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Ședința Comitetului Politic 
Executiv al C. C. al P. C. R.

în ziua de 17 ianuarie 1975, a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat propunerile Consiliului de Miniștri 
privind reglementarea unor probleme spe
cifice care decurg din aplicarea Legii re
tribuirii după cantitatea și calitatea muncii 
în diferite sectoare ale activității economice 
și social-culturale.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv 
a adoptat unele măsuri decurgînd din Le
gea cu privire la realizarea, exploatarea, 
întreținerea și finanțarea amenajărilor de 
irigații și celelalte lucrări de îmbunătățiri 
funciare, care să ducă Ia aplicarea mai 
fermă a prevederilor legale, la sporirea 
protecției și ridicarea capacității de produc
ție a pămîntului, principalul mijloc de pro
ducție în agricultură.

Comitetul Politic Executiv a aprobat în
ființarea întreprinderii „Metroul. Bucu
rești", subordonată Consiliului de Miniștri, 
avînd ca obiect activitatea de proiectare și 
executare a metroului în municipiul Bucu
rești.

Comitetul Politic Executiv a ascultat și 
aprobat raportul delegației române privind 
stadiul actual al lucrărilor Conferinței pen
tru securitate și cooperare în Europa și a

stabilit directivele delegației pentru perioa
da următoare a negocierilor de la Geneva.

De asemenea, a fost ascultată și aprobată 
informarea Ministerului Afacerilor Externe 
cu privire la participarea delegației Repu
blicii Socialiste România la negocierile de 
la Viena asupra reducerii trupelor și arma
mentelor în Europa Centrală.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca 
delegațiile române participante la tratati
vele de la Geneva și Viena să se conducă 
după orientările stabilite de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., cuprinse în Raportul pre
zentat Congresului de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
participe activ la găsirea unor soluții care 
să ducă la realizarea pe continentul euro
pean a unui climat de pace și securitate, 
la așezarea relațiilor dintre state pe 
baza respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, să excludă 
folosirea forței și a amenințării cu forța din 
raporturile interstatale, să dea garanție fie
cărui popor că se va putea dezvolta în mod 
liber, la adăpost de orice ingerințe și agre
siuni, să ofere o temelie trainică promovării 
largi și neîngrădite a colaborării și coope
rării politice, economice, tehnico-științifice 
și culturale între toate statele. Delegația 
română la Conferința de la Geneva va ac

ționa în continuare cu fermitate pentru în
cheierea cu succes a lucrărilor, pentru ți
nerea ultimei faze la cel mai înalt nivel, 
pentru asigurarea, în continuare, într-un 
cadru organizatoric corespunzător, a pro
cesului de edificare a securității și dezvol
tare a colaborării pe continent.

în acest cadru, Comitetul Politic Execu
tiv a reafirmat hotărîrea României socia
liste de a milita în continuare pentru in
tensificarea activității politico-diplomatice, 
în vederea soluționării problemelor care 
mai stau în fața Conferinței de la Geneva, 
pentru mobilizarea maselor largi populare 
la eforturile generale consacrate înfăptuirii 
securității pe continent, în spiritul intere
selor popoarelor, al colaborării și înțele
gerii în Europa și în întreaga lume.

Comitetul Politic Executiv a discutat și 
rezolvat unele probleme în legătură cu pre
gătirea alegerilor de deputați în Marea 
Adunare Națională și consiliile populare.

Comitetul Politic Executiv a hotărît eli
berarea generalului locotenent Opriță Con
stantin din funcția de secretar al Consiliu
lui Politic Superior al Armatei și a numit 
în această funcție pe generalul maior 
Gomoiu Gheorghe.

în cadrul ședinței, au fost rezolvate, de 
asemenea, unele probleme ale activității 
curente.

Secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-tovarășa Elena Ceaușescu au primit, vineri, pe Clodomiro Almeyda, fost ministru al a- facerilor externe al Republicii Chile, Împreună cu alte personalități și mili- tanti ai partidelor participante la Guvernul de Unitate Populară, condus de președintele Salvador Allende — Jorge Tapia, fost ministru al justiției și educației, membru al Partidului Radical, Maximo Tacchi, fost primar la Vina Del Mar, membru al Partidului Socialist. Miguel Munoz, fost director al Băncii Centrale, membru al Partidului Radical, Leo- poldo Zulievici, fost șef al vămilor, membru al P. C. din Chile.La Întrevedere au participat tovarășii Emil Bodnaraș, Ștefan Voitec, Manea Mănescu, Cornel Burtică. Ștefan Andrei, Vasile Șandru, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Dumitrescu, ambasadorul României la Santiago de Chile.

în numele oaspeților chilieni, CLO
DOMIRO ALMEYDA a spus : „Exprimăm profunda recunoștință pentru ospitalitate, pentru contribuția atît de prețioasă pe care România, dumneavoastră personal tovarășe președinte, ați adus-o la eliberarea noastră, Ia eliberarea altor deținuți politici și la respectarea drepturilor umane, dînd astfel conținut concret internaționalismului și solidarității cu cauza dreaptă a poporului chilian. Vă asigur — a continuat Clodomiro Almeyda — că exprimăm acum nu numai gîndurilc militanților Unității Populare, ci si ale poporului chilian fată de dumneavoastră, tovarășe președinte, față de România, față de' preocuparea dumneavoastră de a fi respectate cu fermitate drepturile democratice, față de atașamentul dumneavoastră la principiile internaționalismului proletar".Salutindu-i călduros pe oaspeți și urindu-le bun venit în România, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a exprimat sentimentele de solidaritate militantă ale Partidului Comunist Român, ale poporului român cu for

țele revoluționare și progresiste din Chile. „Vrem să vă asigurăm — a spus secretarul general al P.C.R. — că, in sbiritul internaționalismului proletar, al politicii de solidaritate a partidului și poporului român, vom sprijini lupta forțelor progresiste, revoluționare din Chile, așa cum sprijinim lupta forțelor revoluționare șl antiimpcrialiste de pretutindeni".în timpul întrevederii s-a apreciat că solidaritatea forțelor populare, progresiste, revoluționare și antiim- perialiste de pretutindeni în lupta pentru o politică de progres social, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru o nouă ordine economică și politică internațională constituie un factor de importanță hotărîtoare în condițiile lumii, de astăzi. S-a subliniat, de a- semenea, rolul esențial pe care ii are unitatea acestor forțe pe scară națională în acțiunea lor pentru transformări democratice în fiecare țară, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prietenie.

Ședința Biroului Executiv al Consiliului
National Frontului Unității Socialiste

Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat Conferinței internaționale de solidaritate cu lupta poporului 

coreean pentru reunificarea patriei în mod pașnic și independent
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In ziua de 17 Ianuarie 1975 a avut 
loc ședința Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Frontului Unității Socialiste.

In cadrul Biroului Executiv a fost 
prezentată o informare cu privire 
la stadiul pregătirii alegerilor de 
deputați în Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare |udețene, 
municipale, orășenești șl comunale.

Biroul Executiv șl-a exprimat satis
facția pentru faptul că organele 
centrale și locale ale Frontului U- 
nității Socialiste, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
desfășoară o intensă activitate po
litică și educativă în vederea desem
nării drept candidați ai Frontului U- 
nitățil Socialiste a celor mai buni 
muncitori, țărani, intelectuali, oa
meni ai muncii reprezentînd toate 
categoriile sociale, fără deosebire

dg naționalitate, pregătirii șl orga
nizării în cele mai bune oondiții a 
campaniei electorale și a alegerilor 
de la 9 martie. în continuare, Bi
roul Executiv a stabilit măsurile care 
urmează să fie luate pe mal de
parte de către consiliile Frontului U- 
nitățli Socialiste pentru buna desfă
șurare a campaniei electorale șl a- 
legerllor In Marea Adunare Națio
nală și consiliile populare.

Biroul Executiv al Consiliului Na

țional al Frontului Unității Socialiste 
a aprobat în unanimitate propune
rile privind candidațil Frontului Uni
tății Socialiste în alegerile pentru 
Marea Adunare Națională.

De asemenea, Biroul Executiv a 
discutat și aprobat Manifestul Fron
tului Unității Socialiste adresat ce
tățenilor țării cu prilejul alegerilor 
de deputați în Marea Adunare Na
țională și consiliile populare, care 
vor avea loc la 9 martie 1975.

„Lansînd chemarea, ne-a pregătitsă cîștigăm noi înșine întrecerea*
© Prisrtr-o largă acțiune de masă, cuprinzînd întreaga lume a satelor- 

la creșterea rodniciei pămîntului

© Trebuie asigurate: noi amenajări pentru irigații; trebuie combătute:

eroziunea solului și excesul de umiditateMulte lucrări sînt de efectuat a- cum, iarna, în agricultură, la sate. Dintre acestea, o deosebită importanță în momentul de față are executarea unui volum cit mai mare de lucrări de îmbunătățiri funciare : extinderea amenajărilor pentru irigații. combaterea eroziunii solului și a excesului de umiditate, ameliorarea sărăturilor și corectarea acidității solurilor podzolice etc. Lucrările de îmbunătățiri funciare se înscriu în ansamblul sarcinilor stabilite, de partid pentru conservarea și creșterea suprafețelor agricole, pentru mărirea potențialului productiv al pămîntului — principal mijloc de producție în agricultură, inestimabilă avuție națională a poporului.Planul pe acest an prevede realizarea unui amplu program de îmbunătățiri funciare : amenajări pentru irigații — pe 519 mii hectare, lucrări pentru desecare — pe 175 000 ha, de combatere a eroziunii solului — pe 130 000 hectare și de regularizare a cursurilor de apă — pe 340 km. Desigur, realizarea acestor lucrări este eșalonată pe tot parcursul anului, dar un volum cit mai mare trebuie executat acum, în zilele de iarnă, cu toate forțele și mijloacele și. în primul rind. cu cele locale.Timpul prielnic, iarna blîndă constituie argumente în plus pentru organizarea. în aceste zile, de către conducerile unităților agricole, consiliile populare, organele agricole județene a unor acțiuni de masă, cu participarea largă a locuitorilor satelor, pentru executarea de lucrări de îmbunătățiri funciare pe

suprafețe cît mai mari — acțiuni ce trebuie să se desfășoare sub conducerea directă, nemijlocită a orga-' "neior și organizațiilor de partid. E- xecutarea acestor lucrări constituie o obligație înscrisă în prevederile legilor în vigoare, determinată de interesele întregii noastre societăți, de cerința de a crea șl pe această cale condiții pentru obținerea de recolte cit mai mari în anul 1975 și în perspectiva viitorului cincinal.în condițiile oferite de timpul favorabil, se pune întrebarea : cum se lucrează acum pe șantierele de îmbunătățiri funciare ? Din datele centralizate Ia departamentul de resort din Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, rezultă că pe șantierele de irigații, cu lucrări în continuare din anul trecut. se muncește în ritm susținut. La sistemul pentru irigații de la CetaCe—Galicea, județul Dolj, în aceste zile se lucrează intens, folo- sindu-se din plin utilajele terasiere la săparea și construirea canalelor de aducțiune. Datorită acțiunilor de amploare întreprinse aici, ' s-au creat condiții pentru devansarea termenelor de dare în funcțiune a amenajărilor de irigații pe cîteva mii de hectare, care vor putea primi apă încă din aprilie. în loc de luna mai. cum era prevăzut. Bine se lucrează și pe șantierele de irigații din județele Ilfov. Teleorman. Constanța, Dolj. Tulcea, un a- pert deosebit la intensificarea lucrărilor avînd tinerii de la sate. La Găujani — Ilfov, de pildă. In zilele ..de vîrf". 2 000 de tineri au muncit la săparea canalelor și la alte lucrări.

Cu stăruință și hotărîre trebuie să acționeze în aceste zile organele județene de partid, de stat și a- gricole pentru realizarea unui volum cît mai mare de amenajări pentru irigații cu forțe și mijloace locale. Este de remarcat în acest sens că în multe cooperative agricole din județul Olt, între care Ce- zieni, Prisaca, Izbiceni, Izvoarele, Dobrosloveni. Stoicănești. Spineni, etc., sute de țărani cooperatori participă zilnic la ridicarea unor baraje pentru formarea lacurilor de acumulare, Ia săparea canalelor de irigații ; pe ansamblul județului, suprafața irigată va crește în 1975 cu 11 000 de hectare. Asemenea’ lucrări se execută și în alte județe. Ținînji seama de faptul că în acest an trebuie amenajate. în sisteme locale. 197 000 hectare pentru irigații. este necesar ca organele de specialitate să urgenteze depistarea terenurilor amenajabilc, să asigure întreaga documentație și asistenta tehnică necesară pentru a se trece neîntîrziat la execuția lucrărilor. O atare cerință se ridică mai ales în județele Prahova. Vaslui, Dîmbovița. Buzău, Bihor, care au de ante.- najat. cu forțe și mijloace locale, cele mai mari suprafețe. Concomitent cu executarea noilor lucrări, este necesar să fie puternic mobilizate forțele de la sate pentru punerea în stare de funcționare a a- menajărilor existente, prin decol- matarea rețelei de canale, repararea digurilor, barajelor, a utilajelor de irigații.Vremea prielnică trebuie să fie
(Continuare în pag. a II-a)

Alte 
chemări 
la marea 
întrecere 
socialistă
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UN ADEVĂR BINE ÎNȚELES LA „1 MAI" PLOIEȘTI: AUTODEPÂȘIREA ESTE CONDIȚIA 
PENTRU A NU FI DEPĂȘIT DE ALȚIIPrezenți. cu cîteva zile în urmă, în întreprinderea ..1 Mai" din Ploiești. Ia compartimentul de export ne-au atras atenția un număr impresionant de telegrame și scrisori prin care clicnții externi apreciau in cuvinte elogioase calitatea inaliă a produselor realizate de această unitate constructoare de mașini. Sinceri să fim. asemenea aprecieri ni s-au părut firești pentru o uzină ca „1 Mal", ale cărei produse sînt solicitate în acest an de parteneri din 33 de țări de pe aproape toate continentele lumii : ni s-au părut firești pentru o întreprindere de al cărei nume sînt legate multe din succesele de renume, obținute pe plan mondial de industria românească constructoare de mașini. Instalațiile de foraj F 320-3 DH și 3 DH-200. instalația de prevenire a erupțiilor 

TA 13 5/8 X350 — iată numai cîteva

din produsele întreprinderii „1 Mai" care. întrunind aprecierile specialiștilor din numeroase țări, au obținut medalii de aur la diferite tir- guri internaționale....De la această mare unitate industrială a pornit chemarea Ia întrecere pe acest an către toate întreprinderile din industria constructoare de utilaj tehnologic, chimic, petrolier și minier. Lansînd chemarea. colectivul său este animat de dorința de a înfăptui în cele mal bune condiții hotărîrile adoptate de Congresul al XI-lea al P.C.R.. de a transpune in- viată indicația prețioasă, dată de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de a ajunge în 1975 la o producție de 100 instalații de foraj, în loc de 80 cum era prevăzut inițial. Și, concomitent, de 
a moderniza si înnoi permanent pro

ducția. de a înălța tot mai sus ștacheta calității, de a urca noi trepte ale progresului tehnic. Angajamentele asumate în întrecere urmăresc cu fermitate tocmai aceste obiective, Pentru înfăptuirea lor, colectivul întreprinderii s-a angajat cu toate forțele într-o activitate fructuoasă. Ce a permis acest lucru ? Mai întîi, buna organizare a întrecerii în întreprindere.— De la început ne-am evaluat forțele, am „cîntărit" cu maximă răspundere rezervele interne de creștere a producției si a eficientei economice si. după aceea, am lansat chemarea la întrecere — ne spunea tov. Toma Oprea,! secretarul comitetului -de partid din Întreprindere.
_______________ Die ȘTEFAN 
(Continuare in pag. a V-a)

Datoria unui răspuns de valoare 
la mesajul generos adresat artei scenice

Programul Partidului Comunist Român. Raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la Congresul al XI-lea constituie documente directoare de o excepțională însemnătate și pentru întreaga noastră viată culturală si artistică. Primite cu cel mai viu interes, studiate cu deosebită atenție, ele au oferit prilejul unei largi si adinei meditații a oamenilor de artă cu privire Ia orientarea optimă a creației, a activității lor viitoare. în acest context. ne-am adresat artistului poporului. Radu Beiigan, directorul Teatrului Național din București, rugindu-1 să ne evoce modalitățile în care slujitorii scenei sînt hotăriti să dea viață cerințelor puse de Congresul al XI-lea in fata teatrului. Q— Prin sublinierea insistentă a funcției artei de a sesiza și reflecta raporturile de producție si sociale, modul de viată si munca oamenilor din societatea noastră, gîndirea și sensibilitatea. mutațiile din conștiința contemporană — documentele Congresului au mobilizat energic resursele spirituale ale creatorilor din toate domeniile culturii. Răspunzînd aces

tui apel — artistul nu numai că slujește și va sluji marile idealuri naționale, ci vine totodată in întîm- pinarea cerințelor spirituale ale oamenilor. în teatru, putem pleca de la observația foarte interesantă că rezultatul educației ne care am făcut-o timp de treizeci de ani spectatorilor noștri este impresionant sub raportul selecției pe

care o fac ei înșiși azi. cu o rigoare uimitoare. Publicul e atras acum cu precădere de opere cu o tematică majoră, de con-
Convorbire 

cu artistul poporului 
Radu BELIGAN, 

directorul 
Teatrului Național 

din București

truntări dramatice. puternice (cel mai recent e- xemplu pentru noi : excepționalul succes de public al lui ..Danton" de Camil Petrescu). S-a cam terminat cu audienta largă a pieselor ce pendulează sprinten in jurul unor probleme mărunte. Intere

sant — a scăzut chiar „bursa" lucrărilor ce se reduc; doar la explorarea u- nor relații intimiste, individuale.' Ceea ce nu are e- cou social este respins — și fenomenul acesta reprezintă. incontestabil, am ciștig enorm. Așa se explică audienta deosebită De care o are la noi marea dramaturgie universală. Așa se explică prețuirea piesei românești de calitate (promovată într-o măsură care impresionează pe multi dintre vizitatorii noștri de peste hotare 1). La rindu-i. orientarea matură a publicului se reflectă și pe ..șantierele de creație" ale dramaturgiei românești contemporane. Autorii noștri de teatru realizează de la an la an că numai Drin opere profunde, puternic ancorate în viata socială si politică iși pot atrage a-

precierea unanimă a iubitorilor artei scenice.— Deși caracterul 
larg popular al teatru
lui nostru este un 
ciștig incontestabil, 
slujitorii scenei sint 
chemați să contribuie 
la apropierea artei de 
mase și mai largi. Cum 
vedeți această apro
piere 7— Societatea noastră socialistă învestește arta cu responsabilități mult mai mari decît oricare altă societate — sub semnul u- manismului revoluționar. Ea cere artei să fie din ce in ce mai eficientă — Ia nivelul tuturor categoriilor, de spectatori, să satisfacă
Natalia STANCU 
ATANASIU

(Continuare în pag. a IV-a)
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■ ÎN ROMÂNIA

w

Cronica electorală

ții economice. Totodată, se vor perfecționa organizarea și desfășurarea, în cadrul organismelor in- stituționalizate, a controlului maselor asupra modului cum sînt administrate bunurile obștești, asupra activității fiecărei' unități economico-sociale.în scopul lărgirii formelor de participare a cetățenilor la dezbaterea problemelor vieții economice și sociale, la conducerea statului, Congresul a prevăzut organizarea periodică de conferințe și consfătuiri — cu caracter național și local sau pe ramuri de activitate — modalitate menită să pună tot mai. larg în valoare experiența șl înțelepciunea colectivă.Hotărîrile Congresului al XI-lea

martie SOCIALISTĂ

(e trebuie su știe tetuteunul
pregătindu-se pentru alegeri

de acțiuneprocesului

Trăsătura definitorie a evoluției întregii noastre vieți sociale și de stat constă in continua adîncire a democrației socialiste, ca proces cu caracter continuu. Relevînd dinamismul evoluției, perspectivele a- dincirii democrației noastre socialiste. documentele Congresului al XI-lea definesc căile lărgirii ei in viitor, pornind de la premisa că o operă de asemenea amploare și complexitate ca făurirea socialismului multilateral dezvoltat și înaintarea României spre comunism presupune, ca premisă fundamentală, stimularea aportului de energie, inițiativă și creație a maselor, participarea întregului popor la rezolvarea treburilor obștești, iar aceasta se poate asigura numai prin punerea viguroasă în mișcare a tuturor resorturilor mecanismului democratic de funcționare a societății noastre.Care sînt principalele obiective și direcții de acțiune stabilite în acest sens de Congresul al XI- lea al partidului ?în primul rind, se prevede perfecționarea structurilor democratice existente. Ca o expresie a preocupării permanente a partidului pentru dezvoltarea cadrului instituționalizat al democrației reprezentative, documentele Congresului al XI-lea stabilesc direcțiile privind continuareade perfecționare a organelor supreme ale puterii de stat. Astfel, se prevede dezvoltarea activității legislative a Marii Adunări Naționale, exercitarea tot mai activă a funcției sale de control asupra mersului dezvoltării economice și sociale, a- supra aplicării legilor, a înfăptuirii politicii partidului, precum și perfecționarea activității Consiliului de Stat, chemat să asigure buna și continua funcționare a statului, în conformitate cu Constituția și legile țării.Programul partidului deschide perspectiva creșterii rolului consiliilor populare în viața economico- socială a țării, accentuînd necesitatea sporirii inițiativei acestora in valorificarea resurselor locale, datoria consiliilor populare județene de a asigura, pe baza planuriloY teritoriale unice,. dezvoltarea, co- ' fespunSatdafe S: îie'eăfhi locâlit'ătl. 'Totodată, pe linia folosirii corespunzătoare și perfecționării cadrului organizatoric menit să asigure cele mai prielnice condiții participării întregului popor la conducerea vieții economico-sociale, se prevede creșterea rolului adunărilor generale din întreprinderi și instituții, perfecționarea activității comitetelor și consiliilor oamenilor muncii ca foruri colective de conducere în unitățile de producție, incit ele să contribuie Ia cultivarea conștiinței oamenilor muncii de stă- pini ai bogățiilor naționale, la întărirea răspunderii' față de gospodă- I rirea unităților econorriîce. la parti- l ciparea acestora la conducerea vie-

scot în evidentă continuitatea cursului spre amplificarea rolului organizațiilor de masă și obștești in sistemul democrației socialiste. Programul accentuează necesitatea unei activități sistematice spre a asigura participarea largă și activă a oamenilor muncii la soluționarea problemelor construcției socialiste, la conducerea activității economi- co-sociale, precum și imperativul intensificării aportului acestor organizații la educația socialistă a cetățenilor. ca și la rezolvarea multiplelor probleme ale vieții și muncii oamenilor.Totodată, Programul preconizează creșterea rolului Frontului U- nității Socialiste în asigurarea participării tuturor cetățenilor la viata politică, îndrumarea activității deputaților, organizarea controlului obștesc. Democrația noastră Socialistă șe Vă; dezvolta în continuare,și prin creșterea rolului Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale ; extinderea practicii de a supune dezbaterii publice principalele proiecte de legi și ho- tărîri ; întărirea continuă a legalității și perfectionarea legislației socialiste ; ridicarea gradului de pregătire politico-idcologică și competență profesională a oamenilor în vederea sporirii eficienței contribuției lor la rezolvarea treburilor obștești.Paralel cu precizarea unui larg complex de măsuri concrete referitoare la adincirea democrației socialiste în etapa actuală, precum și in perioada imediat următoare, Programul partidului prefigurează într-o'largă perspectivă evoluția de-

mocrațiel noastre tn procesul Înain
tării României către comunism. Sînt precizate in acest sens căile de realizare a celei mai avansate forme a democrației — comunismul — prin transformarea treptată a statului intr-un organism de organizare și conducere a întregii activități economico-sociale și de reglementare a relațiilor sociale ; amplificarea rolului unităților economice și sociale în organizarea producției, ca și în satisfacerea cerințelor de viață ale . colectivelor respective : desfășurarea activității lor în mod democratic, autonom, in spiritul au- toconducerii comuniste ; asigurarea rotației periodice a oamenilor muncii în funcțiile de conducere ale unităților de producție și teritoriale ; controlul exigent al maselor asupra muncii organelor de conducere, ca și asupra respectării stricte a normelor de conviețuire socială, a principiilor comuniste de viață. Toate aceste orientări reprezintă, fără îndoială, o contribuție substanțială a P.C.R, la îmbogățirea tezaurului teoriei și practicii • revoluționare mondiale.Ansamblul măsurilor stabilite de Congresul al XI-lea privind dezvoltarea democrației socialiste constituie o concretizare elocventă a concep- privind legătura 

socialism și
ției partidului indisolubilă dintre democrație. In acest sens, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Pornim neabătut de Ia principiul mar- xist-leninist că dezvoltarea democrației socialiste, făurirea conștientă de către popor a propriei sale istorii constituie o necesitate obiectivă a edificării, noii orinduiri. Numai împreună cu întregul popor vom asigura victoria societățji socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămîntul României".Documentele Congresului al XI-lea. ilustrează cu o mare forță interdependența dintre dezvoltarea democrației și întărirea responsabilității sociale, Programul partidului subliniază că dezvoltarea largă a drepturilor și libertăților cetățenești, adincirea democrației socialiste presupun creșterea răspunderii șpciale a fiecăruia,'"cultivarea cpn- ‘ știihței datoriei de a'face’tbtul^pew-v frti1 hMttăef'orari PA vi Avv Ao "Aonni'ti-. r

Pe cârări de munte

Arta 

fibrei

filării

chimicefibre chimice de cu viteză mare și

G Propunem, hotărîm, înfăptuim ; pe tot cuprinsul țării 
cetățenii întîmpină alegerile cu realizări concrete.

© O gamă largă de preocupări gospodărești pe agen
da organelor Frontului Unității Socialiste.

® Activități cultural-educative inspirate din realizările 
anilor noștri, din perspectivele mărețe deschise de Congre
sul al XLIea al P.C.R.

Propunem, hotărîm, înfăptuim", astfel ar putea fi sintetizată ampla 
și efervescenta activitate voluntar-patriotică organizată de Frontul Uni
tății Socialiste ce se desfășoară in toate colțurile țării pentru buna 
gospodărire a localităților, pentru sporirea zestrei lor edilitare. De
putății și cetățenii, activiștii tuturor organizațiilor componente ale 
Frontului Unității Socialiste sînt hotăriți — și manifestă această hotă- 
rîre prin fapte — să intimpine alegerile cu realizări concrete, convinși 
că de voința și de munca lor depinde realizarea obiectivelor ce intere
sează colectivitatea, viața prosperă și înfloritoare a tuturor.

Iată cîteva din știrile sosite în

Filarea unei bună calitate, într-o tehnologie continuă, care durează zile, săptămini si chiar luni fără întrerupere, este o adevărată artă. Dar acest lucru nu se poate realiza fără o calitate superioară a materiei prime. Iată deci una din preocupările principale ale colectivului Combinatului de fire și fibre chimice din Săvinești : fabricarea unor polimeri în tehnologii complexe. Materia primă pentru acești polimeri se obține tot aici în combinat. Este vorba de caprolacta- ma care se realizează în instalații specializate.— Cel mai tînăr obiectiv — ne spune inginerul Nicolae Săndes- cu — „Caprolactama III", deși a început să producă de numai cîteva luni, se numără printre unitățile de frunte ale combinatului nostru, iar acum se află in pragul atingerii parametrilor proiectați, cu mult înainte de

e BAIA MARE (de la Gheorghe 
Susa) : Maramureșenii își sporesc eforturile pentru realizarea unor lucrări de larg interes cetățenesc. Un loc prioritar îl ocupă construcțiile destinate învățămîntului — 33 noi săli de clasă, 6 ateliere școlare, 130 locuri în grădinițe — precum și culturii și ocrotirii sănătății. Recent au fost inaugurate cămine culturale moderne în localitățile , Colțirea, Budești, Șomcuta Mare, Seini, Urmeniș și Săliștea. Zilele a- cestea, în. orașul Tg. Lăpuș a fost dată în folosință o creșă cu 100 de locuri. Tot prin contribuția bănească și în muncă a cetățenilor, la Baia Mare s-a construit un complex creșă-grădiniță. în localitățile rurale Sișești, Băița de Sub Codru, Băsești, Bicaz, Remetea Chioa- rului s-au pus la dispoziția obștii dispensare medicale cu cabinete pentru adulțl și copii, săli de tratament, puncte farmaceutice șl cabinete stomatologice. In curînd se vor mai da în folosință asemenea dispensare și în comunele Dumbră- vița și Sălsig. Dispensarele din comunele Giulești și Ardusat au fost completate cu cabinete de stomatologie. Tn toate aceste localități au fost asigurate și locuințe pentru personalul medical de specialitate. Toate aceste realizări au fost obținute cu participarea directă a cetățenilor.

e PITEȘTI (de Ia Gh. Cîrstea) t Consiliile locale ale F.U.S. au mobilizat energiile și entuziasmul cetățenilor spre o problematică de larg interes cetățenesc : mai buna gospodărire și conservare a fondului funciar, achitarea promptă față de obligațiile contractuale cu statul, construcția de obiective social- culturale, acțiuni de înfrumusețare

a satelor și orașelor, creșterea nivelului de confort și civilizație al oamenilor.La Pitești cetățenii, multi tineri, continuă prestarea de mii de ore.de muncă voluntară la întreținerea de străzi, trotuare, zone verzi, la construcția de cămine pentru rjefami- liști, de creșe, de grădinițe, la amenajarea de baze sportive și locuri de joacă pentru copii. La Poiana Lacului, Cosești, Hîrsești, ca să dăm cîteva exemple, sătenii iau parte în timpul lor liber la extinderea rețelelor de apă potabilă. In alte părți : Domnești, Negrași, Curtea de Argeș, Cîmpulung, cetățenii au inițiat împrejmuirea curților cu garduri vii, mult mai estetice, economisind astfel lemnul, cimentul și betonul. Folosindu-se resurse locale s-au construit școli, săli de clasă, noi ateliere școlare în comune ca Stoienești. Budeasa, Bradu, Bîrla, Davidești. Tot în ultima perioadă s-au mai construit băi populare, cămine culturale, săli de gimnastică.Evenimentul central al vieții politice a tării — alegerile de depu- tațl In Marea Adunare Națională și în consiliile populare — îi găsește pe argeșeni prinși in acțiuni de anvergură, pe care și le-au stabilit pentru anul în care am intrat și la a căror înfăptuire se află mobilizați de consiliile locale ale F.U.S. Prin muncă voluntar-patriotică ei s-au angajat printre altele să făptuiască rale, precum de protejarea prin îndiguiri și treaga viață obștească este puternic dinamizată de perspectivele mărețe deschise națiunii noastre de hotărîrile istorice ale Congresului al XI-lea al P.C.R.

printre altele să în- obiective , social-cultu- și ample lucrări fondului, funciar taluzărl. In-
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Ca de la 
mamă 
la mamă

In împrejurările vitrege _
anului 1946, o fetiță abia născu
tă a fost luată in grija Casei 
copilului din Galați. La scurt 
timp, o familie din localitate a 
înfiat-o. Anii au trecut, fetița a 
crescut mare, a învățat carte, 
s-a căsătorit 
ajuns mamă 
mește Maria 
zi, mama ei 
turisit — de 
la mamă la ___ ...
fapt, mama ei adevărată, 
care i-a dat viață, este alta. S-au 
dus la miliția din Galați și au 
spus tot ce au pe inimă. După 
îndelungi căutări, fiica și-a re
găsit mama tocmai în comuna 
Băiculești, județul Argeș. In 
timpul intîlnirii lor. emoționan
te, au curs multe lacrimi. De 
bucurie.

și. la rîndul ei, a 
a doi copii. Se nu- 
Sandu. Intr-o bună 
adoptivă i-a măr- 
data aceasta ca de 

mamă — că, de 
cea

„Du-te acasă, 
măi 
tramvai!"Din stația C.F.R. Timișoara au fost expediate, miercuri 8 ianuarie, primele două tramvaie silențioase pentru transportul în comun din Oradea. Marti. 14 ianuarie, tramvaiele se aflau garate pe o „linie moartă", Ia Arad. După îndelungi insistențe — ne declară M. Hîrcă, ingine- rul-șef al I.G.L. Oradea — stația C.F.R. Arad le-a dat „cale liberă" spre Oradea. La 15 ianuarie au sosit, In sfirșit, la Oradea. Dar, ghinion : vagonul in care se găseau boghiurile cu rotile a fost dirijat la o altă stație C.F.R. și... gata-gata să se piardă. Așa că, pînă una. alta, tramvaiele au fost îndreptate, a doua zl, spre depou. Intr-o liniște deplină. Că de-aia sînt silențioase.
Cu 
la

tractorul 
plimbare 
ce și-a „cinstit" ziua de 
„și cu bere, și cu vin", 

__ Moldovan, lucrător zlliei 
la ferma nr. 2 Murani a I.AlS. 
Mașloc. județul Timiș, l-a cu- 
prinș,, depdață, ,.d<?rul să-și vadă

I neamurile din Foeni, o comună
1 situața lă 'vreo. 80 de kilometri. 

$i cum era noapte, iar autobu- 
zele nu mai qirculau. s-a urcat 
la volanul unui tractor parcat in 
curtea fermei și a pornit la 
drum. Alertate.-organele de mi
liție l-au depistat în zori, în a- 
propierea Timișoarei. Noroc și 
pentru el (că a fost oprit la 
timp), dar și pentru alții (pen
tru că, neavînd permis de con
ducere. putea provoca un acci
dent). Ceea ce nu înseamnă că 
pentru actul lui iresponsabil nu 
va răspunde în fața legii. O în
trebare se impune, totuși : Ce-o 
fi păzit paznicul fermei în noap
tea cu pricina ?

Alde 
Uruiocea— Auziși ce făcu alde Uruiocea ?— Nu. Ce ?— Făcu ce făcu și ajunse la tribunal.La tribunal, Nicolae Uruiocea din comuna Plenița, județul Dolj, era judecat sub învinuirea de neplata pensiei alimentare, de mai multă vreme, pentru fiica sa, de 6 ani, după ce-și părăsise familia. Și cum n-a vrut cu nici un chip să se lase înduplecat, a fost trimis pentru un an să „mediteze"— Auziși ce păți locea ?— Auzii. Ce ?— O să ne spună întoarce.
Nu 
si-a ascultat 

9 

vecina...
După ce a montat butelia de 

aragaz, Niculina, soția lui Stan 
Răceanu din satul Grozăvești, 
județul Dîmbovița, s-a apucat să 
trebăluiască prin casă. O vecină 
care i-a călcat pragul. Maria 
Iancu, i-a atras atenția că mi
roase a gaze, dar gazda și-a vă
zut mai departe de treburi. 
După amiază, cind soțul a venit 
acasă, nici n-a apucat bine să 
scapere un chibrit că, într-o 
clipă, gazele împrăștiate in în
căpere s-au aprins, incendiind 
toată casa. Cinci din cei șase 
copii ai lui Răceanu și soția, 
Niculina, și-au pierdut viața.

Daruri 
neîmpărțiteLa sediul Sucursalei județene ADAS Prahova se află închise intr-un seif daruri de Anul Nou, încă neimpărțite. Daruri in bani peșin de cite 1 000 de lei, 2 000 de lei etc. Ele reprezintă drepturile cuvenite unor asigurați, cărora ADAS trebuie să le acorde, dar aceștia, deși posesori ai unor asigurări de viață, nu dau încă nici un semn de viată. Cîți- va dintre, ei din comuna Maricinschi, leria Ionită, din Ploiești, respectivii, cu „obligațiile" achitate la-zi, nu-și cunosc și drepturile, ori nu au nevoie de bani. Cel puțin, să-i pună la C.E.C., pentru că acolo fac și... pui 1

După 
naștere 
pe Ion

..... ... . f
In același timp, :in întreaga țară continuă manifestările cultural-. 

e&ltâiitve consacrtlfi1''tite‘g’erilor,. - . , ■zzz:;: - așșlQMSniiaffil
a SFINTU-GHEORGHE (de la 

Geza Tomori) : Centrul județean Covasna al creației’ populare și al mișcării artistice de masă organizează un ciclu de seri de muzică și poezie pentru susținerea campaniei electorale. In cadrul acestui ciclu, aseară — vineri 17 ianuarie — în sala festivă a bibliotecii județene din Sfîntu-Gheorghe a avut loc spectacolul „Tărim cu chip de harpă și strune". Cei peste 300 de tineri prezenți în sală au aplaudat corul de cameră al profesorilor de muzică din oraș precum și o serie de versuri patriotice interpretate de actori ai teatrului maghiar stat din Sfintu-Gheorghe.

Jt.l 
fO , eaucanve c

«a ai lasaorti aa .șttpoiiî< uiteim'oMil stabilit prin- grafic. De

(Urmare din pag. I)

Ion MANEA 
corespondentul „Scinteii"

■

fi trebuit să

către con- mașini trimes- Amîna-
Industriei cînd se vor restantele la prime amin-

circa treiNicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scinteii"

Cu ce să-și combinatul sortimente primește res-

tril' "bunăstarea și fericirea "poporului, pentru cauza socialismului și comunismului.Votul dat la 9 martie candidați- lor Frontului Unității Socialiste va exprima hotărirea unanimă a milioanelor de alegători de a sprijini cu toate forțele traducerea în viată a prevederilor Programului partidului privind dezvoltarea democrației socialiste în strînsă corelație cu întărirea continuă a climatului de ordine și disciplină riguroasă în toate celulele vieții economice și sociale, potrivit intereselor fundamentale ale întregului popor, liber și suveran, stăpin deplin pe propriile destine.

r.altfel; din punct .de vedere'. al ! calității caprolactamei obținute la noua instalație, încă de pe acum ne situăm cu mult peste standardele existente. Astfel, după cum se știe, un indicator important al calității caprolactamei este așa-numi- ta „cifră de permanganat". Or. în prezent, noi realizăm caprolactama cu o cifră de permanganat des9 000 secunde, deci cu 4 000 secunde peste prevederile din proiect.

RÎMNICU-VÎLCEA (de îa Ion Stanciu) : în cadrul manifestărilor politico-educative și cultural-artis- tice din această perioadă se înscriu și întîlnirile a numeroși activiști și lectori ai comitetului județean de partid, juriști, profesori, cu cetățenii, organizate la căminele culturale din 40 de localități ale județului Vilcea. Cu acest prilej s-a purtat un fructuos dialog pe marginea documentelor celui de-al XI-lea Congres al partidului, legii electorale, dezvoltării in perspectivă a județului și localităților respective, folo- sindu-se in acest scop un bogat rrțaterial ilustrativ.

folosită din plin pentru urgentarea lucrărilor de desecare in zonele a- fectate de excesul de umiditate. In județele din vestul țării — Timiș, Arad. Bihor, Satu-Mare — au fost săpate canale deschise și s-au a- menajat stații de pompare care a- sigură evacuarea apei de pe z6ci de mii de hectare. In unele zone insă, efectul canalelor principale și al stațiilor de pompare este redus pentru că nu sînt gata toate canalele secundare și terțiare, în zona Teuz, județul Arad, de pildă, unde s-au executat lucrări de desecare pe 40 000 hectare, efectul acestora in ce privește evacuarea anelor este redus cu circa 50 la sută din cauza neexecutării tuturor canalelor. Chiar dacă acestea sînt de dimensiuni mal mici, ele sînt indispensabile pentru, a asigura protejarea culturilor, pentru funcționarea normală a întregului sistem de desecare. De aceea, este necesar ca organele și organizațiile de partid

inițieze acțiuni de masă pentru mobilizarea largă a țăranilor din comunele și satele aflate in aceste zone, Ia, săparea șanțurilor, Ia de- colmatarea lor, acolo unde este necesar.Tot în această perioadă trebuie să se acționeze energic pentru efectuarea lucrărilor de combatere a e- roziunii solului, in special în zonele colinare. In județele Vaslui, Buzău, Cluj ș.a. sînt zeci de mii de hectare de teren care trebuie protejate prin lucrări aritierozionale, în scopul măririi potențialului lor productiv. Mari suprafețe de pajiști naturale erodate există în zonele de deal și de munte. Iată de ce este necesar ca consiliile populare și organele agricole să analizeze, la fata locului, starea terenurilor afectate de eroziune, să indice lucrările cele mai eficiente care trebuie executate cu. prioritate și, cu sprijinul organizațiilor de partid, să mobilizeze larg pe oamenii muncii de la sate la realizarea programelor întocmite.Toate aceste acțiuni de mare în-

semnătate economică trebuie să fie bine organizate, pentru a se desfășura neîntrerupt, cu bune rezultate. Sarcini importante revin in a- cest sens consiliilor populare, conducerilor unităților agricole, organelor agricole județene ; volumul de lucrări pentru îmbunătățiri funciare trebuie să fie repartizat pe comune și consilii intercooperatiste, slabilindu-se termene precise de e- xecuție, Nucleul organizatoric și promotorul acestor acțiuni pentru executarea în zilele de iarnă, cu forțe și mijloace locale, a unui volum cit mai mare de lucrări de Îmbunătățiri funciare trebuie să fie organizațiile de partid de la sate. Lor le revine sarcina de a canaliza eforturile comuniștilor, ale oamenilor muncii de la sate pentru ca, pretutindeni, să se lucreze intens, fără răgaz, astfel incit zi de zi și pe suprafețe cit mai mari să se e- xecute asemenea lucrări de mare importantă pentru sporirea rodniciei pămîntului.

mai bine, alde Uru--
el cînd s-o

Este cunoscut rolul pe care Combinatul chimic din Făgăraș il are nor se si Pentru a-și onora mai contractuale ce-i revin, a îndeplini ritmic planul în ultimul an al cincinalului, colectivul combinatului s-a pregătit din timp, fiind hotărît să facă totul pentru a-și realiza exemplar sarcinile economice.In străduințele sale de a realiza sarcinile de plan, de a utiliza

ca furnizor al u- importante produ- pentru agricultură alti beneficiari, cit bine obligațiile

instalațiile metrii prevăzuti. lectivul întîmpină tăti din furnizori vrează ritmic, materiile prime. De exemplu, din cele 833 tone benzen petrochimic, cît trebuie să-i expedieze în această lună Combinatului chimic din Făgăraș, „PECO“-Bra- sov a livrat doar 46 tone — adică vreo 5 la sută, realizeze anumite dacă nu pectiva materie primă în cantitățile necesa-

p.ara- , co- combinatului insă, greu- partea unor care nu li
re ? Așteptam răspunsul Combinatului petrochimic Brazi, unde se produce materia primă respectivă. Alt .exemplu: din 170 tone de orto-secundar butil- fenol, materie primă pentru fabricarea insecticidului dibutox, cît trebuie să asigure în luna ianuarie Combinatul petrochimic de la Brazi, acesta a livrat pînă la 15 ianuarie numai 18,4 tone. De subliniat că ațest insecticid poate fi folosit la stropirea livezilor doar în această perioadă, înainte de înmugurirea pomilor.

Or, In aceste condiții, combinatul din Făgăraș nu-și poate onora comenzile pentru a- gricultură. iar pomii râmin netratati.Rezultă deci că a- numiti furnizori nepunctuali pun în cauză realizarea planului la unele sortimente fabricate la Combinatul chimic din Făgăraș. De aceea, colectivul de aici adresează un apel urgent Combinatului petrochimic Brazi, precum si Ministerului Chimice : recupera materiile tite ? Cind va intra pe un făgaș normal aprovizionarea combinatului nostru ?

Fiecare leu investit . trebuie să aibă o destinație precisă în utilaje, instalații, mașini, construcții ș.a.. care trebuie să producă sau să aibă o utilitate socială. Contrar acestei reguli' stricte a spiritului gospodăresc, pe malul Dunării. în portul Brăila, 17 milioane de lei par să se fi investit în... vînt. Odiseea acestei investiții începe cu ani în urmă......In ianuarie a.c. se împlinescani de cînd în portul Brăila ar

funcționeze o macara de 8 tone/forță. O macara. o mașină de ri-. dicat greutăți. dar care de trei ani ăncoa- ce ,s-a dovedit a fi ea însăși producătoare de.,, greutăți.Iată cîteva date concrete pe care le supunem atenției Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele și Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. Data, începerii investiției —/ februarie 1969. Termen inițial de punere în funcțiune — decembrie 1971. Termen

de livrare a podului transbordor de întreprinderea structoare de din Reșița — trul IV .1969.rea termenului de livrare — trimestrul IV 1970. începerea livrării (construcția metalică) — 25 decembrie 1970. Terminarea livrării — 18, ianuarie... 1973. Termen re-repla- nificat de punere în funcțiune — martie 1973.Defecțiuni corfstata- te : la controlul prin gamagrafierea îmbinărilor sudate, efectuată

de către Institutul de fizică atomică. pe construcția metalică deja montată constatat că la sută din e'xecutate de construcții Bocșa sînt , punzătoare. rea \   _făcut foarte greu. încheierea lucrărilor de recepție la 26 iunie 1974 a dus la admiterea recepției și punerea în funcțiune cu majoritate simplă. 7 membri, inclusiv președintele, opinînd pentru respingerea recepției. dată fiind slaba calitate a utilajului și a unor remedieri neexecutate complet. La data ele 28 septembrie 1974 s-a produs avarierea reductorului planetar principal. După insistente intervenții. la data de 8 octombrie anul trecut. întreprinderea din Reșița

s-a peste 60 sudurile Uzina de metalice necores- înlătura- deficientelor s-a

trimite un reprezentant cate declară că avaria este un accident a cărui remediere intră în sarcina de întreținere a beneficiarului. producindu-se în afara perioadei de garanție pe care o consideră... expirată.Așa s-a ajuns cele 17 milioane de investiți să aibă cum bizara destinație a inutilității, că se impune vitate și. mai riozitate din întreprinderii structoare de din R?șita. răspundere în cierea situației Iar dacă întreprinderea ezită, necesară ministerului sort.
Mîrcea BUNEA 
corespondentul 
„Scinteii"

Credem recepti- ales. se- partea con- mașini deplină apre- create.este strict intervenția

: Dumitru Ionescu Gherghita, Vasile Alexe Simion, Va- Gheorghe Mocanu Una din două : ori
Rubrlcâ redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

ore.de
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întreprindere 
tarairale București
Către toate întreprinderile 

producătoare de energie electrică 
și termicăColectivii! de energeticieni ai întreprinderii electrocentrala București cheamă la întrecere socialistă toate întreprinderile producătoare de energie electrică și termică pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1975, pe baza următoarelor o- biective :

1. Creșterea puterii disponibile medii anuale cu 15 MW și a gradului de siguranță in funcționarea agregatelor energetice, pentru alimentarea continuă cu energie electrică și termică la parametrii corespunzători a tuturor consumatorilor și, în special, a platformelor industriale prin :— aplicarea exemplară a prevederilor statutului privind funcționarea sistemului energetic național și disciplina lucrătorilor din acest sistem ;— eliminarea avariilor din vina personalului, reducerea numărului și duratei avariilor și incidentelor ;— reducerea duratei de reparații la grupul nr. 3 din Termocentrala București-sud și la grupul nr. 1 din Centrala Grozăvești cu două zile la fiecare.2. Gospodărirea judicioasă a combustibilului, energiei electrice și termice și realizarea unei economii peste pian de 15 000 tone combustibil convențional prin :■ — creșterea gradului de termoficare, ca urmare a trecerii în contrapresiune a ultimului turboagregat de la Termocentrala București-sud, reducerea pierderilor de apă-abur, reducerea duratei de reparații a sistemului regenerativ ;— generalizarea inițiativei „Fiecare kWh-calorie-gram, economisit lâ maximum 1“ la nivelul fiecărui loc de muncă.3- Valorificarea completă a resurselor energetice secundare, îmbunătățirea condițiilor de funcționare a instalațiilor la consumatori, ridicarea siguranței de exploatare șl creșterea gradului de returnare a condensatului cu 6 la sută față de anul 1971, prin intensificarea colaborării și organizarea unor acțiuni Împreună cu consumatorii.4. Creșterea productivității muncii peste prevederile planului cu 12 700 lei/lucrător prin :— extinderea automatizării și mecanizării, organizarea șl pregătirea exemplară a lucrărilor de reparații, extinderea muncii în acord global cu 10 ia sută peste nivelul planificat.5. Introducerea tehnicii noi in producție, a Invențiilor și inovațiilor și dezvoltarea activității de autoutilare cu eficiență e- conomică postcalculată de 1 milion lei prin :— autodotarea cu scule, dispozitive, aparate de măsură și control de înaltă tehnicitate, în Valoare de 500 mii Iei';— generalizarea inițiativei „Fiecare maistru, tehnician, inginer să participe direct la soluționarea Unor probleme < tehnice, legate de procesul de producție, în afara sarcinilor de serviciu".8. Scurtarea cu 15 zile a termenului de punere în funcțiune 
a primului grup de 125 MW de la București-sud, atingerea cu 2 luni mai devreme a parametrilor proiectați la Termocentrala Bucurcști-sud, extinderea și reducerea cheltuielilor de investiții cu 10 milioane Ia lucrările fizice, prin :— executarea cu forțe proprii a unui volum de lucrări de învestiții-construcții montaj în valoare de 900 mii lei, aplicarea unor soluții tehnologice îmbunătățite, pregătirea temeinică > a lucrărilor.| Reduperdi cheltuielilor materiale și de producție', reali-I /•tirul?1!** astfel o economie de 3 milioane lei, prin reducerea consumu- * tf.<Jui specific de combustibil ’ tehnologic, a cheltuielilor privind apa tehnologică șl tratarea ei chimică, a consumului de materiale pfentru executarea lucrărilor de reparații și întreținere și a cheltuielilor administrativ-gospodărești.8. îmbunătățirea pregătirii și perfecționarea profesională a lucrătorilor, întărirea ordinii și disciplinei tehnologice și de muncă, eliminarea manevrelor greșite, a accidentelor de muncă și a imbolnăvirilor profesionale.în acest scop, vom încheia ciclul de perfecționare și instruire 
a 1 700 lucrători și vom realiza selecționarea personalului de exploatare prin generalizarea aplicării metodelor moderne de testare psiho-profesională. instruirea complexă, practică prin exerciții direct in instalații a tuturor lucrătorilor.9. îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață 
a tuturor lucrătorilor, atragerea și permanentizarea cadrelor prin :— îmbunătățirea amenajării, dotării și. gospodăririi căminului de nefamiliști, a celor două grădinițe și a bazei sportive, amenajarea punctelor sociale din noua uzină Bucu- rești-vest ; reducerea efortului fizic la lucrările de reparații. îmbunătățirea microclimatului la locurile de muncă și aplicarea de măsuri ergonomice.în vederea înfrumusețării incintelor și amenajării de spații verzi, vom efectua un număr de 20 000 ore muncă patriotică.Comitetul de partid, comitetul oamenilor muncii,, comitetul sindicatului, ■ comitetul U.T.C., toți lucrătorii întreprinderii electro- cențrale București asigură conducerea partidului și statului că vor munci cu elan și înaltă responsabilitate in vederea realizării exemplare a angajamentului asumat,' transpunind în viață sarcinile sțgjjilite de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Roman.

Secretarul comitetului 
de partid,
Petre APOSTOLACHE
Președintele comitetului 
sindicatului,
Alexandru CÎULAVU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
lng. Constantin FULGA
Secretarul comitetului 
U.T.C.,
lng. Zeno BEJAN

Către toate unitățile din industria 
metalurgiei neferoaseColectivul de oameni ai muncii din întreprinderea de alumină Oradea. însuflețit de istoricele documente de o excepțională importanță adoptate la Congresul al Xl-lea al P.C.R.. adresează întreprinderilor din industria metalurgiei neferoase chemarea la întrecere socialistă pe anul 1975, .pentru realizarea următoarelor obiective principale : •1. Prin utilizarea rațională a capacităților de producție și valorificarea superioară a bauxitei, vom realiza peste plan 5 000 tone de alumină, vom depăși planul producției globale si marfă cu 7 milioane lei.2. Prin creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție. buna organizare a locurilor de muncă și utilizarea cit mai rațională a fondului de timp maxim disponibil, vom asigura depășirea cu 1,5 la sută a productivității muncii planificate, reali- zind întregul spor de producție pe anul 1975 pe seama acestui factor.3. Prin întărirea disciplinei tehnologice și perfecționarea proceselor de fabricație, vom ridica ponderea aluminei de calitate superioară cu 2 Ia sută fată de realizările anului 1974.4. Continuind acțiunea de economisire și de folosire, rațională a resurselor energetice, vom reduce consumul de păcură cu 1 000 tone.5 Valorificînd inițiativa creatoare a cadrelor tehnice, a. inovatorilor. în sensul soluționării unor probleme tehnice concrete, legate de procesul de producție și. în mod soecial. de creșterea randamentului de extracție si de reducerea consumurilor specifice. precum și Drin aplicarea inițiativei ..Sens interzis risipei", vom asigura realizarea de beneficii peste plan de 4 milioane lei.6. ÎPrin asimilarea și producerea în atelierele proprii a pieselor de schimb ce le importam, vom realiza o economie de 300 mii lei valută.7. Prin efectuarea lucrărilor de întreținere și reparații la timpși de bună calitate, vom asigura o creștere a indicelui de utilizare extensivă a liniei de descompunere cu 1 la sută fată de șnul trecut. .8. Sub îndrumarea organizației de partid, comitetul oamenilor muncii, împreună cu comitetul sindicatului și organizația JJ.T.C. vor acorda și in continuare o atenție, deosebită îmbunătățirii condițiilor de muncă, cu precădere in secțiile Măcinare și Calcinare.Pentru îmbunătățirea condițiilor de viață, vom devansa cu un trimestru punerea în funcțiune a unui cămin pentru tineri.

k ________________________________

9. Vom organiza cursuri de calificare de gradul I. II și post- liceale cu un număr de 80 muncitori, iar pentru îmbogățirea cunoștințelor profesionale vom realiza integral programul de perfecționare a tuturor angajaților.Colectivul întreprinderii de alumină Oradea asigură conducerea partidului și statului că și în anul 1975 va lucra cu o înaltă responsabilitate, contribuind astfel la traducerea In viată a hotă- rîrilor adoptate de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român.
Secretarul comitetului 
de partid,
Clorday CRĂCIUN

Președintele comitetului 
sindicatului,
Vaslle DEMIAN

Președintele comitetului 
oamenilor muncii, 
lng. Constantin 
ȘTEFĂNOIU
Secretarul comitetului 
U.T.C.,
Mihai MATEI

Combinatul de pielărie 
si Incăltâminte

..Quiaua11 din Cltftpoca
Către toate întreprinderile 

din ramura pielărie, încălțăminte 
și articole de cauciucComuniștii și întregul colectiv de oameni ai muncii din Combinatul de pielărie și încălțăminte „Clujana4 din' Cluj-Napoca. animați de dorința fierbinte de a transpune în fapte sarcinile ce le revin din documentele celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R., cheamă Ia întrecere toate întreprinderile din ramura pielărie, încălțăminte și articole de cauciuc, avind drept scop îndeplinirea cincinalului înainte de termen și depășirea planului pe anul 1975, cu următoarele obiective :— Depășirea planului pe 1975 la producția globală cu 17 milioane lei, echivalent cu o producție de incălțăminte de 170 mii perechi.— Diversificarea fabricației de piei, tălpi și sortimente de încălțăminte, în așa fel incit ponderea încălțămintei noi și reproiec- tate să reprezinte in anul 1975 cel puțin 95 la sută.— Scăderea ponderii pieilor cu față corectată cu 10 la sută.— îmbunătățirea indicelui de utilizare Ia liniile tehnologice pentru fabricarea încălțămintei, prin dotarea acestora cu scule, dispozitive, piese de schimb și4 materiale cu care se asigură o precizie mai mare in execuție, continuitate tn funcționarea utilajelor, evitarea stagnărilor accidentale.— Creșterea producției proprii de piese de schimb ; proiectarea și realizarea a 4 tipuri de utilaje pentru sectorul pielărie-în- călțâminte.— Folosirea rațională a materiilor prime naturale, sintetice și artificiale, produse in țară, precum și valorificarea superioară a subproduselor și deșeurilor în vederea obținerii următoarelor economii :— 20 mii mp piei fețe și căptușeli și 8 000 kg talpă piele în valoare de 2 milioane lei, la croit și ștanță ;— 300 mii lei economii prin extinderea utilizării pudretei de cauciuc ;— 650 mii lei economii prin prelucrarea deșeurilor de piele netăbăcite sub forma unor produse utilizabile și a deșeurilor de șpalt cromat pentru talpa artificială ;— fabricarea și utilizarea a 500 mii perechi tocuri mase . .plastice. în diferite culorj. pentru diversificarea fabricației ;.,,și...eco.nomisirea materialului, lemnos și a pielii;— îmbunătățirea cu 8 la sută a indicelui de utilizare a suprafețelor industriale în tăbăcării, prin regruparea utilajelor și introducerea tehnologiilor moderne, creînd condiții pentru realizarea pe aceleași suprafețe a unui spor de producție de 280 mii mp pe an, din care 80 mii mp in anul 1975, concomitent cu ușurarea eforturilor ' fizice ale. muncitorilor.— Elaborarea de colecții îmbunătățite pentru încălțămintea destinată exportului sub aspect funcțional și comercial.— Calificarea a 600 muncitori prin diferite forme de școlarizare.— Depășirea sarcinii de extindere a muncii în acord cu 2 la sută față de sarcina de plan pe anul 1975. .— Efectuarea unui volum de 500 mii ore muncă patriotică pentru amenajarea și întreținerea spațiilor'verzi din incinta combinatului și din împrejurimi. x

Secretarul comitetului Președintele comitetului
de partid, oamenilor muncii,
Miș CANDIT lng. Gh. MĂRINCEANU
Președintele comitetului 
sindicatului,
Dan IOAN

Secretarul comitetului
U.T.C.,
BANYAI Ileana

iiiea județeană 
a cooperativelor 

rameraraM tarare 
Către toate unitățile cooperației 

meșteșugăreștiConsiliul U.J.C.M. Maramureș, in numele tuturor lucrătorilor din cadrul uniunii, cheamă la întrecere socialistă toate uniunile județene ale cooperației meșteșugărești din tară, cu următoarele obiective :— Depășirea planului Ia productia-marfă si prestările de servicii cu 8 milioane lei.— Dezvoltarea și diversificarea prestărilor de servicii către populație, in care scop se vor înființa 30 noi unități ; vom depăși sarcinile de plan privind servirea populației cu mai mult de 700 mii lei.— Producția bunurilor de mărfuri livrate fbndului pieței va fi depășită cu peste 2,5 milioane lei, asigurind in acest scop crearea a cel puțin 200 noi modele.— Depășirea planului la desfacerile de mărfuri cu amănuntul prin rețeaua proprie cu 400 mii lei.— Realizarea unei producții suplimentare destinate exportului tn valoare de 200 mii Iei valută.— Depășirea cu 1 la sulă a nivelului productivității muncii planificate, prin îmbunătățirea organizării muncii și a producției, folosirea mai judicioasă a capacităților de producție și a forței de muncă, continua îmbunătățire a proceselor tehnologice.— Reducerea prețului de cost al produselor cu 1 leu față de nivelul cheltuielilor planificate la 1 000 lei producție-marfă. prin reducerea consumului de materii prime, materiale, combustibili și energie, reducerea cheltuielilor neproductive, continua reducere a stocurilor.— Realizarea unui volum dc beneficii peste plan în valoare de 800 mii Iei. prin utilizarea mai eficientă a mijloacelor materiale și obținerea unei producții suplimentare.— Vom acorda o atenție deosebită organizării și activizării controlului tehnic de calitate, care să ducă la evitarea în întregime a refuzurilor din partea beneficiarilor.— Creșterea cu 6 la sută față de anul trecut a indicelui de utilizare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor, care se va realiza îndeosebi prin extinderea schimbului II in unitățile productive.în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse. Vom intensifica munca cult.ural-educativă de masă, al cărei conținut va fi îmbogățit cu obiectivele stabilite de Congresul al Xl-lea al partidului și realizarea unei legături mai strinse între munca educativă și sarcinile de producție, dezvoltarea unei puternice opinii de masă împotriva oricărei manifestări negative. în scopul dezvoltării continue a conștiinței socialiste a maselor de cooperatori.Pornind de la caracterul realist al documentelor Congresului al Xl-lea. de la convingerea că gindirea și voința partidului sînt faptele de azi și de mîine ale poporului, ne angajăm să nu precupețim nici un efort pentru realizarea planului și a angajamentelor asumate pe anul 1975.
In numele Consiliului U.J.C.M. Maramureș 
Președinte,
Ioan BAROUTI

întreprinderea 
„Aiitomecanica'-Medias

Către toate întreprinderile 
din industria de autovehicule, 

tractoare și mașini agricolePentru a contribui din plin la transpunerea in fapte a Programului elaborat de Congresul al Xl-lea al Partidului Comunist Român, animați de dorința fierbinte de a se alătura Ia efortul comun de înfăptuire a societății socialiste multilateral dezvoltate, muncitorii, inginerii și tehnicienii întreprinderii „Automecanica" din Mediaș. în frunte cu comuniștii, adresează tuturor colectivelor din întreprinderile industriei de autovehicule, tractoare și mașini agricole chemarea la întrecere pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1975, cu următoarele obiective :1. Vom realiza o producție industrială peste plan de 10 milioane Iei,— Prin devansarea atingerii parametrilor proiectați la capacitățile programate a se pune în funcțiune pînă la sfîrșitul actualului cincinal se vor realiza suplimentar un număr de 5 000 unități convenționale autocarosate peste nivelul proiectat.— Angrenați în vasta acțiune patriotică de realizare a cincinalului Înainte de termen, vom îndeplini prevederile inițiale ale cincinalului în 4 ani și 3 luni, dind peste plan pînă la sfîrșitul anului o producție industrială în valoare de circa 1,4 miliarde lei.2. Vom asimila în fabricație noi mijloace de transport de mare capacitate, cum sînt :— autotrenuri frigorifice de 50 mc volum util ;— autotrenuri pentru transportat lichide petroliere de 25 000 1 ;— autotrenuri pentru lichide alimentare de, 18 000—20 000 1 ;— autocisterne din poliesteri armați cu fibre de sticlă de 10 000—20 000 1.
3. în acest an, 95 Ia sută din producție îl vor reprezenta produsele noi și modernizate.— îmbunătățirea organizării proceselor de producție prin extinderea fabricației subansamblelor și a montajului în flux pe linii de fabricație, simultan cu mecanizarea transportului interopera- țional și introducerea containerizării și paletizării. care vor contribui la creșterea productivității muncii cu 7 000 lei pe angajat, față de sarcina planificată. ’— Vom folosi la maximum capacitățile existente, indicele de folosire a utilajelor va ajunge la 89 la sută, reducînd stagnările și întreruperile în producție.— Prin autoutilare vom realiza utilaje in valoare de 3 milioane Iei.4., Sarcinile de plan le vom realiza in condițiile unei eficiente economice sporite, materializate în :— Reducerea cu 80 de tone, față de sarcina planificată, a consumului de metal, prin reproiectare, modernizare și tehnologii îmbunătățite.— Reducerea consumului de combustibil cu 60 tone c.c.— Vom asigura reducerea cheltuielilor / 1 000 lei producție marfă cu 3 lei la total, din care la cheltuieli materiale de producție cu 4 lei.— Vom depăși beneficiul planificat cu 4 milioane Iei.5. Preocupați mereu de îmbunătățirea condițiilor de muncă ale angajaților, vom da in folosință grupul social de la secția prelucrări mecanice și turnătorie, vom asigura suplimentar circa 100 locuri în căminul de nefamiliști, vom amenaja și reutila dispensarul medical.în vederea mobilizării intense a tuturor resurselor umane și materiale din întreprinderea noastră pentru îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate, pentru ridicarea continuă a conștiinței socialiste, comitetul de partid, comitetul sindicatului și al U.T.C. și comitetul oamenilor muncii vor intenslflca; .activitatea ..politj'c^ț-'idjȘpjogică de educare , socialistă a tuturor lucrătiriloil, pen.tf4ij,’cunbașjej.ea profundă a politicii inter->■ ne și externe a partidului, pentru-promovarea principiilor eticii și echității socialiste, pentru cultivarea atitudinii înaintate față de 

t muncă și avutul obștesc.Ne exprimăm deplina convingere că toate colectivele de oameni ai muncii din întreprinderile industriei de autovehicule, tractoare și mașini agricole vor răspunde cu entuziasm la această chemare și vor depune toate eforturile, demonstrînd prin fapte atașamentul față de politica științifică, realistă a partidului, fată de conducerea de partid și de stat. în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, hotărîrea neclintită de a contribui la înflorirea scumpei noastre patrii. Republica Socialistă România.
Secretarul comitetului 
de partid,
CLIGOR Medeșnn
Președintele comitetului 
sindicatului,
Dumitru RACHITAN

Președintele comitetului 
oamenilor muncii.
Anton PELEANU
Secretarul comitetului
U T.C.,
Constantin SCHNEIDER

Oficiul județean de turism liras
Către toate întreprinderile 

și oficiile județene de turismColectivul de lucrători al Oficiului județean* de turism Timiș, hotărît să ridice nivelul calitativ al activității turistice, să obțină în anul 1975 rezultate superioare, să-și pună întreaga capacitate de muncă și pricepere în slujba infăptuirii obiectivelor Congresului al Xl-lea al P.C.R., a Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism, cheamă Ia întrecere socialistă toate întrenrinderile și oficiile județene de turism pentru depășirea sarcinilor de plan pe anul 1975, pe baza următoarelor obiective :1. Depășirea planului de încasări valutare cu 7,5 Ia sută prin :— lansarea a cel. puțin 8 noi acțiuni turistice ;— punerea în valoare a unor trasee, zone și obiective din județul Timiș și din alte județe.2. Extinderea cu 10 a numărului de servicii prestate turiștilor Străini.3. Depășirea planului de încasări din prestații hoteliere și alte activități cu 2 Ia sută prin :— creșterea gradului de ocupare a capacității de cazare cu 1.5 la sută ;— dezvoltarea și diversificarea activității de agrement prin noi forme.4. Depășirea planului la activitatea de turism intern cu 2 milioane Iei prin :— valorificarea integrală a locurilor de odihnă și tratament din stațiunile balneoclimaterice ;— lansarea în circuitul turistic a cinci noi itinerare :— înființarea a 2 noi birouri de turism la Deta și Făget ;— soorirea cu 25 Ia sută a numărului de colaboratori externi din întreprinderi, instituții și organizații obștești, pentru promovarea și valorificarea acțiunilor turistice in rindu- rile tuturor categoriilor- de cetățeni.
5. Depășirea planului de desfacere a mărfurilor cu amănuntul, cu 3,6 milioane lei și creșterea ponderii producției proprii cu 2,5 milioane lei prin :— diversificarea preparatelor de bucătărie și cofetărie, prin introducerea a 30 noi sortimente, îndeosebi cu specific local ;— organizarea a 10 expoziții de artă culinară cu vînzare ;— înființarea a 3 secții tip „Gospodina" ;— extinderea servirii mesei de prinz în sistemul pensiune la încă 2 restaurante.6. Ridicarea pe o treaptă superioară a nivelului de servire și îmbunătățirea calității serviciilor oferite turiștilor prin :— ridicarea nivelului de servire a turiștilor, imprimarea unei atitudini corecte și demne a personalului'din unități. organizarea de acțiuni politice și cultural-educative pentru creșterea conștiinței socialiste, promovarea neabătută a normelor eticii și echității socialiste ;— folosirea rațională a tortei de muncă din unități, întărirea ordinii și disciplinei, eliminarea absențelor nemotivate ;— organizarea periodică a verificării. cunoștințelor profesionale a lucrătorilor și informarea lor asupra' noutăților apărute pe plan intern și extern în domeniul activității turistice ;— calificarea la locul de muncă a unui număr de 100 lucrători, din care 35 bucătari, precum și realizarea în întregime a programului de perfecționare a pregătirii profesionale a tuturor lucrătorilor, prevăzut pentru perioada 1971—1975 ;

— organizarea unui curs de pregătire a 150 de ghizi pentru turismul intern și internațional ;— organizarea de 5 concursuri profesionale și schimburi de experiență între personalul din unitățile proprii ;— organizarea în unitățile de alimentație publică și hoteliere a 5 brigăzi de bună servire și introducerea in 3 unități a metodei autocontrolului individual și colectiv.7. Realizarea cu cel puțin 10 zile înainte de termen a obiectivelor prevăzute în planul de investiții pe anul 1975.8. Obținerea de economii la cheltuielile dc circulație și prestații planificate în sumă de 500 mii lei, prin :— realizarea unui regim sever de economii, reducerea cheltuielilor administrativ-gospodărești, a consumului de combustibil, energie ș.a.— prevenirea și eliminarea pagubelor din avutul obștesc, prin creșterea răspunderii personale a lucrătorilor și întărirea controlului preventiv și a controlului gestionar.9. Depășirea planului de beneficii cu 5 la sută.10. îmbunătățirea coeficientului de utilizare a parcului auto cu 
2 la sută, prin folosirea mai intensivă a acestuia.11. îmbunătățirea condițiilor de muncă și sociale ale lucrătorilor, prin mai buna organizare a muncii îndeosebi în spațiile de producție și depozitare, crearea condițiilor pentru respectarea normelor 'de protecția muncii, in vederea desfășurării activității in deplină securitate, prevenirea accidentelor și imbolnăvirilor.

Secretarul comitetului 
de partid,
Șîelan MICLEA

Președintele comitetului 
sindicatului,
Gheorghe COȘARU

Președintele comitetului 
oamenilor muncii,
Oleg LECA
Secretarul comitetului 
U.T.C.,
Alexandru GHEfA

tactni sihric județean 
Neamț

Către toate 
inspectoratele silvice județeneSilvicultorii din județul Neamț, însuflețiți de mărețele sarcini trasate sectorului silvic prin Directivele celui de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român, animați de dorința fierbinte de a traduce în viață prețioasele indicații date de către tovarășul Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea pe țară cu cadrele de conducere din silvicultură, adresează unităților silvice chemarea la întrecere pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1975, cu următoarele obiective :1. Depășirea planului de împăduriri pe 1975 cu cel puțin 

5 Ia sută și .îmbunătățirea indicilor calitativi ai lucrărilor de împăduriri, prin aplicarea următoarelor măsuri :— realizarea în campania de primăvară a cel puțin 93 la sută din planul anual de împăduriri ;— extinderea în cultură a speciilor de rășinoase și in special a molidului la peste 85 la sută din suprafața împădurită ;— depășirea planului de creare a culturilor speciale destinate producerii lemnului pentru celuloză cu' cel puțin 8 la sută ;— depășirea planului de plantare a ploptilui în aliniamente cu cel puțin 20 la sută ;— obținerea unui indice sporit de calitate la lucrările deîmpăduriri, cu o creștere de cel puțin 3 la sută față de .aftul. 1974 ; . .—* împădurirea unei suprafețe de peste,-200 ha prin munca patriotică a personalului silvic, tineretului, muncitorilor forestieri, precum și' a țărănimii ;— utilizarea rațională a suprafețelor productive din fondul forestier prin împădurirea integrală a terenurilor de sub liniile de înaltă tensiune și de pe taluzele drumurilor forestiere ;— sprijinirea comitetelor executive ale consiliilor populare comunale, pentru executarea de lucrări de împădurire de bună calitate, prin asigurarea documentațiilor, asistenței tehnice și a materialului săditor.2. îmbunătățirea activității privind mecanizarea lucrărilor silvice prin :— extinderea repicării mecanizate a puietilor de molid Ce se obțin din solarii, prin depășirea planului tehnic cu cel puțin 2 la sută ;— depășirea cu cel puțin 3 la sută a indicatorilor din planul tehnic privind : pregătirea solului, întreținerea culturilor, precum și scosul puieților din pepiniere.
3. îmbunătățirea activității de gospodărire a fondului forestier prin :— aplicarea corespunzătoare a regulilor de tăieri, a prevederilor din amenajamente, precum și întărirea pazei și buna organizare a lucrărilor de combatere a dăunătorilor ;. — depășirea cu cel puțin 5 la sută a planului de degajări, cu 10 la sută a planului de curățiri, cu 2 la sută a planului de rărituri și cu 10 la sută a planului de elagaj artificial ;— asigurarea realizării unei stări fitosanitare bune a fondului forestier, valorificarea integrală a doboriturilor de vint, precum și a celorlalte produse accidentale.4. îmbunătățirea activității de gospodărire a fondurilor de vî- nătoare și pescuit prin :— intensificarea acțiunii de ocrotire a faunei cinegetice, prin asigurarea condițiilor optime de creștere a efectivului de vînat ;— depășirea cu 10 la sută a lucrărilor de amenajări piscicole și cu 5 la sută a planului de deversare a puietilor ;— depășirea tuturor indicatorilor de plan pe linie de vînă- toare, cu cel puțin 10 la sută.
5. Valorificarea integrală și eficientă a produselor accesorii prin : — extinderea cu cel puțin 15 Ia sută, față de anul 1974, a suprafețelor cultivate cu răchită ;— sporirea cu 10 la sută față de realizările anului trecut a producției de răchită la hectar, prin irigarea și fertilizarea a peste 50 la sută din suprafața răchităriilor in producție ;— depășirea planului cu 5 la sută prin recoltarea integrală* a fructelor de pădure, precum și depășirea sarcinii de valorificare a acestora în stare proaspăt^, cu cel puțin 20 la sută.6. îmbunătățirea activității de pregătire și perfecționare a cadrelor prin :— continuarea acțiunii de perfecționare a cadrelor, astfel ca in acest an tot personalul silvic să fie reciclat ;— pregătirea condițiilor pentru buna desfășurare a concursului „Cel mai bun pădurar" cu participarea tuturor pădurarilor silvici.7. Intensificarea activității de cercetare și aplicare a inițiativelor și metodelor avansate în muncă prin :— aplicarea în mod experimental de noi scheme și cu un număr variat de puieți pe specii la hectar in lucrările de împăduriri, în scopul reducerii prețului de cost și ridicării eficienței economice a acestor lucrări ;— antrenarea a peste 40 la sută din personalul silvic de teren la activitatea de cercetare în producție.8. Depășirea planului cu 5 la sută la producția silvică, cu 5 la sută Ia producția marfă vîndută și încasată, cu 5 la sută la export și cu 3 la sulă la beneficii.9. Realizarea planului de investiții pe acest an pînă la data de 30 noiembrie 1975.întregul colectiv de angajați din cadrul Inspectoratului silvic județean Neamț va depune eforturi sporite pentru realizarea și depășirea angajamentelor asumate, contribuind astfel Ia dezvoltarea susținută a silviculturii, la înfăptuirea neabătută a mărețului Program elaborat de cel de-al Xl-lea Congres al Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea patriei noastre spre comunism.

Secretarul organizației Președintele comitetului
de partid oamenilor muncii.
Ion CORBU lng. Eugen CAV1C

Președintele comitetului 
sindicatului, 
lng. Gh. ÎL IE SE
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O EXPERIENȚĂ CONCRETĂ EVIDENȚIAZĂ REALISMUL Șl AVANTAJELE ORIENTĂRII

Ș

Documentele programatice ale celui de-al XI-lea Congres al partidului, referindu-se la participarea efectivă a profesorilor și a elevilor la activitatea necesitatea devină, în unitate de acestor prevederi toți la eforturi constante pentru asigurarea locurilor de bază unde elevii să-și poată însuși deprinderile fundamentale ale celor mai diverse meserii și profesiuni. Ca urmare a unor asemenea eforturi, școlile din județul Argeș, la care mă refer în cele ce urmează, dispun în prezent de 455 ateliere-școală și de 75 ha teren arabil, organizat în 210 loturi școlare experimentale, unde cei aproape 57 000 elevi își însușesc cunoștințele teoretice și practice ale acelor meserii de care are nevoie economia județului. Organizarea și dotarea lor s-au făcut cu sprijinul unităților e- conomice și al fondurilor bugetare alocate de stat. în acest sens, cu sprijinul comitetului județean de partid, a fost introdus sistemul patronării școlilor din sistemul învăță- mîntului de cultură generală de către marile întreprinderi industriale ale județului și de unități agricole socialiste. Propunerile de patronare au fost discutate cu reprezentanții fiecărei unități și conducerile școlilor. Cu acest prilej s-au stabilit obligațiile unităților patronatoare față de școli și ale acestora față de unitățile economice respective.Răspunderea cu care a fost organizată patronarea, preocuparea manifestată pentru asigurarea forței de muncă calificate din partea unor întreprinderi — I.P.M.P.B.. întreprinderea de autoturisme. întreprinderea „Textila", fabrica „Electro“-Curtea de Argeș etc. — s-au soldat cu bune rezultate. Așa, de pildă, cu sprijinul fabricii „Electro“-Curtea de Argeș, liceul „Vlaicu Vodă" a reușit să doteze un atelier cu utilaje și mașini de genul celor cu care este dotată fabrica însăși. în acest atelier lac practica elevii anului I, după care și-o continuă în întreprindere, ajungînd ca elevii din anii II și III să lucreze efectiv în întreprindere și să se încadreze cu ușurință în ritmul de lucru și în tehnologia fabricației. înainte de susținerea examenului de bacalaureat, elevii acestui liceu se prezintă în fața unei comisii pentru susținerea atestatului de muncitor calificat. La fel au procedat și liceele „Dinicu Golescu" și nr. 2 din Cimpu- lung-Muscel. O experiență interesantă oferă liceul nr. 2 „Zinca Golescu" din Pitești, care cu ajutorul fabricii de stofe „Argeșeana" și-a dotat un atelier, pentru a prelua anumite lucrări ale, intreprind'eriT,. â'Țutîiid-o'îh realizarea pianului său de producție. O bună parte din școlile generale (Mălureni-Bădiceni, Boteni, școlile generale nr. 3, 4, 5 din municipiul Pitești, Călinești-Vrănești și altele) au reușit prin eforturi proprii și cu sprijinul unor unități economice (I.A.P.. C.P.L., „Textila". I.M.M. Cîm- pulung) să aibă ateliere bine dotate, care să le permită încheierea de contracte cu unități sau instituții din județ. Astfel, la școlile Mălureni-Bădiceni, nr. 3. 5 Pitești. Inspectoratul

productivă. subliniază ca fiecare scoală să același timp, și o producție. înfăptuirea ne obligă pe noi

școlar a confecționat în anul școlar trecut 320 garnituri pentru grădinițe și diverse jocuri distractive sau de creație pentru dotarea unităților preșcolare nou înființate sau cu dotare necorespunzătoare. Liceele de specialitate și școlile profesionale au confecționat bănci școlare, bancuri-lăcă- tușerie, menghine de banc, mese laborator, pe care inspectoratul școlar le-a repartizat cu precădere școlilor generale care funcționează în acest an cu clase afiliate ale primei trepte a liceului. La sate, multe școli au luat în acord global diferite suprafețe pe care le-au cultivat cu cereale. legume sau plante tehnice. Valorificarea produselor agricole a adus venituri școlilor în sumă de 228 325 lei, ce vor fi folosiți la îmbunătățirea bazei materiale a școlilor.Cu toate acestea, considerăm că asemenea rezultate nu sînt suficiente pentru a asigura absolvenților o astfel de pregătire incit aceștia să poată exercita o muncă social-utilă, care să le permită angajarea directă in producție. Sîntem de părere că, pe lingă deprinderea elementelor fundamentale ale unei anumite activități de producție, elevii trebuie să-și însușească încă din școală anumite cunoștințe și deprinderi comportamentale (disciplină de producție, responsabilitatea individuală și colectivă față de activitatea personală și a colectivității din care face parte, spiritul de echipă, întrajutorare etc.), fără de care nu poate fi conceput un muncitor modern. In acest scop am introdus în școlile generale și în liceele de luri planuri concrete în anul școlar curent, nurilor va fi mult20 000 000 lei față de numai 6 000 000 lei în anul școlar 1973—1974. Anali-
diferite profi- 
de producție, valoarea pla- sporită, circa

(Urmare din pag. I)

zînd situația existentă In fiecare școală, s-au stabilit indicatorii fundamentali ai planurilor de producție care urmează să fie discutați cu fiecare colectiv (profesori și elevi) în parte, după modelul adunărilor de dezbatere a cifrelor de plan organizate in unitățile economice ; fiecărui colectiv de elevi (clasă, echipă) i se vor repartiza sarcinile de plap concrete pe care le va avea de realizat ; periodic se vor organiza analize ale îndeplinirii sarcinilor de plan repartizate și se vor stabili măsuri teh- nico-organizatorice corespunzătoare.Introducerea planului anual de producție pentru fiecare unitate școlară vizează, dincolo de unor valori materiale și folosite pentru autodotare, se elemente formative și capabile, dezvoltate treptat, să prefigureze personalitatea complexă a muncitorului de care are nevoie economia noastră. în același timp, la clasele mai mari se poate realiza o corelare mai bună, organică a noțiunilor de economie politică si de socialism științific (planificare, productivitate, culante, cii etc.) tatea și lor. De bilitatea să vadă pe viu că. în condițiile tehnicii moderne, muncitorul are nevoie de cunoștințe aprofundate de matematică, fizică, chimie, biologie etc., fără de care noile utilaje și tehnologii nu pot fi stăpînite corespunzător — ceea ce, desigur, va constitui un stimulent suplimentar pentru studiu.

obținerea financiare numeroa- ecHicative

ZILELE VARȘOVIEI LA BUCUREȘTI

Casa de cultura din orașul Vaslui

mijloace fixe, mijloace cir- produs social total, benefi- in strinsă referire cu activi- experiența de viață a elevl- asemenea. ei vor avea posi-

Prof. Stan F1OREA 
inspector general 
al Inspectoratului școlar 
județean Argeș

pe plan mondial. Comedia e o vocație a scrisului românesc, o chemare a poporului nostru — singurul, poate, care, trăind în condiții atît de grele ca acelea de odinioară, din trecut. a creat expresia „a face haz de necaz". Nevoia de comedie nu provine — cum se crede uneori, la prima impresie, din nevoia de destindere, din oboseală — ci dintr-o- trăsătură esențială a firii. Comedia este cu atît mai mult un filon ce trebuie cultivat cu cit reprezintă o admirabilă cale de îndreptare a firii. Aș milita de aceea ca teatrele — foarte exigente, să : acționeze cu dragoste', să ducă o mare bătălie cînd descoperă un talent, o vocație dramatică autentică în această direcție, trecînd peste imperfecțiunile debutului. în ceea ce privește Teatrul Național din București — avem o experiență fericită în materie comedie : colaborarea Corneliu Marcu și terea" uneia din cele mai bune piese despre sat pe

cerințele spirituale ale maselor populare, „purtătoare ale celor mai înaintate aspirații de progres ale u- manitâtii" — cum sînt definite in Programul partidului.Cred că nu greșesc spu- nînd că societatea noastră e însoțită permanent de poezie. Frumosul face parte din armele noastre. Am convingerea că omul care întîlnește o creație „frumoasă" muncește mai bine, creează la rîndu-i. Deși raportul la care mă refer nu e, desigur, direct, ci mediat, teatrpl are — ._r,- —_ -------  - ..prin natura conflictelor și ca de obicei — să vegheze, eroilor săi — șansa eficien-' " “ J **’tei maxime și relativ imediate.Mă îngrijorează, mărturisesc. tocmai din această perspectivă. insuficienta varietate a genurilor abordate de teatrul nostru. Mă întreb : ce se întîmplă cu comedia ? Căci, după mine, aici avem o mare tradiție, aici este un domeniu în care creația noastră poate avea un aport mai bogat
de cu„naș-

\

10,00 Film serial pentru copil i 
Năzdrăvanul Dennis.

10.25 BucureVtiul necunoscut. Frun- 
ze-n piatră, vreji în lemn (II).

10,40 Rapsodul ăstei țări mă știu. 
Dumitru Enaru și Ion Pru- 
noiu cîntâ, în vers șl melo
die, viața nouă a satelor ro
mânești.

10,50 Legile țării, legile noastre. 
Legea consiliilor populare. 
Teleclnemateca.
Preferințele dv. ” muzicale 
sînt șl preferințele noastre. 
Universitatea TV.
Telex.
„Țle, patrie, îți închin cînte- 
cele mele".
Expediție de vinătoare.
Divertisment muzical cu for
mația „Capricio", condusă de 
Lucian Rogulskl.

15.25 Caleidoscop cultural-artistic 
— emisiune de informare șl

11,00
12,45

14,50
15,10

care le-am citit în ultima vreme — „Dealul sînge- lui". In acest sens, menționez că sala noastră a III-a va deveni o statie-pilot pentru dramaturgia nouă.
— Setea „de conți

nut", interesul pentru 
problematica socială și

cit pe calea emoției. Dacă un spectacol nu reușește să schimbe ceva în modul de a gindi si acționa. în mentalitatea publicului, atunci tinta n-a fost atinsă, autorul si realizatorii au „bătut alături". Spun asta chiar în cazul mult discu-

actualltate literară, teatrală, 
muzicală, plastică și cinema
tografică.

15,45 Ciclu! „Cintare omului". „Un 
drum de glorii ne-am des
chis" — emisiune de versuri.

16,00 Virstele peliculei — magazin 
de cultură cinematografică.

16.40 Rugbi : Irlanda — Anglia 
(turneul celor cinci națiuni). 
Transmisiune directă de Ia 
Dublin.

18,15 Club „T“ — emisiune cultu- 
ral-educatlvă. „Amfiteatrul 
artelor".

19,00 Lumea copiilor a Motanul 
prințesei mofturoase (II). 
Scenetă de Melania Ghica 
a 1001 de seri.

19,30 Telejurnal a Curier electoral.
20,00 Teleenclclopedla a Pictura șl 

tainele ei : Arta gotică (II) 
a Breviar : Nașterea unei 
insule (II) a Primele filme 
a Salvarea animalelor.

20.50 Film serial : Misiune impo
sibilă.

21.40 Telejurnai.
21.50 Săptămîna sportivă.
22,00 întîlnirea de la ora 10... —

magazin muzical-distractiv.
23,00 închiderea programului.

„Generații — tendm- “ — expoziția de pictură contemporană varșoviană deschisă la Galeriile de artă ale municipiului București — prezintă lucrări reprezentative pentru pictura contemporană poloneză. Selecția a constituit, desigur, o etapă extrem de dificilă in realizarea expoziției, întrucit — așa cum menționează catalogul ce însoțește manifestarea — în Republica Populară Polonă creează actualmente circa 900 de pictori, iar anual* sînt organizate aproximativ 200 de expoziții.Dată fiind marea varietate de aspecte pe care o înregistrează, în ansamblul ei,, pictura poloneză, organizatorii s-au oprit asupra unui gen cu serioase tradiții în plastica poloneză : pictura de șevalet. Iar multitudinea de stiluri și de modalități de expresie — rezultat al liberei dezvoltări a fiecărui artist — sînt supuse în mod implicit aceleiași finalități : înnobilarea omului.S-ar putea mai ales vorbi de un efort colectiv. deși foarte diversificat, pentru relevarea unui generos u- manism contemporan, a căutării căilor celor mai directe, mai expresive și emoționante pentru a comunica omului mesajul artistic.Lucrările unor cu- noscuți pictori aparți- nînd epocii colorismu-

lui polonez stau mărturie puterii de a transmite o viziune complexă prin intensitatea sentimentului cu care artiștii au consemnat realitățile înconjurătoare. Intr-o lucrare ca „Piața orașului nou din Varșovia". semnată de Yan Betley, vibrația emoțională este provocată în primul rind de noua realitate a Poloniei contemporane pe care artistul o propune contemplației noastre. în- scriindu-se pe aceeași linie narativă — Artur Nacht Samborsky („Natura statică") sau, apelînd la valorile de sugestie ale simbolului — Michal Bylina („Poveste străveche") se arată a fi creatori siguri pe mijloacele lor de expresie, echilibrate și sobre.La polul opus acestor evocări cu caracter liric se situează lucrarea' unui alt maestru al artei poloneze, Henryk Stazewski („Relief alb").Plecînd de la elemente ale vizualității directe, pictorii polonezi le folosesc pentru a exprima sentimente, aprecieri pe care le-au inspirat lumea și existența. Multe dintre picturile acestei expoziții sînt mărturia acestei intense și polivalente receptivități materializate in reacții acute de o fastuoasă intensitate cromatică. Astfel, imaginile „Ținutului necunoscut", de Jerzy Tchorzewsky, lucră-

rile lui Andrzej Stru- millo sau Lech Okoldw creează o atmosferă de puternică tensiune emoțională, culoarea oferind în aceste cazuri garanția unei largi expresivități, a posibilităților de comunicare concentrată și de analiză aspră a unei problematici u- mane.Ryszard Winiarski, cu mijloacele op-artu- • lui, sau Julian Raczko aduc paralel imagini în care ritmul linear preponderent demonstrează o experiență vizuală întemeiată pe o bună cunoaștere a unora dintre curentele artistice mondiale.Am amintit doar cîteva din lucrările expoziției. Tendințele pe care ele le reprezintă — reflex direct al apartenenței la o generație sau alta — realizează o. cuprindere largă a picturii varșoviene contemporane. Căci fiecare lucrare a expoziției contribuie la multiplicarea planurilor de referință, ajutînd la înscrierea picturii poloneze în contextul picturii europene contemporane.In ansamblul său, expoziția deschisă in Capitală contribuie nu numai la o mai bună cunoaștere a creației spirituale din țara prietenă, dar este și un îndemn la dezvoltarea, în continuare, a unui util schimb de valori artistice.
Marina PREUTU

mai exigente in discuțiile cu autorii. Ele pretind cu mai multă fermitate o tematică superioară, elevată, acele piese care să răspundă programului ideologic pe care și l-au asumat. Se poate vorbi insă, pe de altă parte, de faptul că în

cunoaște o „deschidere" neobișnuită. S-au înmulțit căile de legătură cu cui: actorii sînt din ce mai solicitați să gă în fabrici, uzine, ne culturale, să la ore de dirigentie. Oamenii de teatru desfășoară o mai bogată activitate publicistică. Programele de sală — adevărate reviste. întrețin un climat de discuții si de informare. Deplasările, turneele sînt din ce în ce .mai humeroase — deși cererile sînt mult mai mari. Nu există mare aniversare. mare moment politic și larg, o bogată informație la domeniul aprofundării ideii cultural la care teatrele să zi. Dar- mai ales imperatl-'".de''“^)5ectacol cu caracter . nu. prezente.• sa nuda i vul-ca el să, trăiască intens *’ mohibzezeîn actualitate. Căci numai filtrînd prin întreaga sa personalitate evenimentele contemporane, artistul le poate transfigura și comunica.
— Cum acționează 

teatrele românești 
pentru a-și înfăptui 
cu succes misiunea e- 
ducativă ? Ce între
prinde în acest sens 
prima scenă a țării ?— Teatrele au devenit

intensitatea si autenticitatea unei coliziuni fizice.De aici decurge că sarcinile artistului contemporan sînt mult mai complexe decît în epocile precedente. Este, astfel, evidentă necesitatea ca el să aibă un orizont cultural
publi- ce in mear- cămi- participe

Mesajul generos adresat artei scenice
politică sporesc și 

moc exigențele formulate 
fată de arta dramatur
gului, actorilbr. regi
zorului, față de virtu
țile lor expresive. In 
ce privințe ?— Acesta este într-ade- văr un alt aspect — încă insuficient satisfăcut după opinia mea. De pildă, de multe ori cînd vorbim de o tematică mare, importantă. pierdem din vedere un element fundamental : acela că operele respective nu pot ajunge la spectator de-

tatului teatru de dezbate- ,re. de idei. Dezbaterea trebuie să fie pasionantă, an- gajantă, așa incit să. determine participarea întregii ființe a artistului si a spectatorului. Nici chiar cel mai banal dialog cu, a- cest teatru nu poate fi înțeles ca un „schimb de păreri". ci ca o ciocnire, ca o confruntare plină de tensiune. As spune, că orice coliziune în teatru trebuie jeze ființa în celgrad, să aibă. într-un fel.
de pildă, a ideilor să anga- mai înalt

■de'.'cSbectacol cu c________ .politic, al îmbogățirii, "di-! versificării stilistice — în- tîlnim mai mult intenții timide. neduse pînă la capăt. In București. îndeosebi, mi se pare nefirească lipsa de profil distinct, o anume omogenizare către care se tinde. îmi face plăcere să cîtorva deosebit vantaiulcu pronunțat caracter social. întreprinse de teatre.
insist însă asupra aspecte pozitive, de importante. E- acțiunilor artistice

!■> mobilizeze forte^importante. Așa. de pildă, asemenea r multor altor ooleotive, o- magiem personalitatea lui Mihai Eminescu printr-un spectacol — „Virstele revoltei". Vom fi prezent! în primăvara comemorarea personalității lui Mihai Viteazul. Ne preocupă de pe acum aniversarea împlinirii unui secol de la dobîndirea Independenței.— In această ordine

viitoare. la

de idei, o ultimă între
bare. Cum sprijină 
teatrul pe care-l con
duceți evenimentul a- 
legerilor din luna mar
tie ?— Pregătim cîteva manifestări menite să omagieze cum se cuvine acest eveniment de o deosebită însemnătate in viața social-po- litică a țării. Astfel, odată cu premiera piesei „Dealul sîn- gelui" a cărei temă e legată direct de alegeri, punem la punct montările cu „Romeo și Julieta la Mi- zil" de G. Ranetti si „Millo director", precum șl un recital'de poezie patriot?-,"". Că. Actorii rioșjri vor partț-'”' cipa Tă Jrtril multe mont&jă literâr-muzicale. Colectivă-'*~ le care joacă în aeeste spectacole se vor constitui în echipe mobile care vor merge la case de cultură, cluburi, cămine culturale, unde se înființează Case ale alegătorului. Sperăm ca participarea noastră să îmbogățească programul întîl- nirilor candidatilor cu alegătorii. să diversifice, cu mijloacele artei. paleta agitației politice.

Însemnări m călător^ din ijian^

„ £o mul fermecat " de la poalele EHppsului
Apariție singuratică, insolită în peisajul Teheranului, siluetă detașată orgolios de restul desenului urbanistic, Șahyad-ul este adesea comparat cu Arcul de Triumf din capitala Franței. Asemănarea se reduce la faptul că ambele monumente sînt plasate în vaste piețe circulare, din care se desprind stelar razele unor largi bulevarde invadate de un trafic intens. Dar comparația se oprește aci. Șahyad-ul avînd personalitatea sa distinctă.Teheranul, mai ales in această zonă, este o așezare de clădiri mai scunde, dominată de falanga de o rară măreție a munților Elbrus, ale qăror piscuri, atingînd 6 000 metri, aduc în această parte a lumii imaginea zăpezilor veșnice. Dintre toate construcțiile orașului, copleșite parcă de forța vecinătății geologice, una singură s-a răzvrătit inălțîn- du-se semeț, pisc de marmură albă, nu mai puțin strălucitor decît zăpezile munților din depărtare, și și-a făcut din măreția Elbrusului un fundal panoramic al propriei sale măreții : Șahyad-ul.Ochiul alunecă nehotărît peste construcția impunătoare și suplă a unui Arc de Triumf stilizat modern, jbc elegant de curbe, o asemuiește cu o pajură albă, poposită vertical și sprijinită in două imense aripi involte ce ating pămintul într-o mișcare de evantai larg desfăcut. Pentru a celebra monumental cele 25 de secole de la întemeierea imperiului persan al lui Cirus cel Mare (1971), proiectanții și- constructorii au „răsfoit" imensa carte în piatră a arhitecturii acestui lung răstimp, de la trufașele coloane ale Persepolisului la rafinatele cupole ale moscheilor, in căutarea sintezei dintre tradiție și inovație. Și au găsit mai mult decit un simplu „compromis". Au găsit o formă nouă în spațiu.La monumentul din mijlocul pieței, înconjurat de parcuri, oglinzi și jocuri de ape, se ajunge prin pasaje subterane, singurele breșe posibile în torentul circulației. Sala de la intrare ocupă întregul parter al monumentului. Pereți de marmură neagră, semiobscuritate, atmosferă silențioasă, gravă, de muzeu. Citeva vitrine plantate la distanțe apreciabile răspîndesc lumini tainice, ca niște lămpi de veghe. Veghează milenii de istorie ! Fi

gurine de bronz și lut smulse din mitologia mezilor și perșilor ; piatra de fundație a misteriosului Per- sepolis, adevărată piatră de temelie a imperiului ; un prim manuscris, capodoperă bibliofilă al Coranului ; alte cîteva obiecte de artă — care ar face gloria oricărui muzeu din lume — sugerează selectiv epocile dominate de dinastiile seleucizilor, sa- sanizilor. sefevizilor. Etalarea parcimonioasă a exponatelor le ridică pe fișcare la rang de simbol.

colul este oferit de o călătorie audiovizuală printr-un labirint de săli și culoare, flancate de imense diapozitive luminate, de ecrane pe care se proiectează simultan un mare număr de filme. Din cauza întunericului, realizezi doar într-un tirziu că te afli pe o pasarelă mobilă care te poartă asemeni unui covor fermecat. Ca și tine, toți ceilalți vizitatori se lasă conduși lin prin lumea de sunete și imagini.Cu frecvența unor semnale lumi

Șahyad-ul — o incursiune milenară

De aici, vizita continuă pe verticală : trei ascensoare schimbate succesiv ne poartă in corpul ciudat * al Șahyad-ului, care se ourbează și se îngustează odată cu urcușul. Uitimul ascensor, al treilea — ultima platformă. In vîrf, o terasă de ur.de poate fi cuprinsă, de la 43 metri inălțime, panorama Teheranului. Orașul se confundă cu galbenul- pămintiu al podișului. Zona de sud, aglomerată, cu uzinele și cartierele populare ; zona de nord, cu palatele, moscheile, monumentele și cochetele sale vile albe, abia întrezărite din îmbrățișarea grădinilor. Dar marele spectacol nu aici, sus, aveam să-l contemplăm, ci la cealaltă extremitate a monumentului, sub temeliile Șahyad-ului. Specta

noase, diapozitivele se aprind și se sting. în strălucirea ca de blitz fotografic apar și dispar imagini ca- leidoscopice ale lumii de 'azi, ale frămintatului nostru secol. Zgîrie- nori — un transplant de inimă — copii subnutriți — un reactor nuclear — oameni la muncă — laser — schi nautic — o bursă — doi adolescenți sărutindu-se — un bidon- vil — o ciupercă atomică — cuvîn- tul „pace" rostit de femei și bărbați in citeva limbi ale.pămintului. Apoi, după această prefață de semnificație universală, pătrundem in... Iran. Efigii de piatră. Animale fantastice sculptate pe vechi coloane și frontispicii. Deșert. Persia milenară. Persia legendelor. Lupta tragică pentru un fir de apă. Care

cu boi istoviți, mîini aspre, muncite, de bătrîni meșteșugari ; sub turbane, fețe bătute de arșiță. Persia fără legende... Imaginea Iranului de ieri, care astăzi se smulge din inerții imemorabile, ale unor străvechi vitregii istorice, care se scutură de vestigiile feudalismului, care intră din plin, în mod impetuos, în epoca modernă. Și mereu, însoțind imaginile, o melopee, aceeași melopee...Brusc, alte blitzuri ritmate nervos. Chipuri. Multe. Tinere, virile, optimiste. Secvențe cotidiene ale noului Iran, proiecte cutezătoare. Oameni, rosturi și așezări angajate pe traiectoria progresului. Punctul de plecare al acestei traiectorii se situează cu nu prea multă vreme în urmă, în 1963, odată cu programul în 12 puncte creat de șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Arya- mehr. Aprobat în cadrul unui referendum național, acest program de reforme iși propunea să conducă la profunde mutații în viața tării, pe calea civilizației moderne. Elocvent în laconismul său, el preconiza lichidarea marilor latifundii, naționalizarea pădurilor, și resurselor de apă. măsuri stimulatorii pentru dezvoltarea industriei, modalități noi și îndrăznețe de a combate înapoierea, bolile, vechile flageluri ale satului iranian, ample măsuri de reconstrucție în regiunile urbane și rurale, reorganizarea sistemului administrativ și de învăță- mînt.Imaginile care se succed aici, în Șahyad. reflectă sugestiv roadele aplicării acestui program. Muncă. Știință. Invățămînt. Sport. Ostași și studenți-sanitari. Ostași și stu- denți-proîesori. Fețe iluminate de surîs. Persia milenară azi. Azi și mai ales miine. Instalații automatizate. Baraje. Magistrale moderne. Rafinării. Țărani la alfabetizare. Fete fără tradiționalul voal („cea- dar“), în costum de sport. Tractoare, multe din ele de concepție românească, fabricate acum la Tabriz, brăzdează toridele cimpii persane. Iranul progresului...Intr-un tirziu, „covorul fermecat" te scoate la lumina zilei. Și multă vreme te încearcă sentimentul de a fi retrăit-— doar într-o oră sau două — 2 500 de ani de istorie, certitudinea renașterii unei măreții milenare.
Victor VANTU

...Apulia, regiune sudică a Peninsulei Italice, te întîmpină cu podgorii vestite și întinse plantații de măslini. Acest colț de lume însorit în toate anotimpurile favorizează dezvoltarea agriculturii. Cel puțin așa pare la prima vedere. Pare, pentru că aici numai dirzenia și priceperea omului fac pămintul — altfel pietros și asprit de soare — să rodească.Ceea ce te impresionează in'Vaceastă parte a Italiei,, mai puțin frecventată și mai puțin cunoscută de turiști, este tocmai spiritul gospodăresc și duritatea strădaniei oamenilor. Pămintul scăpat de sub pietre îl cultivă, iar pietrele scoase le utilizează la a- menajarea de drumuri sau chiar la împrejmuirea gospodăriilor. Apele le string cu zgircenie și fiecare palmă de pămînt voiesc a o face să rodească măcar cu un pom.Cu multă ingeniozitate sint îngrijite plantațiile de vie printr-un sistem de susținere in pergole, care permit o expunere maximă a plantei la soare. Sub aceste pergole, adevărate acoperișuri de viță ridicate la un stat de om deasupra pămin- tului, buruienile nu pot supraviețui. „Pergola" a- sigură în permanență umiditatea necesară solului, lucru extrem de important dacă se ține seama că in anumite perioade ale anului cantitatea de precipitații este extrem de redusă. In felul acesta, locuitorii Apuliei reușesc să obțină recolte de struguri de masă foarte mari, care ajung la 15 000—20 000 kg la hectar, și' struguri din care fac un vin tare, dulce și parfumat.Vecine viilor, călătorul întilnește, în Apulia livezile de măslin, verzi-ar- gintii, cu arbori seculari ce par că se indoâie sub povara anilor. Italienii prețuiesc mult măslinii din Apulia, îndeosebi pentru calitatea uleiului, în vederea dezvoltării agriculturii, a fost elaborat un plan de irigații pentru o suprafață de

700 000 ha teren. Există condiții favorabile in a- ceastă privință, întrucit regiunea 'Apulia este străbătută de o bogată rețea de rîuri.Atractivitatea Apuliei nu o constituie, cum s-ar putea crede, litoralul A- drlaticei ce se întinde pe

nice, asemenea colibelor africane, alcătuite din subțiri lespezi de piatră suprapuse cu un meșteșug anume. Din piatră sînt zidurile. din piatră pardoselile. Un trulli este o locuință cu .2—3 încăperi, răcoroasă înăuntru, văruită alb, strălucitor de alb,
Pământuri 
și oameni 

din Mezzogiorno

Pitoreștlle „trullii", vestigii ale unui trecut zbuciumat, 
s-au pâstrat cel mai bine in orășelul Albero

bello, din Apulia

zeci de kilometri de-a lungul cărora se înșiră stațiuni balneare și termale, cu hoteluri pentru toate gusturile, sate turistice și campinguri. Deși, cine caută odihnă si liniște le găsește cu prisosință in golfurile cu plaje minunate, în satele albe, cu o populație primitoare, ospitalieră, in Apulia turiștii se îndreaptă In primul rînd spre Alberobello, așezare care conservă perfect una dintre marile „curiozități" ale Apuliei : trullii niște case cu acoperișuri co

pe dinafară. Trullii se lipesc unul de altul, inchi- zînd pereții străzilor înguste, pavate și ele, ale satului. Povestea trulliilor este destul de tristă. In timpul ocupației spaniole, feudalii locali, pentru a nu plăti biruri mari, îi sileau pe locuitori să dărime casele și să se ascundă, birurile fiind impuse în funcție de numărul de locuitori. După ce plecau spaniolii, oamenii adunau piatra' și iși refăceau casele.-Aceste case, făcute la iuțeală din piatră și var. după o

formă și după tehnici — zic unii — de origine e- truscă sau după — zic alții — o puternică influență arabă, sint tocmai a- ceste trullii. Astăzi se mai păstrează citeva mici așezări întocmite 'din asemenea originale case, mărturii ale unui trecut din cele mai întunecate. Pentru că perioadele de înflorire — așa cum o atestă celebrele monumente de artă din această regiune — coloanele de la Brindisi, amfiteatrul din Lucera, apeductul de lingă Tarent. podul de peste Ofanto, ruinele orașului Degna- tia, cintat de Horațiu, și-apoi edificiile de influentă bizantină și spaniolă din vechiul Bari sau din Lecce — au alternat cu vremuri de .restriște.Cei din Apulia evocă adesea trecutul pentru a prezenta realitățile de astăzi. Despre bejenie se mai vorbește și acum. Cum altfel s-ar putea spune despre miile și zecile de mii de locuitori care sînt nevoiți să emigreze in alte regiuni ale tării sau pe alte meleaguri din lume pentru a-și cîștiga existența ? în ultimii 20 de ani au emigrat din Apulia 400 000 de oameni. Sînt probleme economice grave, cu care este confruntată nu numai Apulia, ci întreg sudul Italiei.In vederea lichidării decalajelor dintre nordul industrializat și sudul subdezvoltat, guvernul italian a elaborat un vast program, din păcate nerealizat decit în parte, dar a cărui înfăptuire grabnică este cerută insistent de forțele democratice. Un rol activ are în această privință Partidul Comunist Italian, care susține adoptarea unor măsuri eficiente pentru ridicarea nivelului de trai al maselor populare, astfel ca oamenii din aceste locuri să nu mai fie nevoiți să-și părăsească vatra strămoșească, să nu mai fie expuși din plin loviturilor crizei economice.
Florea CEAUȘESCU

ur.de
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Tovarășului SANTIAGO CARRILLO
Secretar general al Partidului Comunist din Spania

Dragă tovarășe Carrillo,
Cea de-a 60-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă transmite, în numele Comitetului Central, al 
tuturor comuniștilor români și al meu personal, un salut frățesc, de 
caldă prietenie, felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate 
și fericire.

In persoana dumneavoastră, comuniștii români salută un revolu
ționar consecvent care este angajat din fragedă tinerețe în lupta grea, 
plină de sacrificii pentru slujirea neabătută a clasei muncitoare și a 
poporului spaniol, și, totodată, un militant eminent al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, un prieten statornic al poporului 
român, al României socialiste.

Comuniștii români dau o înaltă prețuire relațiilor de caldă priete
nie, colaborare și solidaritate internaționalistă existente între partidele 
noastre și apreciază în mod deosebit contribuția dumneavoastră de seamă 
la cimentarea și dezvoltarea acestor raporturi frățești. In acest sens, 
am dori să subliniem cu deplină satisfacție rodnicia dialogului pe care 
l-am avut împreună în ultimii ani, a întîlnirilor și convorbirilor frecvente 
dintre conducerile Partidului Cdmunist Român și Partidului Comunist 
din Spania, care s-au reflectat în mod fericit asupra dezvoltării legă
turilor dintre partidele noastre. Sîntem întru totul convinși că aceste 
raporturi, întemeiate pe stimă, încredere și înțelegere reciprocă, se vor 
amplifica și în viitor, spre binele celor două popoare, în interesul uni
tății mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

Folosim acest prilej pentru a reafirma solidaritatea partidului 
nostru cu lupta dusă de Partidul Comunist din Spania, de Comitetul 
său Central, în frunte cu tovarășa Dolores Ibarruri și dumneavoastră, 
pentru înfăptuirea idealurilor de libertate, democrație și progres ale 
poporului spaniol, pentru victoria socialismului. Dorim, totodată, să 
salutăm cu toată căldura activitatea partidului dumneavoastră pentru 
întărirea unității și solidarității internaționaliste dintre partidele co
muniste și muncitorești, pe baza egalității în drepturi, a independenței 
și neamestecului în treburile interne, pentru dezvoltarea conlucrării 
și luptei unite a tuturor forțelor revoluționare, democratice, progresiste, 
antiimperialiste, pe plan național și internațional, în vederea asigurării 
triumfului cauzei păcii, libertății și progresului în Europa și în întreaga 
lume.

Vă dorim, dragă tovarășe Carrillo, viață îndelungată, multă sănă
tate și energie creatoare pentru a munci în continuare cu aceeași pa
siune și dăruire pentru împlinirea aspirațiilor și intereselor vitale ale 
poporului spaniol, pentru noi succese ale Partidului Comunist din 
Spania.

NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri al O.S.S., 
V. L Dîmșîț, și-a încheiat vizita în țara noastrăVineri Ia amiază a părăsit Capitala, indreptîndu-se spre patrie, V. E. Dîmșiț, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., .președintele Comitetului de stat pentru aprovizionarea tehnico-materială, care a făcut, în fruntea unei delegații de specialiști, o vizită oficială in țara noastră, la invitația guvernului Republicii Socialiste România.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Gheorghe Oprea, viceprim-ministru al guvernului, Maxim Berghianu, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, de alte persoane oficiale.A fost prezent V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la București..

★In timpul vizitei, la Ministerul A- provizionării Tehnico-materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, s-a efectuat un larg și util schimb de experiență in problemele organizării și perfecționării în continuare a procesului de aprovizionare tehnico-materială, a valorificării superioare și economisirii resurselor materiale, extinderii utilizării deșeurilor, folosirii eficiente a fondurilor fixe, aplicării de soluții moderne în construirea, mecanizarea și exploatarea depozitelor. De asemenea, au fost examinate probleme economice de

interes comun, stabilindu-se cadrul efectuării unor schimburi directe de materiale între organizațiile economice subordonate celor două organe centrale de aprovizionare.în timpul șederii în România, oaspeții au avut prilejul să cunoască o serie de realizări din domeniul dezvoltării economico-sociale a tării noastre, vizitînd obiective industriale și social-culturale din București. Pitești, Brașov. Ploiești, precum și u- nele baze și depozite de aprovizionare ale ministerului de profil.întîlnirile și discuțiile delegației sovietice s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de prietenie.La încheierea convorbirilor oficiale a fost semnat protocolul privind colaborarea tehnico-știirițifică și economică directă între cele două organe centrale de aprovizionare.
★Cu prilejul vizitei, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, Maxim Berghianu. și ambasadorul U.R.S.S. la București, V. I. Drozdenko, au oferit dineuri oficiale, la care au participat membrii delegației sovietice, precum și tovarășii Gheorghe Oprea, Gheorghe Rădulescu și Mihai Marinescu, viceprim-miniștri, și alte persoane oficiale.

vremea
niei și al Munteniei, vestul Dobro- gei, sudul Moldovei și Podișul Transilvaniei, unde ceața a persistat tn cea mai mare parte a zilei. VîntulIeri în țară : Vremea a fost în general frumoasă și călduroasă, cu cerul variabil, exceptind sudul Olte-
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tenis: „CIRCUITUL ROMÂNIEI" BASCHET. în „Cupa 

campionilor europeni"

Cronica zilei TELEGRAME EXTERNE

GALAȚI (Prin telefon, de la Cor- neliu Mihăilcscu). — Ieri, în sala sporturilor din localitate, sferturile de finală la simplu din turneul gă- lățean al „Circuitului României" la tenis au stat sub semnul echilibrului și al unei surprize. La capătul unui meci aprig disputat T. Marcu, cîștigătorul primului turneu (de la Brăila) a fost eliminat din „sferturi" de I. Sântei. După cite un set cîști- gat de fiecare jucător (6—3 și respectiv 4—6), I. Sântei, intr-un final dramatic, a cîștigat ultimul set 7—6, și odată cu el meciul. Un debut peste așteptări a avut Mihai Tăbăraș, campionul de juniori al țării noas-
*tn localitatea indiană Lucknow a continuat meciul de tenis dintre e- chipelg Indiei și Noii Zeelande, confine! ‘ ca semifinală, al zonei asiațjce- â „Cițpei Davis",;.. Dțipă .două spile de . ■ ftitreceri, scorul este favorabil cu 2—1 oaspeților. în cea de-a doua partidă de simplu, întreruptă în prima zi din cauza întunericului, Brian Fairlie l-a învins în cinci seturi, cu 3—6, 6—8, 9—7, 6—4, 7—5, pe Anand Amritraj. Partida de dublu a fost cîștigată de cuplul fraților Vijay și Anand Amritraj, care a întrecut cu 13—11. 6—4, 4—6, 6—4 perechea Onny Parun — Brian Fairlie.în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Humacao (Porto Rico), campionul suedez Bjom Borg l-a eliminat cu 3—6, 6—1. 6—0 pe Cliff Drysdale (R.S.A.). In alte două partide, australianul Rod Laver l-a Învins cu 6—4, 7—6 pe tenismanul sovietic Aleksandr Metreveli. iar a- mericanul Jeff Borowiak a dispus cu

tre.‘ în meciul cu Th. Emmrich, campionul R.D. Germane, jucătorul român a ciștigat surprinzător de ușor primul set (6—1), dar a cedat apoi inițiativa mai experimentatului său adversar, care și-a adjudecat următoarele d°uă seturi la 6—2, 6—1.în alt meci din sferturi campionul țării, D. Hărădău, a obținut victoria cu 6—2, 6—3, în dauna lui D. Nemeș.Din cauza îmbolnăvirii jucătorului T. Ovici,i meciul acestuia cu V. So- tiriu nu s-a mai disputat.Azi sint programate semifinalele la simplu și dublu din turneul al doilea al „Circuitului României" la tenis.
★6— 1, 6—4 de compatriotul său Dick Stockton.. In.,semifinale, Bjorn Borg îl .va în- . tîlru- .pe Arthur Ashe, iar Jeff Boro- •>yia_k va ’juca cu Rod'tave.ț..,-.;'în optimile de finală ale turneului de tenis de la Towson (Maryland), australianul Tony Roche l-a eliminat în două seturi, cu 6—1, 6—1, pe compatriotul său Dick Crealy. Alte rezultate : Krulevitz (S.U.A.) — Ismail el Shafei (Republica Arabă Egipt)7— 6, 4—6, 6—4 ; Van Dillen (S.U.A.) — Masters (Australia) 7—6, 6—3.Turneul internațional femipin de tenis de la Sarasota (Florida) a programat primele două partide din cadrul sferturilor de finală; Jucătoarea americană Chris Evert a învins-o cu 6—2, 6—1 pe Raquel Giscafre (Argentina), Iar Virginia Wade (Anglia) a dispus cu 6—3, 7—6 de Nancy Gunter (S.U.A.).

în meci retur pentru grupa B a sferturilor de finală ale „Cupei campionilor europeni" Ia baschet feminin, echipa B.S.E. Budapesta a învins pe teren propriu, cu scorul de 64—59 (35—36), formația Geas Sesto San Giovanni. In primul joc, baschetbalistele italience învinseseră cu 72—53.In această grupă evoluează si formația Politehnica București. care, după cum se știe, a cîștigat cu scorul general de 141—138 dubla întîl- nire cu redutabila echipă franceză U.C. Clermont Ferrand, de mai multe ori finalistă a competiției. în următorul joc, baschetbalistele românce vor juca in deplasare, la 30 ianuarie, cu B.S.E. Budapesta. Partida retur a acestei întilniri este programată joi, 6 februarie, la București.
S III' tap ' ’ <1 ■ * $ •: ț$J<*.>-v.;Ceie--dou3* meciuri din grupa -(A. â- ‘competftiei' !'!S-au incheiât :'cup următoarele rezultate : Marita Plovdiv— Sparta Praga 59—69 (30—35) — în primul joc Sparta cîștigase cu 71—57 ; Hellas Gand (Belgia)—T.T.T. Riga 22—79 (8—40) — deținătoarele trofeului își adjudecaseră victoria în prima „manșă" cu scorul de 96—30.

a suflat slab. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 8 grade la Joseni și Miercurea Ciuc și 15 grade la Tulnic! și Curtea de Argeș, în București : Vremea a fost cețoasă în cea mai mare parte a zilei. Vintul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de zero grade.Timpul probabil pentru zilele de 19, 20 și 21 ianuarie. în țară : Cerul va fi variabil. înnorări mai accentuate se vor semnala in jumătatea de nord-vest a țării, unde vor cădea precipitații locale. In rest precipitații izolate. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 7 și plus 3, izolat mai coborite, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade. Dimineața și seara ceață în sud-estul țării, mai ales la începutul intervalului. în București : Cerul va fi variabil. Vint slab, pină la potrivit. Temperatura ușor variabilă. Dimineața și seara ceață, mai ales la începutul intervalului.
LOTO
NUMERELE

EXTRASE LA TRAGEREA
DIN 17 IANUARIE 1975
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FOND GENERAL DE ClȘTIGURI: 
1 668 381 lei din care : 705 008 'lei RE
PORT.Extragerea I : 21 56 7 45 55 51 19 77 8Extragerea a Il-a : 69 5 61 75 59 
67 90 34 25

Vineri s-a înapoiat delegația Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste, condusă de tovarășa Tamara Dobrin, vicepreședinte, care a făcut o vizită pentru schimb de experiență în R.P. Polonă, Ia invitația Comitetului Național al Frontului Unității Poporului.La încheierea vizitei, delegația F.U.S. a fost primită de Jozef Tej- chma, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Polone.
4rLa București s-a semnat vineri, 17 ianuarie, a.c., înțelegerea de colaborare între Radioteleviziunea română și Comitetul de stat pentru informații și radioteleviziune al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Mongole.Din partea română, înțelegerea a fost semnată de Vasile Potop — director general al Radioteleviziunii, iar din partea mongolă de Giambyn Niama — ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Mongole la București.

■> ★In continuarea manifestărilor din cadrul Zilelor Varșoviei la București, vineri seara a avut Ioc la A- teneul român concertul de gală al Orchestrei poloneze de cameră, a- flată în țara noastră cu acest prilej. Sub bagheta lui Jerzy Maksymiuk, formația a interpretat lucrări de Bach, Purcell, Vivaldi, Hâendel și Grazina Bacewicz. Soliștii concertului au fost violonistul Jan Tawros- zewicz și violoncelistul Andrzej Wrobel.La manifestare, care s-a bucurat de succes, au asistat Constantin Po- tîngă, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., loan Jinga, vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, Ion Gheorghe, primvice-președinte al Consiliului popular al municipiului București, Petre Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., personalități ale vieții culturale, un numeros public.Au fost prezenți, de asemenea, Wladyslaw Wojtasik, ambasadorul R.P. Polone la București, alți membri ai corpului diplomatic, precum și delegația Sfatului popular al orașului Varșovia.In aceeași zi, la cinematograful „Timpuri Noi" din Capitală a început să ruleze filmul polonez de scurt- metraj „Calendar varșovian".
★In cadrul manifestărilor „Zilele Mihai Eminescu". vineri la Botoșani a fost deschisă expoziția de artă plastică „Omagiu poetului". Expoziția reunește lucrări inspirate din o- pera marelui poet apartinînd cunos- cutilor plasticieni Ligia Macovei. Brăduț Covaliu și Ion Murariu.In aceeași zi, la cinematograful „U- nirea" din localitate a avut loc o gală de filme documentare si artistice dedicate personalității si creației eminesciene. După-amiază. numeroși iubitori de literatură din Dorohoi, Săveni și Bucecea s-au intîlnit, in cadrul unor șezători literare, cu grupul de scriitori participant! la manifestările organizate pe meleagurile botoșănene cu prilejul implini- A»ril a 125 de ani de la nașterea luceafărului poeziei românești.

■ fi-’; ri. x ' - ■
Sjac„Artă si computer" se Intitulează expoziția din R. F. Germană, deschisă vineri la Timișoara. Ea cuprinde o suită de lucrări artistice din domeniile plasticii, muzicii și filmului, realizate cu ajutorul calculatorului electronic. (Agerpres)

„LANSiND CHEMAREA...
(Urmare din pag. I)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
HANDBALîn sala sporturilor din Cluj-Napoca au continuat vineri meciurile diviziei A la. handbal feminin. Echipa Confecția a învins cu scorul de 13— 10 pe Rapid. Alte rezultate : Mureșul Tg. Mureș — Progresul București 14—14 ; Constructorul Timișoara — Sparta Mediaș 19—8 ; I.E.F.S. — Universitatea București 17—9.

ȘAH
A Început tradiționalul turneu Internațional de șah de la Orense (Spania). la care, in acest an. participă opt mari maestri, cinci maeștri internaționali si alți trei jucători.In runda inaugurală, marele maestru român Florin Gheorghiu (cu piesele albe) l-a învins, in 39 de mutări. pe spaniolul Juan Manuel Bellon.

LUPTECampionatele mondiale de lupte se vor desfășura in acest an la Minsk în cursul lunii septembrie, și nu in

luna octombrie, așa cum se stabilise inițial.Schimbarea programului a fost efectuată pentru a permite unora dintre concurenți să participe la Campionatele Asiei si la Jocurile pan-americane.Conform noului program. întrecerile campionatelor mondiale de la Minsk se vor desfășura-la următoarele date : 11—14 septembrie (lupte greco-romane) ; 15—18 septembrie (lupte libere) ; 19—21 septembrie (lupte sambo).
CICLISMCursa ciclistă de sase zile de la Bremen a fost ciștlgată la actuala e- diție de perechea Patrick Sercu (Belgia)—Rene Pijnen (Olanda), care a totalizat 514 puncte. Este pentru a treia oară cind acest cuplu reușește să termine învingător în această tradițională competiție. Pe locurile următoare s-au situat cuplurile vest- germane Peffgen—Fritz și Ha'ritz— Hempel. Ultima parte a cursei a fost urmărită de peste 10 000 de spectatori.

Declarația comună a partidelor comuniste 
și muncitorești din țările Europei occidentale 
Chemare adresată popoarelor de a lua în propriile mîini 

cauza independenței și securitățiiPARIS 17 — Corespondenful nostru transmite : La Paris a fost dată publicității Declarația comună a partidelor comuniste și muncitorești din Anglia, Austria, Belgia, Berlinul occidental, Cipru, Danemarca, Elveția, Finlanda, Franța, R. F. Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Norvegia, Portugalia, San Marino, Spania, Suedia și Turcia, intitulată „împotriva pretențiilor la hegemonie ale imperialismului american".Subliniindu-se că amenințările, din partea S.U.A.. la adresa păcii în O- rientul Apropiat și in Vietnam reprezintă o acțiune ale cărei „consecințe ar fi de o extremă gravitate pentru popoarele din aceste regiuni, pentru fiecare din țările noastre și pentru pacea mondială", documentul relevă In continuare : „Conducătorii Washingtonului fac să apese a- supra Europei occidentale noi poveri economice și financiare. Ei proclamă hotărirea lor de a menține cu orice preț statu quo-ul politic in această parte a lumii, in folosul reacțiunii și

conservatorismului. Cercurile imperialiste și capitaliste dominante pun propriile lor interese înaintea intereselor popoarelor și națiunilor noastre".Semnatarii Declarației arată că : Trebuie stăvilită calea aventurii militare proiectate de Statele Unite in Orientul Apropiat ; Europa occidentală nu trebuie să fie o „regiune" a imperiului american; popoarele noastre au dreptul inalienabil de a decide ele însele regimul economic, social și politic pe care îl doresc, de a-și deschide calea lor către democrație și socialism.Declarația cheamă muncitorii și popoarele să ia cu hotărîre în mîini cauza independenței- lor, a libertății și securității lor, a păcii, cheamă la unitate în această luptă toate forțele democratice care vor să contribuie la construirea unei Europe pașnice, democratice și independente, la punerea in aplicare a unei politici de cooDerare mondială în respectul suveranității și egalității în drepturi a tuturor popoarelor.
PLENARA C.C. AL P.C. DIN JAPONIATOKIO 17. — Corespondentul A- gerpres transmite : La Tokio s-au deschis vineri lucrările celei de-a V-a plenare a Comitetului Central al Partidului Comunist din Japonia. După un cuvînt introductiv rostit de Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului C.C. al P.C.J., Tetsuzo Fuwa, șeful Secretariatului C.C. al P.C.J., a prezentat raportul Prezidiului C.C. asupra situației politice interne și externe, precum și asupra pregătirilor pentru alegerile locale și Camera Inferioară a Dietei.

Partidul Comunist din Japonia a dat publicității un program privind politica partidului în campania sindicală de primăvară, intitulat „Pentru apărarea nivelului de trai al poporului și pentru transformări politice". Programul subliniază necesitatea întăririi luptei muncitorilor și organizațiilor sindicale, concentrării eforturilor pentru crearea de fronturi largi, puternice, legării revendicărilor economice cu sarcina politică a abrogării Tratatului de securitate Japonia-S.U.A. .

Inflația și coșnița gospodinei
Cum afectează inflația bugetul unei familii franceze ? Iată ce a 

dorit să afle reporterul revistei „L’EXPRESS" in cursul unui sondaj 
efectuat in perioada sărbătorii Anului Nou si ale cărui concluzii le 
reproducem mai jos :
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După cum ne informează tovarășul Ion Radu, președintele IJECOOP Argeș, prin magazinele cooperației de consum se desfac în prezent mărfuri de 3 ori mai multe decit acum 10 ani. Acest fapt se datorește, în primul rînd, creșterii nivelului de trai al sătenilor. Venind in sprijinul lor, IJECOOP Argeș se preocupă permanent de modernizarea și extinderea rețelei de magazine sătești și de buna a- provizionare a lor. Numai anul trecut au fost date in folosință 19 unități noi cu o suprafață comercială de 4 000 metri pătrați, iar 31 unități au fost modernizate și dotate cu mobilier nou, care permite expunerea deschisă a mărfurilor și autoservirea. S-a îmbunătățit, de asemenea, structura desfacerii, prin darea in folosință a unor patiserii și cofetării, iar unele bufete au devenit unități de servire cu preparate calde.In acest an, la volumul de mărfuri se prevede o creștere de 10 la sută față de anul trecut. Toate unitățile de desfacere vor fi organizate pe principiul formelor moderne de vinzare. Pentru a servi ca model, în comuna Ștefăneșți va fi dat in folosință

un magazin reprezentativ' de desfacere a mărfurilor. La Stil- peni, Domnești, Topoloveni și Costești se amenajează raioane specializate cu articole pentru țopii, galanterie și mercerie. Toate cooperativele de consum zonale din Pitești, Vedea. Costești, Mozăceni, Topoloveni, Cimpulung, Rucăr, Curtea de Argeș vor dispune de raioane specializate în vînzarea articolelor cosmetice și de parfumerie. Se prevede, de asemenea, înființarea de noi librării. Noutăți prezintă și unitățile de alimentație publică și turism. în acest sens, s-a trecut la extinderea activității centrelor de preparate și semipreparate ce vor fi oferițe gospodinelor și la deschiderea de noi cofetării și birturi în centrele de comune. La unitățile de cazare in zonele de agrement iau extindere serviciile de cazare și masă în regim de odihnă șl pensiune. Hanurile de la Valea Ursului, Dealul Sasului si cabana Brusturet înființează locuri de parcare și servicii de întreținere auto.
Gheorghe CÎRSTEA
corespondentul „Scinteli"
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Pentru aceasta. încă din decembrie anul trecut, s-au format colective de snecialisti care. împreună cu cadrele de conducere din producție, cu muncitorii, au analizat posibilitățile concrete, reale, existente în secții, în celelalte compartimente de muncă. pentru depășirea prevederilor planului. Concomitent, au fost definitivate și măsurile tehnico-organi- zatorice, au fost îmbunătățite graficele de lucru din fiecare atelier și secție, incluzîndu-se și angajamentele luate in întrecere de colectivele lor. Obiectivele din chemarea noastră la întrecere se bazează tocmai pe aceste angajamente.îmbinarea strinsă a necesităților e- conomiei naționale cu posibilitățile concrete ale întreprinderii, fixarea unor angajamente mobilizatoare, realiste si asigurarea tuturor condițiilor cerute de înfăptuirea lor constituie coordonate de bază ale organizării întrecerii socialiste la ..1 Mai“ din Ploiești. Maximă importantă se acordă în întreprindere laturii politico-educative a întrecerii, sporirii forței sale de mobilizare a capacității creatoare a întregului colectiv pentru obținerea unor rezultate cît mai bune în producție. O dovedește atentia cu care au fost stabilite în întreprindere criteriile pentru desemnarea evidentiatilor și a fruntașilor în întrecere. La determinarea acestor criterii s-a pornit de la ideea măsurării cît mai realiste a aportului fiecărei echipe si lucrător la îndeplinirea planului șl angajamentelor. s-a ținut cont de sarcinile ce revin fiecărui sector de producție în întrecere. Bunăoară. în cazul echipelor de formatori-turnă- tori. pentru a se remarca în întrecere. se cere, ca o primă condiție, să îndeplinească ritmic sarcinile de plan și să livreze suplimentar, fată de grafice, o cantitate de produse echivalentă cu depășirea normelor de timp cu 5 Ia sută. Pentru echipele de lăcătuși-montori. aceeași primă

condiție se concretizează în predarea fabricatelor sau instalațiilor cu 2 zile înainte de termenul stabilit in grafice. Alături de aceste Criterii trebuie îndeplinite și altele la fel de concrete. Ele se referă la economisirea materiilor prime și materialelor. obținerea de produse.,de calitate. întreținerea și exploatarea corespunzătoare a mașinilor-unelte. folosirea judicioasă a timpului de lucru ș.a. La sfîrșitul fiecărei luni se vor stabili evidentiații în întrecere. Mai concret — secția, atelierul, echipa sau lucrătorii care au îndeplinit prevederile fiecărui criteriu în parte în luna respectivă, care au obținut cele mai bune rezultate în producție. O asemenea modalitate de organizare a întrecerii dinamizează energiile tuturor pentru obținerea de rezultate superioare in muncă si. în același timp, permite cunoașterea u- nor eventuale „puncte slabe" pe fluxul producției și aplicarea de măsuri pentru menținerea pulsului producției la nivelul planului si angajamentelor.Organizată astfel, întrecerea se a- nuntă încă de pe acum deosebit de pasionantă la întreprinderea .,1 Mr.i“. Angajamentele au și început să prindă viată. Am zăbovit un timp mai îndelungat în sectorul de concepție. Si nu întîmplător Dintre obiectivele cuprinse în chemarea la întrecere reținem, între altele, că în acest an la întreprinderea ploieștea- nă vor fi reproiectate constructiv și tehnologic un număr de 2 500 repere și subansamble, vor fi aplicate 12 procedee tehnologice noi. iar durata de asimilare va fi redusă cu 2—3 luni la un număr de 15 produse.— Pînă în prezent — ne relata Ion Giurgiuveanu. secretarul comitetului de partid al secției proiectare — documentația a fost încheiată pentru marea majoritate a celor 2 500 de repere care vor fi. reproiectate în acest an. La unele dintre ele au și început lucrările. Similar se prezintă lucrurile si în ceea ce privește aplicarea noilbr procedee

tehnologice. Pentru scurtarea duratei de asimilare a noilor produse sînt acum angrenate forțele din toate sectoarele care concură la introducerea lor măi devreme in fabricație.Hotărirea de a cîștiga. întrecerea, munca tenace si perseverentă, ambiția profesională sint comune tuturor lucrătorilor din întreprindere. Edificatoare este în acest sens aprecierea comunistului Toma Rusea. șef de a- telier în cadrul-turnătoriei de otel: „Pentru realizarea angajamentelor luate în întrecerea socialistă, factorul hotărîtor il constituie mobilizarea tuturor forțelor. Sintem un colectiv unit și, deși numărăm mii de lucrători, acționăm ca un singur om. îndeplinirea angajamentelor presupune o muncă dirză. bine gin- dită și bine organizată, o angajare fermă a fiecăruia șl a tuturor. Să știți, la noi faptele vorbesc, pe fapte punem accent". Ce spun faptele la secția turnătoria de otel ? Producția obținută în primele 15 zile din luna ianuarie a.c. este superioară cu peste 7 la sută producției înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut.„Pe noi ne recomandă faptele, rezultatele in producție", ne spunea și lăcătușul Constantin Pantelimon din secția mecanică I. secție unde în perioada care a trecut din acest an s-a obtinut o producție cu 14 la sută mai mare decît in aceeași perioadă din anul trecut. Iar șeful atelierului de montaj. Petre Ioniță. din aceeași secție, unul dintre cei mai vechi lucrători din întreprindere, preciza : „Există o tradiție să ne situăm printre cei fruntași. Nu vom precupeți nici un efort pentru a o- cupa primul loc în întrecerea din a- cest an. ultimul al cincinalului",Sînt gînduri care animă ne toți muncitorii, inginerii si tehnlcieniia- cestei mari întreprinderi ploieștene. sint fapte care exprimă hotărirea u- nui colectiv de renume de a merge ferm înainte pe drumul autode- nășirii.

„Cei mici fără sărbători". „Copiii au fost preveniți : de această dată nu le vom mai putea cumpăra nimic de sărbători". Annick Robineau ar fi vrut, desigur, să le facă o ,bucuri^ celor doi copii ai săi : Catherine,' 12 ani' și Thierry, 10 ani. Dai* ea știe că bugetul' familiei nu-i permite nici o abatere de la strictul necesar. După nașterea lui Stephane, acum de două luni, acum sînt cu toții cinci care trebuie să trăiască din salariul soțului său, Patrick. Cazangiu la Mont- rouge, el cîștigă 2 200 franci pe lună. Cu alocația familială, venitul lunar se ridică la 2 500 franci. Ultimul „lux" pe oare și l-au permis a fost cu prilejul sărbătorilor de iarnă precedente cind au cumpărat o bandă de magnetofon. „Nu plecăm în vacanță, nu ieșim niciunde, dar îmi place muzica, spune Patrick. Acum n-am mai putut cumpăra nici măcar uh disc." Fiind cinci persoane, au trebuit să se mute din -locuința strimtă unde chiria era de 200 franci pe lună, într-una mai încăpătoare. care-i costă 630 de franci. „Aceasta n-ar fi incă nimic dacă restul lucrurilor nu s-ar fi scumpit" — intervine Annick. Ea a renunțat să-și facă un palton nou. „Stofa costă prea scump". „Dar răul cel mai mare este hrana, care s-a scumpit cel mai mult", remarcă Patrick. Astfel, carnea — tot mai scumpă — au înlocuit-o cu o simplă supă și citeva ouă.S-a terminat cu restaurantele. Pierre și Monique Bourdin duc, sau mai bine-zis duceau, împreună cu cei doi copii ai lor, o existență relativ confortabilă. înstărită. Pierre, decorator de birouri si magazine, are venituri fluctuante. Monique este învățătoare și cîștigă .3 000 de franci pe lună. Una peste alta, aveau, pînă nu de mult, un venit lunar de 10 000 de franci. Bugetul familiei le permitea să-și satisfacă micile pasiuni : vaze și alte obiecte de artă, care nu le erau necesare, dar pe care Monique le găsea frumoase, bicicletă cu motor, magnetofon — slăbiciunile lui Pierre. Dar, din iulie, trecut, Pierre nu măi lucrează. „Numai fleacuri, un decor de sărbători pentru o prăvălioară" — e tot ce mai găsește de lucru ca decorator. „Făceam studii pentru mai multe proiecte. Toate au fost însă abandonate. Clienții mei. din lipsă de credite, au trebuit să renunțe la comenzi". Pierre și Monique nu sint deocamdată prea îngrijorați. Mai pot rezista un timp fără a reduce în mod draconic cheltuielile. Totuși, ei au fost nevoiți să renunțe la unele lucruri. S-a terminat cu frecventele ieșiri la restaurant, iar drumurile la coafor sînt rare. „Am renunțat să mai mergem la teatru, pentru că ne costă prea scump", spune Monique.Un al doilea serviciu consecutiv. După ce, la ora 17, părăsește

biroul din Ville-d’Avrai (Hauts-de Seine). Nicole de Saint-Păre are tot timpul să ajungă la Versailles pentru a începe a doua zi de lucru. Secretară opt ceasuri pe zi, ea este, de lț, orele 18. supraveghetoare la un magazin. N-a văzut altă soluție pentru a-și întregi bugetul decît să-și ia încă un serviciu. „Pînă nu de mult, spune ea, mă descurcam destul de bine. Cumpăram chiar un buchet de flori pe săptămină. Acum insă s-a terminat". Cheltuielile de întreținere a apartamentului s-au dublat în șase luni. „Economisesc tot ceea ce pot", arată ea. Dar bugetul său este de pe acum restrins la maximum, ceea ce înseamnă că a redus chiar din cheltuielile esențiale, „î^u mai cumpăr carne. Copiilor le iau strictul necesar. Cit despre mine, o pereche de pantofi noi este acum 
o veritabilă problemă".De patru ani aceeași rochie. „Pentru mine, cheltuielile’ pentru hrană au crescut ou 20 la sută", spune Yvonne Grosjean, mamă a 12 copii, din care 6 sînt încă sub îngrijirea familiei. S-a învățat să fie o gospodină foarte calculată. Yvonne nu se plînge de privațiunile pecare si le-a impus. Nici de faptul că de patru ani nu și-a mai cumpărat o rochie nouă. Nicides-a mănîncean, lucrurile s-au înrăutățit _ rios. înainte. 100 de franci îi erau suficienți pentru a cumpăra carne, apă minerală și pește pentru două zile. Acum îi trebuie 120 de franci.

cinema
• Zidul : SCALA — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30, FAVORIT 
—■ 9,30; 12; 15,30; 18; 20,30.
© ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
PATRIA — 9; 12,30; 16; ft,30, 
BUCUREȘTJ — 8,30; 11,15; 14;
16,45; 19,30, GLORIA — 8.30; 11,15; 
14; 16,45; 19,30.
• A început la Neapole î LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FESTIVAL — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18.15; 20,30.
© S-a tntimplat după război î 
VICTORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30
© Martirii dragostei — 14,30, Ca
priciu spaniol — 16,30; 18.30, Rebel 
fără cauză — 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
© Iluminare ; CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Școala tinerilor căsătoriți :

CAPITOL — 8,45; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, CASA FILMULUI — 10; 
12; 16; 18,15; 20,30.
© Păcală : TIMPURI NOI — 9,30; 
12,30; 16: 19.
• Cei șapte magnifici ; LUMINA
— 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
e Nemuritorii : EXCELSIOR — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30. TOMIS
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15, 
FLAMURA — 8,45; 11; 13,15; 15,30; 
18; 20,15.
• Program de desene animate 
Walt Disney : DOINA — 9,30; 11,15; 
13; 15; 16,45; 18,30; 20,15.
© Dragoste Ia 16 ani : BUCEGI — 
16; 18: 20.
© Micul dejun la Tiffany î FERO
VIAR — 9,15; 12; 14,45; 1'7,45: 20,15, 
MELODIA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,30; 20,45, MODERN - 9; 11,15; 
13.30: 16; 18.30: 20,45.
A Iubire : LIRA — 15.30; 18; 20,15. 
o Cleopatra : BUZEȘTI — 8,30;
12; 16; 20.
• Agentul straniu : FERENTARI
— 15,30; 18; 20.15.
• Clanul sicilienilor : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
© Lacul ciudățeniilor : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.

• Goana după aur : UNIREA — 
16; 18: 20.
@ Talente și admiratori : PACEA
— 15,30; 17,45; 20.
• Timpuri noi : DRUMUL SĂRII
— 14; 16; 18; 20, FLOREASCA — 
10; 16; 18; 20.
© Comisarul Cardone în acțiune : 
GIULEȘTI 15,30; 18; 20,15, MUN
CA — 16; 18: 20.
© Duhul aiîrului : COSMOS — 
15,30; 18; 20.15.
e Un gentleman In Vestul ■’sălba
tic : VOLGA ~ 9; 11.30; 14.30; 17,30; 
20, AURORA — 9; 11,15; 13,30:
15,45; 18: 20,15.
© Urmărit-urmărltă ! : POPULAR
— 15,30; 18; 20,;5, FLACĂRA — 
15,30: 18: 20,15.
A Vandana : CRÎNGAȘI — 15;
18,15.
© Dodes-ka-den : VIITORUL — 
16; 19
• Ferma suspiciunilor î MIORIȚA
— 9; 11,15: 13.30; 14,45; 18: 20,15.
o Un zîmbet pentru mai tîrziu t 
ARTA — 15.30; 17.45: 20,
a Locotenent Columbo ; MOȘI
LOR — 14: 16: 18; 20.
© Al șaptelea cartuș : RAHOVA
— 16; 18; 20.

A Chitty-Chitty, bang-bang : VI- 
TAN — 15.30; 19.
• Cavalerii teutoni ; PROGRESUL 
— 15.30; 19.

f» Bunicul siberian ; ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 18;

20,15.

teatre
• Teatrul National București 
(sala mare) : Furtuna — 19.30, 
(sala mică) : Dona Diana — 19,30. 
© Filarmonica ,,George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic ; dirijor : Cornel Dumbrăvea- 
nu ; solist : Fausto Zadra (Italia) 
— 20.
© Opera Română : Turandot — 19. 
o Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
a Teatrul de comedie : Un Hamlet 
de provincie — 19,30.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau —

faptul că și in renunțat frecvent carne. Dar, lucrurile s-au familia să se in lor mai ultimul se-
Nu mai cumpără andive — o legumă foarte obișnuită în Franța — care s-au scumpit de la 2 la 5.80 franci kg. Nici ană minerală, al cărei preț s-a dublat. Cind trebuie să cumpere o pereche de pantofi este o adevărată catastrofă. „Nu numai că s-au scumoit cu 25 la sută, dar nu durează decît 6 luni în loc de
Un an".„Redescoperirea" micilor reparații. Inflația, criza de energie și materii prime — relevă revista — i-au determinat pe francezi să „redescopere" micile sau chiar marile reparații pe care le practică singuri. Au- tomobiliștii descoperă că pneurile recondiționate costă cu 40 la sută mai puțin decit cele noi.Aceleași cauze, scrie „L’Express", i-a făcut pe francezi să remarce că numeroase produse sint concepute să dureze puțin, ceea ce face imposibilă repararea lor. i.ar piesele de schimb sint adesea foarte scumpe. Această problemă preocupă guvernul, care studiază, împreună cu Institutul național al consumului, modalitatea de a garanta durabilitatea produselor. în scopul de a reduce risipa. „Societatea abundenței — conchide „L’Exoress" — este nusă în discuție la nivelul colectivității. Fiecare se organizează cum poate pentru a supraviețui".
19.30, (sala din str. Alex. Sahia) ; 
Noile suferințe ale tînărului „W“ 
— 19,30.
© Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19,30.
a Tpatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cei șase — 19.30. (sala 
Studio) : Hotelul astenicilor —- 19. 
© Teatrul Giulești : Copacii mor 
în picioare — 19,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Or
dinul — 19,30.
a Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19.30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars —
19.30.
© Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Eu sînt tatăl co
piilor — 19,30.
a Teatrul ..Tor^ Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 9,30.
a Teatrul „Țăndărică'4 (sala Vic
toriei) : Bu-Ali — 17, (sala Acade
miei) : Răi și nătărăi — 17.
© Ansamblul artistic „Ransodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
© Studioul I.A.T.C. ..I. L. Cara- 
giaJe“ : Opera de trei parale — 20. 
©Circul de stat : Un șerif Ia... 
circ —. 16; 19,30.
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PROGRAMUL DE EDIFICAREtovarășului licofae Ceaușescu
adresat Conferinței internaționale de solidaritate

A LAOSULUI DEMOCRATIC 
INDEPENDENT, UNITAR

cu lupta poporului coreean pentru
reunificarea patriei in mod pașnic și independent

BAGDAD

Am deosebita plăcere de a vă 
adresa un cordial mesaj de salut 
dumneavoastră, participanților la 
Conferința internațională de soli
daritate cu lupta poporului co
reean pentru reunificarea patriei 
sale în mod pașnic și indepen
dent.

Conferința are loc în condițiile 
în care pe toate continentele se 
intensifică lupta maselor largi 
populare pentru pace, democra
ție și progres social, pentru a- 
părarea independenței și suvera
nității, împotriva vechii politici 
imperialiste, a colonialismului și 
neocolonialismului, a oricăror 
forme de dominație și asuprire. 
Se afirmă tot mai puternic voin
ța popoarelor de a fi pe deplin 
stăpîne pe bogățiile lor și de a 
le folosi în scopul dezvoltării e- 
conomico-sociale independente, 
de a instaura raporturi noi între 
state, bazate pe egalitate și res
pect reciproc. Ca rezultat, în 
lume se conturează începutul 
unui curs nou îndreptat spre des
tindere și colaborare. Dezvoltarea 
ascendentă și într-o direcție ire
versibilă a acestui curs nou — 
care este încă destul de fragil — 
face astăzi mai necesară ca ori- 
cînd participarea activă a tutu
ror popoarelor la viața interna
țională, intensificarea luptei uni
te a forțelor progresiste, demo
cratice, antiimperialiste de pre
tutindeni pentru o politică nouă 
de pace, securitate și colaborare 
între națiuni.

în acest spirit, apreciem în mod 
deosebit organizarea actualei 
Conferințe internaționale, menită 
să pună în atenția opiniei publice

mondiale o problemă care își aș
teaptă de multă vreme rezolva
rea, să contribuie la intensifica
rea sprijinului forțelor progre
siste din întreaga lume față de 
lupta poporului coreean pentru 
reunificarea pașnică și indepen
dentă a patriei sale.

Poporul român și-a exprimat 
de la început solidaritatea sa 
profundă cu cauza dreaptă a 
poporului coreean, a sprijinit și 
sprijină în mod consecvent iniți
ativele și propunerile Republicii 
Populare Democrate Coreene, ale 
președintelui Kim Ir Sen, menite 
să ducă la slăbirea încordării și 
eliminarea stării de confruntare 
între Nord și Sud, la restabilirea 
legăturilor și îmbunătățirea rela
țiilor dintre cele două părți ale 
țării, la împlinirea idealului na
țional de reunificare pașnică și 
independentă a patriei de către 
coreenii înșiși, la normalizarea 
situației din această zonă a lu
mii. Am considerat și considerăm 
că o condiție esențială a înfăp
tuirii acestui deziderat legitim al 
poporului coreean o constituie în
cetarea amestecului străin în 
treburile interne ale Coreei, re
tragerea trupelor străine din par
tea de sud a țării, astfel ca po
porul coreean să fie lăsat să-șl 
rezolve de sine stătător propriile 
probleme, corespunzător idealu
rilor, voinței și aspirațiilor sale, 
fundamentale de unitate națio
nală și progres, fără nici un fel 
de ingerințe din afară.

Consecventă politicii sale de 
pace și colaborare între popoare, 
România - militează activ pentru 
lichidarea tuturor focarelor de 
război, a surselor de tensiune și

încordare 
ționarea 
ale vieții 
tratativelor, cu participarea tu
turor statelor, pentru înlăturarea 
vechilor raporturi de inechitate și 
inegalitate dintre națiuni și pro
movarea unor relații noi înteme
iate pe respectarea strictă a in
dependenței și suveranității na
ționale, pe deplină egalitate în 
drepturi, neamestec în treburile 
interne și avantaj reciproc, pe 
dreptul fiecărui popor de a ho
tărî nestingherit asupra destine
lor sale. Poporul român este ho- 
tărît să promoveze și în viitor, în 
modul cel mai ferm, această po
litică, să-și aducă, alături de ce
lelalte popoare ale lumii, întrea
ga sa contribuție la rezolvarea în 
spiritul păcii și echității a pro
blemelor majore cu care se con
fruntă astăzi omenirea, la pro
movarea unui climat trainic de 
pace și conlucrare fructuoasă 
între state, lichidarea subdezvol
tării și instaurarea unei noi or
dini economice și politice inter
naționale, la eforturile forțelor 
înaintate de pretutindeni pentru 
făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

încredințat că lucrările Confe
rinței vor constitui o nouă și pu
ternică manifestare a solidarită
ții forțelor progresiste și demo
cratice cu cauza dreaptă a poporu
lui coreean, un aport de searpă 
la lupta popoarelor împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru des
tindere, colaborare și pace în 
lume, urez succes deplin acestei 
importante reuniuni internațio
nale.

ORIENTUL APROPIAT
O Protest libanez la Consiliul de Securitate © Convorbiri 

americano-israeliene ® Evoluția acțiunilor militareWASHINGTON 17 (Agerpres). - . Președintele.S.U.A.,..Gefald Fprdf.l-a primit, joi, pe- Yigăl Aiion, mlhls.trul de externe al Israelului, aflat in vizită la Washington, și a avut cu a- cesta o convorbire. într-o declarație făcută în urma întrevederii, secretarul de stat H. Kissinger a arătat că în cursul discuției au fost examina
te situația de ansamblu din Orientul Apropiat și relațiile americano-israeliene.Un comunicat al Casei Albe dat publicității după întrevedere relevă că președintele Ford a subliniat gravitatea actualei situații din Orientul Apropiat și și-a reafirmat dorința de a ajuta părțile interesate să negocieze o reglementare pașnică. Totodată, ministrul de externe israelian 
a declarat că guvernul său împărtășește dorința de a se ajunge la o reglementare negociată.BEIRUT 17 (Agerpres). — Primul ministru libanez, Rashid Solh, a ’informat, joi seara, parlamentul, că Israelul bombardează, de cinci zile, cu foc de artilerie satele din ''regiunea Arqub, din sudul Libanului. El a adăugat că guvernul a însărcinat pe ministrul de externe și ministrul apărării să ceară convocarea de urgență a unei reuniuni a Consiliului arab mixt al apărării pentru ,a discuta în legătură cu îsraeliene și a lua măsurile sare. atacurile nece-

Comunicate ale Organizației pentru Eliberarea Palestinei, informează că forțele palestinene au continuat să riposteze, in tot cursul zilei de joi, atacurilor întreprinse de tancuri, artilerie și grupuri de comando israeliene, in regiunea Arqub. din sudul Libanului.TEL AVIV 17 (Agerpres). — Un comunicat militar israelian informează că, vineri dimineață, au continuat, pentru a șasea zi consecutiv, lupte la granița dintre Israel și Liban. Tancurile israeliene au deschis focul pentru a acoperi grupuri de comando israeliene care au atacat poziții palestinene, relevă Comandamentul israelian.NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). — Reprezentantul Libanului la ( O.N.U. a adresat președintelui Consiliului de Securitate al acestei organizații o scrisoare în . care se arată că guvernul libanez protestează hotărit în legătură cu acțiunile întreprinse de forțele militare ale Israelului contra teritoriului Libanului.Reprezentantul Libanului a subliniat necesitatea aplicării rezoluțiilor adoptate în cadrul O.N.U. în vederea reglementării situației din Orientul Apropiat, relevînd că a- ceasta nu poate fi soluționată prin acțiuni militare. El nu a cerut insă convocarea unei ședințe a Consiliului de Securitate.

WASHINGTON:

din lume, pentru solu- 
problemelor complexe 
internaționale pe calea

Climatul tensiunii revine
in Irlanda de Nord

pentru pe- iarnă și pre- cu încă două mai îndelun- Ulster în au-anunță

LONDRA 17 (Agerpres). — La numai cîteva minute după ce s-a anunțat expirarea încetării focului în Irlanda de Nord, la Belfast, Londonderry și în alte localități din Ulăter au fost semnalate mai multe incidente. în cursul cărora un soldat britanic a fost rănit. Armistițiul decretat de aripa „provizorie" a Armatei Republicane Irlandeze rioada sărbătorilor de lungit, la 2 ianuarie, săptămini. a fost ceagată perioadă de acalmie în de la izbucnirea violentelor, gust 1969.Comunicatul prin care seîncetarea armistițiului motivează a- ceastă decizie prin faptul că guvernul britanic a refuzat, practic, să răspundă cererilor formulate de I.R.A.Imediat după expirarea armistițiului. trupele britanice din Irlanda de Nord au fost puse în stare de alertă, iar în Anglia — unde în ultimii doi ani extremiștii nord-irlandezi au comis 243 de atentate cu bombe, dintre care cel mai grav, petrecut in noiembrie. la Birmingham, s-a soldat cu moartea a 21 de persoane și cu rănirea altor 184 — a fost alertat concomitent dispozitivul polițienesc de securitate.

VIENTIANE 17 (Agerpres). — La Vientiane s-a comunicat oficial că Suvanna Fuma, prim-ministru al Guvernului provizoriu de uniune națională, și prințul Sufanuvong, președintele Consiliului Politic de Coaliție Națională, au semnat textul definitiv ' al Programului de edificare a unui Laos pașnic, independent, neutru, democratic. unitar și înfloritor. Anun- țînd această știre, Udai Suvanuvong, secretar de stat la Ministerul Informațiilor, Turismului și Propagandei, a relevat că, în curînd, organele puterii de stat din Laos vor trece la realizarea acestui program.Documentul amintit prevede dezvoltarea economică accelerată a Laosului, asigurarea unui sistem democratic în administrația de stat, înfăptuirea unei politici externe independente și neutre.ÎN CAMBODGIA
Noi numiri în Guvernul Regal 

de Uniune NaționalaPEKIN 17 (Agerpres). — Agenția khmeră de presă anunță o remaniere a Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei. Șeful1 statului cambodgian, prințul Norodom Sia- nuk, a numit șapte noi miniștri și un nou ministru adjunct al afacerilor externe. Noii miniștri sînt personalități din rindul Frontului Unit Național al Cambodgiei, care se găsesc, în prezent. în zonele eliberate cambodgiene. El a eliberat, de asemenea, din vechiul guvern nouă miniștri, care se găseau în afara Cambodgiei. Agenția precizează că noile numiri au fost decise de prințul Sianuk la propunerea primului ministru Penn Nouth și după luarea în considerație a opiniei conducerii rezistenței naționale cambodgiene.în urma acestei remanieri, în mod practic toți membrii Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambodgiei se găsesc în prezent pe teritoriul țării.
Operațiuni ofensive 

ale forțelor patrioticeCAMBODGIA 17 (Agerpres). — Patrioții khmeri continuă operațiunile ofensive în diferite sectoare ale frontului. Țelul atacurilor forțelor de eliberare la nord și nord-vest de Pnom Penh constă în instalarea controlului asupra deplasărilor de nave pe rîul Sap. După ce patrioții au blocat complet fluviul Mekong pe o mare porțiune a sa, la sud de capitală, acest rîu a rămas singura arteră pentru aprovizionarea garnizoanei o- rașului cu alimente și muniții.încercările forțelor lonnoliste de a sparge încercuirea din jurul portului Neak Luong nu au adus rezultate, iaț garrtlzbana care apără acest oraș, a suferit, în ultima săptămînă, pierderi grele în oameni și materiale.

TRIPOLI 17 (Agerpres). — în încheierea vizitei efectuate în Republica Arabă Libiana, Nicolae Doicaru, consilier al președintelui Republicii Socialiste România, a fost primit din nou, la 15 ianuarie, de președintele Consiliului Comandamentului Revoluției al R. A. Libiene, Moa- mer El Geddafi. La întrevedere a fost prezent primul ministru libian, Abdel Ahmed Salam Jalloud.

Șeful statului libian a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu un mesaj care exprimă dorința de dezvoltare ți diversificare, a relațiilor de prietenie ale tării sale cu România.S-au discutat, totodată, aspecte ale extinderii acțiunilor de cooperare dintre cele două țări, în interesul ambelor' popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.
Plenara C. C. al P. C. Chinez

Convocarea Adunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. ChinezePEKIN 17 (Agerpres), — Agenția China Nouă anunță că, în zilele de 8—10 ianuarie, a avut loc la Pekin cea de-a doua sesiune plenară a celui de-al zecelea Comitet Central al Partidului Comunist Chinez. In cadrul plenarei a fost discutată activitatea de pregătire pentru cea de-a patra Adunare Națională a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze. Plenara a hotărît să supună Adunării Naționale a Reprezentanților Populari, pentru deliberare, textul „Proiectului revăzut al Constituției

Republicii Populare Chineze", „Raportul asupra revizuirii Constituției", „Raportul asupra activității guvernului" și listele cu persoanele desemnate a fi membri ai Comitetului Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze și ai Consiliului de Stat.De asemenea, plenara a ales pe Den Siao-pin ca vicepreședinte al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C.C.
COMUNICAT COMUN POLONO-CLJBANEZHAVANA 17 (Agerpres). — In cursul convorbirilor . dintre Fidel Castro și Edward Gierek a avut loc un schimb de păreri privind stadiul actual și perspectivele relațiilor po- lono-cubaneze. precum și cele referitoare la situația internațională și din mișcarea comunistă si muncito-

portugalia

Arestarea unor
miniștri saiazaristif J. _ . Lafost confirmate ofi-LISABONA 17 (Agerpres). Lisabona au cial arestarea generalului Arnaldo Schultz, fost sub regimul lui Salazar, precum și cea a lui Alfredo Rodrigues dos Santos junior, de asemenea fost ministru de interne sub vechiul regim portughez. Au fost, totodată, arestați colonelul Homero Matos, penultimul _________P.I.D.E./D.G.S. (poliția politică din timpul dictaturii) și principalii agenți ai P.I.D.E.In capitala portugheză' s-a anunțat că toate aceste arestări au fost Ope- rate;în>iXederea elucidării-unor fapte fte; natură-criminală db',bSre’’j-h făt'lit vinovată fosta poliție politică din Portugalia.

ministru de interne
de Oliveira director alunii dintre

agențiile de presă
Delegație română la Tri

poli. La 15 ianuarie a sosit la Tripoli o delegație a Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor al Republicii Socialiste România, condusă de ministrul Angelo Miculescu. Delegația română face o vizită oficială în Libia pentru a dfscuta probleme legate de dezvoltarea acțiunilor de cooperare între România și Libia în domeniul de activitate respectiv.
Președintele Prezidiu

lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., N. Podgomîi, l-a primit vineri, la Kremlin, pe ministrul afa-

nELĂgCORESPONDENTliNOȘTRl:

Sporește îngrijorarea determinata
tfe recesiune și inflațiedolari pentru anul nanciar 1975—1976.în aceste condiții, este de mirare că tuatia economică constituit mesajului Casei. Albe cu privire la starea Uniunii — document apreciat aci ca fiind cel mai sumbru in timp de pace după anii marii depresiuni din ’929—’933. Mesajul e- numeră un șir de măsuri și propuneri vi- zînd reducerea proporțiilor inflației și recesiunii, între care scăderea impozitelor federale, sporirea .taxelor asupra importurilor de petrol, economisirea de combustibil și energie etc.George Meany, președintele Centralei sindicale A.F.L..-C.I.O., a respins programul de redresare economică. declarînd că propunerile președintelui Ford sînt „intolerabile", căci ele vor alimenta inflația, fără să împiedice o agravare a recesiunii. O anumită reținere față de programul economic al Casei Albe a exprimat și Arch Booth, președintele Camerei de

Comerț americane, organizație patronală, care a apreciat discursul președintelui Ford „de rău augur, dar stimulativ".Comentînd mesajul, ziarul „New York
Times" apreciază că, pentru redresarea situației economice, consumatorul american trebuie să se aștepte la noi privațiuni, că este de anticipat o înrăutățire in conți-

nuare a situației economice a tării. înainte de a se putea vorbi de intrarea a- cesteia intr-un proces de ameliorare.
C.ALEXANDROAIE

cerilor externe al Japoniei, Kiichi Miyazawa, aflat într-o vizită oficială în Uniunea Sovietică, Cu a- cest prilej, Miyazawa a transmis un mesaj adresat de primul ministru al Japoniei, Takeo Miki, lui Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S.

rească internațională — se spune In comunicatul comun dat publicității la Havana, la încheierea vizitei oficiale pe care a întreprins-o în Cuba primul secretar al C.C. al P.M.U.P. Fidel Castro șl Edward Gierek au semnat Declarația polono-cubaneză în care se exprimă dorința părți- . lor de a lărgi si întări relațiile bilaterale în toate domeniile. S-a convenit. de asemenea, asupra dezvoltării colaborării dintre cele două partide. Fidel Castro a acceptat invitația de a face o vizită de prietenie în R. P. Polonă. •
Vizita lui Edward Gierek 

în PortugaliaLISABONA 17 (Agerpres). — La invitația președintelui Portugaliei, Francisco da Costa Gomes, la Lisabona a sosit într-o scurtă vizită, venind de la Havana. Edward Gierel: prim-secretar al C.C. al Muncitoresc Unit Polonez mează agenția P.A.P.Președintele Portugaliei, da Costa Gomes, a avut, întrevedere cu Edward Gierek.în aceeași zi, precizează agenția citată, Edward Gierek s-a întîlnit, in încheierea vizitei sale în Portugalia, cu Alvaro Cunhal, secretar general al Partidului Comunist Portughez, șl cu membri pi conducerii partidului. Au ‘rost abordate probleme legate' de adîncirea colaborării dintre P. C. Portughez și P.M.U.P.

ImPartidului — infor-Francisco vineri, o

transmit:
nării „problemelor de interes reciproc ale celor două țări", informează un comunicat oficial reluat de agenția Associated Press.

Noul an a debutat • în S.U.A. sub semnul preocupărilor legate de inflație și recesiune, care — scrie „Washington Post" — „a început să ia proporții alarmante".Recesiunea a început să se resimtă adine în majoritatea ramurilor economiei naționale, afectînd cu o deosebită virulență industria autoturismelor și cea a construcțiilor. înre- gistrind scăderi de 35—40 la sută ale producției, aceste ramuri au concediat, în ultimele luni, sute de mii de muncitori. Statisticile Ministerului Muncii indică, pentru luna decembrie 1974, o escaladare a șomajului fără precedent în ultimul deceniu : 
6.5 milioane de oameni. ceea ce reprezintă 7,1 la sută din totalul forței de muncă.Secretarul de presă 
al Casei Albe. Ronald Nessen. expunînd păreri ale președintelui Ford, declara recent că „cifrele privitoare la șomaj arată că e- conomia tării se află într-o situație extrem de dificilă, iar declinul producției indus-

>triale constituie un indiciu că trebuie să ne așteptăm la noi creșteri ale numărului șomerilor". La aceeași concluzie a ajuns și comitetul economic mixt al Congresului, care i_. ".tr-un studiu publicat recent, că „țara este confruntată de cea mai puternică recesiune din ultimii 35 de ani". Drept dovezi se aduc, între altele, scăderea produsului național total, în cursul anului trecut, pentru al patrulea trimestru consecutiv, menținerea la peste 10 la sută a ritmului inflationist, perspectiva creșterii numărului șomerilor la peste 8 la sută la sfîrșitul primului pătrar al anului curent.Una dintre consecințele imediate ale acestei situații o constituie creșterea numărului falimentelor, care în 1974 au ajuns la 200 000. O altă consecință este mărirea deficitului bugetar al țării pină la circa 25 miliarde dolari pentru anul financiar curent și anticiparea majorării sale la 40 miliarde

apreciază, in-

*

a-nusi- 
a dominanta

LIMA:

tt» eveniment marcant

Ministrul industriei construc
țiilor de mașini-unelte si elec
trotehnicii, Virgil Actarian. care 
a făcut o vizită oficială in Po
lonia, a fost primit de Jozef 
Tejchma, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președinte
le părții polone in Comisia mix
tă guvernamentală de colabora
re economică româno-polonă. 

. Cu acest prilej au fost aborda
te probleme ale colaborării și 
cooperării economice 
polone. In aceeași zi, 
român a fost primit 
Szydlak, membru al 
Politic, secretar al 
P.M.U.P.

In cadrul convorbirilor avute 
cu Tadeusz Wrzaszczyk, minis
trul industriei de mașini al 
R.P. Polone, au fost examinate 
probleme privind lărgirea cola
borării economice între cele 
două ministere, pe anul 1975 și 
in perspectivă. Cu acest prilej, 
au fost semnate convențiile de 
specializare in fabricarea unor 
tipuri de mașini-unelte și în 
domeniul unor produse ale in
dustriei electrotehnice.

fîcorduri franco-cuba-
JÎ6ZS. Primu' ministru al Franței, Jacques Chirac; și Carlos Rafael Rodrigues, viceprim-ministru al guvernului cubanez, au semnat, la Paris, acordurile franco-cubaneze de colaborare economică și industrială și de cooperare culturală și tehnico-științi- fică bilaterală.

in dezvoltarea economiei peruane
Zilele acestea s-a ■ 

împlinit un an de la 
adoptarea unor măsuri 
de importantă deose
bită pentru procesul 
schimbărilor structu
rale care au loc în 
viața națiunii perua
ne : naționalizarea ce
lui mai mare complex 
minier din tară. „Cer- ro de Pasco. Corporă- tion". Evenimentul e- 
tatizării acestei între
prinderi a însemnat 
recuperarea unor vas
te resurse naturale, 
care, timp de decenii, 
fuseseră exploatate 
exclusiv în beneficiul 
capitalului străin.

Transformarea lui 
„Cerro de Pasco Cor
poration" in „Centro- min-Peru" — unul din 
pilonii principali ai e- 
conomiei tării — a 
deschis noi si largi căi 
valorificării bogățiilor 
•subsolului zonei andi
ne, în interesul pro
priului popor. Mine de 
cupru, plumb, zinc.

aur și argint, șapte u- 
zine de preparare a 
minereurilor., instala
țiile de topitorie și ra
finărie în Oroya, la 
3 310 metri altitudine, 
configurează profilul 
unui vast complex in- 
dustrial-minier și me
talurgic, cu 15 000 sa- 
lariați, care, in primul 
an al existenței sgle 
ca întreprindere de 
stat, a devenit un pu
ternic factor al pro
gresului național.

Cu legitimă satisfac
ție se subliniază în a- 
ceste zile că în 1974, 
față de 1973, veniturile 
nete ale întreprinderii 
au crescut cu 42 la 
sută. Creșterea produc
ției și rentabilității 
prin extinderea și mo
dernizarea diferitelor 
ramuri ale complexu
lui sînt obiective prin
cipale de viitor, in ve
derea înfăptuirii căro
ra vor fi alocate in 
următorii cinci ani in
vestiții in valoare de

circa 1 miliard 200 de 
milioane de dolari.

Succesele complexu
lui „Centromin-Peru" 
reflectă hotărirea cu 
care sînt traduse in 
viață măsurile politi
ce ale guvernului re
voluționar al forțelor 
armate in sprijinul a- 
slgurării controlului 
deplin asupra poten
țialului economic al 
țării, ca pîrgliie a pro
gresului. Subliniind 
semnificația naționali
zării complexului, mi
nier din Anzi. mesajul 
adresat de președinte
le Republicii. Juan Ve
lasco Alvarado, oame
nilor muncii de la 
„Centromin-Peru", cu 
prilejul aniversării u- 
nui an de la etatizarea 
întreprinderii, relevă 
că procesul revoluțio
nar peruan a parcurs 
astfel încă o etapă im
portantă pe calea a- 
părării si consolidării 
suveranității naționale.

Eugen POP

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA b Bucureștii Piața

romăno- 
ministrul 
de Jan 
Biroului 

C.C. al

Un acord de extindere tr* tensificare a cooperării economice iugoslavo-iraniene a fost semnat la Teheran. Se prevede lărgirea colaborării în domeniile agricol, construcții și construcții navale. Se are, de asemenea, în vedere lărgirea cooperării în industrie, transporturi și turism.
Convorbiri iranitmo-ira- 

kiOHO- M'nistrul de externe al Iranului, Abbas Aii Khalatbari, și ministrul de externe al Irakului, Saadun Hammadi, au început, vineri, la Istanbul negocieri în vederea soluțio-

Cancelarul R. F. Germa
nia, Helmut Schmidt, l-a primit, la Bonn, pe primul ministru al Australiei, Gough Whitlam, cu care a avut o convorbire în probleme politice și economice. In centrul discuțiilor s-a aflat problema intensificării livrărilor de uraniu australian pentru R.F.G.

Șahinșahul Iranului, M°- hammad Reza Pahlavi Aryamehr, a părăsit Viena, plecînd spre Ziirich, după o vizită particulară în capitala Austriei. La plecare, suveranul iranian a fost salutat de președintele Austriei, Rudolf Kirchschlaeger, și de ministrul afacerilor externe. La Viena, șahinșahul a avut convorbiri < cu cancelarul Bruno Kreisky, privind cooperarea economică dintre cele două țări.
Președintele R. A. Egipt, Anwar Sadat, urmează să facă o vizită In Franța, între 27 și 29 ianuarie 1975, anunță agenția M.E.N.
Numărul mare al decese

lor înregistrate la Madrid în decembrie se datorește îndeosebi gradului tot mai ridicat de poluare atmosferică, se menționează într-o declarație a Asociației spaniole pentru apărarea mediului înconjurător (A.E.O.R.M.A.). Poluarea atmosferică din capitala spaniolă i-a afectat în mod deosebit pe cei cu sănătatea șubredă. De asemenea, se arată că epidemia de gripă a făcut cele mai multe victime în zonele cu un grad ridicat de poluare.
Evoluția laboratorului extraterestru

//„Saliut-4MOSCOVA 17 (Agerpres). — Laboratorul extraterestru „Saliut—4" a efectuat, pină în prezent, 351 rotații în jurul Pămîntului, din care 81 cu echipaj la bord.La 17 ianuarie, cei doi cosmonauți, Gubarev și Greciko, au controlat sistemul ecologic pentru cultivarea de plante superioare, au înregistrat datele observațiilor și au efectuat alte experiențe biologice.De asemenea, au fost efectuate exerciții fizice cu ajutorul veloergo- metrului și al podelei mobile, precum și o ședință de electrostimulare a musculaturii.Sistemele de bord ale laboratorului funcționează normal, iar starea sănătății cosmonauților este bună — anunță agenția T.A.S.S. Zborul în Cosmos continuă.

PE PRETUTINDENI
• NOI DATE DESPRE 

GULFSTREAM. Oceanologii sovietici, sintetizind datele obținute- în cursul unor expediții și experimente, au furnizat noi date despre Gulfstream. Datele arată că acesta iși modifică, pe parcursul unui an, atit debitul cit și viteza. Cantitatea de apă transportată este de 80 milioane mc pe secundă — ceea ce depășește de citeva ori cantitatea de apă deplasată de toate riurile Pămintului luate la un loc. Pe baza concluziilor la care au ajuns, savanții sovietici au realizat un model matematic al curentului, oferind, pentru prima dată, o imagina unitară a tuturor factorilor naturali ce influențează nașterea și itinerarul acestuia. O serie întreagă de fenomene inexplicabile pină acum au putut fi astfel elucidate.
• LEZIUNI SUTURA- 

TE MAGNETIC. Durat« procesului de cicatrizare a leziunilor provocate în cursul intervențiilor chirurgicale poate fi redusă cu 25 la sută ca urmare a suturării lor cu ajutorul unor verigi magnetice. Experiențele in acest sens efectuate de un chirurg din Miln- chen au dat rezultate spectaculoase. S-a constatat astfel că ulcere apărute in urma unor dereglări de nutriție și care se dovediseră refractare la toate încercările de terapie, au putut fi vindecate cu ajutorul metodei magnetice. Acest gen de sutură deschide, de asemenea, noi perspective în regenerările nervilor lezați, ale căror capete pot fi prinse in minuscule verigi magnetice.
• NUMAI PENTRU 

FEMEI. în 1975, declarat, după cum se știe „Anul internațional al femeii", femeile din Canada vor beneficia de un teatru ce le va fi .destinat în exclusivitate. Noul lăcaș dramatic, aflat la Toronto, urmează să pună în scenă numai piese scrise de femei și despre femei.
• VESTIGIILE POM- 

PEIULUI IN PERICOL Dacă sistemul de conservare și Îngrijire a monumentelor antice nu se va schimba radical in Italia, Pompeiul va , muri a doua oară. La această concluzie ajunge un film pentru televiziune, turnat recent la fața locului și care ilustrează starea în care se află orașul-muzeu. „Ultimele Zile ale orașului Pompei" vor sosi a doua oară dacă nu se vor lua măsuri urgente pentru a pune capăt distrugerilor pricinuite de vint, vreme și poluarea atmosferei — afirmă specialiștii. Clădirile din cățărnidșh.șg,. năruie, vegetația macină zidurile, umiditatea^-dis» truge mozaicurile, iar ploaia șterge frescele. Filmul — primul dintr-o serie consacrată stării monumentelor istorice din Italia — adresează un insistent apel pentru salvarea a- cestor neprețuite vestigii ale antichității.
• O NOUĂ STAȚIE 

ȘTIINȚIFICĂ LA POLUL 
SUD. O nouă stație științifică americană — „Amundsen- Scott Pole Sud" — servită da 18 savanți și tehnicieni, și-a început de curînd activitatea. Stația, care se află la o altitudine de 2 700 metri, se compune dintr-un turn, înalt de 15 metri, și trei clădiri care, în timpul verii astrale, pot oferi adăpost unui număr de 52 de persoane. Personalul ei urmează să desfășoare un amplu program de cercetări științifice.

• ABANDONAREA 
FUMATULUI ÎN CINCI 
ZILE. în Elveția se practică de mai multă vreme o cură de dezintoxicare tabagică denumită „planul de cinci zile" care a dat rezultate foarte bune, în 90 la sută din cazuri incheindu-se cu abandonarea fumatului. Este vorba de o terapie de grup, „pacienții" încurajîndu-se și stimulindu-se unii pe alții să persevereze în hotărirea de a nu mai fuma. Metoda s-a extins și în alte țări, grație ei 2,5 milioane de persoane din întreaga lume lăsîndu-se, pină acum, de fumat.

• UNICAT. La o licitație publică desfășurată recent la New York, printre raritățile expuse s-a aflat un medalion conținind o șuviță din părul împăratului francilor, Carol al Il-lea, care a domnit în anii 823—877. Ofertantul a cerut o sumă considerabilă, argumentul fiind... unicitatea piesei. în- tr-un fel, avea dreptate, dacă se ține seama de faptul că împăratul respectiv a rămas cunoscut în istorie sub denumirea de... Carol Chelul sau Carol cel pleșuv.
• CAPRICIILE VREMII.205 persoane și-au pierdut viata. 13 au fost grav rănite și alte 24 au fost date dispărute, ca urmare a puternicului val de ploi ce s-a abătut, in ultimul interval de timp asupra regiunilor sudice ale Tailandei.Ploile torențiale căzute în ultimele zile asupra unor regiuni dens populate din Insula Jawa au provocat mari inundații.Șapte persoane au murit de frig în Districtul Federal (D.F.) Mexican, iar recolta de portocale din regiune a fost compromisă In întregime. De asemenea, pierderea recoltei de citrice din regiunea Nuevo Leon, cauzată de frig, a provocat daune economiei naționale estimate la 5 600 000 de dolari.In cursul nopții de miercuri sore joi a plouat și a nins în Catalonia, după trei luni de secetă. O ninsoare abundentă a început să se aștearnă in Munții Pirinei. Meteorologii prevăd noi căderi de zăpadă.
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