, 7—6 ; Waltke (S.U.A.)—Fybak (Polonia) 6—4, 6—1.

Recentul număr al revistei inserează documentele :Codul principiilor și normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echității socialiste.Completarea și modificarea unor prevederi din Statutul Partidului Comunist Român.Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu privire Ia participarea membrilor Comitetului Central al Partidului Comunist Român la activitatea de partid.în continuare se publică articolele : „Alegerile de deputați sub semnul mobilizării puternice a partidului, a întregului popor pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al XI-lea“ ; „Eforturi susținute, din primele zile ale noului an, pentru transpunerea în viață a planului pe 197.5“ ; „Comuniștii — sufletul- întrecerii socialiste" ; „Controlul de partid în .fața unor noi. exigențe" ; -„Adunările generale ale oamenilor muncii".

Revista cuprinde, de asemenea, mai multe articole grupate sub genericul : Acțiuni energice pentru îndeplinirea hotăririlor Congresului al XI-lea al P.C.R.La rubrica Cum se înfăptuiește rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid, Petre Blajo- vici semnează articolul „Principiul muncii colective — la baza întregii noastre activități", iar Vasile Bulucea — articolul intitulat „Conducerea de către partid dinăuntrul organismelor economice și sociale". Rubrica conține și materialul : „Zootehniei — un Ioc central pe agenda organizațiilor de partid".Bogatul sumar .al revistei înmănunchează. de asemenea, rubricile „C$gținrța. .perfecționare a activității..organizatorice", „Educația comunistă â maseloi;ț‘;.rjjote critice. Răspunsuri la întrebările cititorilor. Consfătuiri cu cititorii.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
SCHI: „Cupa mondiala"„Cupa mondială" la schi a programat la Schruns (Austria) o probă feminină de coborire, ciștigată de sportiva elvețiană Bernadette Zu- briggen, cu timpul de l’27”53/100. Pe locurile următoare s-au situat Ingrid Schmid-Gfoelner (Austria) — l’28”83/100 și Marie-Therese Nadig (Elveția) — l’29”22/100. Celebra schi- oară austriacă Annemarie Proell-Mo- ser, principala favorită a cursei, a ocupat locul cinci, cu l’29”61/100.Pîrtia de concurs a măsurat 2 140 m, avind o diferență de nivel de 560 m.în clasamentul general individual al „Cupei mondiale", după disputarea a 11 probe, continuă să conducă Annemarie Proell-Moser, cu 161 puncte, urmată de Roși Mittermaier (R. F. Germania) — 101 puncte, Cindy Nelson (S.U.A.) — 78 puncte și Fabienne Serrat (Franța) — 72puncte.

în „Cupa Davis"în localitatea indiană Lucknow a început meciul de tenis dintre echipele Indiei și Noii Zeelande, semifinală a zonei asiatice a „Cupei Da

vis". După prima zi de întreceri, selecționata neozeelandeză conduce cu 1—0, o partidă fiind întreruptă. Onny Parun l-a învins' în cinci seturi, cu 4—6, 6—2, 10—12, 6—3, 6—4, pe Vijay Amritraj. Partida dintre Anand Amritraj și Brian Fairlie s-a întrerupt, din cauza întunericului, la scorul de 6—3, 8—6, 7—9, in favoarea tenismanului indian.
★în cadrul turneului internațional de tenis care se desfășoară în orașul portorican Humațao, americanul Arthur Ashe l-a eliminat cu 7—5, 6—0 pe rhodesianul Andrew Pattison. Campionul suedez Bjorn Borg a dispus cu 6—3, 6—3 de Eddie Dibbs (S.U.A.), iar Cliff Drysdale (R.S.A.) a cîștigat cu 7—5, 6—3 partida susținută cu Roscoe Tanner (S.U.A.).

AUTOMOBILISM : 
„Raliul Monte Carlo"96 de echipaje au îuat startul din cinci orașe (Stockholm — 20 ; Monte Carlo — 46 ; Agadîr — 9 ; Varșovia — 17 și Atena — 4) în cea de-a 43-a ediție a competiției automobilistice „Raliul Monte Carlo". Pe cele cinci itinerare timpul este in general fru

mos. astfel că, exceptîndu-i pe cei care au plecat din Stockholm, concu- renții beneficiază de condiții atmosferice favorabile.După cum s-a mai anunțat, actuala ediție a raliului se va desfășura pe un traseu însumînd în total peste 3 000 km.Următorul raliu internațional pe 1975 (din cele 11, publicate în nr. 1 al revistei „Autoturism") va avea loc între 13—16 februarie, in Suedia.
ȘAH : începe finala 

turneului pretendentelor 
la titlul mondialFinala turneului pretendentelor la titlul mondial feminin de șah, intre maestrele sovietice Nana Aleksan- dria și Irina Levitina, incepe mîine la Moscova. Meciul cuprinde 12 partide, învingătoare fiind declarată ju- cătoarea care totalizează 6,5 puncte, în caz de egalitate se va juca în continuare pină la prima victorie. Arbitrul principal al întîlnirii este Verâ Tihomirova (U.R.S.S.). Cîștigă- toarea acestui meci o va întîlni pe deținătoarea titlului mondial, maestra sovietică Nona Gaprindașvili.
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î

IN MUNICIPIUL BACĂU

Se extinde rețeaua de desfacere
a mărfurilor alimentareîn ultima vreme, în municipiul Bacău au fost construite și date în folosință 10 noi magazine, iar alte 23 de unități au fost modernizate și specializate. Ca urmare a unei bune aprovizionări, cele peste 160 de unități comerciale din oraș au desfăcut în anul care _ 1_____. ___ _______de mărfuri alimentare a cărui valoare lioane lei a trecut un volumeste cu 4,7 mimai mare decit prevedea planul. Tovarășul Gicu Manolache, directorul întreprinderii comerciale de stat pentru desfacerea mărfurilor alimentare, ne-a relatat că a fost pentru prima dată cînd unitatea nu a înregistrat la sfîrșit de an nici un debitor, nici un ban la capitolul pagube materiale. Ca urmare a reducerii cheltuielilor de circulație a mărfurilor a fost înregistrat un beneficiu suplimentar în valoare de peste jumătate milion lei. Datele statistice arată că au fost vîndute populației cu circa 17 la sută mai multe produse lactate, cu 20 la sută mai multă făină și

paste făinoase, cu 46 Ia sută mai multe conserve etc.Pentru anul în curs se prevede să fie vîndute populației din Bacău mărfuri alimentare valorind cu circa 54 milioane lei mai mult decit în anul 1974. în acest scop au fost contractate pină la această dată cu furnizorii toate produsele de bază necesare. în același timp s-a prevăzut o dezvoltare simțitoare a rețelei comerciale, chiar din această lună deschise noi unități, care 8 magazine de in cențrul cartierele Cremenea. Letea, Mărgineni, Nufărului. Totodată, vor fi specializate un număr de 6 magazine, iar alte 14 vor fi modernizate și reprofilate. Pină la finele anului, în aproape 90 la sută din numărul unităților existente se va introduce sistemul modern de practicare comerțului prin autoservire.

Incepind vor fi printre desfacere orașului, ca și in Cremenea.
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I
Gheorghe BALTĂ 
corespondentul „Scînteii'

ORIENTUL APROPIAT
® Acțiuni polițico-diplomatice ale autorităților de la Beirut 
© Declarația vicepremierului sirian © Noi atacuri israeliene 

asupra Libanului
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Produse noi în industria
locală arădeană

a fost acela pri- îmbunătățire și produselor si sor-
în ultimii ani. Ia întreprinderea județeană de industrie locală din Arad, unul din obiectivele căruia i s-a acordat o deosebită atenție vind continua diversificare a timentelor.— Preocupările noastre în a- ceastă direcție s-au concretizat. !n 1974. intr-un număr de 145 ptoduse și sortimente noi. din care 115 produse de larg consum. îr> marea lor majoritate cu folosință îndelungată — ne spune tovarășul inginer Silviu Oprin,

directorul întreprinderii. în a- cest an. colectivul de creație și proiectare din întreprindere va realiza un număr de 160 produse și sortimente noi. care vor fi introduse in fabricație la unitățile „Progresul". „Electrometal" 6i altele.— Vă rugăm să punctați cîteva dm noutățile acestui an.— La fabrica „Electrometal" se produc piese de schimb pentru autocamioane. construcții metalice, printre care benzi transportoare de toate dimensiunile cu lanț sau cu racleți. rezervoa-

re și bunchere de orice mărime schelete, caroserii, tuburi e- lcctroizolante. mașini de tăiat legume pentru dotarea unităților de alimentație publică, cărucioare pentru copii și altele. La toate aceste produse acordăm în- . treaga atenție, în primul rînd. calității lor, precum și sporirii gradului de utilitate, intenția noastră fiind ca în acest an să ridicăm activitatea de producție pe un plan superior, satisfăcînd mai bine cerințele pieței interne și externe. (C. Simion, corespondentul „Scînteii").

/

BEIRUT 16 (Agerpres). — Primul ministru libanez, Rachid Solh, a făcut cunoscut — într-o declarație oficială reluată de agenția France Presse — că a conferit, marți noaptea spre miercuri, cu președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, în legătură cu situația din partea de sud a Libanului. El a afirmat că au fost trimise ajutoare pentru locuitorii satului Kfar Chouba (din sud-estul țării), unde au fost semnalate numeroase ciocniri și bombardamente ale artileriei israeliene în ultimele zile.BEIRUT — Libanul a hotărît să supună dezbaterii Consiliului Apărării al Ligii Arabe problema agresiunilor comise în repetate rînduri de forțele israeliene împotriva părții de sud a teritoriului, său — relatează a- genția M.E.N., citind declarația făcută de ministrul libanez al informațiilor, Mahmoud Ammar, la încheierea unei reuniuni a guvernului desfășurată sub conducerea președintelui Suleiman Frangieh. în timpul reuniunii cabinetului ministerial — a spus el — șeful statului libanez a evidențiat importanta actualelor convorbiri. de la Damasc . dintre președintele Siriei, Hafez Al-Assad, și regele Feisal al Arabiei Saudite.BEIRUT — Libanul a hotărît să ceară Consiliului de Securitate al

O.N.U. să rămină sesizat în legătură cu actele de agresiune comise de forțele israeliene împotriva teritoriului său — anunță agenția M.E.N. Ministerul libanez de Externe a dat instrucțiuni reprezentantului permanent la Națiunile Unite, Eduard Ghorra, să prezinte Consiliului de Securitate comunicatele militare libaneze privind evoluția situației.DAMASC — Vicepremierul Siriei, Abdel Halim Khaddam, a declarat că politica promovată de țara sa. sub conducerea președintelui Hafez Al- Assad, vizează cu precădere consolidarea solidarității arabe și mobilizarea potențialelor materiale și umane de care dispun aceste state. Tocmai in acest cadru mai larg — a evidențiat el — se înscrie și vizita întreprinsă in Siria de regele Feisal al Arabiei Saudite. Evocind evoluția situației din Orientul Apropiat, el a calificat-o ca periculoasă, fiind exclusă . acceptarea de către partea a- rabă a situației labile de nici pace — nici război.BEIRUT — Forțele militare israeliene au bombardat din nou, joi dimineața. satul Kfar Chouba din zona Arkub, în sud-estul Libanului. Un comunicat al Ministerului libanez al Apărării relatează, totodată, că artileria libaneză a deschis focul, în a- ceeași zi, împotriva unei coloane de vehicule israeliene și a pozițiilor artileriei israeliene.

în analele Varșoviei, data de 17 ianuarie 1945 va rămine gravată pentru totdeauna. în aoea zi, la orele două după amiază, deasupra orașului-martir a fost din nou arborat drapelul polonez, vestind sfirșitul perioadei întunecate de peste cinci ani a ocupației hitle- riste.Aniversînd această zi, locuitorii capitalei poloneze — ca și întreg poporul țării prietene — evocă momentele de neuitat ale eliberării orașului, ca urmare a ofensivei oștilor sovietice și unităților armatei poloneze, cinstesc memoria celor ce și-au dat viata în bătăliile crincene pentru infringerea si izgonirea ocupantilor naziști.Mulți cetățeni ai capitalei poloneze poartă incă trează in amintire imaginea teribilă pe care o înfățișa Varșovia la eliberare — un oraș pe care hitleriștii încercaseră practic să-1 șteargă de pe fata pă- mîntului. Un cîmp de zgură și cenușă întinzîndu-se pe kilometri întregi,' 20 de milioane metri cubi de moloz, schelete de clădiri, întreprinderi, poduri — peste oare pluteau întunericul și dezolarea. Fiecare palmă de pămint purta pecetea barbariilor săvirșite de ocu- panți care, paralel cu masacrele în masă, cu internările a sute de mii Si milioane de oameni in lagărele de exterminare, trecuseră la aplicarea unui plan de distrugere sistematică a orașului....Aceiași cetățeni își amintesc însă. totodată. cu un sentiment de îndreptățită mîndrie, însuflețirea și abnegația cu care cetățenii capitalei. întregul popor polonez, răspunzînd chemării partidului comuniștilor, au pășit la refacerea orașului. Primii au fost soldatii armatei poloneze, care au trecut la deminarea terenului și înlăturarea ruinelor, după care, la scurtă vreme, printr-o muncă încordată, au fost repuse în funcțiune centralele electrice și postul de radio Varșovia. A urmat apoi epopeea reclădirii din temelii a marelui oraș...Cetatea de pe malurile Vistulei se înalță astăzi mai frumoasă ca orieînd. Ea înfățișează, intr-o simbioză perfectă, valorile și monumentele trecutului, refăcute cu talent si fidelitate, alături de creațiile arhitectonice impunătoare ale epocii noi. socialiste.Oraș modern, Varșovia, cu cei 1 400 000 de locuitori ai săi, este nu numai centrul politico-admi- nistrativ al Poloniei, dar și un important centru industrial. în perimetrul ei se realizează 7 la sută din producția industrială a tării

(ceea ce. sub raport valoric, reprezintă peste 106 miliarde de zloți) și 8,5 la sută din venitul național, fiecare al cincilea locuitor al orașului fiind angajat într-una din cele 2 000 de uzine și fabrici locale, în care se produc 90 la sută din automobilele, 70 la sută din aparatele de radio și 14 la sută din strungurile realizate in întreaga Polonie.Varșovia este și un important centru cultural ; ea adăpostește cel mai mare centru universitar al tării (70 000 de studenți), numeroase instituții științifice, muzee, teatre etc.Vicepreședintele consiliului popular al orașului, Czeslaw Gorski, ne împărtășește cîteva din preocupările,.-actuale„ațe acestui for pe linia, dezvoltați!, capitalei- în primul rii$, un accent deosebit,,va fi pus, în continuare pe' construcția de locuința,'■pf’ofceȘ care implică rezolvarea și a altor probleme specifice marilor aglomerări urbane, cu precădere a celor legate de mijloacele de comunicație. Prima linie a metroului varșovian va fi dată in exploatare în 1982. De asemenea, rețeaua de magistrale rutiere va fi îmbogățită cu o rută inelară de 22 km, care va purta denumirea de „trasa Torun" și va rivaliza in ce privește frumusețea și utilitatea cu „trasa Lazienkows- ka“. deschisă traficului vara trecută. Totodată, incă în cursul acestui an. în centrul orașului, lingă Palatul științei și culturii va fi dată în folosință o nouă gară feroviară — modern edificiu, capabil să servească zilnic un număr de 700 000 de călători. Lucrările de construire au fost accelerate pentru a fi terminate în preajma celui de-al VII-lea Congres al P.M.U.P., convocat pentru ultimul trimestru al anului.în ce privește industria capitalei poloneze, aceasta se va orienta .spre dezvoltarea acelor ramuri care solicită cadre cu înaltă calificare si care încorporează gîndire tehnico-științifică într-o proporție ridicată, în special electrotehnica, automatica, electronica etc.în multe orașe poloneze pot fi văzuți porumbei, dar în nici un.ul atiția ca în Varșovia. Porumbeii au fost primele păsări care s-au întors la Varșovia după istorica zi din ianuarie 1945, ca mesageri ai libertății. Astăzi, prezenta lor simbolizează triumful vieții noi, încrederea oamenilor intr-un viitor de prosperitate și pace.
Gh. CIOBANU

E EXTERNE
VARȘOVIA

Întîlnire interparlamentarăVARȘOVIA 16. — Corespondentul nostru transmite : în zilele de 15 și 16 ianuarie, la Varșovia s-au desfășurat lucrările unei întîlniri a reprezentanților grupurilor din Uniunea Interparlamentară din unele țări socialiste. Grupul., român din Uniunea Interparlamentară a fost reprezentat
de Corneliu Mănescu, președintele grupului, membru al Comitetului Executiv al Uniunii Interparlamentare.Joi după-amiază, participanții au fost primiți de Henryk Jablonski, președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone.

La bordul stației orbitale „Saliut-4" 

Un nou ciclu de cercetări 
tehnico-științificeMOSCOVA 16 (Agerpres). — în cadrul celei de-a cincea zile de lucru Ia bordul stației științifice orbitale „Saliut-4". cosmonauții sovietici A- leksei Gubarev și Gheorghi Greciko au trecut la un nou ciclu de cercetări tehnico-științifi- ce. Au fost începute experimentele privind studierea naturii fizice a proceselor active solare și a ionosferei Pămintu- lui în limitele spectrului radiației electromagnetice — cercetări care nu pot fi realizate prin folosirea aparaturilor terestre. De asemenea, a fost pus în funcțiune, în

mod experimental, telescopul solar și au fost obținute primele date rezultate din functionarea spectrografului care înregistrează intensitatea radiației solare ultraviolete. în conformitate cu programul de lucru, cu ajutorul unuia din cele două telescoa- pe pentru radiații Roentgen amplasate pe stația orbitală au fost e- fectuate măsurători asupra fluxurilor de radiații „X" emise de corpurile cerești, iar în scopul studierii in continuare a straturilor superioare ale atmosferei terestre cosmonauții au efectuat

măsurători asupra temperaturii acesteia si au cercetat unele caracteristici ale gazului neutru și ale plasmei din această zonă.Conform programului de experimente medicale. au fost continuate cercetările complexe a- supra sistemului cardiovascular al fiecărui membru al echipajului in condițiile unor solicitări fizice dozate și ale folosirii costumelor speciale pentru vid.Sistemele de bord ale stației funcționează normal, iar cosmonauții se simt bine.
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In cursul acestei luni vor începe să fie aplicate

Prevederile Acordului cu privire 
la proclamarea independenței Angolei

Declarația lui Agostinho NetoLISABONA 16 (Agerpres). — Vorbind în numele celor treî mișcări de eliberare angoleze ce au participat. împreună cu reprezentanți ai guvernului portughez, la reuniunea de la Alvor, în cadrul căreia s-au stabilit modalitățile proclamării independentei Angolei, Agostinho Neto, liderul Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), și-a exprimat satisfacția fată de climatul de comprehensiune care a domnit în cursul convorbirilor. El a subliniat că, prin voința poporului angolez și a celui portughez, „obstacolul colonialismului a fost îndepărtat".Acordul, potrivit căruia Angola, inclusiv enclava Cabinda, considerată parte integrantă a acestei țări, va deveni independentă la 11 noiembrie 1975. va începe să fie transpus în practică chiar din cursul acestei luni. Dină la sfîrșitul căreia urmează să fie instalat guvernul de tranziție. In acord se precizează că fiecare din cele Oatru părți prezente la convorbirile de la Alvor va fi reprezentată în noul cabinet prin cite trei miniștri : Portugalia îi va desemna pe deținătorii portofoliilor economiei. tTansporturilor și comunicațiilor. Frontul de Eliberare Națională a Angolei (F.N.L.A.) va delega miniștrii de interne, ai problemelor sociale și agriculturii. Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.) va fi reprezentată de miniștrii informațiilor, finanțelor și justiției, iar deținătorii portofoliilor muncii, educației și resurselor naturale vor aparține Uniunii Naționale pentru Independența Totală a Angolei (UNITA).Hotărîrile guvernului de tranziție urmează să fie adoptate cu o majoritate de două treimi. Guvernul va
Situată pe coasta vestică a Africii, intre Zair și Namibia și mărginită 

la est de Zambia, Angola se întinde pe o suprafață de 1 246 000 kilo
metri pătrați, avind o populație de 5,8 milioane de locuitori, dintre care 
300 000 albi. Teritoriul acestei țări, considerată odinioară ca cea mai 
întinsă și mai bogată colonie portugheză din Africa, conține însemnate 
resurse miniere : diamante, fosfați, cupru, zinc, nichel, precum și con
siderabile rezerve petrolifere, îndeosebi in enclava Cabinda.

Principalele resurse agricole ale țării sint : cafeaua (Angola este 
al cincilea producător mondial de cafea), bumbacul, trestia de zahăr, 
porumbul și tutunul.

Tricolorul românesc — 

pe catargul unui nou gigant 

al mărilor

Nava „Banat" a plecat din portul japonez Aloi 
spre Constanța

Moment solemn la bordul petro
lierului „Banat", ancorat in portul 
nipon Aioi : este înălțat pavilionul 
românesc. Evenimentul a avut loc 
la 14 ianuarie, după semnarea do
cumentelor de predare-primire a 
acestui gigant de 85 250 de tone, 
construit pentru țara noastră in Ja
ponia, cu asistența unei echipe de 
specialiști români. Este cea de-a 
patra navă de acest gen care intră 
in dotarea flotei comerciale româ
nești. Rind pe rind, „Dacia". „Mun
tenia" și „Crișana" au arborat, anul 
trecut, pavilionul patriei, purtin- 
du-l acum pe mările și oceanele 
lumii.

Pe fundalul grandios al docurilor, 
vasul „Banat" — înalt cit un bloc 
cu șapte etaje și avind o lungime 
de 242 metri — producea o impre
sie puternică. De altfel, nava depă
șește substanțial, ea singură, capa
citatea întregii flote maritime ro
mâne din 1938, care se cifra la 65 000 
de tone. Acest gigant, cu un motor 
de 20 300 C.P., va spinteca valurile 
întinderilor albastre cu 16.5 mile pe 
oră ; el poate străbate distanța din
tre Japonia și România in numai 
40 de zile, fără a fi nevoit să facă 
escală pentru aprovizionare cu com
bustibil.

Toate cele patru nave se disting 
prin gradul lor înalt de mecanizare 
și automatizare. Operațiunile de in- 
cărcare-descărcare, controlate prin 
computerul instalat la bord, se rea
lizează intr-un ritm de 6 000 de tone 
pe oră. întreaga încărcătură fiind 
primită sau livrată in numai 14 ore. 
Nava „Banat", ca și predecesoarele 
sale, este asigurată împotriva ex
ploziilor prin umplerea tancurilor 
cu gaz inert, iar securitatea de na
vigație este oferită de un compu

Anul 1974 a marcat un punct de cotitură în evoluția postbelică a economiei capitaliste : „creșterea zero" a trecut, în mod brusc, din sfera dezbaterilor teoretice în cea a realităților practice — și dureroase. Produsul național brut al principalelor șapte țări industriale capitaliste (S.U.A., Canada, Japonia, R.F.G., Franța, Anglia și Italia) luate laolaltă și-a stopat expansiunea, inregistrind chiar pe ansamblu un regres, de 0,25 la sută, față de 1973. Speranțele factorilor de răspundere ai vieții economice din fiecare din aceste state in menținerea în tara respectivă a unei „insule a prosperității într-o lume în criză" au fost astfel spulberate. Dublă (față de 1973) sau împătrită (in raport cu 1972), rata de creștere a prețurilor în 1974 (14,5 la sută) este fără precedent în timp de pace. Virulența inflației a făcut-o rezistentă la toate terapeuticile folosite. „Lumea capitalistă — scrie ziarul „LE MONDE" — n-a găsit încă rețeta pentru a naviga pe creasta valului inflaționist". Vechea teorie monopolistă „cu cit mai mare șomajul — cu atît mai mică inflația" și-a dovedit acum, mai mult ca orieînd. inconsistența : în timp ce inflația n-a slăbit în intensitate. nivelul șomajului a atins noi culmi (16 milioane — cu 2 milioane mai mult decît în 1973). Accelerarea creșterii preturilor și a numărului șomerilor a afectat serios bugetul familiilor salariate și. implicit, nivelul lor de viață. S-a calculat. de pildă, că Ia rata inflației din Franța (12 la sută pe an) o bancnotă de 100 de franci se depre- ciază zilnic cu 3.33 centime. Astfel, în 1974 francezii au pierdut 10 miliarde de franci, sumă egală cu cifra de afaceri a firmei „Citroen . Goluri serioase s-au înregistrat anul trecut atît in punga cetățeanului, cit și în vistieria statului. Criza e- nergetică a agravat și mai mu.t problemele financiare deosebit de complexe ale țărilor occidentale. Creșterea prețului la petrolul importat a făcut ca balanțele co

fi condus de un Consiliu Prezidențial. organism care urmează să fie alcătuit din cite un reprezentant al fiecăreia din cele trei mișcări de e- liberare si dirijat în mod alternativ, prin rotație.Acordul prevede, de asemenea, crearea unei Comisii Naționale a A- părării, alcătuită din Consiliul Prezidențial. înaltul Comisar Portughez si un Stat Major unificat. Comisia are ■ atribuția de a garanta apărarea frontierelor tării si menținerea ordinii publice.Acordul menționează că cei 24 000 de soldați portughezi dislocați in Angola vor rămîne pe loc pînă la proclamarea independentei, ei urmînd să fie retrași apoi, progresiv, pînă la 29 februarie 1976.în încheiere, documentul prevede că participantii la conferința de la Alvor s-au declarat pentru promovarea si stabilirea unei politici durabile de cooperare între Portugalia și Angola, pe plan cultural, tehnic, comercial, științific, economic, financiar si militar, pe baza independentei fiecăruia dintre cele două state Si a respectului mutual.

ter care veghează asupra stabilită
ții vasului, de două instalații radar 
și aparatură modernă de navigație, 
cu posibilități de a folosi informa
țiile furnizate de sateliți. La mare 
deschisă, nava este ghidată de un 
pilot automat cu program pe 
computer. Datorită acestor dotări, 
echipajul este constituit 1 din 'itiiniaî 
45 de persoane, care, în -condițiile 
burselor de lungă durată, se pot 
bucura de o serie de facilități ofe
rite de o sală de sport, una de ci
nema, o bucătărie ultramodernă și 
cabine confortabile.

în discuțiile cu reprezentanți ai 
conducerii firmei „INI", interlocu
torii au exprimat aprecieri căl
duroase la adresa României, a spe
cialiștilor noștri aflați la șantierul 
naval de la Aioi pentru a supra
veghea lucrările de construcție a 
navelor românești. „Sintern bucuroși 
că putem coopera in condiții foarte 
bune cu excelența dumneavoastră 
specialiști, că putem discuta des
chis, sincer și găsi soluțiile cele mai 
potrivite" — declara Takeshi Yano, 
directorul general al șantierului na
val. La rlndul său, Hisashi Wada, 
director general in centrala firmei, 
ne-a spus : „Cred că pentru pro
gresul uman, popoarele trebuie să 
coopereze in cele mai diferite do
menii. Noi, reprezentanții industriei 
japoneze constructoare de vapoare, 
dorim să cooperăm pe toate planu
rile cu țara dumneavoastră".

Nava petrolieră „Banat" a fost 
luată in primire de echipajul co
mandantului de cursă lungă Gheor- 
ghe Ungureanu și urmează să so
sească ia Constanța cu prima sa 
încărcătură de țiței. t

Tokio Pani DIACONII

merciale ale acestor state, de regulă excedentare, să se soldeze cu un deficit de 35—40 miliarde de dolari. Un purtător de cuvînt al Băncii Italiei a declarat că rezervele valutare ale acestei bănci nu pot face față actualei situații mai mult de 18 luni. „Lumea occidentală — scria, în acest context. ziarul vest-german „DIE VVELT" — traversează o fază extrem de dificilă. Și ne aflăm doar la început".
„CREȘTEREA ZERO"i
de !a dezbatere teoretică la realitățile 

practice ale economiei capitaliste

Anul 1975 a debutat, de altfel, ptintr-o „zi neagră" pentru cercurile de afaceri vest-europene. Dificultățile financiare ale companiei petroliere britanice „Burmah Oii" au declanșat la bursa din Londra o puternică scădere a cursului acțiunilor, care a dus la pierderi de 800—900 milioane lire sterline într-o singură zi. După recentele crize financiare ale constructorilor de automobile ..British Leyland" și ,.Aston Martin", ale companiei aviatice „British Caledonian" și firmei electronice ..Ferranti", insolvabilitatea lui ..Burmah Oii" a reanimat procesul falimentelor în serie, cu profunde implicații nu'numai pe planul economiei britanice, ci și în afara a- cesteia. Fenomene similare pot fi intîlnite în numeroase alte țări occidentale.

moscova , Conferința de presă
a tovarășului Rodney Arismendi

„Recunoștință Partidului Comunist 
Român, poporului român 

pentru solidaritatea lor internaționalistă"La Casa ziariștilor din Moscova a avut loc joi o conferință de presă a tovarășului Rodney Arismendi, prim- secretar al C.C. al P.C. din Uruguay, aflat în prezent în Uniunea Sovietică, după punerea sa în libertate, la 4 ianuarie.în alocuțiunea rostită la începutul conferinței de presă, tovarășul Rodney Arismendi a mulțumit tuturor partidelor comuniste și muncitorești, forțelor progresiste din întreaga lume, Uniunii Sovietice pentru acțiunile de solidaritate internaționa- listă cu lupta poporului Uruguayan pentru independență, democrație și progres social, pentru eliberarea din închisori a militanților uruguayeni. El a relevat că această solidaritate a contribuit și la eliberarea sa.în acest context, răspunzînd unei întrebări puse de corespondentul „Scinteii", primul secretar al C.C. al P.C. din Uruguay a declarat că o mare victorie o constituie, de asemenea, eliberarea Iui Clodo- miro Almeyda, fost ministru al afacerilor externe al Republicii Chile, împreună cu alte personalități și mi- litanți ai partidelor participante la guvernul de unitate populară, care, așa cum se știe, au fost eliberați recent, ca urmare a demersului perso
Mesajul președintelui S. U. A. 
cu privire Ia starea uniuniiWASHINGTON 16 (Agerpres). — Președintele Gerald Ford a remis Congresului mesajul tradițional cu privire la starea uniunii. Agențiile de presă apreciază documentul drept cel mai întunecat prezentat în timp de pace după marea depresiune din anii '30.Milioane de americani — a spus Gerald Ford — nu au de lucru. Recesiunea și inflația reduc veniturile altor milioane. Prețurile sint prea ridicate, iar ritmul vînzărllor prea lent. Deficitul federal al acestui an va fi de aproximativ 30 miliarde dolari, cel de anul viitor va atinge probabil 45 miliarde dolari. Datoria națională va crește la peste 500 miliarde dolari. Capacitatea și productivitatea uzinelor noastre nu sporesc intr-un ritm suficient de rapid. Depindem de alte țări in asigurarea unei părți esențiale a necesarului de energie".„A sosit momentul — a arătat el — să acționăm intr-o direcție nouă. Accentul eforturilor noastre economice trebuie să treacă acum de la inflație la asigurarea locurilor de muncă". în esență, amplul program prezidențial prevede : reducerea, cu 16 miliarde dolari în exercițiul financiar următor și cu 16,5 miliarde dolari în viitor, a veniturilor bugetare realizate din impozite ; introducerea unor taxe speciaie asupra consumului de energie, vizînd stringerea unor fonduri dePremierul Japoniei despre politica externă a guvernului săuTOKIO 16 — Corespondentul nostru transmite : Premierul Takeo Milei a declarat joi că problema cea mai importantă pentru politica externă a Japoniei este menținerea stabilității în regiunea Asia-Pacific, a- rătind că Japonia are o poziție unică în această regiune, intrucit întreține relații prietenești cu S.U.A., U.R.S.S. și R. P. Chineză. El a precizat că guvernul său va onora principiile incluse in Declarația comună japono- chineză publicată în septembrie 1972, cind cele două țări și-au normalizat relațiile diplomatice. Japonia — a declarat Takeo Miki — va impulsiona negocierile pentru încheierea unui tratat de pace și prietenie cu China, pe bazele acestei declarații.în ce privește relațiile japono-so- vietice, premierul nipon a sugerat ca ambele țări să negocieze un tratat de pace, într-o perspectivă mai îndepărtată.

Prognozele privind evoluția economiei capitaliste in 1975 nu oferă temeiuri de optimism. în studiul ..Perspective economice" elaborat de O.C.D.E. (Organizația pentru Colaborare și Dezvoltare Economică, ce grupează principalele țări capitaliste) se apreciază că accentuarea tendințelor manifestate în 1974 ar putea supune in acest an economiile țărilor dezvoltate la „o încercare fără precedent după marea criză din 1929". Studiul amintit prevede „o

cvasistagnare a producției cit șl a cererii, datorită faptului că încrederea investitorilor intr-o apropiată relansare a conjuncturii economice slăbește treptat, în timp ce ritmul ile creștere a prețurilor continuă foarte alarmant". Alți specialiști. îndeosebi britanici, nu exclud posibilitatea unei recesiuni și mai profunde, care s-ar oglindi printr-o scădere pină la 5 la sută a produsului național brut al principalelor țări industriale. Aceasta ar declanșa o adevărată explozie a șomajului, dacă avem în vedere că diminuarea volumului producției cu numai unu la sută duce în S.U.A., de exemplu, la suprimarea a 500 000 locuri de muncă. O.C.D.E.. care apreciază că în acest an procentul de nefolosire a capacităților de producție va fi mai ridicat decît oricind în perioada 

nal făcut de președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și care se află în prezent la București. „Eliberarea grupului de militanți din Chile — a declarat R. Arismendi — reprezintă un factor extrem de important pentru lupta de eliberare din întreaga Americă Latină. Tovarășul Almeyda este unul din conducătorii de frunte ai mișcării socialiste. Mi-a fost și-mi este unul din prietenii personali apropiați. Este una din figurile recunoscute de conducători ai mișcării noastre din America Latină. Eliberarea lui și a celorlalți militanți chilieni reprezintă o dovadă a forței solidarității internaționale. Rog să se transmită recunoștința noastră Partidului Comunist Român, poporului român pentru solidaritatea in- ternaționalistă care a facilitat această victorie, ca și eliberarea mea".Răspunzînd altor întrebări, tovarășul Arismendi a subliniat însemnătatea vizitelor făcute în țările Ameri- cii Latine de conducători de partid și de stat din țările socialiste, vizite care, pe lingă alți factori, au contribuit' la întărirea luptei popoarelor acestui continent pentru independență națională, pentru democrație și progres social. (De ta corespondentul 
nostru, Laurențiu Duță).

aproximativ 30 miliarde dolari, rein- vestibile în economie ; diminuarea importurilor de petrol cu 1 milion de barili pe zi pînă la sfîr- șitul acestui an și cu 2 milioane de barili pe zi pînă la sfîrșitul lui 1977 ; dezvoltarea resurselor energetice proprii pentru realizarea unor surplusuri pînă la sfîrșitul secolului.După ce s-a referit la criza economică a țărilor capitaliste, apreciind că „dezastrul economic este global", Ford s-a referit la necesitatea unei largi cooperări cu alte țări ale lumii. „Cooperarea internațională este astăzi un factor vital al existențelor noastre. Nu’ este momentul ca poporul american să se izoleze" — a declarat președintele. Referindu-se la relațiile cu țările socialiste, Gerald Ford a apreciat că acestea „sint un factor fundamental al climatului mondial. Lumea pe care o dorim — a spus el — depinde de o politică largă de creare ,a unor stimulente reciproce pentru înlăturarea greutăților și in vederea cooperării".

agențiile de presa
Președintele Mao Tzedun l-a primit joi pe Franz-Josef Strauss, președintele partidului Uniunea Creștin-Socială din R.F. Germănia. A avut loc o convorbire prietenească. La întîlnire a fost prezent Den Siao-pin, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze. (China nouă).
PreședinHeie Statelor U- 

nlte Gerald Ford, i-a trimis un mesaj președintelui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, în care îl anunță că a acceptat cu satisfacție invitația de a vizita Iugoslavia. Agenția Taniug menționează că mesajul a fost remis, miercuri, de ambasadorul S.UA. la Belgrad, Malcolm Toon, lui Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia.
La Paris au 'nceput convorbirile dintre Jacques Chirac, primul ministru al Franței, și Carlos Rafael Rodriguez, viceprim-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba.

postbelică, prevede o creștere a numărului șomerilor înregistrați, pe ansamblul țărilor membre, cu încă 4 milioane, sectoarele cele mai afectate continuînd să fie construcțiile de automobile și industria chimică, adică marii consumatori de petrol. Sub efectul creșterii preturilor (apreciată între 13 și 15 la sută de către organismul american National Foreign Trade Council), comerțul lumii capitaliste va înregistra o stagnare sau chiar un regres.

iar deficitul conturilor externe se va ridica, cel puțin, la nivelul anului 1974.Există un lanț de cauzalități ale acestei situații, pornind de la schimbarea raportului de forțe pe plan economic intre țările capitaliste și de la prăbușirea sistemului monetar interoccidental și ajungind la actuala criză energetică și de materii prime — de fapt tot atitea răbufniri ale contradicțiilor sistemului capitalist, ale inegalității nivelurilor de dezvoltare reflectată in adincirea continuă a disproporțiilor între țările sărace și cele bogate. Ansamblul acestor fenomene a relevat caracterul artificial, pe baze instabile, al creșterii postbelice în țările capitaliste dezvoltate, întemeiată tn bună parte pe consumul nerațional și risipa de

CHEMĂRILE Cil PRIM CELEI DE-A fl-A ANIVERSARI
A PARTIDULUI CELOR CE MUNCESC DIN VIETNAM

DE PRETUTINDENI
HANOI 16 (Agerpres). — Presa din R. D. Vietnam a dat publicității chemările prilejuite de apropiata aniversare a 45 de ani de la crearea Partidului celor ce Muncesc din Vietnam.Evidențiind rolul conducător al partidului în obținerea tuturor victoriilor revoluției vietnameze, chemările salută succesele poporului nord-vietnamez in domeniile refacerii și dezvoltării economiei, promovării culturii și întăririi apărării naționale, precum și succesele poporului sud-vietnamez în lupta îm

Stabilirea unui birou de legătură el G. R. P. 
pe lîngă Oficiul european al 0. N. U.NAȚIUNILE UNITE 16 (Agerpres). — Purtătorul de cuvînt al secretarului general al O.N.U. a anunțat miercuri stabilirea unui birou de legătură al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud pe lîngă Oficiul european al Națiunilor Unite de la Geneva. EI a subliniat că „este vorba de un a- ranjament practic destinat să permită G.R.P., semnatar al Acordurilor de la Geneva în problemele umanitare, să fie reprezentat fără discriminare pe lingă agențiile O.N.U. însărcinate cu asistența umanitară", cum ar fi Fondul Națiunilor Unite pentru Copii, înaltul Comisariat al

Restabilirea relațiilor
J

diplomatice Intre R. F.G.
și CubaBONN 16 (Agerpres). — Guvernul Republicii -Federale Germania a decis să restabilească relațiile diplomatice cu Republica Cuba, a declarat, joi, Karl Moersch, ministru de stat la Ministerul Afacerilor Externe, u- nui corespondent al agenției D.P.A. Din 1963, cind relațiile dintre cele două state au fost rupte, interesele R.F.G. în Cuba au fost reprezentate de ambasada franceză.SAN JOSE. — Convorbirile pe care le-am purtat cu Fidel Castro reprezintă o bază pentru dezvoltarea in viitor a relațiilor dintre Cuba și Costa Rica — a declarat președintele A- dunării Legislative din Costa Rica. Alfonso Carro. la întoarcerea sa din- tr-o vizită de mai multe zile în Cuba. El a menționat, totodată, că a abordat cu premierul cubanez o serie de probleme de o deosebită importantă politică — relatează agenția Prensa Latina.

Starea sănătății lui Geor
ges Marchais Be îmbunătățește, a anunțat ieri profesorul Slama, medicul spitalului unde se află internat secretarul general al P. C. Francez.

în cadrul unei festivități care 
a avut loc la Biblioteca Națio
nală a Turciei, ambasadorul ță
rii noastre la Ankara. George 
Marin, a transmis in dar un set 
de cărți românești din partea 
Bibliotecii Centrale de Stat a 
Republicii Socialiste România.

Cărțile sint prezentate in ca
drul unei expoziții, care se 
bucură de un mare interes din 
partea vizitatorilor turci. In mod 
deosebit rețin atenția lucrările 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
editate in limbi străine, inclusiv 
in limba turcă. De asemenea, 
de frumoase aprecieri se bucură 
cărțile ilustrind istoria, dezvol
tarea economică și\ socială a 
României, arta și ciiltura po
porului român. 

materii prime și surse energetice, pe menținerea și adîncirea decalajelor economice, pe schimbul neechivalent, pe prețul scăzut al materiilor prime, concomitent cu scumpirea continuă a produselor industriale. Privite sub acest unghi, măsurile și acțiunile întreprinse în ultimii ani de un șir de state în curs de dezvoltare exprimă voința și ho- tărirea popoarelor respective de a pune capăt procesului de jefuire a resurselor lor, de a redobindi controlul deplin asupra acestor resurse.Actualele fenomene negative din economia internațională relevă, cu pregnanță că lumea este un tot indivizibil și ea nu poate suporta la infinit o dezvoltare flagrant inegală. Apare tot mai evident că. atîta timp cit vor dăinui aceste inegalități, o serie de fenomene de criză din e- conomia mondială nu se vor putea soluționa corespunzător. De aici și interesul întregii comunități internaționale de a se acționa cu hotă- rire pentru lichidarea anacronismelor flagrante care împart lumea în țări bogate și țări sărace, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice, care să asigure o conlucrare internațională largă, fără discriminări și piedici artificiale, o cooperare bazată pe egalitatea in drepturi, pe respectarea cu strictețe a dreptului sacru al fiecărui popor de a fi stăpin asupra a- vuțiilor naționale și a le folosi corespunzător cerințelor sale de progres, care să statornicească un raport echitabil între prețurile materiilor prime și ale produselor industrializate. să garanteze accesul tuturor țărilor Ia materiile prime și sursele de energie. Numai și numai pe această cale se pot asigura un curs sănătos economiei mondiale, un schimb liber și echitabil de valori. care să contribuie la dezvoltarea armonioasă și la progresul tuturor popoarelor.
Gh. CERCELESCU

potriva imperialismului și a regimului antipopular saigonez, pentru consolidarea zonelor eliberate. Totodată, este subliniată necesitatea intensificării luptei pentru aplicarea Acordului de la Paris asupra Vietnamului și pentru înfăptuirea dezideratului edificării unui Vietnam pașnic, reu- nificat, independent, democratic și prosper. Chemările evidențiază, de asemenea, necesitatea promovării solidarității militante a popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian.

O.N.U. pentru Refugiați, Organizația Mondială a Sănătății.Purtătorul de cuvînt a precizat că stabilirea acestui birou de legătură, decisă în urma consultărilor dintre G.R.P., secretarul general al O.N.U., directorul oficiului din Geneva și autoritățile elvețiene, este o chestiune distinctă de cea a stabilirii unei misiuni cu caracter de observator, care nu a fost încă rezolvată.STOCKHOLM. — Ministrul suedez al afacerilor externe, Sven Andersson, a declarat că Suedia a întrerupt oficial relațiile cu regimul de la Saigon.
Plenara comună a C. C. 

si Comisiei centrale
1

de control ale P. C. ItalianROMA 16 — Corespondentul Agerpres transmite : în zilele de 13 și 15 ianuarie, la Roma s-au desfășurat lucrările plenarei comune a Comitetului Central și Comisiei centrale de control ale P.C. Italian. In deschiderea lucrărilor. Giorgio Napolitano, membru al Direcțiunii P.C.I. și responsabil al secției culturale, a prezentat raportul „Contribuția comuniștilor la lupta pentru noi orientări ideologice și pentru reînnoirea vieții culturale". Pe marginea raportului s-a desfășurat o amplă dezbatere.„Comitetul Central și Comisia centrală de control — se arată în rezoluția adoptată la încheierea lucrărilor plenarei — au aprobat raportul și indicațiile pe care acesta le conține pentru activitatea partidului în viața culturală și în lupta ideologică, precum și pentru intensificarea dezbaterii care se desfășoară, în prezent, In cadrul pregătirii celui de-al XIV- lea Congres".
® ® ® H B H H 
transmit:

In Comunicatul comundat publicității la încheierea vizitei la Moscova a primului ministru al Australiei, Gough Whitlam, cele două părți constată cu satisfacție e- voluțiile pozitive în direcția consolidării securității și extinderii colaborării pașnice în Europa, exprimîn- du-și speranța în incheierea cu succes cit mai curînd a lucrărilor Conferinței pentru securitate și colaborare. U.R.S.S. și Australia iși exprimă, de asemenea, hotărîrea de a acționa în continuare pentru destindere în Asia.
Președintele Consiliului 

Comandamentului din R. fl. 
Yemen, R>rahim Hamdy, a destituit guvernul țării, în frunte cu primul ministru Mohsen al Aini și a numit ca interimar în acest post pe ministrul lucrărilor publice, Abdel Latif Daifallah. Anunțînd această hotărîre, șeful statului yemenit a motivat-o prin faptul că vechiul guvern nu se mai bucura de încrederea consiliului comandamentului.

Ministrul de externe al 
O.S.S., Andrei Gromîko, și omologul său japonez Kiichi Miyazawa, aflat în. vizită în Uniunea Sovietică, au avut, joi, la Moscova, o rundă de convorbiri, în cadrul căreia au examinat probleme privind dezvoltarea relațiilor sovieto-nipone și au efectuat un schimb de opinii asupra unor probleme internaționale care interesează cele două părți.

Oiiciul de presă de pe lîn£?ă președintele Consiliului de Miniștri al R.D. Germane a anunțat că, la 14 ianuarie, un avion s-a prăbușit în apropierea orașului Cottbus. In ciuda marilor eforturi depuse de pilotul avionului pentru a împiedica producerea unei catastrofe, el și alte cinci persoane și-au pierdut viața. Persoanele rănite și ceilalți pasageri au primit imediat ajutor din partea organelor competente.
Guvernul grec a naționalizat compania de transport aerian „Olympic Airways", a anunțat ministru] coordonării economice, Panayotis Pa- paligouras. Compania, aparținînd cunoscutului armator Aristotelis Onas- sis, a întîmninat anul trecut serioase dificultăți financiare.
agenția B.T.fi. informează că Ia șantierele navale „Gheorghi Dimitrov" din Varna, din motive încă necunoscute, in sala de mașini a uneia dintre nave s-a produs o emanație de bioxid de carbon. 39 de persoane au avut de suferit. 9 cazuri au fost mortale. Au fost luate toate măsurile pentru a se acorda ajutor celor care au avut de suferit.
Agenția M.T.I. informează că un avion „IL-18" al companiei aeriene ungare „Malev", care se înapoia de la Berlin, a suferit o catastrofă in timpul manevrelor de aterizare pe aeroportul Ferihegy, din Budapesta. Toți cei nouă membri ai echipajului și-au pierdut viața. La bordul avionului nu se aflau pasageri.

• ORDINATORUL ÎN 
SERVICIUL SĂNĂTĂȚII 
MARINARILOR. Pentru a se veni in sprijinul medicilor care lucrează pe navele de pescuit, la Vladivostok se organizează un centru de calcul. In cazul cind unul din marinarii aflați în larg se îmbolnăvește, medicul transmite centrului de calcul simptomele bolii, iar computerul ii comunică diagnosticul exact și tratamentul de urmat. Medicul poate apela la serviciile ordinatorului și a- tunci cind în evoluția bolii apar complicații. Sistemul de diagnosticare prin computer va fi introdus pe toate navele de pescuit sovietice mari și mijlocii din Oceanul Pacific.

• PE URMELE VIEȚII 
IN SPAȚIUL COSMIC. Oamenii de știință au făcut un nou pas în depistarea urmelor vieții in spațiul cosmic : cu a- jutorul radiotelescopului de 100 de metri instalat la Effels- berg, (R.F.G.) a fost obținută o dovadă incontestabilă a prezenței acidului formic în Cosmos. Doctorul Gisbert Winne- wisser, de la Institutul Max Plank pentru radioastronomie din Bonn, a făcut cunoscut că semnalele captate de radiote- i lescopul din Effelsberg provin de la o formațiune de aproximativ 100 de trilioane de molecule de acid formic, situată, probabil, in Calea Lactee, la 30 000 de ani-lumină distanță de Terra. Acidul formic este unul din acizii organici cu cea mai simplă structură. Astronomii estimează că în spațiul interstelar ar putea exista și acizi grași cu structuri mai complexe, cum ar fi acidul butiric sau cel acetic. Există o strinsă legătură între aceștia și amino- acizi, care constituie elementul structural cel mai important al materiei organice și. prin urmare, al vieții in general.

• VIRTUTI INSESIZAn 
BILE. Virtuțile metalului nobil , sint resimțite de om nu numai sub forma podoabelor costisitoare și adesea inutile, ci în multe împrejurări, cind prezenta lui este aproape imperceptibilă. In tehnica fotografică, aurul sporește de patru ori sensibilitatea emulsiei. In electronică, el este utilizat în circuitele integrate. în astronautică, stratul de aur ce acoperă pereții navelor spațiale apără omul de radiațiile mortale. In produsele farmaceutice, el ajută la combaterea sifilisului și tuberculozei. Toate aceste virtuți și multe altele vor prevala cind aurul va înceta să mai fie,în multe părți ale lumii, simbolul bogăției și puterii. '

• DE CE DISPAR PĂ
SĂRILE. Potrivit unui stu- | diu dat publicității la Bruxelles, 58 de specii de păsări sint amenințate cu dispariția rapidă, in țările din Europa centrală, dacă nu se iau măsuri urgente pentru protejarea lor. Din cele 408 specii de păsări sălbatice care trăiesc in această zonă, 221 înregistrează o puternică scădere a numărului lor. în ultimele decenii. în Italia au dispărut 32 de specii de păsări, în R.F.G. — 17 specii, în Belgia — 6 specii Printre principalele cauze ale acestui feno- țnen se numără vinatul excesiv, asanarea bălților și extinderea fermelor agricole, precum și poluarea mediului înconjurător. Raportul subliniază că salvarea păsărilor este deo- ; sebit de importantă pentru menținerea echilibrului ecologic.

• UN NOU LĂCAȘ 
AL MUZELOR. Autorită- ! țile de resort au aprobat proiectele privind construirea în centrul Parisului, în zona platoului Beaubourg, a unui „ce.-.- tru național al artei și culturii", considerat cel mai mare de a- cest fel din lume. Centrul, care se va întinde pe o suprafață construită de 100 000 mp și va avea nouă niveluri, dintre care două subterane, va cuprinde o bibliotecă cu autoservire, dis- punînd de un fond de un milion de volume, săli de expoziție, unde vor fi prezentate2 000 de opere de artă dintre cele mai reprezentative, o sală de audiții muzicale, cu pereți mobili, săli de cinematograf, săli destinate esteticii industriale, un microcentru cultural pentru copii, un teatru in aer liber cu 3 000 de locuri etc. Se scontează că zilnic viitorul centru, care va purta numele defunctului președinte Georges j Pompidou, va fi vizitat de 10 000 de persoane.

• RĂU PLATNICĂ ?Din cauza dificultăților financiare pe care le traversează de mai mult timp, municipalitatea din Veneția nu și-a achitat de vreo trei ani nota de plată pentru electricitate. Datoria se ridică la peste un miliard de lire. Pierzîndu-și răbdarea, Societatea națională de electricitate a trimis municipalității o scrisoare în care afirmă că va aduce cazul in fața tribunalului dacă pînă lunea viitoare primăria nu-și va achita datoriile. Reprezentanții administrației venețiene se află, așadar, cu adevărat la strimtoare.
0 DIN NOU MINI.La Bruxelles a fost inaugurat miercuri cel de-al 13-lea salon al automobilului. Salonul reunește în acest an 82 de firme din 16 țări. După cum relevă a- genția France Presse. la Bruxelles, ca și la alte saloane ale automobilului organizate anul trecut, interesul vizitatorilor este reținut în mod deosebit de modelele de dimensiuni mici., apreciate mai ales pentru consumul redus de benzină.
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