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LONĂ DE CAMERA

Candidați pentru alegerile de h 9 martie

1AI
ACTIVI r;

PRODUCȚIA FIZICĂ 

realizată ritmic , 
la nivelul planului 

„DISPECERATUL PUBLIC AI COOPERĂRII 
ÎNTREPRINDERILOR":

aspecte ale conlucrării în industria de autobuze 
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Un program elaborat de Ministerul Industriei Metalurgice prevede o serie d9 
acțiuni pentru realizarea, în continuare, a unor noi mărci de oțeluri, pentru 
a satisface mai bine necesitățile industriei constructoare de mașini — prin
cipalul consumator — precum și ceilalți beneficiari. în cadrul acestui 
program, sarcini deosebite revin și întreprinderii de oțeluri aliate din 
Tîrgovlște, al cărei colectiv este hotărit să obțină noi și noi rezultate 

de prestigiu în muncă. Foto : S. Cristian

9 9„Alegerile de deputați în Marea Adunare Națională și in consiliile populare — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — vor constitui un important ' eveniment politic, întregul popor manifestînd, prin votul pe care îl va da candidaților Frontului Unității Socialiste, adeziunea deplină Ia hotăririle Congresului al XI-lea, la politica internă și externă a partidului și statului nostru, hotărîrea fermă de a înfăptui neabătut Programul Partidului Comunist Român de ridicare a țării pe noi culmi de progres și civilizație. Totodată, alegerile vor constitui și o puternică afirmare a democrației noastre socialiste, a participării maselor largi populare la conducerea întregii vieți economico-sociale, la făurirea în mod conștient a propriului lor viitor".Această puternică afirmarea democrației noastre socialiste, această participare a maselor largi populare la conducerea întregii vieți economico-sociale se manifestă deplin — în actuala etapă a intensei și multilateralei activități de pregătire a alegerilor de la 9 martie — prin matura și responsabila chibzuință de care dau dovadă organele și organizațiile F.U.S., colectivele de cetățeni, practic toți oamenii muncii prin desemnarea, pentru a figura pe listele de candidați, a celor mai buni dintre cei mai buni concetățeni ai noștri.Etapa actuală din activitatea de pregătire a alegerilor este, deci, deosebit de importantă pentru asigurarea prezentei pe buletinele de vot a numelui celor mai buni, celor mal înaintați membri ai societății noastre, oameni al căror prestigiu a. fost cîștigat prin fapte, prin întreaga lor activitate, profesională, politică, socială, prin întreaga lor comportare.Activitatea de selecție, act de înaltă răspundere civică, este cu atît mai importantă cu cît tipul omului înaintat, al celui pe care-1 numim, fiecare la locul nostru de muncă, „cel mai bun dintre noi", este întruchipat de tot mai mulți membri ai societății noastre și de aceea este dificil să optezi asupra celor care sînt într-adevăr cei mai buni dintre cei buni. Cine sînt a- cești oameni ? Desigur, tovarăși ai noștri care vădesc o înaltă ținută
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© DE PRETUTINDENI
Cunoștințele de ieri și exigențele de mîine 

sau o pledoarie faptică în sprijinul reciclării

PLOIEȘTI. La cîteva zile după istoricul act al naționalizării de la ' 11 iunie 1948, transmi- team din Ploiești, de la fostele uzine „Concordia" un reportaj despre primele propuneri de inovații și raționalizare a producției izvorîte din rîndurile muncitorilor și tehnicienilor acelei uzine, care abia căpătaseră conștiința noii lor ipostaze sociale, aceea de proprietari și producători ai bunuri; lor materiale.Printre acei primi autori de creații tehnice ridicați din rîndurile muncitorilor se afla și un bărbat tînăr, care abia trecuse de 35 de ani, și care venise cu nu mai puțin de șase propuneri deodată pe care le „copsese" îndelung, după cum spunea el, in așteptarea momentului cind acestea a- veau să fie aplicate nu în folosul patronilor, ci al clasei sale. Era comunistul Iosif Li- sovski, astăzi autor a peste o sută de invenții și inovații, laureat al Premiului de Stat, om care, prin soluțiile sale tehnice propuse și aplicate de-a lungul a peste 25 de ani, a contribuit la realizarea unor economii de multe milioane de lei pentru uzina șa.L-am găsit și astăzi, 

la trei ani de la pensionare, la locul lui de muncă, lucrînd la de- săvîrșirea unei noi, invenții. In jurul lui, ca întotdeauna, echipa de tineri discipoli cărora el le-a insuflat sentimentul "neliniștii creatoare, al nepotolitei ardori a perfecțiunii, al căutărilor îndrăznețe ahiar și acolo unde se ..pare a nu mai fi nimic de descoperit. „Doar se pare că n-ar mai fi nimic de descoperit — îmi spune Iosif Lisov- ski — in realitate însă, nu mai este nimic u- șor de descoperit. Astăzi nu mai sîntem în faza aplicării micii mecanizări, ci a desă- vîrșirii fluxurilor tehnologice, a perfecționării unor utilaje complexe, a asimilării reperelor de înaltă tehnicitate, cu randament sporit, și asta cere o pregătire superioară, a fi la curent cu tot ce se produce mai ingenios în procesele industriale din lumea contemporană".— Nu credeți însă că tocmai complexitatea proceselor tehnologice limitează întrucîtva cîmpul de creație 1— Cîtuși de puțin. Tocmai schimbările calitative produse în a- cesț domeniu — tot ceea ce numim revoluția tehnică — deschid un cîmp și mai larg

morală, care se bucură de prestigiu 'profesional, care au o atitudine exemplară la locul de muncă, în comuna unde trăiesc și muncesc, oameni cu o conduită ireproșabilă în societate sau 'în familie.Dar dintre asemenea oameni — pe care-i întîlnim frecvent în jurul nostru — cei mai buni sînt cei care au și capacitatea de a valorifica toate calitățile personale in folosul 

obștii, oameni în stare să mobilizeze masele largi de oameni ai muncii la înfăptuirea unor sarcini atît de complexe, a unor obiective atît de grandioase cum sînt cele înscrise în Programtil partidului, în Directivele Congresului al XI-lea. Spiritul gospodăresc, verificat prin practica activității sociale anterioare — criteriu principal în desemnarea candidaților — este o cerință importantă care implică cunoașterea concretă a mijloacelor prin care aceste obiective pot deveni realitate la nivelul colectivității pe care va fi chemat s-o reprezinte viitorul deputat.Mandatul de deputat este o mare cinste 'și presupune o mare răspundere. De aceea, exercitarea lui nu poate fi rezumată la valoarea onorifică. Căci deputatul reprezintă pe' alegători, masele de oameni ai muncii, în organele pliterii de stat. Iar a reprezenta masele în mod eficient înseamnă a avea o atitudine dinamică, de organizare a maselor, de mobilizare și de impulsionare a acestora, printr-o acțiune perma- 

pentru creația inventatorului, numai că ștacheta competiției între talente este mult înălțată față de nivelul ei de acum două decenii și ea nu poate fi „sărită" dccit pe baza însușirii celor mai înalte cuceriri ale științei și tehnicii. Iar lucrul a- cesta nu mai poate fi la îndemina oricui ; ci numai a acelora care se antrenează permanent, considerînd că se află într-o perpetuă reciclare, intr-un continuu și neîntrerupt examen pentru absolvirea unei facultăți, a autoperfecționării, ale cărei „cursuri" pot și chiar trebuie să dureze întreaga viață activă a omului.GALAȚI. Am continuat discuția pe a- ceeași temă cu profesorul Ioan St. Popescu de la Politehnica gă- lățeană, reluînd-o de la ideea permanentizării studiului în munca și în viața celor preocupați de cercetare.— Sîntem oare predestinați unei situații de permanenți stu- denți ?— Da, din moment ce ne propunem să' creăm ceva, deci să
loan 
GRIGORESCU(Continuare în pag. a IV-a) 

nentă, neobosită, justificînd adevărul că democrația noastră este o democrație a faptei. De aceea, cel ales să reprezinte masele își va îndeplini mandatul numai dacă vă dovedi spirit matur în exercitarea răspunderii încredințate, dacă va avea o viziune de ansamblu asupra circumscripției pe care-o reprezintă, știind să distingă sarcinile esențiale, să organizeze cu pricepere, cu simț gospodăresc, cu operativitate, cu forță de convingere îndeplinirea lor. Un asemenea om nu poate fi ales dccit-din rîn- dul acelora care au păstrat și păstrează o strînsă legătură cu masele, care se bucură de încrederea acestora pentru că și-a verificat în practica de zi cu zi calitățile de bun organizator, experiența de con-- ducător cu eficiente deprinderi gospodărești, vocația și pasiunea de adevărat activist politic și obștesc, hotărîrea în a-și asuma răspunderile ce-i incumbă ca ales al maselor, mai cu seamă in condițiile actuale, cind rolul deputatului, al reprezentantului maselor de cetățeni sporește în mod considerabil.Desigur, faptul că din rîndurile viitorilor deputați ai consiliilor populare vor fi aleși primarii și ceilalți membri ai viitoarelor organe executive — deci cei ce vor asigura îndeplinirea concretă, operativă a atribuțiilor tot mai complexe ale organelor locale, cei care, odată cu începerea noii legislaturi, cu constituirea noilor comitete și birouri executive, vor fi împuterniciți! de zi cu zi pentru rezolvarea problemelor obștești, factorii permanenți competenți să dea soluții directe, să mobilizeze masele de alegători, să conducă localitățile ■ — arată limpede cît de importantă este activitatea de desemnare a candidaților, cîtă răspundere civică presupune această exercitare de către organismele F.U.S. a în- datoririlor ce le incumbă prin legea electorală. De aceea, apropiatele depuneri de candidaturi sînt așteptate cu viu interes de cetățenii țării, convinși că -pretutindeni consiliile locale ale Frontului Unității Socialiste vor supune discuției și aprobării largi cu adevărat pe cei mai buni dintre cei buni.

Însemnări dintr-o 
întreprindere care 

a chemat la marea 
întrecere socialistă

...Vă aflați la Sinaia, formați un număr de telefon și vorbiți cu stațiunea Neptun, de pe litoral. .Știți cine v-a dat legătura ? Desigur, . centrala automată. Dar dacă mergem mai departe „pe fir" ajungem exact la... .’ELECTROMAGNETICA" din Capitală, adică acolo unde se produc telefoanele și toate celelalte, văzute și nevăzute, echipamente ale acestui sistem de telecomunicații. Sîntem, așadar, într-o întreprindere modernă, care, ascunsă cindva in spatele „Vulcanului", domină acum pînă departe Calea Ra- hovei. Dar întreprinderea se impune nu numai prin proporțiile fizice, ci și prin rezultatele ei — oglindite și în recenta chemare la întrecere adresată tuturor întreprinderilor industriale de electronică și automatizări.La comitetul de partid,

La Combinatul 
siderurgic Hunedoara 

PLANUL

Șl ANGAJAMENTELE 
SE DEPĂȘESC ZI DE ZIDEVA (Corespondentul „Scînteii". Sabin Ionescu). La Combinatul siderurgic Hunedoara, în sectorul oțelării. prima jumătate a lunii ianuarie din acest an a fost incheiată cu o producție suplimentară de peste 6 000 tone oțel ; cu alte cuvinte, ritmul zilnic in ianuarie 1975 este aici pînă in prezent de peste 400 tone oțel peste plan, nivel net superior ritmului mediu zilnic al depășirilor obținute în 1974. Superioritatea activității în această perioadă este evidentă și in ce privește calitatea muncii siderurgiștilor hune- doreni, dacă amintim că oțelul electric cu caracteristici superioare reprezintă 1 300 tone, din cele peste 6 000 produse în plus.

în portul CopstanțaCONSTANȚA (Corespondentul „Scînteii", George Mi- hăescu). — Muncitorii portuari de la „NAVROM“-Constanța au obținut un nou și remarcabil succes în întrecerea socialistă. în prima jumătate a lunii ianuarie, ei au derulat peste plan 100 000 tone de mărfuri, operînd în această perioadă 68 de nave, ăl căror timo de staționare în port a fost redus. La acest succes, o contribuție importantă o are extinderea, încă de la începutul anului, a sistemului de lucru în acord global Ia peste 60 la sută din numărul muncitorilor, precum și a metodelor moderne de încărcare a mărfurilor : conteineriza- re, pachetizare și paletlzare.

secretarul acestuia, Gheor- ghe Mateescu, examinează împreună cu Durftitru Jia- nu, responsabilul comisiei de propagandă, macheta unui grafic pe care sînt înscrise cîteva cifre. Sună telefonul...— Erai dator cu un răspuns, tovarășe Mihăilă. Ce trecem azi pe grafic ? 85 de zile ? Mulțumesc, e clar.Receptorul e pus în furcă și se ia pe loc o hotărîre :— De mîine, „numărătoarea" devine publică. Luați măsuri să apară graficul.Cerem explicațiile suplimentare de rigoare și aflăm că, începînd din ziua în Care colectivul de oameni ai muncii de aici a lansat chemarea la întrecere. toți factorii de răspundere din întreprindere urmăresc permanent mersul producției la fiecare loc

CUM ESTE FOLOSIT TIMPUL PRIELNIC ȘI CUM SE EXECUTĂ ACEASTĂ 
IMPORTANTĂ LUCRARE AGRICOLĂ ÎN JUDEȚELE BIHOR, TIMIȘ, 

ARAD ȘI SATU-MARE

Arăturile adinei — încheiate grabnic ! — Iată un imperativ al acestor zile în județele din vestul țării. Timpul prielnic și mai ales recolta viitoare — prin arături adinei se asigură un spor de producție de aproximativ 20—25 Ia sută Ia hectar — obligă conducerile unităților de mecanizare să acționeze energic pentru terminarea neintîrziată a acestei lucrări pe absolut toate suprafețele prevăzute a se insămința în primăvară. Ce măsuri se: întreprind în acest scop? Ce acțiuni politice întreprind organele și organizațiile de partid ? Iată concluziile unui raid-anchetă desfășurat în județele Bihor, Timiș, Arad și Satu-Mare.
BIHOR:
Se muncește și noaptea, 

la lumina farurilorExecutarea arăturilor adinei în județul Bihor a fost îngreunată, în toamna trecută, de ploile care au căzut aproape fără întrerupere. Ținind seama de această situație, încă in primele zile ale lunii ianuarie, ca urmare a măsurilor stabilite de biroul comitetului județean de partid, de organele de specialitate și conducerile unităților agricole, au fost mobilizate numeroase forțe pentru terminarea arăturilor pe întreaga suprafață de 96 000 hectare prevăzută a fi insămînțată in primăvara acestui an. La cele 34 000 hectare arate pină la finele anului trecut, în primele. două decade din luna ianuarie s-au mai adăugat 20 000 hectare. „Cu ritmul de 2 000 hectare pe zi — ne spunea inginerul loan Sabău, directorul Trustului S.M.A. Bihor — putem termina arăturile în prima decadă a lunii februarie".în raidul pe care l-am efectuat zilele acestea, pretutindeni am putut vedea numai lucruri bune. în Cim- pia Salontei, in raza de activitate a S.M.A. Săcuieni, Valea lui Mihai și în alte zone ale județului, Se muncea în două schimburi. Pe terenurile grele, de pildă la C.A.P. Boian, Și- mian, Săcuieni și în alte locuri, se lucrează cu cite două tractoare la un plug. De cîteva zile s-a luat măsura să se muncească și noaptea, la lumina farurilor. „Am adoptat această 

Productivitate și calitate — trăsături definitorii ale activității muncitoarelor liniei de 
cablare platine (în imagine) de la „Electromagnetica" din Bucureștide muncă. Din două in două zile, directorul și directorul tehnic ' analizează în secții stadiul colaborărilor dintre acestea și ateliere, înlăturindu-se operativ orice dereglare ce apare în livrarea pieselor și sub- ansamblurilor. Este normal : prevederile planului pe acest an sînt mai mari cu peste 40 Ia sută față de cele din 1974.

— Realizările zilnice — ne spune secretarul comitetului de partid — confirma că mecanismul producției e bine reglat. Asta nu înseamnă însă că he vom opri aici. Sîntem în plină perioadă de identificare a rezervelor care urmează să fie puse in valoare. în prezent, o comisie a comitetului de partid studiază' modul în care sînt

măsură — ne spunea ing. Petre Olar, directorul adjunct al direcției județene agricole — întrucît în cursul zilei terenul se dezgheață și nu mai putem intra cu tractoarele".Punînd în valoare toate posibilitățile de care dispun, tot mai multe unități agricole au încheiat sau sînt în stadiu avansat cu efectuarea arăturilor. în. cursul zilei de ieri, 20 ianuarie, cooperativele agricole Valea lui Mihai. Simian, Curtuișeni au anunțat terminarea arăturilor pe cele 2 280 hectare de' teren. La cooperativele agricole din Mișca. Sînnicolau de Munte, Roit și altele, lucrările se apropie de sfîrșit.Cu toate condițiile grele de muncă, pretutindeni se depun eforturi mari. Se muncește cu răspundere, pentru a învinge capriciile naturii, pentru a recupera rămînerile în urmă și a încheia arăturile pe toate suprafețele planificate.
Dumitru GÂȚĂ
corespondentul „Scînteii"

TIMIȘ :
Intr-o zi, peste 2500

La 20 ianuarie. în cooperativele agricole din județul Timiș mai erau de executat arături adinei pe 41000 hectare, iar în I.A.S, — pe 19 000 hectare. Sînt suprafețe mari care trebuie arate, ceea ce presupune o amplă conce.ntrare de forțe tehnice și umane, bună organizare. Date fiind 

folosite spațiile existente în întreprindere. (Cîteva minute mai tirziu, unul din membrii comisiei, , economistul Aurel Mihăilă, ne relata că pină acum au fost depistate spatii însu- mind 252 mp. suficiente
Dumitru TÎRCOB
corespondentul „Scînteii"(Continuare în pag. a V-a)

problemele complexe Ce se ridică în acest domeniu, ne-am adresat. ing. Ioan Gheorghiu, directorul direcției agricole' județerie, și ing. Nicolae Gherescu, directorul Trustului I.A.S. Timiș. Din discuția purtată am reținut următoarele :Arăturile adinei, de care depind in mare măsură succesul campaniei de primăvară și, in general, soarta recoltei din acest sn. nu au fost terminate in timp optim, în principal din cauza condițiilor climatice nefavorabile din toamna trecută. Avind în vedere această situație excepțională. organele agricole au luat. Ia indicația biroului comitetului județean de partid, măsuri deosebite. în fiecare unitate s-au întocmit grafice de lucru pe zile, stabilindu-se sarcini concrete pe fiecare fermă, secție de mecanizare și mecanizator. Specialiștii de la județ au fost deplasați în unități pentru a sprijini conducerile C.A.P. si I.A.S. in scopul rezolvării operative a problemelor ivite. în toate S.M.A. și I.A.S. s-a organizat lucrul in două schimburi sau în schimburi prelungite, asigu- rindu-se asistența tehnică necesară înlăturării rapide a defecțiunilor mecanice. Din păcate, în unele C.A.P. si I.A.S. nu s-a acționat totdeauna energic, așa cum cerea situația, pentru punerea în valoare a tuturor posibilităților de intensificare a ritmului arăturilor. Au fost caruri, ca de pildă la C.A.P. Uliuc. To'rman. Ho- norici. Herendești și I.A.S. din Ban- loc. Gătaia. Janul Mare, unde s-au pierdut ore și zile prețioase datorită slabei organizări a muncii, remedierii cu întîrziere a defecțiunilor Ia tractoarele din brazdă s.a. La I.A.S. Carani. într-una din zilele trecute nu s-a lucrat din lipsă de car-' buranți — care erau în depozit (!) — întrucît aceștia n-au fost ridicați la timp. Și,' de ce să nu recunoaștem, unele cadre de conducere din unități și chiar de la direcția agricolă si trustul I.A.S.. neîntelegînd starea excepțională în care ne-am aflat, au acționat lent, fără convingere, aștep- tînd îmbunătățirea vremii.Pe baza planului special de măsuri întocmit recent, la indicația biroului comitetului județean de partid, in prezent, în toate unitățile se lucrează cu intensitate sporită pentru încheierea cît mai grabnică a arăturilor. Tractoarele funcționează grupat. sub directa coordonare a in- ginerilor-șefi. a șefilor de fermă, fo- losindu-se la maximum timpul optim de lucru — respectiv perioada de îngheț dintre orele 3 și 11.dimineața. Mecanizatorilor li se asigură masă caldă si ceai direct Ia locul de mun-(Continuare în pag. a IlI-a)
PE ȘANTIERELE INDUSTRIEI 

CHIMICEîn primele două decade ale lunii ianuarie, pe marile șantiere ale industriei chimice s-a înregistrat un ritm intens de lucru. în această perioadă au intrat in producție noi 6- bicctive prevăzute în planul de dezvoltare a chimiei românești, iar altele sînt in prezent în probe tehnologice sau mecanice, urmînd ca în curînd să dea primele produse. La Rafinăria petrolieră Ploiești a fost pusă în funcțiune o modernă instalație pentru obținerea cocsului din petrol, iar la Combinatul petrochi- mic-Brazi au început probele .tehnologice la noile camere de cocs. Uzina chimică din Rîșnov și-a lărgit profilul prin intrarea în exploatare a unei importante capacități care produce auxiliari \textili pentru pielărie și cauciuc. De asemenea, sînt în ultima fază a probelor tehnologice instalația de negru de fum de la întreprinderea „Carbosin" din Copșa Mică și instalația de anhidridă italică de la Brazi — două importante obiective care urmează să intre în curînd în circuitul productiv. '(Agerpres)
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'FAPTUL 
'DIVERS!

CONCRET, PRACTIC, MOBILIZATOR
- atributele muncii politice de masă 

tir întîmpinarea alegerilor1

Cronica electorala

Omagiu bătrînilor „lupi de mare"Sirena frumoasei motonave „Transilvania" a slobozit peste întinderea mării și a malului constănțean sunete prelungi, unduioase. Era ultimul . salut la adresa a doi marinari, vechi „lupi de mare", care coborau de pe puntea navei, însoțiți de puternicul și bărbătescul „Uraaaa !“ Primul — Gheorghe Dublidis, timonierul șef al navei — a fost 46 de ani marinar de cursă lungă. A trecut de 1 000 de ori prin Bosfor și a învățat toate limbile țărilor din bazinul Mării Negre ți Medi- teranei. Al doilea, Ion Oprea, îndeplinea pe navă funcția de camarod de punte. Au ieșit la pensie. Echipajul le-a urat să aibă parte și pe uscat de o „cursă" cit mai lungă.„Orice naș îsi are nasul!“»Nicolae Mărginean, din Mediaș. își căuta un naș :— Vreau să mă cunune' un om fain, mă-nțelegi 7 .— i-a spus prietenului său. U. Carol.— Ce-ai zice dacă aș fi eu ăla 7— Grozav. N-am îndrăznit să te rog, dar dă-mi voie să te îmbrățișez. Și- fac și cinste !După ce au „cinstit" ei unul, două, nouă păhărele, s-au luat la harță, apoi la bătaie, în timpul căreia nașul și-a făcut finul K.O. Au urmat citeva săp- tămîni de spitalizare pentru fin și... 3 ani de închisoare pentru nășic.Tratament adecvatDe cum a descins în Capitală, Dora Mateoniu, din Craiova, a și inceput să-și ofere serviciile de tratare a unor bolnavi la domiciliu, în calitate de asistentă medicală. în această calitate s-a dus și la familia A. D. de pe strada Brezoianu. Nu se știe precis cum l-a „tratat" pe bolnavul respectiv, dar precis se știe că, profitînd de neatenția celor din casă și de iuțeala ei de mină, și-a strecurat în poșetă niște bijuterii și obligațiuni C.E.C. în valoare de 20 000 lei, după care a încercat să dispară cit mai repede. Tot foarte repede a reapărut, dar în stare de reținere, la Circa 14 miliție din Capitală. Din primele cercetări rezultă că Dora n-a fost în viața ei asistentă medicală și că n-are nici o ocupație. O să se „ocupe" de soarta ei, mai îndeaproape, instanța, care-i va prescrie și un tratament adecvat. Dar un tratament mai eficient, pentru că a mai fosț „tratată" astfel de cîteva ori și nu s-â lecuit încă. Cu si fără supărareUnitatea de reparat încălțăminte din cadrul complexului din cartierul Kiseleff, municipiul Drobeta Turnu-Severin :— Nu vă supărați. Puteți să reparați un fermoar de la o cizmuliță ?— Nu ne supărăm. Am putea să-1 reparăm, că avem meșteri grozavi, dar nu avem acea mașină specială pentru executarea unor asemenea lucrări. Reveniți la începutul lui ’75.Dialogul a avut Ioc cu cîteva luni in urmă. Zilele trecute, omul cu fermoarul a „revenit" :— Nu( vă supărați. Am revenit cu...— Nu ne supărăm. Dar tot nu putem să vi-1 reparăm. A- cum avem o mașină grozavă, dar n-am găsit încă un meșter care să poată lucra la ea. Mai reveniți.— Cînd 7— De ce vă supărați ? Cind s-o putea...ImprudențăEra aproape de miezul nopții cînd lăcătușul mecanic Vasile Bucur, terminînd repararea u- nui troleibuz, l-a scos în curtea Depoului I.T.B. Bucureștli-Noi. Deodată, amintindu-și că uitase o cheie de lucru pe unul din arcuri, s-a dat jos de la volan și a intrat sub troleibuz s-o caute. în același moment, un alt troleibuz se retrăgea din cursă și. neputind să intre în garaj, un lucrător manevrant s-a urcat imediat la volanul celui abia lăsat de Bucur și l-a pornit, spre a-i face loc. fără să bănuiască măcar că sub roțile lui se afla un om. Un om care n-a mai putut fi salvat.

în județul Buzău, ca pretutindeni în țară, organizațiile de partid sint preocupate de intensificarea muncii politico-educative menite să contribuie la mobilizarea eforturilor oamenilor muncii pentru transpunerea în viață a hotărîrilor Congresului al XI-lea, a obiectivelor Programului partidului, a sarcinilor ce le revin pentru îndeplinirea planului pe acest an, implicit pentru devansarea actualului cincinal — premise fundamentale ale pregătirii temeinice a viitorului cincinal. Acțiunile desfășurate în acest scop încă din primele zile ale anului sînt acum strîns conjugate cu obiectivele specifice ale campaniei electorale. Cum s-a acționat concret pentru a se asigura realizarea ___________ acestei cerințe 7De curînd a a-’vut loc instruirea tuturor secretarilor organizațiilor de partid din județ, a celor aproape 1 000 de lectori și propagandiști de Ia învățămin- tul politico-ideologic, a președinților tuturor consiliilor locale ale F.U.S., a locțiitorilor secretarilor comitetelor comunale de partid cu problemele de propagandă, și a altor cadre din organizațiile de masă și obștești. Și cu acest prilej s-au reliefat sarcinile concrete actuale, reieșite din documentele Congresului al XI-lea — care, prin complexitatea și amploarea lor, privesc toate laturile activității economico-sociale. Separat, urmărindu-se diferențierea instruirii celor ce vor desfășura munca politico-educativă de masă, în funcție de sarcinile specifice din diferite locuri de muncă, au fost pregătiți aparte agitatorii din orașe, membrii colectivelor gazetelor de perete, ale stațiilor de radioamplificare (la Buzău și Rm. Sărat), ca și ale celor din comune. Ținînd seama de unele neajunsuri semnalate în munca unor organizații de partid de la sate, în cadrul ultimelor instruiri s-a pus un accent deosebit pe pregătirea politică nu numai a membrilor birourilor de partid din comune, ci și a tuturor cadrelor de conducere din C.A.P., I.A.S. și S.M.A. Cu acest prilej au fost prezentate filme, scheme, schițe, grafice privind sarcinile dezvoltării agriculturii județului Buzău, în contextul dezvoltării agriculturii întregii țări. De asemenea, filmul „Contraste", realizat de secția de propagandă a comitetului județean de partid, și suita de diapozitive despre gazetele de perete din C.A.P., I.A.S. și S.M.A. au furnizat un material sugestiv pentru popularizarea experienței pozitive și criticarea unor neajunsuri exprimate fie prin caracterul general, prea puțin concret al muncii politico-educative, fie prin insuficienta grijă manifestată pentru explicarea

i Cine| îl cunoaște? I • In după-amiaza zilei de 19 * I noiembrie 1974. tînărul Silvian IPanait, în virstă de 17 ani, din I Galați (strada Partizanilor nr. I 147), a plecat de acasă și nu s-a .mai întors. îngrijorați de soar- I ta lui, părinții roagă cititorii I „Scînteii" să-i ajute in găsirea 1 I fiului rătăcitor. Iată și citeva Isemnalmente : șaten, ochi că- I prui, slăbuț, înălțimea 1,70. Și I Iîncă un amănunt : este foarte ■ pasionat de poezie, memorind i ■ cu ușurință zeci și sute de ver- | I- suri: Memorie care trebuie „a- .jutată" să-i amintească și de I casă.
Rubrică redactată, de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"

® Acțiuni pregătitoare întocmirii listelor de alegători
@ Instituțiile de artă și cultură sprijină în mod direct cam

pania electorală
® Chemări gospodărești urmate de fapte concrete
® Consultații politice, juridice, economice la dispoziția 

alegătorilorsensurilor politice ale acțiunilor economice. Tocmai de aceea, in cadrul instruirii s-a accentuat necesitatea de a se asigura în măsură mai mare ca pină acum activitatea concretă în mijlocul oamenilor.O preocupare constantă a organizațiilor de partid — implicit ale tuturor organismelor componente ale consiliilor F.U.S. — o constituie sporirea forței de înrîurire a muncii politico-educative prin situarea acesteia in miezul actualității, îmbogățirea conținutului de idei, înnoirea șl diversificarea mijloacelor ei de expresie. în ansamblul acestor preocupări, comitetul județean orientează munca politică a organizațiilor de

sistematizare, se vor evidenția realizările și perspectivele în acest domeniu.Un loc important în munca politi- co-educativă îl ocupă instituțiile de cultură. Sînt în pregătire — prin antrenarea unui mare număr de creatori locali — noi programe pentru cple peste 400 de formații, cuprinzind aproape 7 500 de artiști amatori, ca și pentru brigăzile artistice de agitație, grupurile vocale, colectivele de montaje literar-muzicale. Acestea, în formații restrinse, se vor deplasa și în localitățile învecinate, pentru a participa la acțiunile din cadrul campaniei electorale. La căminele culturale au și fost difuzate în aceste zile texte pentru diferitele for- ______________________ 1 mâții artistice în campania electorală.

Fie că este vorba de acțiuni edilitar-gospodărești, de valorificarea mai bună a resurselor locale, de edificarea unor obiective de interes cetățenesc larg, fie că este vorba de acțiuni cultural-educative sau de activitatea organizatorică intensă pe care o depun în această perioadă organizațiile Frontului Unității Socialiste, întîmpinarea alegerilor de la 9 martie este marcată, în fiecare colț al țării, de o multitudine de acțiuni concrete, interesante, eficiente. Spicuim din marele număr de știri sosite la redacție :

Inițiative variase cu un obiectiv 
convergent: popularizarea Directivelor 
si a Programului partidului, realizarea 
planului, solutionarea problemelor locale

partid în așa fel ca întreaga campanie electorală să devină în fapt o școală a responsabilității civice pentru îndeplinirea marilor obiective stabilite de Programul partidului, de Directivele Congresului.în cadrul acțiunilor menite să asigure cunoașterea și însușirea documentelor Congresului al XI-lea, in dezbaterile care vor avea loc, în în- tilnirile dintre candidați și oamenii muncii din întreprinderi, organizațiile de partid pun accente deosebite în munca politică, în funcție de realitățile concrete, de principalele sarcini specifice ale procesului de producție : la întreprinderea de sîrmă și produse din sîrmă, la cea de geamuri ori la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice — pe folosirea mai judicioasă a capacităților de producție ; la întreprinderea de confecții din Rm. Sărat ori la cea de utilaj tehnologic — pe îmbunătățirea calității produselor ; pe șantierele de construcții — mai cu seamă pe acelea de locuințe, unde există restante.Cît privește agricultura, potrivit programelor stabilite, se imprimă manifestărilor politico-educative acel oaracter de lucru, prin care să se asigure mobilizarea tuturor forțelor umane, la valorificarea deplină a bunelor condiții pedoclimatice sub care a debutat actualul an. agricol. Acordăm o atenție deosebită problemelor edilitar-gospodărești din comune. Sub genericul „Vatra satului, vatra bunei chibzuințe" sînt prevăzute astfel. între altele. întîlniri între activiști de partid, de stat, arhitecți și locuitori ai satelor. în cadrul cărora, in fața machetelor sau schițelor de

Citind manifestările intitulate „înaltă răspundere pentru destinele țării", „Cincinalul revoluției tehnico-știin- țifice", mesele rotunde, serile culturale (de exemplu, „Tinerețea — virsta marilor răspunderi" — la Rm. Sărat), dezbaterile („Femeile — participante active la înfăptuirea cincinalului înainte de termen), simpozioanele („Principiile politicii externe a partidului nostru în slujba destinderii și colaborării internaționale"), concursurile („Biblioteca în slujba edificării societății socialiste multilateral dezvoltate"), procesele literare, acțiunile complexe carte-film („Imaginea peliculei și cuvintul cărții"), ciclurile de conferințe pe teme ale codului etic comunist și ale legislației socialiste („Făurim viitorul prin muncă", „Opinia publică : tu, eu, el, voi", „A trăi ca om adevărat între oameni adevărați", „Legile țării — voința noastră") — cităm doar cîteva file din bogatul program de manifestări din perioada campaniei electorale, O mențiune specială pentru acțiunea „Ora satului modern", care, organizată la Smeeni, comună ce a ocupat locul I în întrecerea pentru înfrumusețare și buna gospodărire, va căpăta caracterul unui adevărat schimb de experiență pe plan politic și gospodăresc cu comunele învecinate.Am menționat în rîndurile de față doar unele acțiuni care se întreprind în această perioadă, cărora li se vor adăuga, firesc, alte manifestări speciale din cadrul campaniei electorale. Prin toate formele și mijloacele activității politico-educative a organizațiilor de partid stimulăm participarea intensă a oamenilor muncii la realizarea sarcinilor actuale, contribuim la ridicarea conștiinței lor comuniste, cetățenești.
. Laiăr BAC1UCU

secretar al Comitetului |udețean 
Buzău al P.C.R.

• ÎN. CAPITALĂ (de Ia Dumitru Tîrcob) : Recenzarea cetățenilor in vederea întocmirii listelor de alegători se apropie de sfîrșit. Pină acum s-au terminat verificările pe teren în sectoarele 2 și 8 și sînt aproaoe definitivate în sectoarele 1 și 3.— Muzeul de istorie al Republicii a deschis la Casa de cultură a sectorului 6 expoziția de fotografii : „Tezaurul istoric al României". Ea completează seria manifestărilor a- dresate îndeosebi tinerilor, întilni- rile ce se organizează cu aceștia pentru cunoașterea superiorității și specificului mecanismului nostru de stat, ale democrației socialiste.— Teatrul „C. I. Nottara" pregătește trei spectacole și un recital de poezie patriotică pentru turnee în mai marile întreprinderi bucureștene — „Republica", „Vulcan", „Grivița Roșie" — și alte șase spectacole pentru turnee în orașele apropiate.• PLOIEȘTI (de la Constantin Căpraru) : Consiliul popular al o- rașului Bușteni a lansat către cetățenii săi îndemnul „Orașul nostru — bine gospodărit I" Pe lingă lucrările ce se efectuează — drept răspuns — pentru modernizarea și înfrumusețarea aspectului străzilor, tot prin participare cetățenească se continuă lucrările la conducta de apă Sinaia — Bușteni și se află în stadiu de finisare o creșă nouă cu 100 de locuri.• CONSTANȚA (de Ia George Mihăescu) : Profitînd de timpul frumos, cetățenii din Năvodari aii ieșit cu uneltele pe străzi și au continuat plantatul celor 15 000 de arbori ‘ornamentali care vor înverzi în primăvară pe marginea șoselelor din raza orașului. Tot ei au terminat construcția unui drum de a- proape 2 km care leagă orașul cu tabăra de pionieri de pe malul mării.• TIMIȘOARA (Agerpres) : Locuitorii cartierului „Viile fabricii din Timișoara" și-au intitulat adunările pe care le țin în actuala campanie electorală — „Sfatul cartierului". Denumirea vorbește de la sine. Deputați și alegători dezbat împreună aspectele ce interesează înfrumusețarea urbei, respectarea angajamentelor asumate în acest sens, propunerile ce le mai stau în atenție, dar și drepturile cetățeanului, amănuntele Legii electorale.
o DEVA (de la Sabin Ionescu) : Consultații juridice pe margine^ drept urilor cetățeanului, semnifi

cația majoră și importanța actului electoral au însoțit, de asemenea, expunerea „Largul democratism, al Legii electorale" prezentată în orașul Hațeg și în comune ale județului Hunedoara : Burjuc, Vața de Jos, Vălișoara„ Densus, Unirea.• ALEXANDRIA (de la Ion Toa- der) : Pentru a se afla la dispoziția alegătorilor cu consultații, se organizează un cerc de lectori în fiecare circumscripție electorală.O CLUJ-NAPOCA (de la Al. Mureșan) : Ansamblul folcloric „Doina Clujului" s-a deplasat in comunele Apahida și Răscruci. Artiștii au prezentat programe mult aplaudate in încheierea conferințelor și expunerilor ce au fost prezentate duminică la căminele culturale respective.• BISTRIȚA (de la Ion Anghel): Dintre întîlnirile care au avut loc în ultimele zile o consemnăm pe cea a tinerilor de la întreprinderea de utilaje pentru industria materialelor de construcții și refractare cu primul secretar al Comitetului județean al U.T.C. Celor ce vor vota pentru prima dată li s-a explicat caracterul democratic al sistemului nostru electoral. Au susținut un program adecvat artiștii amatori din întreprindere.o FOCȘANI (de la Dan Drăgu- lescu) : In comunele vrincene Pău- nești, Homocea, Corbița au fost organizate gale de filme documentare cu tema : „Chipul de azi al României socialiste".• SIBIU (de la Nicolae Brujan) : Cunoașterea perspectivelor locale a fost stimulată, printre altele, de forma atractivă a unui concurs cu public. Desfășurat recent la Casa de cultură a sindicatelor, concursul — intitulat „Municipiul Sibiu la cota anului 1980“ — a atras numeroși participant!, tineri și vîrstnicl.« BACĂU (de Ia Gheorghe Baltă) : Tot un concurs, destinat de data aceasta stimulării activității cercurilor și cenaclurilor literare, a fost inițiat de Comitetul județean de cultură și educație socialistă Bacău. El atrage pe creatorii de toate vîrstele să scrie poezii, scenete, montaje literare, texte de brigadă, care să asigure formațiilor arțistice de amatori materialele necesare programelor pe care acestea le vor susține în campania electorală.

Un atractiv punct 
de odihnă și recreare

Hanul turistic 
„Pintea Viteazul" Printre cele mai noi și mai frumoase hanuri turistice pe care cooperația de consum le-a construit în ultimul timp, adu- cindu-și. și pe această cale, contribuția la valorificarea frumuseților naturale și a tradițiilor istorice se numără și hanul „Pintea Viteazul". Amplasat la 1 000 metri altitudine, pe muntele Gutii, la --25 kilometri de Baia Mare, in mijlocul unui peisaj de o rară frumusețe, hanul „Pintea Viteazul" constituie un loc plăcut de odihnă și recreare. Aflat chiar în apropierea fîntî- nii legendarului erou maramureșean Pintea. noul han. care-i poartă numele, oferă o plăcută găzduire și in timpul iernii. îmbinare armonioasă a tradițiilor meșteșugului popular si a elementelor de arhitectură modernă. hanul „Pintea Viteazdl" dispune de camere confortabile. cu încălzire centrală, de un restaurant și un bar. cu mobilier si decoruri interioare în stil maramureșean.
La 28 ianuarie 1975

Prima tragere 
excepțională Loto 

a anuluiAdministrația de stat Loto- Pronosport informează partici- panții că Ia 28 ianuarie 1975 organizează prima tragere excepțională Loto din acest an. Se vor atribui numeroase si importante premii în bani (in valori fixe și variabile), autoturisme „Dacia-1 300“ și „Skoda S-100", excursii în U.R.S.S. (pe itinerarul Kiev — Tbilisi — Erevan — Baku — Moscova, cu trenul și avionul, durata circa 17 zile). în R. P. Polonă (Cracovia — Ka- tovice — Wroclav — Poznan — Varșovia, cu trenul, durata circa 15 zile), Elveția (Zurich — Lausanne — Geneva — Berna) și în Austria (de două locuri, cu trenul, durata circa 11 zile, pe ruta Salzburg — Viena).La tragerea excepțională Loto din 28 ianuarie se vor efectua 5 extrageri în două faze, astfel : faza I. 2 extrageri : una de 12 numere din 90 și a doua (e- fectuată în continuarea primei) de 12 numere din cele 78 rămase în urnă ; la faza a Il-a, alte 3 extrageri : a treia de 6 riu- mere din 90. a .patra (efectuată în continuarea celei de-a treia) de 6 numere din cele 84 rămase în urnă și a cincea (efectuată în continuarea ultimelor două) de 6 numere din restul de 78 rămase in urnă. Participarea se face ne bilete de cite 5 lei și 15 lei varianta, ultima avînd drept de participare la toate extragerile.Depunerea biletelor cîștigătoa- re se va face pînă în ziua de simbătă 1 februarie .1975, la ora 13, în orașele reședință de județ. și pînă vineri 31 ianuarie . 1975. la ora 13, în celelalte localități.
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Oraeraiivitoto și 
responsabiHtotoUn grup de lucrători din cadrul sistemului de irigații Amărăștii de Jos, județul Dolj, a sesizat redacția, cu cîtva timp in urmă, că activitatea din . unitate nu se desfășoară in bune condiții din cauză că șeful acesteia, Dumitru Mărășescu, se comportă abuziv, a- doptă măsuri arbitra.- re, persecută pe cei care îndrăznesc să critice neajunsurile etc.Comitetul județean Dolj al P.C.R., în răspunsul trimis recent redacției, ne-a comunicat rezultatele verificărilor întreprinse și măsurilor luate pentru îmbunătățirea activității in unitatea respectivă.„Cauza principală a neajunsurilor sesizate — se spune în răspuns — o constituie faptul că inginerul Dumitru Mărășescu, șeful sistemului ;de irigații Amărăști, a folosit în activitatea sa un stil de muncă defectuos, nu a respectat principiul conducerii și muncii colective, nu s-a consultat cu biroul organizației de partid și cu biroul grupei sindicale în acțiunile ce trebuiau întreprinse pentru pregătirea și desfășurarea campaniei de irigații. D.M. jignea lucrătorii, îi amenința, refuza să le asculte o- piniile și propunerile ; ...a mers pină acolo, incit a interzis oricărui angajat să mai a- dreseze sesizări conducerii întreprinderii de exploatare și întreținere a lucrărilor de Îmbunătățiri funciare- Dolj, fără a fi văzute de el, sub amenințarea sancționării cu desfacerea contractului de muncă.-..“Răspunsul menționează, de asemenea, că in urma verificărilor efectuate s-au constatat și alte nereguli. Pentru asemenea abateri, șeful sistemu- ' lui de irigații, precum și , alți lucrători au fost, anul trecut, sancționați de către conducerea I.E.I.L.I.F.

cu retrogradarea cu cite o clasă sau treaptă de retribuire pe timp de trei luni, fiind, de asemenea, obligați să plătească contravaloarea unor transporturi ce n-au fost efectuate în interesul unității și a energiei electrice consumate la vagoanele- dormitor, neachitate la timp, să restituie sumele de bani încasate pe nedrept.în final se precizează că s-a discutat cu conducerea I.E.I.L.I.F. pentru a acorda atenția cuvenită nu numai îndeplinirii sarcinilor de plan, ci și modului în care se . comportă șefii de compartimente. întăririi disciplinei muncii și respectării prevederilor legale la promovarea cadrelor în funcții de conducere. S-a stabilit, de asemenea, ca Dumitru Mărășescu să fie scos din funcția de șef al sistemului Amărăști. hotărîre ce a și fost adusă la îndeplinire. „Analizarea în biroul organizației de partid a concluziilor rezultate în urma verificărilor — se spune în răspuns — întărirea muncii politice desfășurate de organizația de bază cu sprijinul comitetului comunal Amărăști al P.C.R., reorganizarea sectoarelor și trecerea de la două la trei schimburi pe zi au dus la îmbunătățirea simțitoare a activității în cadrul acestei unități‘-‘.

Cale lîbss'â — 
numai 

vagoanelor 
corespunzătoare„La Preparația cărbunelui Petrila — se arăta recent într-o scrisoare — în compunerea trenurilor sosite pentru încărcare există, de multe ori, vagoane necorespunzătoare, cu defecte sau murdare. Din această cauză se fac cheltuieli suplimentare cu manevrarea lor inutilă.Divizia de mișcare din cadrul Regionalei de căi ferate Timișoara, sesizată de a- ceastă stare de lucruri, a trimis redacției următorul răspuns : „Cele semnalate în legătură cu introducerea vagoanelor necorespunzătoare pentru încărcare in trenurile repartizate Preparației cărbunelui Petrila sînt juste. Nu întotdeauna beneficiarii mărfurilor curăță vagoanele după descărcare, iar introducerea celor inapte (murdare sau cu defecte) în garniturile de trenuri a avut loc din cauza neglijenței unor lucrători din unitatea noastră.Regionala de căi ferate Timișoara a luat măsuri pentru a fi trase la - răspundere persoanele vinovate și a se aplica cu toată exigenta ordinul nr. 5088 din februarie 1974. emis de către Departamentul. căilor ferate din M.T.Tc.

T

înfățișarea nouă, de oraș modern, o municipiului Baia Mare Foto : E, Dichiseau

Concis, Ia ofeiec!

severa.Interlocutorul nu este un explorator polar. Și nici cercetător mistuit de tai

— Ce-ați face dacăar fi să retrăit! în-timplările de carevorbeați ?— Aș proceda lafel.— Și dacă ați în-timpina dificultăți maimari 7— M-aș îndirji șimai mult și aș per-

zări. Discuția cu vinovatul a spulberat orice urmă de îndoială : frauda exista așa cum se conturase de la prima vedere, fusese premeditată.Omul corect s-a văzut confruntat cu prima linie de bătaie a necinstei. în loc să se predea fără crîcni- re. prinsul cu mîța-n sac a încercat să a-

cel vinovat. Să se mai discute cu el. Trebuie să fim atenți cînd e vorba de oameni". Desigur. și-a spus D. H„ primind rezoluția, și această grijă este o cerință a legalității. A executat dispoziția după care a întocmit din nou formele legale. I s-a replicat iarăși : „Măi tovarășe, nu te

cu „înțelepciunea" comodului : „Ce te tot legi măi la cap". Dar omul nostru n-a dezarmat. Combustibilul său moral ii alunga din urechi șușotelile. îi spulbera reținerile. îl întărea în opinia exprimată. A- titudinea lui decurgea dintr-o convingere mai puternică decît orice interes si decit

făcînd un „bine" și vinovatului și unității. Or. este un adevăr elementar că nimeni nu se poate tîr- gui cu legea. Legalitatea socialistă înseamnă ordine desăvîrșită. înseamnă dreptate neștirbită. înseamnă e- chitate deplină. Sînt cerințe care nu se realizează de la sine, ci prin aportul con-

o întreprinderea de rețele electrice Bacău : „Pentru îmbunătățirea condițiilor de alimentare cu energie electrică a abonaților de pe strada Avram Iancu din orașul Adjud, județul Vrancea, pe lingă alte măsuri, s-a prevăzut în planul de investiții construirea unui nou post de transformare cu termen de punere in funcțiune in trimestrul I a.c.“.
o Inspectoratul școlar al județului Vîleea : „Aspectele sesizate în scrisoare în legătură cu folosirea in alte scopuri a autoturismului atribuit liceului de cultură generală Lădcști pentru efectuarea orelor la cercul de conducere auto s-au| dovedit întemeiate. Pe baza verificărilor efectuate de către C.F.I., din cadrul consiliului popular județean, urmează a se lua măsuri de tragere la răspundere materială și disciplinară a vinovaților (prof. Mazilu Florea, împreună cu directorul și contabilul liceului)".!

Gheorghe PÎRVAN

nele științei. Are o „meserie" mult mai comună. Cu exigențe mai puțin spectaculoase. dar o exercită cu ardoare pentru că își ia treaba in serios și pentru că e conștient de sensul existenței sale în societate. Ocupația e aceea de funcționar, dar cei care-1 cunosc bine îl recomandă : „un om corect".Fiecare dintre noi ar avea dreptul să a- firme și datoria să a- dopte corectitudinea ca pe o profesie de credință, ca pe o curentă atitudine în viață. O coincidență de factori subiectivi rar întîlnită au solicitat însă, în măsură mai mare decît ar fi fost ' firesc, virtuțile lui D. H. față in față cu acea formă superioară a corectitudinii care este legalitatea.Lucrează in aparatul administrativ alunei întreprinderi deconstrucții. într-o zi'a descoperit cu surprindere că omul cucare mînca la cantină încasase' retribuția pe olună din trei locuri. Ca și cțim ar fi putut lucra concomitent în trei din cele patru

Iiicredereai
în corectitudini

crediteze în propriu-i limbaj, propriile mentalități: „Lasă bre, închide și mata ochii, că oameni sînțem !“. Dar tocmai pentru că se considera om, D. H. n-a vrut să închidă ochii și a întocmit actele constatatoare. Escrocul și-a transformat zîmbetul în rînjet și din mieros a devenit impertinent : „Ai să te bați cu morile de vînt I Șantierul are nevoie de mine".Sigur pe etalonul său de a aprecia faptele — etalonul ferm al legii — promotorul legalității nu s-a clintit din convingerea sa nici atunci cind lucrarea i s-a întors de la conducere cu o rezoluție pătrunsă de o neașteptată grijă : „Să mai fie chemat

orientezi deloc ! Cutare e un specialist capabil, șantierul are nevoie de el". „Bine, bine, dar șantierul are si mai multă nevoie de legalitate".Fiind „refractar", i s-a luat „lucrarea". Vinovatul a fost pus doar să restituie ce încasase fraudulos și... atit. Mistuit de focul dreptății, omul corect nu s-a predat. Dezvăluise un act de ne- legalitate și concepea că misiunea lui. de om corect și comunist, de cetățean, este să persevereze pînă la capăt. chiar dacă oficial nu mai era învestit. Atunci s-a încercat să se lanseze ideea că cei doi au o răfuială personală. Cite unul mai șușotea pe la colțuri că D. H. e maniac. ori îl tempera

orice neplăcere personală. D. H. nu este un navigator polar dar. nimerind intr-un teren cu sloiuri, le despica inaintînd tenace. imperturbabil, încotro îi indica bu- * sola cinstei. Pătruns de datoria sfîntă a fiecărui cetățean de a respecta legea. Convins că prevederile sînt unele și aceleași pentru toți, indiferent de funcție și de merite. încrezător că raportul dintre valoare și greșeală trebuie cîntărit tot în cadrul constituit al legii și nu după ureche, dînd cu banul subiectivității.Cei care-i puneau piedici nu erau con- știenți de găunoșenia atitudinii lor. Le Intrase în cap că se poate trece cu vederea peste escrocherie.

știent. prin atitudinea perseverentă a fiecăruia dintre noi.Educația cetățenilor în spiritul legalității se grefează pe tradițiile morale sănătoase ale poporului, despre care tovarășul Nicolae Ceaușescu afirma: „In decursul veacurilor, poporul nostru a trecut prin multe greutăți, dar întotdeauna a dat dovadă de omenie, de umanism, de dragoste pentru toți oamenii muncii. Lui nu i-a plăcut, nu-i place și nu-i va plăcea niciodată nedreptatea".Comunitatea de interese și scopuri a întregii societăți, unitatea de gindire si năzuințe a poporului, deplinul acord între toate mecanismele societății fac ca obliga

ția morală de a respecta legea să decurgă din datoria morală mai generală de a participa la edificarea noii orinduiri. Nu întimplător Codul principiilor moraleisocialiste, adoptat de Congresul al XI-lea, face parte integrantă din Programul partidului, Și nu întîmplă- tor majoritatea acestor principii își au corespondent și în prevederile legale. Ca un corolar al asocierii perfecte dintre ideologie. etică și drept, datoria fiecărui comunist. a fiecărui cetățean de a respecta legalitatea este consacrată ca o obligație morală de căpetenie.Convingerea cu care D. H. a acționat împotriva unei nelega- lităti. complicîndu-șl pentru moment existenta. a fost întărită și de sentimentul siguranței pe care ți-1 conferă corectitudinea. El știa, chiar in pofida unor impedimente temporare, că cel apărat de lege este el,, susținătorul legalității. în mod repetat documentele ■ de partid, măsurile luate pe plan statal, au contribuit și contribuie la împlinirea și a acestei componente a legalității socialiste — respectarea legilor nu 'numai de către cetățeni. ci și de către reprezentanții instituțiilor și întreprinderilor in relațiile lor cu oamenii muncii, la dispoziția cărora se află.
Sergiu ANDON
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9realizată ritmic la nivelul planului

„DISPECERATUL PUBLIC M COMWI ■WiElOt: aspecte ale conlucrării io industria de autobuze

Întreprinderea „Autobuzul" București: linia de montaj final al autobuzelor „ROMAN"Foto : S. Cristian
ÎNTREPRINDEREA „AUTOBUZUL"

DIN BUCUREȘTI SESIZEAZĂ: 

„Nepuactualitatea unor furnizori 
dereglează cadența producției11

„Primele două decade din ianuarie au însemnat pentru colectivul nostru și primele restanțe în'realizarea planului — ne spune ing. Dumitru Luca, șeful serviciului producție de la întreprinderea „Autobuzul" din București. Practic, pină azi, 20 ianuarie, am fabricat cu 120 autobuze mai puțin decît prevede graficul de producție. Principala cauză : lipsa unor piese și subansambluri, care trebuiau să fie livrate de către întreprinderile noastre colaboratoare. fie îngrijorează, in continuare, faptul că nu avem asigurate stocuri la anumite piese nici măcar pentru 2—3 zile. în fiecare zi pleacă mașini din unitatea noastră pentru a aduce, de la diferiți furnizori, piese fără de care nu putem finaliza produsele noastre, în curtea uzinei se află peste 100 de autoutilitare ; ele nu pot fi livrate pentru că le lipsesc diferite piese sau șuruburi. Nu putem să nu amintim furnizorilor în cauză : întreprinderea noastră își sporește cu 65 la sută producția în acest an ; ca atare, nu ne este permis să pierdem nici un minut, nici un ceas din timpul productiv".L-am ascultat pe șeful serviciului producție, i-'am ascultat 'pe o serie de muncitori și ingineri din întreprindere, fiecare dintre ei avînd la îndemînă suficiente argumente care justifică nemulțumirea fată de modul în care înțeleg unele unități să-și onoreze obligațiile asumate prin contracte. Spunem unele pentru că întreprinderea „Autobuzul" colaborează cu nu mai puțin de 70 de unități în realizarea produselor sale și, in mare parte, aceste unități se achită cu conștiinciozitate de sarcini. ÎNTREPRINDEREA MECANICĂ MUSCEL, ÎNTREPRINDEREA DE ANVELOPE DIN

DEREA „REPUBLICA" DIN CAPITALĂ — iată numai citeva din aceste unități.Dar, după cum se știe, este suficient ca o singură rotiță să nu funcționeze în mecanismul colaborării dintre întreprinderi, pentru
ca producția să se deregleze. Care dintre furnizori nu sînt punctuali în onorarea obligațiilor contractuale ? Redăm lista lor, așa cum a fost întocmită la 20 ianuarie de serviciul de aprovizionare al întreprinderii „Autobuzul".

FLOREȘTI SI „DANUBIANA" DIN BUCUREȘTI, ÎNTREPRIN-

ÎNTREPRINDEREA 
mai multă vreme 
ritmic și la timp

„TIMPURI NOI" DIN CAPITALĂ creează de 
greutăți întreprinderii „Autobuzul", nelivrind 

două tipuri de piese: tamburi turnați {din 
bucăți, 'cît prevede contractul pe luna ianuarie, pînă ieri s-au 
numai 1 034 bucăți) și cilindru frînă-spate (nu s-a. livrat nimic

4 500 
livrat 
din cele 7 000 de bucăți cît prevede contractul pe luna ianuarie). în 
permanență există un delegat din partea întreprinderii „Autobuzul" 
la întreprinderea „Timpuri noi", cu sarcina grăbirii livrărilor.

.snof 5/r AVMtt ■</

2 ÎNTREPRINDEREA „IZOLATORUL" DIN BUCUREȘTI expediază 
cu o constantă întîrziere o serie de piese și subansarnbîe'cuin
sînt: apărători rezervor și canal-aer, capote-ambreiaj 

Este absolut necesar ca această unitate să ne asigure un stoc 
nim necesar pentru 3—4 zile.

ș.a. 
mi-

3 ÎNTREPRINDEREA DE PIESE AUTO SIBIU are importante res
tanțe la o serie de piese cum ar fi: bara de direcție, pîrghia 
arbore cu came, oglinzi retrovizoare, instalația ștergător par

briz, articulația cardanică. Practic, la toate aceste piese din canti
tățile prevăzute in contract pentru luna Ianuarie nu s-a livrat nimic 
pină la această oră. De asemenea, I.P.A. Sibiu nu și-a respectat 

' 1 fabri- 
con-

obligațiile de asimilare a 10 repere de importanță vitală pentru 
carea autobuzelor 
tractat.

„ROMAN", motiv pentru care nici nu le-a

4 CENTRALA DE AUTOCAMIOANE ȘI TURISME BRAȘOV a emis
o repartiție uzinei „Autobuzul" pentru 30 de tone țevi tipul 
22x2, OLT — .................... ' ......35. Țeava urma să fie livrată, conform repartiției, 

de către întreprinderea de țevi din Roman. Furnizorul a anunțat, abia 
de cîteva zile, că nu poate onora această comandă, întrucît capaci
tatea de producție pentru tipul respectiv nu a fost pusă încă în 
funcțiune. Datorită lipsei acestui sortiment de țevi, începînd cu 
aceste zile este puternic afectată producția de autobuze.

5 ÎNTREPRINDEREA „INDEPENDENȚA" DIN SIBIU nu și-a ono
rat obligațiile asumate prin contractul 409/67—74 și nu a ex
pediat decît un număr redus din cele două tipuri de cilindri de 

acționare pentru autobuzele „ROMAN", în contul contractului pe 
acest an.

1. „Ne luăm obligația 
să recuperăm restanțele 

pină la finele lunii**Corneliu Nedelcu, responsabil cu probleme organizatorice in comitetul de partid al întreprinderii „Timpuri noi" București : Am discutat cu factorii direct răspunzători — șeful secției turnătorie și șeful serviciului producție — problema nelivrării tamburilor și cilindrilor frină. Sesizarea întreprinderii „Autobuzul" este întemeiată. Am avut o defecțiune tehnică la un agregat principal, ceea ce a influențat, intr-o măsură, producția de piese turnate. Cît privește tamburii, vă informăm că sint gata, turnați și așteptăm să fie ridicați din întreprindere. De asemenea, sint pregătiți pentru a fi expediați 800 cilindri frină. Ceilalți sint în curs de turnare și credem că, pînă la sfirșitul lunii ianuarie, vom recupera toate restanțele. După părerea noastră) ar fi bine dacă tovarășii din comitetul de partid de la „Autobuzul" sau delegații întreprinderii respective s-ar adresa direct comitetului nostru de partid, măcar pentru a ne informa in legătură cu anumite încălcări ale disciplinei contractuale. Cred că ceea ce rezolvăm acum prin intermediul „Scînteii" am putea rezolva direct prin contactul nemijlocit dintre conducerile de întreprinderi sau comitetele de partid.
2. „Vom onora comenzile, 
dar pe viitor să fim 

anunțați din timp“Dumitru Nistor, inginer-șef Ia întreprinderea „Izolatorul" București : Știu că, în general, avem bune relații de colaborare cu întreprinderea „Autobuzul". Pot spune cu exactitate că, la ora actuală, nu avem nici o restanță față de această unitate. E drept, într-o anumită perioadă din anul trecut am înregistrat unele rămineri în urmă, pe care însă le-am lichidat foarte repede. Și in continuare ne angajăm să

onorăm prompt orice comenzi pentru apărători sau capote ale întreprinderii „Autobuzul". Cu o singură condiție : să fim anunțați din timp, măcar cu... 2—3 zile înainte...
3. „Accelerăm asimilarea 

produselor la care 
sîntem datornici*1Ing. Ion Simion, directorul întreprinderii de piese auto Sibiu : Există la noi în întreprindere un delegat permanent al întreprinderii „Autobuzul". Cît privește barele de direcție, nu am primit nici o sesizare din partea uzinei bucureș- tene. In aceste zile vom da prioritate acestor piese pentru a satisface cerințele „Autobuzului". In legătură cu pirghia arbore cu came, trebuie să spun că și noi așteptăm să ne livreze un subansamblu forjat Întreprinderea de autocamioane Brașov. Vom livra de miine (21 ianuarie) 50 de oglinzi retrovizoare, după cum tot in aceste zile vom expedia, in medie, cite 40 de articulații cardanice zilnic, astfel ca in cîtev.a săptămini să ne încadrăm în grafic. Cît privește cele 10 repere neasimilate încă, precizez că am stabilit, recent, o serie de măsuri pentru accelerarea ritmului de asimilare. Unele dintre ele (articulația cardanică, supapele de reglaj) se află de circa o lună la „Autobuzul" și la Institutul de cercetări și proiectări pentru autocamioane și tractoare Brașov .pentru încercare și omologare. Noi acționăm prin toate mijloacele în scopul asimilării cît mai rapifie a acestor produse, dar îi rugăm pe tovarășii de la „Autobuzul" și de la. institutul de specialitate dift Brașov să fie mai operativi în formularea eventualelor observații la omologare.

4. „Oferim un alt tip 
de țeavă, cu caracteristici 

similare**Ing. Augustin Macovei, șeful serviciului desfacere, C.I.A.T. Brașov : Cunoaștem sesizarea întreprinderii „Autobuzul". în ce ne privește, nu

avem posibilitatea să rezolvăm cererea întreprinderii bucureștene. Ne-am adresat de 3 zile, prin telex, altor factori in măsură să decidă : ministerul nostru de resort, ^Ministerul Industriei Metalurgice și,Ministerul Aprovizionării. Nu am primit incă răspunsul.Redacția s-a adresat direct unuia din aceste foruri. Iată ce am aflat de Ia ing. Păun Popescu, din Ministerul Industriei Metalurgice : în situația creată, putem oferi un alt tip de țeavă. cu caracteristici asemănătoare celei solicitate (22x2,6 sau 22x2,9). Dacă o acceptă, îi rugăm pe tovarășii de la „Autobuzul" să se adreseze direct ministerului nostru pentru a emite o nouă repartiție ; in 2—3 zile, țeava ar putea fi ridicată de la una din bazele noastre de aprovizionare.
5. „Nu vom mai produce 
dificultăți, dar solicităm 

și noi receptivitate**Andrei Mesea, directorul comercial al întreprinderii „Independența" din Sibiu : Nu contestăm, avem restanțe în livrarea cilindrilor de acționare pentru autobuzele „ROMAN". Consider că ar fi fost mai corect dacă tovarășii de Ia „Autobuzul" ar fi prezentat situația adevărată. Bunăoară. în anul trecut noi am livrat 250 de cilindri. In continuare, vom căuta să accelerăm ritmul livrărilor, pentru a ne înscrie cît mai repede in grafic. Pină acum am livrat 150 de bucăți, iar alte 200 de bucăți le vom expedia în curind, urmind ca pînă la sJțîr- șitul lunii februarie să livrăm încă 950 bucăți. Ca atare, credem că producția de autobuze nu va mai întimpina dificultăți din partea noastră. Solicităm, la rîndul nostru, mai multă receptivitate din partea întreprinderii „Fartec" Brașov, care întîrzie sistematic livrarea manșetelor tijă și a răzui- toarelor — subansamble ce intră in componența cilindrilor de acționare.
)r. 3uij-v * ob șira- .•
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„DBHttBI NU" adaugă...După cum se vede, în bună măsură cererile concrete ale întreprinderii „Autobuzul" sint sau vor fi onorate chiar în aceste zile. Este, desigur, demnă de apreciat solicitudinea de care dau dovadă întreprinderile colaboratoare. Totuși, este greu de înțeles de ce, de pildă, pentru solutionarea u- nor probleme privind livrarea unor piese trebuie să se deplaseze special Ia întreprinderile furnizoare delegați de Ia „Autobuzul" ? Nu este oare firesc ca obligațiile contractuale să fie onorate prompt, fără alte intervenții ?In altă ordine de idei, surprinde neconcordanta dintre datele existente la serviciul aprovizionare al întreprinderii „Au

tobuzul" și cele de Ia unele întreprinderi furnizoare în legătură cu stadiul real al onorării unor comenzi. Referitor la acest aspect, dc la secretarul de partid al întreprinderii „Autobuzul", tovarășul Ion Nenciu, am aflat că este în atenția conducerii unității si a organizației de partid reorganizarea activității serviciului de aprovizionare, în vederea asigurării unei evidente clare, „la zi", a materialelor, pieselor și subansambluri- lor, pentru a putea preveni din timp unele „goluri" care apar și, mai ales, pentru a întări răspunderea tuturor celor care lucrează în domeniul aprovizionării tehnico-materiale a producției.
Viorel SAIAGEAN

1

ARĂTURILE ADlNCI TREBUIE ÎNCHEIATE NElNTlRZIAT
(Urmare din pag. I)că. Pentru utilizarea cît mai completă a forței mecanice s-au luat măsuri de folosire, in schimbul doi„ a unui număr mare de tractoare, pe care lucrează peste 800 de combiner! de pe combinele „Gloria" și mecanizatori ale căror tractoare sint în reparație. Din unitățile care au terminat arăturile ori sînt mai a- vansate au fost deplasate peste 400 de tractoare în cooperativele și I.A.S.-urile rămase in urmă. Datorită acestor măsuri, ritmul executării arăturilor a crescut simțitor, viteza zilnică de lucru atinsă în prezent fiind aproape dublă fată de cea realizată in decembrie. Duminică. 19 ianuarie, bunăoară, s-au arat peste 2 500 ha.Sporind in continuare ritmul de lucru, există condiții ca executarea arăturilor să fie încheiată. în toate cooperativele si întreprinderile agricole de stat, pînă cel tîrziu la 31 ianuarie, cu excepția unor suprafețe pe care mai băltește apa. Pentru ca si acestea să fie recuperate cit mai grabnic, s-au organizat echipe care 

construiesc canale si rigole de scurgere a apei, astfel ca. de îndată ce starea terenului va permite, să se execute ogoare și pe solele respective.
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

ARAD:

Prin măsuri energice 
se intensifică ritmul 

lucrărilor > în unitățile cooperatiste din județul Arad, arăturile adinei au fost e- fectuate pe 60 la sută din suprafețele prevăzute, iar în I.A.S. — pe 87 la sută. Starea cu totul nefavorabilă a vremii din ultima parte a anului trecut a împiedicat buna desfășurare a acestei lucrări. Dar, in afară de, aceasta, au existat și cauze de ordin * subiectiv : conducerile unor S.M.A. 

și C.A.P., în loc să pună pe primul plan executarea arăturilor, s-au grăbit să/dea drumul mecanizatorilor în concediu ori au introdus in reparații un număr mare de tractoare.Acum, cind condițiile atmosferice permit, multe S.M.A. folosesc la maximum forțele de care dispun. Rezultatele nu au întîrziat să apară. Cooperativele agricole din Nădlac, Peregul Mare, Sintana, Comlâuș și chiar din zona de deal — Gurahonț, Bontești, Pescari și multe altele — au încheiat in ultimele zile arăturile. Alte unități, din raza S.M.A. Pecica, Curti.ci, Felnac, cu condiții asemănătoare, au realizări cuprinse între 50 și 60 la sută. In I.A.S., situația lucrărilor se prezintă mai bine ; din cele 34 200 hectare s-au arat peste 29 100 hectare, intreprinderile agricole de stat din Nădlac, Pecica și Șagu încheind sau fiind pe terminate cu această lucrare. Unele insă, intre care I.A.S. Mureș, Utviniș, Ineu, Chișineu-Criș, sint încă rămase în urmă.— Ce măsuri s-au întreprins în Ultima vreme pentru încheierea ne- întirziată a arăturilor ? Ne răspunde ing. Petre Mateescu, directorul ge

neral adjunct al direcției agricole județene :— Zilele trecute, Ia indicația comitetului județean de partid, s-a a- nalizat situația arăturilor în fiecare unitate în parte, stabilin- du-se în detaliu care tractoare ră- min sau urinează să intre în reparații și care sa lucreze efectiv Ia arături. In perioada concediului, tractoriștii au fost înlocuiți cu alți mecanizatori disponibili sau cu membri cooperatori și șoferi. S-a întocmit, totodată, în funcție de posibilități, un grafio pe zile, prevăzîndu-se să se are, in medie, 3 000—3 200 hectare în fiecare zi. La Vinga, Șiria. Sin- leani și în alte unități, forțele mecanice lucrează în schimburi prelungite și noaptea, alimentarea cu carburanți și hrană efectuîndu-se direct în cimp ; cadrele de conducere și specialiștii din unități se află in permanență în mijlocul mecanizatorilor, identificind terenurile corespunzătoare pentru arat. întrucît in raza unor consilii intercooperatiste, cum sint bele din Socodor, Curtici și Mișca, nu se lucrează incă cu întreaga capacitate, vom lua măsuri urgente ca și aici să fie aplicate in 

practică indicațiile comitetului județean de partid și ale organelor a- gricole județene. Pornind de la faptul că, in aceste zile, au început să sosească în județ primele tractoare noi dintr-un lot de 270, că numeroase tractoare vor ieși din reparații, avem convingerea că, în cel mult 15 zile lucrătoare, întreaga suprafață planificată va fi arată.
Constantin SIMION
corespondentul „Scînteii"

SATU-MARE:

Condițiile sînt 
asemănătoare, diferită 
este numai organizareaExcesul de umiditate din sol, persistent și in prezent in județul Satu- Mare, a determinat o serioasă rămi- nere in urmă la executarea arăturilor pentru însămînțările de primă

vară, de circa 11 000 ha, din cele 78 000 ha planificate in unitățile a- gricole cooperatiste și de stat. Dificultățile sint accentuate de temperatura ridicată care provoacă dezghețul ogoarelor chiar în primele ore ale amiezii, scăzînd randamentul de lucru al tractoarelor pe terenurile în cea mai mare parte suprasaturate de apă. Realitatea arată insă că și în aceste condiții mecanizatorii și cooperatorii din numeroase unități, mobilizați de organizațiile de partid, pot termina arăturile pe întreaga suprafață. Un asemenea succes l-au obținut cooperativele' Livada, Me- dieșu Aurit, Apa, Potău, iar pe terminate sînt unitățile din Turulung, Drăgușeni, Dumbrava, cele din consiliul Livada ș.a, precum și unele unități din raza consiliilor Valea Vinului, Ardud, Sanislău.Din păcate, în alte numeroase unități nu s-a acționat cu aceeași răspundere și hotărire pentru executarea arăturilor, deși condițiile nu diferă substanțial de cele din cooperativele amintite. Este cazul unor unități cum sînt cooperativele agricole Botiz. Odoreu, Vetiș, Oar. Săuca. Chereușa, Becheni, Tășnad, Homorod, 

Hodod, ultimele 6 avlnd și terenurîls amplasate în pantă, de unde apelo s-au scurs, existind deci condiții de a se trece mai intens la arături. Principala cauză a încetinelii cu care se efectuează această lucrare constă in comoditatea și pasivitatea de care dau dovadă conducerile unităților respective, ale consiliilor intercooperatiste din care fac parte și care se complac în a aștepta o, vreme mai favorabilă, uitînd de îndatorirea ce o au de a mobiliza forțele la arat și scurgerea apelor, de a supraveghea efectiv desfășurarea lucrărilor în cimp. Ne referim în acest sens Ia conducerea cooperativei agricole Botiz, care numai după ce organele de resort au aplicat o amendă a luai măsurile cuvenite pentru eliberarea unei suprafețe de 30 ha cu coceni, care a și fost imediat arată.Nu mai este timp de așteptat șl, de aceea, in întregul județ, cel tîrziu pînă la 1 februarie, trebuie terminate toate arăturile adînci, cum prevede graficul elaborat de direcția a- gricolă județeană.
Octav GRUMEZA
corespondentul „Scinteii"

In aceste zile 
de iarnă la sate

Zilele iernii sînt pentru gospodarii satelor noastre zile de muncă 
intensă. Știri care ne sosesc din toată țara vorbesc despre munca 
depusă la lucrările de îmbunătățiri funciare, în ferme, despre pre
gătirile ce se fac pentru primăvară. Timpul bun permite lucrul în 
livezi, precum șl continuarea arăturilor. în imaginile fotocronicii de 
azi prezentăm cîteva aspecte de muncă djn unități agricole ale ju
dețului Dîmbovița. La Stațiunea de cercetare pomicolă Voinești 
(fotografia din stingă) se execută operații de curățire a pomilor; în 
imaginea din mijloc : reparații la tractoare la S.M.A. Crînguri, iar in 

fotografia din dreapta: recoltatul roșiilor la ferma BăleniFoto : S. Cristian
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SWSKE

PIESA INTR-UN ACT
/

Premiera filmului

Entuziasmul artiștilor amatori se manifestă pe plan artistic îndeosebi prin participarea lor directă la toate evenimentele majore ale țării. Marile aniversări, evocările istorice ale eroilor trecutului de luptă a poporului, a partidului, ale unor personalități din domeniile literaturii și științei prilejuiesc artiștilor amatori prezențe notabile In suita manifestărilor dedicate acestor evenimente. Este vorba nu numai de concursurile republicane de amploare sau de întrecerile județene și interjudețene, precum cele dedicate, anul trecut, celei de-a XXX-a aniversări a eliberării țării și celui de-al XI-lea Congres al P.C.R., ci și de manifestări care au ca obiect fapte și întimolări de mare importanță în viața acestor colective. în aceste treaga țară se pregătește pentru alegerile de de- putați de Ia 9 martie, pe scena fiecărui fiecărui cultural, a rei case de ră, artiștii tort prezintă programe special întocmite, cuprinzind montaje lite- rar-muzicale, recitaluri de poezie etc., participind direct, cu mijloace specifice, la crearea puternicei efervescențe politice caracteristice campaniei electorale.Pe primul loc în repertoriul formațiilor de aamtori se situează, sau ar trebui să se situeze, piesa intr-un act. începind cu clasicii a căror operă constituie o critică virulentă a moravurilor politico-sociale din epoca respectivă și pină la dramaturgia contemporană, piesa scurtă abordează permanent, cu succes, aspectele concrete ale vieții, se distinge prin mesajul ei clar, plasat în actualitate. Astăzi, genul scurt, fie că poartă iscălitura unor dramaturgi de prestigiu, fie că reprezintă creația mai mult sau mai puțin timidă a unor debutanți, însoțește și comentează faptul de viață cotidian, constituind cronica vie a actualității de zi cu zi. Medii de muncă extrem de diferite, categorii sociale și caracterologice foarte diverse pot face obiectul dramaturgiei 'scurte, care — prin structura sa specifică — poate să răspundă în mod direct, concret, nemijlocit la întrebările de mare importanță ale spectatorilor privind evoluția societății noastre. Tocmai astfel de lucrări cu o puternică forță poli- tico-educativă trebuie să-și găsească cu prioritate locul în programele formațiilor teatrale de amatori dedicate alegerilor de deputați.întîlnirile cu alegătorii, dezbaterile ce se organizează în această perioadă constituie prilejuri de analize profunde ale înfăptuirilor de pînă acum, dezbateri gospodărești ca premisă a viitoarelor realizări. în ca-

zile, cind în-

drul serilor culturale organizate în campania electorală apare limpede necesitatea asigurării unui repertoriu corespunzător, cuprinzind piese cu tematică variată, care să se adreseze spectatorilor din medii diferite, piese cu un conținut bogat de idei, cu un mesaj politic exprimat direct, limpede, cu putere de convingere.Desigur, operele clasicilor noștri și ale celor universali sînt întîlnite adesea pe scena amatorilor. Piesele scurte ale lui Alecsandrl, Caragiale, Victor Ion Popa, Victor Eftimiu ș.a. se joacă cu respectul cuvenit față de această valoroasă moștenire culturală. Dar partea cea mai importantă a repertoriului, majoritatea rovîrși- toare a pieselor reprezentate de către artiștii amatori sînt inspirate din

Dar acoperirea unei arii tematice atît de largi cum este cea solicitată de actualitate implică necesitatea descoperirii de noi și noi talente, de noi condeie.Publicul căruia se adresează teatrul de amatori este mult mai divers, mult mai diferențiat din punct de vedere al gradului de cpltură,' a specializării profesionale, al preferințelor și chiar al disciplinei, al modului de a înțelege convenția teatrală decît publicul obișnuit al teatrului profesionist. Pentru că spectacolul artistului amator se adresează și muncitorului de pe șantier, și muncitorului forestier izolat prin profesiunea 6a în munți și păduri, și noului locuitor apărut în orașul industrial recent edificat, și săteanului cooperator sau a celui ce '

romanesc „Actorul

și sălbaticii11

club, a cămin fiecă- cultu- ama-
O largă solicitare din partea teatrului 
de amatori pentru acest gen —dinamic, 
de mare actualitate si eficientă educativă

realitatea zilelor noastre și se adresează spectatorului contemporan, în- cercînd să răspundă unor întrebări importante, unor probleme acute ale momentului actual, să schițeze calea viitorului luminos al societății noastre.Pentru asigurarea acestui repertoriu. Institutul de cercetări etnologice și dialectologice editează anual circa 15—20 de piese într-un act. Multe din acestea, aparținînd unor., dramaturgi contemporani de prestigiu, au rămas în „fondul de aur" al teatrului scurt, rezistînd peste ani și vreme. Istoricul literar nu va putea despre opera dramatică a lui Everac fără a aminti piesele „Iancu la Hălmagiu", „Urme padă“ și altele, după cum în . grafia lui Horia Lovinescu se păstra la loc de cinste „Oaspetele în faptul serii", -„Și pe strada noastră" sau „Adolescentul". Dintr-o prezentare a operei lui Ion Băieșu nu poate lipsi piesa „Vinovatul", din a lui Teodor Mazilu „O sărbătoare princiară", apoi „Colocviu sentimental" și „O femeie ca multe altele" de Lucia Demetrius, „Cineva trebuie să moară" de Al. Mirodan, „Mama" de D. R. Popescu, „La o piatră de hotar" de I. D. Sîrbu, „Mintuleț in paradis" și „Aripă de rîndunică" de Sutd Andras, „Gara mică" și „Hoțul perfect" de Dan Tărchilă, „Evadarea" de Leonida Teodorescu ș.a.m.d. Aceste piese sînt lucrări de referință In opera scriitorilor respectivi, lucrări ce nu pot lipsi dintr-o antologie a dramaturgiei românești contemporane.

vorbi Paul scurte pe ză- biblio- vor

locuiește in cei mal îndepărtat cătun de pe harta tării. Așadar. piesele intr-un act. cele care se adresează in primul rînd a- cestui public, trebuie să surprindă într-o mai mare măsură aspectele variate ale construcției socialiste, atitudinile șl căutările omului contemporan In raport cu mediul viața colectivită- în urmă cu ani s-a stăruit mult pen- obținerea unor piesă de la

Casa de filme patru a oferit luni seara publicului bucureștean premiera unei noi producții : „Actorul și sălbaticii", realizată de regizorul Manole Marcus, după un scenariu de Titus Popovich Evocînd personalitatea actorului Constantin Tănase, pelicula reînvie spectacolele succes prezentate în anul de marele comic.Pe genericul noului film lntîlnesc numele multor îndrăgiți de public, cum Toma Caragiu, Mircea Albules- cu, Margareta Pogonat. Ion Besoiu și alții. Imaginea aparține lui Nicu Stan, iar muzica lui George Grigoriu.

de 1937se actori sînt
(Agerpres)

Săptămînileînconjurător, cu ții căreia , aparține, doi tru autori locali, oameni legați prin profesiunea lor de meșteșugul scrisului, dar, în același timp, cunoscători ai unor medii specifice de muncă. Cî- teva dintre piesele autorilor locali,. valorificate cu succes pe scenă, au o circulație remarcabilă în repertoriul formațiilor. Rezultatul acesta impune o mai strînsă colaborare cu autorii dramatici, cunoscători în profunzime al aspectelor vieții, ale muncii.Multe formații caută noi forme, noi modalități de expresie, care să corespundă mai bine comunicării de idei și idealuri transmise spectatorilor. Se afirmă acum cu mai multă vigoare teatrul politic, teatrul-docu- ment, spectacolul agitatoric, formele moderne c— -— tăți de spectacol tistică inedită.Pentru a veni(iilor teatrale de amatori care pregătesc programe speciale campania de alegeri, I.C.E.D. tează o culegere cuprinzînd într-un act, scenete, montaje llterar- muzicale, versuri, legate de acest eveniment. în același timp, au fost elaborate recomandări de repertoriu pentru programele dedicate alegerilor de deputați. Cea mai vastă scenă a țării, scena amatorilor, esta mereu în actualitate.

toate care duc la modali- de o expresie ar-tn ajutorul forma.pentru edi- piese

teatrale
bucureștene

De mai

Cea de-a treia ediție a Săptă- mînilor teatrale bucureștene a fost deschisă luni de Teatrul „Ion Creangă". In săptămina sa, acest teatru și-a propus o serie de acțiuni interesante, menite să strîngă și mai mult legăturile cu tinerii spectatori, cărora li se adresează în primul rînd. aceea au fost programatemulte întîlniri: autori ai cărților pentru copii, realizatori ai celor mai bune spectacole, vor sta de vorbă, la sediul teatrului, cu micii spectatori sau se vor deplasa în școli, cluburi, cooperative agricole de producție. Mai sînt anunțate, printre altele, vernisajul unei expoziții de colaje și decoruri din filme și spectacole, un concurs-spectacol „Cine știe teatru... ciștigă", prezentarea unor momente din viitoarea premieră, un recital de versuri pentru copii la Biblioteca Sadoveanu". va deschide teatrului, in vor citi din

Școala, ' prin definiție, este strîns legată — prin toate fibrele existenței sale — de societatea în mijlocul căreia iși desfășoară activitatea și pe care o servește pregătindu-i specialiștii, cetățenii demni și conștienți, purtători spre viitor ai mesajului său de progres și prosperitate. Cu atit mai mult, mai direct și mai puternic decit ori- cind, in societatea noastră profund democratică, problemele fundamentale ale vieții politice și sociale clocotitoare, ce caracterizează România contemporană, reprezintă miezul ideologic al întregului proces instructiv-educativ în genere, direcționează fiecare dintre acțiunile concrete ale pregătirii și educării tinerei generații pe băncile școlii de toate gradele. La rîndul său. școala, oamenii săi — profesori, ’ elevi, studenți — acum, mai mult decît ori- cind, se străduiesc să-și facă simțită prezența, participarea hotărîtă, efectivă, consecventă, la toate marile momente și acțiuni politice și sociale ale țării.După cum se știe, actualul an de învățămînt a fost început sub auspicii politico-sociale dintre cele mai remarcabile, concretizate în pregătirile întregului popor, ale întregului partid pentru al XI-lea Congres al P.C.R. în acest context reprezentativ, școala și-a aflat rodnice direcții de lucru, înscrise In documentele și hotărîrile programatice, dezbătute și aprobate de forul suprem al comuniștilor. în atmosfera de intensă efervescență spirituală generată de dezbaterea proiectelor de documente ale Congresului, în avintul entuziast al maselor muncitoare pentru realizarea obiectivelor întrecerii socialiste dedicate Congresului, întreaga activitate a școlii — lecții șl

seminarii, munca practică în ateliere și laboratoare, acțiunile educative ale organizațiilor de partid și de tineret — s-a aflat permanent sub Influența fertilă a înaltelor principii și norme de muncă, etică și echitate socialistă și comunistă care partidul nostru le tuează cu fermitate baza mersului înainte societății.Nu puține au fost școlile
pe sila al

vorul și în lecția vie oferită de Congres, de secretarul general al partidului, tovarășul Nlcolae Ceaușescu — educatorilor și tineretului studios — de înaltă conștiință politică, de angajare plenară în ' folosul propășirii României socialiste.Am redeschis cursurile școlare și universitare, în anul 1975. sub semnul unui nou și important eveni-
Lecția

de conștiința 
cetățeneasca

de toate gradele care au putut raporta cu satisfacție, la sfirșitul primului trimestru de studiu, că au reușit să facă pași semnificativi în direcțiile fundamentale trasate de partid : legarea strînsă, organică, a învățăturii cu munca, cu producția de bunuri materiale utile, formarea unor convingeri comuniste, revoluționare, de responsabilitate politică și socială a tineretului studios pentru îndeplinirea îndatoririlor pe -care le are față de societate, față de popor, însușirea cu seriozitate și răspundere a cunoștințelor științifice din toate domeniile creației umane, stimulate de revoluția ști- ințifică-tehnică a noastre. Și, putem cu toată aceste l
zilelor spune convingerea că realizări ișl au lz- \

ment politic pentru întregul nostru popor — alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională și pentru consiliițe populare. Evident, școala nu este angajată direct în campania electorală, deși și unii dintre oamenii săi cei mai Jjuni, cei mai reprezentativi — învățători, profesori — vor participa, în diferite Ipostaze, la toate acțiunile concrete din a- ceastă perioadă. Ceea ce nu înseamnă însă că școala nu poate să se afle nemijlocit în miezul intensei activități politice și cetățenești prilejuite de acest eveniment. Momentul elocvent și semnificativ al poporului stăpîn pe destinele și viitorul său, care-și alege reprezentanții în forul legislativ al țării, în organele centrale și' locale ale puterii de stat, reprezintă o

nu mal puțin convingătoare și edificatoare lecție dc democrație, de etică cetățenească. în care tinerii iși pot forma și confirma profunde și trainice convingeri cetățenești, patriotice, umaniste. Cu o singură condiție : ca lecțiile de viață socială, de atitudine civică si angajare politică militantă ale campaniei electora’e să ajungă la cunoștința vilor și mai din catedră sau din ___ .ceptate și direct de la sursă, din viață. Asemenea prilejuri rodnice pot fi oferite, bunăoară, de prezența elevilor și studenților — alături de muncitori și specialiști — în cadrul muncii practice productive din fabrici și întreprinderi, din ateliere-școală. Sau de participarea tineretului studios — ca un adevărat prilej de educație cetățenească, de contribuție directă, conștientă la rezolvarea treburilor obștești — la diversele manifestări politico-educative din campania electorală. Prezența activă a tineretului studios acțiunile voluntar-ob- la programele cultural-artistice dedicate alegerilor de deputați de la 9 martie îi va da acestuia • sentimentul stenic. încurajator al uceniciei treburilor publice : îi va arăta că începe chiar de-acum. din anii adolescenței, a învăța la școala marilor răspunderi ale îndatoririlor civice. O asemenea lecție de viață, de conduită cetățenească își va releva cu prisosință roadele scontate a- , tunel cînd elevul de astăzi își va ocupa miine locul în viața obștească.

și înțelegerea ele- studenților jiu nu- relatările de la ale profesorilor presă, ci să fie re-

laștești sau

Profesor emerit 
Luiza RĂICAN 
directoarea liceului 
„N. Bâlcescu" București

1

„Mihail Cu același prilej se cenaclul literar al cadrul căruia actori lucrările lor.(Agerpres)

Instantanee la Liceul industrial de construcții din Bacău. Viitorii constructori studiază, mai întîi pe machete, diferitele sisteme și metode moderne de construcții, pe care Ie vor aplica pe marile șantiere ale patriei, cind vor fi repartizați la locurile lor de muncă (fotografia din stingă), în orele de practică de atelier, elevii din anul IV C execută și unele lucrări ornamentale cerute de beneficiari sau destinate înfrumusețării școlii (fotografia din mijloc). în jurul proiectelor realizate la orele de arhitectură au loc deseori discuții ca între „specialiști", din care fiecare are ceva de învățat (fotografia din dreapta).Dichiseanu

„ZILELE VARȘOVIEI" LA BUCUREȘTI

Orchestra polonă de cameră

Mihal CRIȘAN

în peisajul artei muzicale contemporane europene, arta poloneză s-a înscris cu multă personalitate, urmind o bogată și veche tradiție. Istoria ne vorbește de imnurile lui Radom din secolul al XI-lea. de creațiile primului compozitor centius secolul prima ce poartă semnătura lui De Frombork (anul 1633), de primelor simfonice, ceputul i . XIX-Iea...mari mari Chopin, de niuszko, torii afirmați în ultimele decenii, care a- testă. prin creația lor. că școala muzicală poloneză păstrează si afirmă pe deplin originalitate. fantezie, o remarcabilă tehnică.Un convingător argument ne sprijinul concertele polone de

national. Vinde Kielos. in al XIII-lea. de operă polonezăînființarea orchestre la în- secolulul’ al Apoi, de instrumentiști, compozitori ca Vieniawski. romanticul Mode compozi-

oferă. în aprecierii. Orchestrei cameră,oaspete în cadrul „Zilelor Varșoviei" la

impus viată multi scris ea :

București: o orchestră tinără (a luat ființă in 1972). formată din absolvenți de conservatoare, de scoli de muzică. în numai doi ani s-a printr-o bogată concertistică ; compozitori au special pentrufiecare interpret este un bun solist : dirijorul formației — compozitorul Jerzy Mak- symiuk — e plin de dinamism, de fantezie, caută în permanentă să tină încordată atenția ascultătorilor. La început ni s-a părut foarte curioasă concepția sa asupra lui Baeh sau Haendel : mișcări mult prea repezi. sonorități uneori aspre, contraste drăznete. finaluri prinse parcă de tul desfășurării... urmărind atent văzut clar că a . în vedere o concepție unitară, dă un talitate pective, pentru mișcare. Nu mai vorbim de răspunsul prompt al orchestrei, ca un singur instrument. de acele sunete

în- des- res- Daram avutcă viziunea sa plus de vi- lucrăriXr reșcă muzica el este viată.

atît de expresive ale suflătorilor de lemn, de frazările frumos rotunjite ale corzilor.Jerzy Maksymiuk si Orchestra polonă de cameră realmente - nostru : așteptate menuet pentru lui Purcell. „Don Quijotte". noscuta suită a Iul Te- leman au fost tot atîtea prilejuri de a aprecia inventivitatea, originalitatea acestor buni muticieni. Si Concertul centru orchestră de coarde Grazina Bacewicz sunat plin, vibrant. Andante, energic, convingere în nai. Divertismentul Haydn și în special Variațiunile în Re maior de Mozart au căpătat un farmec cu totul aoarte. Dirijorul, orchestra păreau că vor în permanentă să formule de tălmăcire, un al nuanțelor, al trastelor. din care zică să-si ia in strălucirea.

polonă au încintat publicul soluțiile ne- pentru un de Haendel. Hornpipe-ul pentru cu-

propună noi

de a în' cu fide

ioc con- mu- voie
Smaranda
OȚEANU

In fiecare an, arsenalul terapeutic se îmbogățește cu zeci de substanțe medicamentoase, din ce în ce mai active și mai bine tolerate de organism. Fără îndoială, medicamentul constituie o mare binefacere pen
tru oamenii suferinzi, influențind favorabil sănătatea și longevi
tatea. Paralel cu aceste rezultate se conturează insă pericolul ca me
dicamentele să devină, din mijloc de apărare, însăși cauza unor tulbu
rări sau chiar boli, fie din lipsa aprofundării unor cunoștințe, fie din 
lipsa de înțelepciune, îndeosebi a excesului cu care și le autoadminis
trează unii suferinzi.— Alegerea temei „Progrese și perspective în cercetarea si utilizarea medicamentului" pentru recenta noastră sesiune — ne-a precizat acad. AUREL MOGA, președintele Academiei de științe medicale — dezbaterea unor probleme de mare interes pentru cercetarea științifică, cu implicații directe în practica medicală. legate de cercetarea și utilizarea medicamentului, au fost determinate de importanta fără precedent pe care o are în prezent medicamentul în orice act terapeutic.Pe linia prevederilor din Programul partidului referitoare la dezvoltarea și asigurarea mijloacelor de a- părare și de refacere a sănătății. Academia de științe medicale acordă o însemnătate deosebită cercetării medicamentului, avînd înscrise in planul unic de cercetare din acest an probleme de actualitate : realizarea de medicamente românești. noi sau asimilate ; perfecționarea metodologiilor și metodelor de stabilire și verificare a eficientei și securității medicamentului : dezvol-' tarea cercetărilor referitoare, la e- ventuale reacții nedorite pe care le poate produce administrarea acestora. Aceste cercetări complexe antrenează colective largi de specialiști din cadrul ministerelor sănătății, industriei chimice, educației și învă- tămîntului, realizîndu-se armonios și eficient integrarea cercetării. învăță- mîntului și producției cu practica medicală.Rapoartele, corapoartele si comunicările prezentate în cadrul sesiunii au evidențiat unele cercetări o- riginale ale oamenilor noștri de știință — medici, farmaciști, biologi, chimiști, fizicieni, ingineri — care.

Progrese și perspective 
în cercetarea și utilizarea

ii edicamentului
Pe marginea sesiunii ' 

Academiei de științe medicale

prin rezultatele obținute, au Inovat și promovat produse cu o eficacitate ridicată și cu un grad mai înalt de securitate pentru organismul uman.Din multitudinea aspectelor, sesiunea Academiei de științe medicale a dezbătut, in cadrul celor patru secțiuni de lucru, problemele cele mai actuale pentru asigurarea stării de sănătate a populației din tara noastră. în secțiunea care s-a ocupat de criteriile de calitate ale medicamentelor au fost prezentate metode moderne de stabilire a purității substanțelor medicamentoase, cit și a formei farmaceutice (comprimate, pulbere, soluții, aerosoli ș.a.) 6Ub care trebuie să fie administrate bolnavilor. pentru a fi cit mai eficace.

Secțiunea farmacologie experimentală și clinică a analizat. îndeosebi, metodologiile de cercetare necesare a fi aplicate in special in grupul de medicamente psihotrope, care au în prezent o largă utilizare ; participants au prezentat atit medicamente noi românești, cit și rezultate ale cercetării experimentale și clinice 

privind cele mal noi realizări obținute în tara noastră în acest domeniu. O a treia secțiune s-a ocupat de apariția unor reacții și efecte nedorițe ale unor medicamente, ca și de implicațiile administrării respectivelor medicamente la copii și la vîrstnici. Rezultatele comunicate ap fost cu atît mai interesante cu cit domeniul de cercetare este de dată relativ recentă. în sfirșit, secțiunea „medicamentul biologic" (seruri, vaccinuri, globuli- ne ș.a.) a abordat problemele șero- terapiei, imunoglobulinelor specifice. imunoterapiei nespecifice etc.— Au fost aduse, prin urmare. în discuție — ne relata acad. RADU PĂUN, vicepreședinte al Academiei de științe medicale — nu numai do

meniile tn care cercetarea românească are o anumită experiență si, deci, competentă, dar si acele aspecte mai noi, insuficient abordate pină în prezent, cum ar fi biodisponibili- tatea medicamentului, reacțiile adverse si farmacovigilența, precum și aspecte care privesc medicamentul biologic — domeniu în care s-au produs mutații importante in ultimii ani si in care se intrevăd noi perspective de cercetare și utilizare.La masa rotundă organizată cu specialiști din tară și străinătate s-a abordat un nou criteriu de mare importantă în evaluarea eficacității medicamentelor : biodisponibilitatea. Să știe că fracțiunea utilizată de organism din substanța medicamentoasă administrată, respectiv cantitatea intrată in circulația singelui și capabilă să determine efectul dorit, depinde de calea de administrare, de doza prescrisă, de proprietățile de cedare din forma farmaceutică (capshile. unguente, comprimate ș.a.). Uneori, chiar in cadrul aceleiași forme farmaceutice, continind aceeași cantitate de substanță rnedicamen- toasă. efectele sînt diferite. Diminuarea sau creșterea efectului terapeutic depind, prin urmare, de cunoașterea aprofundată . a acestor factori.— Apreciem — ne spunea prof. dr. STOIAN IONESCU. directorul Institutului pentru cercetarea și controlul medicamentului — că sesiunea a prilejuit conturarea unor concluzii utile, in egală măsură, atît cercetătorilor. cit si beneficiarului nostru — industria farmaceutică. Ca urmare a unor astfel de cercetări. In tară la noi se vor realiza, de către industria noastră farmaceutică sau tn' cooperare cu firme străine de prestigiu, noi medicamente pentru afecțiuni ale inimii (diferite cardiopatii, ateroscleroză), ulcere gastrice, a- fecțiuni hepatice, psihoterapie, stomatologie etc., precum și produse biologice mai eficace decît cele actuale.
Elena MANTU

tv
PROGRAMUL I

8.30 Curs de limba germană.
9,00 Țeleșcoală.

10,00 Curs de limba franceză.
10.30 Film artistic : „Șoferii ia

dului".
12.15 CIntece și jocuri populare.
12.30 Telex.
12.35 tnchlderea programului.
18,00 Curs de limba rusă.
16,30-17,00 Curs de limba engleză
17.30 Telex.
17.35 Legile tării, legile noastre 1 

Întrebări și răspunsuri pe 
marginea legii electorale.

17,45 Algoritm TV — emisiune en
ciclopedică pentru tineret.

18.15 Interpret! de muzică popu
lară.

18.25 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19.00 Județele țării pe verticala 
dezvoltării. Azi — județul 
Bistrița-Năsăud.

19,20 1001 de seri : Lolek și Bolek.
19.30 Telejurnal.
20,00 Revista economică TV.
20.25 Seară de teatru : „Fata și 

caruselul" de Al. Voitin.
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copii : 
Daktari.

20,25 Comedia muzicală „Mări
tă-te, Austria 1“ de Kerekeș 
lanos.

21,55 Reportaj TV : Brăila de Ieri, 
de azi și de miine.

22.05 Desenul animat vă oferă...

Timpul de învățătură? Toată viața!(Urmare din pag. I)învățăm mai mult știind să selecționăm noile cuceriri -ale științei și tehnicii, reinnoindu-ne continuu bagajul profesional, supus și el perisabilității. Omul cu diplomă simte, după numai cițiva ani de la absolvirea unei facultăți, necesitatea reluării studiului prin forme de reciclare, seminarii de informare profesională, cercuri de învățămînt, tot ceea ce este menit să-l pună permanent la curent cu noutățile din domeniile specifice de activitate. Astfel, la Politehnica din Galați a apărut ideea creării unui „club al absolvenților" care să funcționeze pe lingă corpul profesoral. în colaborare cu asociația studențească locală. Club menit să ofere membrilor săi tot ceea ce facultățile și producția le impun spre rezolvare în cadrul muncii de cercetare sau. pur și simplu, în activitatea lor de fiecare zi. Deci studiu postuniversitar permanent sau reciclare continuă.GIURGIU. Stelian Iancu este directorul șantierului naval, Întreprindere care în viitorul cincinal' iși va spori de patru ori producția, bazin- du-și creșterea. în primul rînd, pe înalta tehnicitate a investițiilor și pe productivitatea muncii colectivului, care nu va crește numeric decît încă o dată.— Astăzi — tml spune el — un om de 45 de ani care a absolvit facultatea acum 20 de ani, chiar amin- tindu-și perfect conținutul tuturor cursurilor absolvite cu brio, este incapabil să-și orienteze în deplină cunoștință de cauză fiul care s-ar pregăti pentru un examen de admitere într-o facultate tehnică. Este, dacă vreți, chiar cazul meu, constatat vara trecută, cînd îmi pregăteam fiul pentru politehnică.— Și a reușit ?

— El a reușit, dar eu am „căzut". Adică, a trebuit să-mi reevaluez întreaga concepție despre reciclare și pregătire permanentă și să alerg în galop pentru a prinde timpul din urmă. Diploma de învățămînt mediu sau superior nu este decît examenul de admitere in universitatea plină de exigență a economiei noastre socialiste.— Cum vedeți manifestîndu-se a- ceastă apetență de studiu la scara întregului colectiv al șantierului ?— Se evidențiază trei categorii distincte, cu o dinamică permanentă, pe verticală, de la o categorie la alta. Primii sînt cei care au ințeles de mult necesitatea instruirii permanente. oameni care. întotdeauna cău- tind, găsesc, fie că este vorba de materiale de documentare, fie că lucrează la Inițierea și desăvirșirea unei munci de cercetare. Alții aspi-. ră către stadiu! acestora, au o\ curiozitate înnăscută, față de tot ceea ce apare nou, o mare permeabilitate In însușirea tehnicilor celor mai avansate. Aceștia frecventează cu asiduitate cursurile de calificare profesională și, dintre ei, se recrutează mulți amatori de a-și desâvîrși pregătirea prin absolvirea unor facultăți de specialitate la fără frecvență. A treia categorie se cere a fi stimulată pe toate căile, atrasă să renunțe la u- nele concepții retrograde despre permanentizarea studiului, ambiționată la autodepășire. Tocmai în sinul lor trebuie să opereze exemplul comuniștilor, cei dinții chemați să înțeleagă importanța neîntreruptei pregătiri politice, sociale, profesionale, tehnice și științifice....Studenția de-o viață — o datorie plină de satisfacții. Ea îi caracterizează pe toți cei ce înțeleg că plenitudinea vieții nu poate fi cîști- gată decit prin exigența față de sine, trăsătură fundamentală a Codului etic al societății noastre.

teatre
• Teatru! National București 
(sala mică) : Dulcea pasăre a ti
nereții — 19,30.
■ Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneu! Român) : Prelegere-audi- 
ție pe tema „Omul și muzica" ; 
comentează prof. George Bălan 
_  19,
a Opera Română : Lakmă - 19. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Trei generații — 19,30.

(sala din str. Alex. Sahia) : Ell- 
sabeta I — 19,30.
a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 19.30, (sala 
Studio) : Piticul din grădina de 
vară — 19.
a Teatrul Giuleștl : Comedie cu 
olteni — 19,30.
a Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30. (sala Victo
ria) : Groapa — 19,30.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Siciliana — 19.30. 
a Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei... iezi — 10.
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flacăra tui august —
19.30.

a Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Cununa soarelui — 17, 
(sala Academiei) : Răi și nătărăi 
-17.
a Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.

cinema
• Actorul șl sălbaticii : PATRIA 
— 9; 11,45; 14,30; 17.30: 20,30, FLA
MURA - 9; 12; 16; 19, BUCU
REȘTI - 8,30; 11,15: 14; 16.45; 19,30 

e Acțiunea Bororo : CENTRAL — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Conrack : SCALA — 9; 11.15:
13,45; 16; 18,30; 20,45.
o Jerry traficantul : LUCEAFĂ
RUL - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30:
20,45, FESTIVAL — 8,45; 11,15;
13,30; 16; 18,30; 20,45. FAVORIT - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30, SA
LA PALATULUI — 17,15 (seria de 
bilete 5296) ; 20,15 (seria de bilete 
5297).
o Nemuritorii î VICTORIA - 9,15: 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRI- 
VIȚA - 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15:
20,30, AURORA - 9; 11.15: 13.30. 
15,45: 18; 20.15.
a Rebel fără cauză — 14,30, In 
marele oraș — 16,30, Lolita (ambe

le serii) - 18,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
ea Program de desene animate 
Walt Disney î TIMPURI NOI - 9: 
11,15: 13,30: .15,45: 18; 20,15.
• Zidul : CAPITOL - 9,15; 11,30: 
13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA - 9: 
11,15: 13,30: 16: 18,15; 20.30, CASA 
FILMULUI - 10; 12,30: 15: 17.30: 
20.
a Cavalerii teutoni : LUMINA — 
9; 12,30- 16: 19,30, FERENTARI - 
15,30; 19.
a Stefan cel Mare —. Vaslui 1475 : 
FEROVIAR — 8,45: 11,45; 15.30; 19. 
MELODIA - 9,15: 12,30; 16; 19,30. 
MODERN - 8,30; 11.15; 14: 16.45-
19,30.
a Iubire : DOINA - 16; 18.

• Program de desene animate : 
DOINA - 9,45: 11,15; 12,45; 14,15 
a Program de documentare în 
premieră : DOINA — 20.
a A început la Neapole : EXCEL
SIOR - 0: 11,15; 13,30: 16; 18,15.
20,30.
a S-a tntîmpiat după război : 
LIRA - 15,30; 18: 20,15.
Q Ferma suspiciunilor : BUZEȘT1 
- 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20.
a Un zîmbet pentru mai tirziu : 
DRUMUL SĂRII - 16; 18; 20.
a Bunicul siberian : CRINGAȘI — 
16: 18.15.
a Timpuri noi : DACIA — 9; 11,15: 
13,30; 16: 18,15: 20,30.
e Iluminare : VIITORUL - 141
16; 18; 20.

a Micul dejun la Tiffany : VOL
GA — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18:
20,15.
a Locotenent Columbo : BUCEGI
- 16; 18; 20, COSMOS - 14,30:
16,30: 18.30; 20.30.
a Dragoste la 16 ani : MOȘILOR
- 14; 16; 18; 20.
a Cleopatra ; UNIREA — 15,30; 19 
a Un comisar acuză : POPULAR
- 15,30; 18; 20,15
a Dodes-ka-den j COTROCENI - 
15: 18,30.
a Talente și admiratori : MUNCA
- 16; 18; 20.
a Școala tinerilor căsătoriți : 
MIORIȚA - 9; 11,15; 13,30; 15,45: 
18; 20,15, TOMIS - 9; 11,15; 13,30: 
15,45; 18; 20,15.

a Lacul ciudățeniilor : VITAN — 
15,30; 18: 20.
a Clanul sicilienilor : FLOREAS- 
CA - 15,30; 18; 20,15.
a Duhul aurului : RAHOVA — 
16: 18; 20.
a Chitty-Chitty, bang-bang : PA
CEA - 16; 19.
a Urmărit-urmărită I :\GIULEȘTI
- 15,30: 18: 20.15.
a Comisarul Cardone în acțiune : 
FLACARA - 15,30; 18; 20,15.
a Agentul straniu : PROGRESUL
- 16; 18: 20.
a Un gentleman in Vestul sălba
tic ; ARTA - J3.30: 15.45; IR: 20.15 
a Poliția acuză, legea achită : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 
16;. 18; 20.
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Ședința Consiliului de Miniștri
unei bune organizări si desfășurări a lucrărilor agricolg de primăvară.4. — în domeniul optimizării transporturilor, s-au stabilit măsuri în scopul mai bunei folosiri a capacității mijloacelor de transport, evitării transporturilor neraționale și. diminuării cheltuielilor de transport, pentru creșterea operativității provizionării tehnico-materiale.5. — Guvernul- a ascultat informarea Ministerului Aprovizionării Teh- iiico-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, a dezbătut cu ministerele și a aprobat măsurile necesare pentru gospodărirea judicioasă a resurselor materiale, intensificarea în toate a acțiunilor de reducere a rilor de materii prime, combustibili și energie precum și pentru impulsionarea asimilării de noi produse, realizarea în țară a unor cantități sporite de instalații, utilaje, aparatură de măsură și control.6. — în domeniul activității de comerț exterior, s-au hotărît acțiunile ce trebuie să desfășoare ministerele, centralele industriale și întreprinderile în vederea asigurării producerii fondului de marfă, realizării in bune condiții a sarcinilor de export și gospodăririi judicioase a fondurilor de import.7. — în îndeplinirea hotărîrilor Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. privind aplicarea Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii și efectuarea eșalonată, pe ramuri și activități, a majorării retribuției oamenilor muncii, Consiliul de Miniștri a stabilit sarcinile ce revin ministerelor, centralelor industriale și întreprinderilor în aplicarea legii.în continuare guvernul a rezolvat probleme ale activității curente.(Agerpres)

Cronica zilei LUCRĂRILE COMISIEI GUVERNAMENTALE
î ? ------în ziua de 20 ianuarie a avut loc ședința Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.1. Guvernul a examinat rezultatele îndeplinirii planului pe 1974. Din a- naliza efectuată a reieșit că s-au obținut rezultate bune în activitatea e- conomică, în sporirea venitului național, a producției industriale și agricole, a productivității muncii, in activitatea de investiții, de comerț exterior, aprovizionarea populației și în ridicarea nivelului de trai material și cultural al poporului. Consiliul de Miniștri va prezenta Comitetului Politic Executiv al C.C. al •baza analizei de bilanț. Planului național unic de economico-socială a tării 1974.2. în liul de bat. pe fiecare realizării în prițna jumătate a anului a unui volum sporit de lucrări, asigurării la timp a utilajelor tehnologice și concentrării eforturilor constructorilor și montorilor pe șantierele obiectivelor care urmează să fie puse în funcțiune în 1975 ; s-au stabilit. de asemenea, acțiunile ce se impun a fi întreprinse in vederea asigurării în condiții mai bune a documentațiilor tehnice și a utilajelor necesare pregătirii' planului de investiții pe anul 1976.3. în ședința Consiliului de Miniștri a fost analizat raportul Ministerului Agriculturii. Industriei Alimeff- tare și Apelor și s-au stabilit măsurile concrete care trebuie luate de ministere si centrale, cu sprijinul organelor județene de partid și de stat, pentru asigurarea pieselor de schimb 'si executarea in bune condiții. în fiecare unitate, a reparării tractoarelor șl mașinilor agricole, tn vederea

P.C.R., pe realizarea dezvoltare pe anuldomeniul investițiilor. Consi- Miniștri a examinat și apro- baza analizelor efectuate cu minister, măsurile necesare

Sosirea unei delegațiiLuni seara a sosit în Capitală o delegație a orașului Bagdad. în frunte cu Jamil Ahmed Al Addad, guvernatorul Bagdadului, care, la invitația primarului general al Capitalei, va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni,

a-

unitățile consumu- materiale, electrică,

a orașului Bagdadoaspeții au fost salutați de Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Ahmad Hussein Al-Samarrai. ambasadorul Irakului la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)

Luni dimineața a părăsit Capitala delegația Federației Islandeze a Muncii, condusă de Snorii Jonsson, vicepreședinte al federației, care, la invitația Consiliului Central al U.G.S.R., a efectuat o vizită în tara noastră.La plecare, delegația a fost salutată de tovarășii Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., de activiști ai sindicatelor.
★Ministrul apărării naționale, general de armată Ion Ioniță, a adresat comandantului șef al armatei de eliberare a poporului laoțian, Khamtay Siphandone, o telegramă de .felicitare cu prilejul celei de-a 26-.a aniversări a creării armatei de eliberare a poporului laoțian.
★Luni dimineața a sosit în Capitală o delegație a Ministerului Agriculturii al Uniunii Sovietice, care, la invitația Ministerului Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor, va face o vizită în țara noastră.în cursul zilei, la Ministerul A- griculturii au început convorbirile privind dezvoltarea colaborării și cooperării între cele două ministere, în timpul șederii oaspeții vor vizita cetări si ductie. unități în țara institute agricole noastră, de de cer- pro-
★La 20 ianuarie 1975 chiderea cursului de iedelor Academia Centrul _________ ...colaborare cu Banca de Reconstrucție și (B.I.R.D.) — Institutul de Economică (I.D.E.).La ședința inaugurală parte William Clark — vicepreședinte al B.I.R.D., sosit în țara noastră în acest scop.Cuvîntul de deschidere a cursului a fost, rostit de Florea Dumitrescu, ministrul finanțelor.Cursul, la care participă cadre de conducere și specialiști în domeniul analizei, proiectării, finanțării și realizării investițiilor din țara noastră și specialiști din R.P. Ungară, este primul dintr-o serie care se va realiza pînă în anul 1978.

loca avut . . Analiză a organizatGheorghiu" des- pro- dcindustriale,i „Ștefaninternational CEPECA, în Internațională 
i Dezvoltare Dezvoltareau luat

(Agerpres)
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Actualitatea la handbal
O Joi, în Capitală, Steaua — Skoda Plsen în sferturile de finală 
ale C.C.E. ® După 22 de etape, în campionatul feminin conduce 

Universitatea Timisoara

AZI Șl MÎINE, 
ÎN CAPITALĂ

ROMÂNO-POLONE DE COLABORARE ECONOMICĂLuni dimineața a sosit în Capitală delegația economică guvernamentală a Republicii Populare Polone. condusă de Jozef Tejchma. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. .pentru a participa la lucrările celei de-a X-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-polone de colaborare economică.La aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de Janos Fazekas, viceprim-ministru al guvernului, de reprezentanți ai conducerii unor ministere economice, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe.Au fost de fată Wladyslaw Woj- tasik. ambasadorul R. P. Polone la București, și membri ai ambasadei.
★din Plata Victoriei au după-amiază lucrările guvernamentale româno-La Palatul început luni Comisiei polone de colaborare economică.Delegația română este condusă de

Janos Fazekas, viceprim-ministru, iar delegația poloneză de Jozef Tejchma. vicepreședinte al Consiliului de Miniștri — președinții celor două părți in comisie.Potrivit ordinii de zi, comisia e- xaminează modul în care se realizează sarcinile privind dezvoltarea colaborării economice convenite la întilnirile conducerii de partid și de stat din cele două țări, precum și cele stabilite la sesiunea precedentă a comisiei. Totodată, urmează a fi stabilite noi măsuri pentru intensificarea în continuare a activității de cooperare si specializare în producție.La această sesiune comisia analizează. de asemenea, modul de desfășurare a schimburilor comerciale si măsurile pentru lărgirea și di- reciproce de și pe perioadaversificarea livrării mărfuri in anul 1975 1976—1980. (Agerpres)
Plecarea la Moscova a reprezentantului

Luni a plecat la Moscov.a tovarășul Mihai Marinescu, viceprim- ministru al guvernului, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc. pentru a participa la lucrările celei de-a 70-a ședințe a C.A.E.R. Comitetului Executiv al

permanent

La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezenți Nicolae Mănescu. ministrul energiei electrice, alte persoane oficiale.A fost de fată N. V. Maslennikov, ministru consilier la Ambasada Uniunii Sovietice la București. (Agerpres)
președintelui Congresului RepubliciiPreședintele Congresului Republicii Columbia, dr. Julio Cesar Turbay Ayala, care face o vizită în țara noastră, a avut luni o întrevedere cu ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu.în timpul convorbirii a fost evidențiată cu satisfacție evoluția pozitivă a legăturilor de prietenie și colaborare româno-columbiene. A a-

schimb de ve-vut loc, totodată, un deri în probleme internaționale de interes comun.La întrevedere, desfășurată într-o atmosferă cordială, prietenească, au participat Maria Groza, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, precum și Fernando Urdaneta Laverde, ambasadorul Columbiei la București.(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă transmit dum
neavoastră și tuturor oamenilor muncii salutări cordiale și urări de noi 
succese în construirea socialismului în țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK 
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

a

O delegație a Asociației de prietenie
sovieto-română a sosit în CapitalăLuni dimineață a sosit în București 

o delegație a Asociației de prietenie sovieto-română, condusă de Gavril Grigorievici Sotnicov, prim-vicepre- ședinte al asociației, adjunct al ministrului construcțiilor de mașini grele, energetice și de transport al Uniunii Sovietice, care va participa la tratative și va semna planul de colaborare pe anii 1975—1976 dintre

și Asociația de prieteni* ,A.R.L.U.S. sovieto-română.Oaspeții au fost întîmpinați la sosire de Octav Livezeanu, membru în Biroul Consiliului General A.R.L.U.S. 'Au fost prezenți membri ai ambasadei U.R.S.S. la București.(Agerpres)

U. R. S. S.

Bilanțuri rodnica
ale întrecerii socialistePreocupările oamenilor muncii sovietici au în centrul atenției realizarea cu succes a ultimului an al cincinalului, a planului pe cinci ani in ansamblu. Realizările însemnate ale anului Încheiat — despre ■presa sovieticătează pe larg — oferă depline temeiuri certitudinii că obiectivele propuse vor fi traduse în viață.cu un an în odată cu miș- „planurilor de

care rela-

Handbalul se menține, în continuare. în plină actualitate. După ce duminică, la Cluj-Napoca, s-a încheiat turul al doilea (de sală) al campionatului național al echipelor feminine, joi, în 'Capitală, va avea loc prima partidă directă din sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" dintre formațiile masculine Steaua București și Skoda Plsen (Cehoslovacia)..în legătură cu acest din urmă eveniment. antrenorul emerit Nicolae Nedef ne spunea ieri că handbaliștii bucureșteni pornesc,-firește, favoriți, întrucit dispun de un lot mai valoros și cu o mult mai mare experiență. Se așteaptă însă ca replica sportivilor cehoslovaci să fie deosebit de dîrză. Partida de joi se anunță dificilă pentru Steaua și datorită faptului că. la ultimele antrenamente, Orban și Tudosie s-au accidentat, folosirea lor nefiind intru totul sigură. La aceasta se adaugă și faptul că nici binecunoscutul golgeter Ștefan Birtalan nu este refăcut complet.Chiar și în asemenea condiții, e- chipa noastră campioană este decisă să-și asigure calificarea printr-o prestație eficace, printr-o luptă dirză, în special în partida de pe teren propriu. Reamintim că meciul Steaua — Skoda Plsen este programat la Palatul sporturilor și culturii, cu începere de la ora 20. Organizatorii ne-au anunțat că biletele de intrare au fost puse deja in vinzare la casele obișnuite — sediul C.N.E.F.S. (str. Vasile Conta 16), agenția C.C.A. (bd. Gh. Gheorghiu-Dej), Palatul sporturilor și culturii.Din tabăra oaspeților aflăm că în ultimele două meciuri din campionatul intern au învins pe Strojlrny

Martin (cu 18—15) și au pierdut cu Banik Karvina (17—18).în campionatul național de handbal feminin, după 22 de etape, în clasament conduce — cu un avans de patru puncte — echipa Universitatea Timișoara. O urmează o altă formație studențească (Universitatea București) și, pe locul al treilea, actuala deținătoare a titlului — I.E.F.S.- (cu 31 puncte). O poziție bună deține și Textila Buhuși (locul 4, cu 27 puncte). Codașa clasamentului — fără nici o speranță de a-și îmbunătăți situația — este Sparta Mediaș, cu numai două puncte din singurul meci ciștigat pînă acum.Meciurile de la Cluj-Napoca ale echipelor feminine s-au disputat — după cum ne-a transmis corespondentul nostru. Al. Mureșan — in fața unui numeros public, deși orașul- gazdă nu a fost prezent cu nici o formație... Despre calitatea jucurilor și, în general, despre cele Î2 divizionare A. secretarul general al federației de specialitate, Lucian Grigorescu, ne relata, cu regret, că nivelul handbalului practicat a fost scăzut, multe loturi — și așa cu efectiv restrîns — cuprinzînd jucătoare plafonate, fără perspectivă. Fără îndoială că, mai presus de poziția In clasament, antrenorii au obligația să rețină tocmai un asemenea aspect, luind deindată măsuri eficiente lecției, cit și a tactice.

Hocheiștii noștri susțin 
meciuri de verificare 

cu formația S. V. BrnoPatinoarul „23 ■ August" din Capitală va găzdui astăzi, cu începere de la ora 17.30. întîl- nirea internațională de hochei pe gheată dintre selecționata divizionară a României și formația cehoslovacă S.V. Brno.Miercuri, la aceeași oră. se va disputa partida revanșă.
cîteva rinduri

TENIS DE MASĂ. — Campionatele internaționale ale R. D. Germane au luat sfirșit la Stendal. Dintre sportivii români prezenți la a- ceastă competiție, cea mai bună comportare a avut-o Marin Firănescu, care a reușit să se califice în finala probei individuale masculine. în partida finală însă, Firănescu a fost învins cu 3-0 (21-17. 21—19, 21-11) de maghiarul Banlaky.

CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A DOI ANI DE LA SEMNAREA

ACORDULUI DE LA PARIS

Miting de solidaritate cu lupta
■

vietnamez

atit în privința se- pregătirli tehnico-
I. Dîn meci tur pentru

TURNEE INTERNATIONALE 
DE ȘAH

La Reykjavik, sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal masculin, s-au întîlnit în primul lor meci formațiile Hafbarfjordur (Islanda) și A.S.K. Vorwărts (R, D. Germană). Handbaliștii din R.D. Germană au repurtat victoria cu scorul de 21—17 (14-7).

TENIS • Turneul internațional de la Humacao (Porto Rico) a fost cîș- tigat de australianul Rod Laver, învingător cu 6—3, 7—5 în finala susținută în compania americanului Arthur Ashe. Partida a durat peste trei ore, fiind întreruptă, de mai multe ori, din cauza ploii. Cunoscutul tenisman american Jimmy Connors a terminat învingător în turneul de la Freeport (Insulele Bahamas). în finală, Connors l-a întrecut cu 6—0, 6—2, pe vest-germanui Karl Meiler.

Cu prilejul împlinirii a doi ani de la semnarea Acordului de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Viettiăm, la clubui întreprinderii de confecții din Focșani a avut loc, luni după-amiază, un miting de solidaritate cu lupta poporului vietnamez, la care, alături de numeroși oameni ai muncii din_ a- ceastă unitate, au participat reprezentanți ai organelor locale de- partid și de stat și ai organizațiilor de masă și obștești.Au fost prezenți Lam Van Luu. ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud la București, Nguyen Van Su, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Republicii Democrate Viet- , nam, membri ai celor două ambasade.Vorbind despre lupta eroică a poporului vietnamez pentru libertate șl independență națională, maistrul Dumitru Boureanu și muncitoarele Maria Ursu și Elena Tudoran au arătat că ponorul vietnamez a devenit pentru întreaga lume iubitoare

curajului și națiune își dreptul de a a-și făuri o
de pace un simbol al abnegației cu care o apără destinele sale, trăi liber și demn, de societate conform voinței și aspirațiilor sale. Vorbitorii au subliniat cu multă satisfacție întărirea continuă a relațiilor de prietenie și solidaritate internaționalistă dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Vietnam.A luat apoi cuvîntul Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud, care a vorbit pe larg despre lupta eroică a poporului din Vietnam pentru libertate și independentă națională, despre succesele obținute in reconstrucția țării și despre relațiile de frățească prietenie și solidaritate internaționalistă dintre poporul român și popoarele din Vietnam, despre dorința vietnamezilor de a trăi liberi în patria lor. de a-si făuri o viață demnă, fără nici un amestec din afară. (Agerpres)

AUTOMOBILISM. — în „Raliul Monte Carlo", duel între „Lancia Stratos" si „Flat 124-S". După încheierea parcursului de selecție, in clasamentul „Raliului Monte Carlo" conduce echipajul italian Munari—Mario ManucciStratos"), urmează finlandezul 124-S") — Bacchelli
cu 38’58” echipajeleMarkku 40’53”(„Flat 124-S")e Turneul internațional de la O- rense (Spania) a continuat cu runda a patra. Marele maestru român Florin Gheorghiu (cu piesele albe) l-a învins, in 31 de mutări, pe americanul James Tarjan. Diez del Corral a ciștigat la Bellon și Andersson la Durao. A fost consemnată remiza în partidele Garda—Keehe, Liuboje- vici—Larsen și Pomar—Lombardy. Partidele Cardoso—Rodriguez șiQuinteros—Hernando s-au întrerupt, în clasament conduc Florin ghiu (România), Guillermo (Cuba) și Jesus Diez del (Spania), cu cite trei puncte»

(Urmare din pag. I)
Gheor- Garcia Corral
de la• Festivalul internațional Wijk aan Zee (Olanda) a continuat cu partidele din runda a cincea. In grupa rezervată maeștrilor. Victor Ciocîltea — care anterior cîștigase partida întreruptă. în runda a treia, cu olandezul T. Timman — a remizat cu polonezul Sznapik. Liderul clasamentului este olandezul Smit — 4 puncte. urmat de Dvorețki(U.R.S.S.) — 3,5 puncte și o partidă întreruptă. Victor Ciocîltea(România), Sznapik (Polonia), Si- gurjonsson (Islanda) și Vadasz (Ungaria) — cite 3 puncte etc.e în orașul iugoslav Novi Sad se desfășoară in prezent turnee pentru juniori și junioare. In concursul feminin, după patru runde, pe primul loc al clasamentului se află Cejici (Iugoslavia) cu 3,5 puncte, urmată de Dana Nuțu (România) și Jivko- vici (Iugoslavia) — cu cite o partidă întreruptă da a 4-a. Dana Nuțu a Szegeny. Jivkovici pe Cejici a ciștigat la Marjanova.

3 puncte și etc. In run- invins-o pe Goțeva, iar
• A început finala pretendentelor Ia titlul mondial. La Moscova a inceput meciul dintre maes- trele sovietice Nana Aleksandria și Irina Levitina, care-si dispută finala turneului pretendentelor la titlul mondial feminin de șah. Prima partidă s-a întrerupt cu un ușor avan

taj pozițional pentru Aleksandria.

pentru amplasarea a 42 de utilaje, la care se va realiza o producție de 2,5 milioane lei).Alte comisii analizează în ■ fiecare secție problemele întăririi disciplinei în muncă, reducerii cheltuielilor de producție, perfecționării unor tehnologii de fabricație și modernizării unor produse. In munca politică de masă au apărut, de a- șemenea, diverse inițiative care-și propun să creeze in întreaga întreprindere o atmosferă de puternică e- mulație pentru îndeplinirea planului și a angajamentelor, pentru buna gospodărire a resurselor materiale.Secretarul comitetului de partid ne spune :— Chiar acum am hotă- rit să afișăm la loc vizibil graficul „numărătorii inverse" a cincinalului pro- priu-zis, pină la Îndeplinirea căruia ne-au mai rămas 85 de zile. In fiecare zi. el va trebui să arate cu cît sporim viteza spre punctul final. Și să nu uităm că, acum, fiecare zi este aproape cit o zi și jumătate din anul trecut. Am pus la puilct o adevărată strategie pentru a cîștiga cît mai mult timp.Cum se înfățișează practic această strategie ? Mergem în secții și ateliere. La montajul de centrale telefonice automate, șeful secției. Petre Francisc, ne spune că lee. de lectronice. tină au
benzile de re- subansamble e- de rulaj pla- fost sau vor fi

Sandro („Lancia penalizare, li conduse de Allen („Flat și italianul Fulvio 41’33”.
in ctirînd regrupate, in așa fel incit pe spațiile existente se va realiza un de producție de 12 la De asemenea, in urma propuneri făcute de nologul Mihai Eugen,în curs de reorganizare linia 4e mașini de bobinat, al cărei randament va spori cu 30 la sută.Pretutindeni, oamenii caută să comprime timpul.

spor sută, unei teh- este

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 ianuarie. In țară : Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mal accentuate in 
a doua parte a intervalului in Crlșana, 
Banat, Oltenia șl Muntenia, unde pe

alocuri se vor semnala precipitații slabe 
locale. Vint moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse Intre minus 8 
șl plus 2 grade, Izolat mai coborîte in 
depresiunile din estul Transilvaniei, iar 
cele maxime intre minus 2 și plus 8 
grade. Pe alocuri, in estul țării se va 
produce ceață, tn București t Cerul va 
fi'temporar noros, favorabil ploii de 
scurtă durată spre sfîrșltul Intervalului. 
Vint slab pină la potrivit. Temperatura 
ușor variabilă.

se inîncă urmă, carea intîmpinare" ale muncitorilor (angajamente sporite asumate de colectivele de producție, care au fost apoi incluse in planurile de stat), a, luat naștere 55". cele brigăzi de mineri sovietici, care au semnat, prin mijlocirea ziarului „Trud", angajamentul de a extrage anual din fiecare abataj cel puțin 500 000 tone de cărbune. Ziarele au publicat in urmă cu cît- va timp „clasamentul". Brigada lui Ghe'nna'di Smirnov, de la taina ia", din bassului : anual de 935 000 tone realizat în nouă luni ale trecut ne ; brigada lui Vitali Murzenko. de la mina „Krasnii Partizan" : angajament anual de extracție 1 020 000 tone, extras in primele nouă luni ale lui 1974 — I 079 000 tone ; brigada lui Mihail Cih, de la mina „Maiskaia”, din cadrul centralei „Rostovugo-l"-: angajament anual 760 000 tone, realizat in primele trei trimestre ale anului trecut ■— 865 000 tone.Ziarul ceskaia publicat sament" tiției sovietici, întrecere produce în anul ce s-a încheiat 100 000 000 tone de fontă. Cele 5

competiția „celor Este vorba de mai renumite

„Iubileinna- sudul Kuz-' angajament extracție — antracit, primele anului 1 105 200 to-

„Soțialisti- industria" a un alt „cla- — al compe- slderurgiștilor angajați în pentru a

me și materiale. Notăm că, pe baza verificărilor de pînă acum, s-au găsit soluții' pentru economisirea a 5 tone de tablă.— Materiile prime pe care le folosim — precizează interlocutorul — scumpe și trebuie să gospodărim cu cea mare grijă. La noi in treprindere s-a extins țiativa „Trăsătura etică a
sînt le mai în- lni-

Adevărată bijuterie tehnică, linia lucra cu precizie de ceasornic, realizînd 30 000 de lame pe schimb. Alături însă, „o soră" a sa, modificată de atelierul de autoutilare, execută 60 000 de lame în același timp. în secția de prelucrări, un utilaj-cheie, presa de 200 tone era supraîncărcată și totuși nu putea acoperi a- proape o treime din pieselte

această mare“. perete cu un

Din stejar, stejar răsare...
în atelierul de cablaj platine, organizațiile de bază nr. 7 și 8 au inițiat un serial de scurte convorbiri ale agitatorilor, intitulat „Un minut despre o zi !“, în cadrul cărora este evidențiat fruntașul zilei și sint puse, totodată, in discuție cazurile de indisciplină diminuează lectivului. Aceste biri, care vor la realizarea au declanșat trecere intre atelier pentru a tasul zilei".In atelierul de ne relatează Gheorghe Filip, se verifică din nou toate planurile de tăiere, pentru reducerea consumului de materii pri-

sau deficiențele care realizările co-convor- continua pină cincinalului, o inedită în- oamenii din fi .frun-debitare. maistrul

fiecărui om al muncii — luptător activ împotriva risipei de orice fel", în urma căreia s-a demonstrat că se pot face economii importante la orice loc de muncă. Numai prin recuperarea deșeurilor de alpaca se economisește o de milion lei an.în funcție de său, fiecare lucru are oriu insă mari4* de regăsesc altul la aproape orice loc de muncă. Una dintre a- cestea constă în perfecționarea mașirtilor și a proceselor de fabricație. în atelierul de contact lame-relee ne-am oprit la o linie automată, adusă din import.

jumătate valută pe
de Si

specificul formație de un program pro- măsuri. cîteva acțiune, într-un Există direcții care s< fel sau

cerute acum la montaj. In această situație, tehnologul Alexandru Burcică a modificat o parte din sculele ei și le-a adaptat pentru a putea fi montate pe mașini de indoit de 100 tone, care au devenit astfel polivalente. în atelierul de bor- mașini și agregate de file- tare am văzut agregate de filetat care, in urma unor ingenioase modificări tehnice, produc cit trei, prezent, este in curs realizare un agregat multi- ax care va executa simultan 16 operații, în loc de una I La atelierul de autoutilare, inginerul Suciu ne spunea : anul trecut, prin Jucrările executate de noi, productivitatea munciiprindere a crescut cu 5.5

în 
de

Lucian„Dacă
pe între-

la sută. în 1975 creștere va fi mai...La o gazetă de ne-a atras atenția, timp in urmă, un catren :
„Reglorii pregătesc reglorii 
Nu-i o butadă oarecare I 
S-a dovedit de-atitea ori / 
Că din stejar, stejar ră
sare". Este o direcție esențială de acțiune. In fiecare^ secție, cadrele cele mai bune, cu experiență, cresc cu grijă. în focul muncii cotidiene, cadre noi (peste 1 400 de muncitori sint cuprinși in diverse forme de pregătire profesională). Dumitru Bragadireanu, secretarul comitetului de 'partid din cadrul sectorului de centrale automate, ne spune : „Colectivul nostru, convins că va înfăptui obiectivele înscrise ,în chemarea la întrecere a întreprinderii, și-a amplificat propriile angajamente. La producția globală vom realiza un spor de 4 la sută, in loc de 2 la sută ; la producția marfă la fel, iar in 1 ce privește, producția suplimentară pe mp. creșterea va fi de 12 la sută, In loc de 2,2 la sută, tn acest sens am lansat o chemare către toate celelalte sectoare ale întreprinderii. Acum așteptăm răspunsurile lor".Și, in Încheiere, după notarea atîtor fapte și impresii, i-am intrebat pe interlocutori dacă, in raport cu ceea ce și-au propus să 'facă ei, au de comunicat vreo pretenție față de colaboratori. Una singură — au răspuns ei : furnizorii de materii prime să fie punctuali.

mari combinate și 17 uzine siderurgice angajate in această întrecere nu numai că și-au atins obiectivul, dar au dat peste plan, pină la finele anului, 283 000 tone. Menținîn- du-și poziția de „pilon" al metalurgiei sovietice, pe primul loc s-a situat Combinatul siderurgic din togorsk.Fruntașilor triei sovietice adăugat un ment care cu
Magni-indus-Ii s-a detașa-10 ani

CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA

în urmă nici nu exista : petroliștii din îndepărtatul Tiumen. în primul an, colectivul de aici a extras 200 000 tone de țiței,' în al doilea an — cîteva milioane, în al treilea an — zeci de milioane, iar pentru 1974 se estimează că au fost extrase 116 200 000 tone, din care .2 200 000,. tone peste preveder'ițe planului. In ciuda condițiilor de muncă vitrege ’din Siberia de nord-vest (înghețul veșnic, mlaștinile u- riașe, -taigaua de nepătruns, distanțele ne- sfirșite), sondorii extrag aici zilnic circa 350 000 tone de țiței.Din îndepărtatul Uzbekistan. colectivul marelui combinat chimic si de metale neferoase din Almalyk (alcătuit din secții de transportare teului plumb, fabrici uzine mare etc.) a tinut stăruind in eforturile pentru îndeplinirea înainte de termen a prevederilor graficului pe anul încheiat : sporirea productivității muncii cu 36.2 la sută, fată de anul 1970. ceea ce se concretizează in depășirea planului cu 1 200 tone de concentrat de cupru. 1 200 tone de
Wa «SYrti 'TV

„AUZ*» . V. vt

a mine- de cupru, zinc, molibden etc., de înnobilare, siderurgice, o termocentrală anunțat că și-a cuvîntul dat.

zinc-metal. 6 000 tone de acid sulfuric.Undeva, in munții Kirghiziei, la Tokto- gul. pe apele zvăpăiatului Narîn, a apărut un adevărat o- rășel. în preajma zilei de 7 Noiembrie, în piațeta din fata direcției generale „Na- ringhidroenergostroi". o mare mulțime de oameni îi aclama pe e- roii muncii, cu prilejul încheierii lucrărilor de montare a marelui rotor al hidrocentralei ce se construiește aici. Agregatul. de proporțiile celui de la hidrocentrala de la Kuibișev. a fost montat într-un termen record de numai 60 de zile, in loc de 150. Apele Narînu- lui își vor transforma căderea în enet'gie și lumină, pe aceste ținuturi pină nu de mult sălbatice. Și bă- trinul Nipru se pregătește să-și mai adauge o . nestemată la co- roana-i de lumini : se apropie struirea ghes-2“.Si, în ___ ... ..„, demult a fost anunțată o altă victorie de seamă a oamenilor muncii sovietici : conducta de men nord Volga — centru ale intrat în Primele cantități _. „combustibil albastru' din înghețatul nord Moscova. Uriașul ză- cămînt de gaze din nordul Tiumenului devine o sursă inepuizabilă de energie pentru industria' Uralului, a Moscovei, a altor centre mice.însemnătatea ma largă ă realizări constituie tot atitea motive de satisfacție pentru oamenii sovietici, intărindu-le hotărîrea de a-si snori eforturile pentru bilanțul pe acest care încununează clnalul. rodnic, încă o tel al nismului.
Laurentiu DUȚA

de sfirsit con- lui „Dneoro-sfirșit. tbt nu '
gaze Tiu- — Ural — zonele de U.R.S.S. a funcțiune, de i“

multor econo-si ga- acestor
ca an. cin- mai cusă fie si apropiind treaptă marele făuririi comu-

„U. S. NEWS AND WORLD REPORT":

„Epoca risipei" s-a sfirșit
Revista americană „U. S. NEWS AND WORLD REPORT" publici 

un amplu studiu, elaborat pe baza consultării a numeroși experți, des
pre necesitatea de a se pune capăt risipei, de a se instaura o viziune 
nouă asupra folosirii bunurilor materiale. Redăm din acest studiu ;Pentru americanii care de-a lungul anilor au considerat abundența ca ceva de la sine înțeles, sfirșitul acestei epoci de risipă este la ordinea zilei. Există o conștiință crescin- dă a faptului că risipa constituie un nonsens, și că economisirea, refolosi- rea și reciclarea, cirpitul și reparatul au devenit o necesitate. De-a lungul anului 1973 au 'fost aruncate peste o sută de milioane de anvelope uzate, 30 de miliarde de sticle. 60 de miliarde cutii de conserve. Acum, fie că vor sau nu, oamenii se află față in față cu un viitor în care sobrietatea va deveni viață. Americanii dați de necesitatea energie și metale, în prezent aruncate. ______  ____elate, iar durabilitatea va trebui să devină unul din criteriile principale ale produselor. Automobilul va deveni probabil mai, mic, mai economicos și mai puțin cerut, iar transporturile vor trece printr-o schimbare profundă. „Nu există nici o îndoială că țara trebuie să se pregătească pentru o serioasă și ' ' ' bare a modului Comisia pentru lor — un grup i Congres.

După ce arată __ __ _________in S.U.A. in ultimele decenii — bunuri 
fabricate in mare parte pe baza ma
teriilor prime din import — „creea
ză resentimente, îndeosebi in ță
rile slab dezvoltate, dar adesea și 
in cele dezvoltate, care consideră că 
își sacrifică viitorul pentru a între
ține luxul american", revista conti
nuă :

un vor de a economisi Bunurile uzate, vor trebui reci-
mod de fi ghi-

i îndelungată schim- de viață" — arată politica materiale- de experți pe lingă
că risipa de bunuri

Economiști, ecologi și geologi, înarmați cu tot felul de fapte, grafice șl opinii, au convins Congresul și pe toți cei care au dorit să-i asculte că nu mai poate continua practica consumului fără rost, nai al S.U.A. în cu materii prime minerale timat pentru 1974 la 21 de dolari. Dacă tendința a consumului va continua, cheltui în anul 2 000 tă miliarde de portul de minereuri. Pentru a preintîmpina o asemenea evoluție, reciclarea unor mari cantități de materiale va deveni un „mod de viață". locatarii trebuind să facă primul pas in procesul de recuperare prin separarea resturilor — a hîrti- ei, sticlelor și cutiilor de conserve.Practica fabricării deliberate • a produselor de scurtă durabilitate — practică aflată în desuetudine — va fi în declin și accentul va fi pus pe prelungirea maximă și pe du-se dusele bacul, vor fi locul produselor sintetice mice.Sfirșitul etapei risipei va face să dispară, fără îndoială, un număr de ocupații, îndeosebi dintre acelea legate de desfacerea bunurilor. Totodată, vor fi create noi industrii și ocupații, această perioadă de tranziție anunțindu-se a fi nu lipsită de greutăți, dar absolut necesară.

Deficitul națio- comerțul extern este es- miliarde actuală tara va peste o dolari pentru su- im- se

a funcționării ușurința reparării. Răsturnîn- tendințele de oină acum, pro- care pot fi refolosite — bum- pinza de in, lina, mătasea — utilizate în mod crescind în petrochi-

/



PAGINA 6 SCÎNTEIA - marți 21 ianuarie 1975
eewsse anaoansmsEBs

GENEVA Conferința internațională de solidaritate Prevederile noii Constituții
Conferința pentru securitate și cooperare cu lupta poporului coreean pentru reunificarea patriei

a Republicii Populare Chineze
în Europa și-a reluat lucrărileGENEVA 20 (Agerpres). — La Geneva au fost reluate luni lucrările Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, irecîndu-se direct Ia finalizarea textului documentelor în organele de lucru subsidiare.Astfel, în prima zi au ținut ședințe subcomisiile pentru Mediterana, pentru schimburile comerciale și cooperare culturală. în general, programul pentru această perioadă prevede un număr sporit de reuniuni, la care se adaugă întîlnirile neoficiale. încă de la început, prevalează o atmosferă intensă de lucru, delegațiile exprimînd hotărîrea de a depune toate eforturile în vederea accelerării ritmului de redactare pentru asigurarea convenirii de prevederi cit mai clare și precise in toate sectoarele care fac obiectul negocierilor.Delegația română, conform directivelor pe care le-a primit din par

tea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., conlucrează activ cu celelalte delegații pentru găsirea de soluții care să ducă la înfăptuirea pe continentul european a unui climat de pace și securitate, la așezarea raporturilor dintre state pe baza principiilor noi ale relațiilor internaționale, care să asigure excluderea forței din raporturile interstatale, dînd garanția fiecărui popor că se va putea dezvolta in mod liber, la adăpost de orice ingerințe și a- gresiuni, în cadrul unei colaborări largi - și neîngrădite politice, economice, tehnico-științifice și culturale între toate statele.

BAGDAD 20 (Agerpres). — în cadrul ședinței inaugurale a Conferinței internaționale de solidaritate cu lupta poporului coreean pentru reunificarea patriei in mod pașnic și independent s-a dat citire adresat Nicolae publicii
mesajului conferinței de • tovarășul Ceaușescu. președintele Re- Socialiste România.

Participanta au primit cu vii aplauze mesajul și au dat o înaltă apreciere principiilor noi care trebuie să stea la baza relațiilor internaționale promovate de președintele Nicolae Ceaușescu, ideilor de solidaritate militantă ale poporului român cu lupta poporului coreean pentru reunificarea patriei in mod pașnic și independent.

Perspective pentru o încetare durabilă a focului
Ain de Nord

Pentru respectarea strictă
cu privire la Vietnam20 (Agerpres). — Agenția dat publicității raportul

Raportul prezentat de tovarășul Cian Ciun-ciao 
în cadrul Adunării Naționale a Reprezentanților Populari

LONDRA 20 (Agerpres). — Reprezentanți ai guvernului britanic și ai Sinn Fein — Frontul politic legal al aripii provizorii a Armatei Republicane Irlandeze (I.R.A.) — s-au întilnit în Ulster, anunță surse oficiale britanice, fără a preciza data și locul exact al reuniunii. Este primul contact care are loc între cele două părți, în ultimii cinci ani, și. de asemenea. cea dinții intilnire după expirarea, la 16 ianuarie, a perioadei de încetare a focului, anunțată de I.R.A. la 22 decembrie.Referindu-se la obiectivele acestei întilniri, Merlyn Rees, secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, a arătat că ea a fost organizată „nu pentru a negocia, nici pentru a se încheia vreun acord, ci pentru explicarea cit mai riguroasă și mai detaliată a poziției guvernului. Totodată. reprezentanții guvernului au luat cunoștință de punctele Sinn Fein". Merlyn cizat că asemenea continua să aibă loc timp".în același timp, arătind că de la 16 ianuarie nu au fost înregistrate acte majore de violentă in Irlanda de Nord, secretarul de stat britanic și-a exprimat speranța într-o întrerupere reală și durabilă a focului, apreciată ca „singura posibilitate care ar permite inițierea- procesului de instaurare a păcii în Ulster".

Referindu-se la întîlnirea avută cu reprezentanți ai guvernului britanic, surse ale aripii provizorii a I.R.A. au anunțaț că reprezentanții politici ai organizației au primit mandatul de a ajunge la un acord cu privire la reînnoirea perioadei de întrerupere a focului, ,in cazul în care oficialitățile de Ia Londra vor accepta anumite condiții, referitoare, in ansamblu, la eliberarea unui substanțial număr de deținuți și la continuarea discuțiilor privind alte probleme. Sursele au arătat că perspectivele instaurării linei noi perioade de încetare a focului sini încurajatoare.

HANOI V.N.A. a „Doi ani de luptă pentru îndeplinirea acordului de la Paris cu privire la Vietnam", prezentat de Nguyen Duy Trinh, vicepremier și ministru al a- facerilor externe al R. D. Vietnam, la recenta sesiune a Adunării Naționale a R.D.V.După ce a făcut bilanțul luptei poporului vietnamez pentru îndeplinirea acordului de la Paris, Nguyen Duy Trinh a relevat că autoritățile de la Saigon sabotează aceste acorduri,. se opun păcii, independenței, democrației, înțelegerii naționale. Ele desfășoară operațiuni împotriva zonelor aflate sub controlul G.R.P.. lan-

sează acțiuni pentru ocuparea de teritorii.Poziția de principiu, care este, totodată, și politica de bază a Guvernului R.D.V., constă in respectarea strictă a acordului de la Paris și în a cere respectarea lui și de către Statele Unite și administrației de la Saigon, se subliniază în raport.

CONVORBIRILE
BULGARO-CEHOSLOVACE

PARIS 20 — Cu prilejul celei de-a doua aniversări a semnării acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam, Asociația internațională a juriștilor de- mocrați a organizat, la Paris, un seminar la care au participat delegați din- 20 de țări. Au fost prezentate numeroase rapoarte asupra situației politice și militare din Vietnamul de sud și au fost studiate problemele juridice ridicate de încălcarea prevederilor acordului de la Paris de către Statele . Unite și administrația la Saighn. de

de vedere-ale Rees a pre- întilniri vor „din timp in

Anglia va abandona 
proiectul construirii tunelului 

sub Canalul Mînecii20 (Agerpres). — Marea abandona proiectul deLONDRA Britanie va construire a tunelului sub Canalul Mînecii. a anunțat luni, in Camera Comunelor, Anthony Crosland, ministrul britanic al mediului. El a a- preciat că planul comun, prezentat în ianuarie anul trecut, de către companiile franceză și britanică însărcinate cu construirea tunelului, este total inacceptabil pentru guvernul de la Londra.

SOFIA 20 (Agerpres). — La Sofia au început, luni, convorbirile oficiale dintre delegațiile de partid și guvernamentale ale Bulgariei și Cehoslovaciei, conduse de Todor Jivkov, prim- secretar al C.C. al P.C.B., președintele Consiliului de Stat al R. P. Bulgaria, și Gustav Husak, secretar general al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, care întreprinde o vizită oficială la Sofia.

MANIFESTĂRI CU PRILEJUL SEMICENTENARULUI

ZIARULUI „KOMUNIST"
In aceste zile se săr

bătorește un eveni
ment cu profunde sem
nificații in viată șl ac
tivitatea presei comu
niste din Iugoslavia 
vecină si prietenă : 
împlinirea a 50 de ani 
de la apariția primu
lui număr al ziarului 
„Komunist", organ al 
U.C.I. Acestui eveni
ment îi sînt consacra
te o suită de manifes
tări. desfășurate sub 
înaltul patronai al pre
ședintelui Tito.'

Duminică, la Muzeul 
revoluției popoarelor 
si naționalităților din 
Iugoslavia a fost 
inaugurată expoziția 
„Cuvintul scris al par
tidului 1925—1975“. A 
luat cuvintul Dusan 
Popovici, membru al 
Comitetului Executiv 
al Prezidiului C.C. al 
U.C.I.

In continuarea mani
festărilor, la Casa Ar
matei din Belgrad a 
avut loc o adunare 
festivă, în cadrul că
reia ziarului i-a fost 
decernat ordinul .fFră- 
ție și Unitate". Evocind 
tradițiile glorioase ale 
presei comuniste iugo
slave, Stane Dolanț, 
secretar al Comite
tului Executiv al Pre
zidiului C.C. al U.C.I., 
a relevat, in cuvin- 
tarea rostită la aduna
re, sarcinile ce revin 
presei, îndeosebi zia
rului „Komunist", in 
etapa actuală a con
strucției socialiste. In 
încheierea adunării a 
fost adresată o scrisoa
re președintelui Tito.

La festivități au fost 
prezenți conducători 
de partid, veterani ai 
mișcării muncitorești, 
reprezentanți ai redac-

țiilor ziarelor iugosla
ve, precum și oaspeți 
de peste hotare — de
legații ale ziarelor par
tidelor frățești — aflați 
la Belgrad pentru a 
participa la această a- 
niversare. Din partea 
ziarului „Scînteia" 
participat 
Alexandru 
membru al C.C. al 
P.C.R., redactor-sef,
iar din partea revistei 
„Era socialistă", tova
rășul Ion Mitran. re
dactor-sef adjunct — 
care au transmis me
saje de salut.

Manifestările consa
crate împlinirii a cinci 
decenii de la apariția 
ziarului „Komunist" 
vor continua în tot 
cursul acestui an.

a 
tovarășul 

Ionescu, 
C.C.

S. MORCOVESCUBelgrad

Evoluția stației orbitale 
sovietice „Saliut-4“

MOSCOVA 20 (Agerpres). — 
In continuarea relatărilor des
pre evoluția lui „Saliut-4“ se 
menționează că luni la orele 
13.00 stația orbitală sovietică a 
efectuat cea de-a 400-a rotație 
în jurul Pămintului, din care 130 
de rotații cu echipaj la bord.

Conform programului, cosmo- 
nauții Alexei Gubarev si Gheor- 
ghi Greciko au continuat expe
riențele tehnico-științifice. In 
acest timp, comandantul echi
pajului a orientat stația în spa
țiu, iar inginerul de bord a con
trolat funcționarea aparatelor. 
A fost continuată perfecționarea 
mijloacelor si metodelor de na
vigație autonomă cu ajutorul 
unor aparate perfecționate.

Plenara C. C. 
al P. C. din JaponiaTOKIO 20 — Corespondentul A- gerpres transmite : Au luat sfîrșit lucrările Plenarei C.C. al Partidului Comunist din Japonia, desfășurate timp de trei zile la Tokio. Au fost adoptate, între altele, un program de acțiune privind alegerile locale și o rezoluție specială care cheamă toate forțele democratice japoneze să se ridice împotriva pericolului de război în Orientul Apropiat și. a agravării, în continuare, a situației în Vietnam.

PEKIN 20 — Corespondentul A- gerpres transmite : La Pekin a fost dat publicității textul noii Constituții a R.P. Chineze, adoptată în cursul lucrărilor primei sesiuni a ce-* lei de-a patra Adunări Naționale a Reprezentanților Populari, care s-a desfășurat între 13 și 17 ianuarie a.c.în raportul asupra revizuirii Con- .stitutiei. prezentat Adunării Naționale de către Cian Ciun-ciao, membru al Comitetului Permanent al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice- premier al Consiliului de Stat, se arată că, deși practica ultimilor 20, de ani a dovedit că prima Constituție de tip socialist a Chinei, adoptată în 1954, a fost corectă, principiile sale de bază fiind aplicabile și astăzi, datorită schimbărilor uriașe care au avut loc în situația politică, economică și culturală și în relațiile internaționale ale Chinei din 1954 și pînă în" prezent, unele părți ale vechii Constituții nu mai sînt astăzi adecvate. De aceea, a fost necesară revizuirea Constituției, principalul scop al acestei revizuiri fiind reflectarea noii experiențe, consolidarea noilor victorii și exprimarea dorinței comune a întregului popor chinez ca țara să continue să pășească înainte pe calea revoluției și construcției socialiste. Dintre noile victorii cîști- gate de poporul chinez în ultimele două decenii, arată raportul, cea mai . semnificativă a fost consolidarea și dezvoltarea treptată a sistemului socialist sub conducerea Partidului Comunist Chinez în frunte cu președintele Mao Tzedun.în preambulul Constituției se a- rată că Partidul Comunist Chinez este nucleul conducător al întregului popor chinez. Clasa muncitoare exercită conducerea asupra statului prin intermediul'avangardei sale, Partidul Comunist Chinez.Noua Constituție stipulează că A- dunarea Națională a Reprezentanților Populari este organul suprem al puterii de stat sub conducerea Partidului Comunist Chinez, și că președintele Comitetului Central al P.C. Chinez este comandantul forțelor armate ale tării. Deoarece nu este instituită o președinție a tării, relevă raportul, în noua Constituție mod corespunzător revizuite derile Constituției din 1954 structura ' de stat a Chinei.Comitetul Permanent al Adunării Naționale a Reprezentanților Popu- in calitatea sa de or-
sînt în preve- privind Astfel,

terea de decrete, trimiterea și rechemarea reprezentanților plenipotențiari în străinătate, primirea trimișilor diplomatici străini, ratificarea și denunțarea tratatelor încheiate cu alte tari.în continuare, subliniază că Chineză este un taturii proletariatului, condus de clasa muncitoare și bazîndu-se pe anța dintre muncitori și țărani, stipulează că deputății proveniți rîndurile muncitorilor, țăranilor soldaților vor constitui gruparea principală a Adunării Naționale, la toate nivelurile. <în continuarea raportului, Cian Ciun-ciao a arătat că proletariatul, pe de o parte, exercită dictatura asupra dușmanilor și, pe de altă parte, practică centralismul democratic în sinul poporului. „Fără o democrație amplă este imposibil să avem un grad ridicat de centralism, și fără un grad ridicat de centralism este imposibil să construim socialisrrtul", a spus raportorul. Noua Constituție stipulează că toate organele de stat trebuie să practice centralismul democratic și specifică drepturile de- , mocratice ale cetățenilor.Sarcina transformării socialiste a proprietății asupra mijloacelor de producție prevăzută în Constituția din 1954 a fost în principal încheiată, se arată în continuare în raport. Constituția afirmă pe deplin această mare victorie a poporului chinez și stabilește că, în stadiul actual, există în principal două tipuri de proprietate asupra mijloacelor de producție : proprietatea socialistă a întregului popor și proprietatea socialistă colectivă a poporului muncitor.Constituția stipulează o serie de principii și linii politice directoare pentru consolidarea și dezvoltarea bazei economice socialiste a țării.în Constituția R.P. Chineze există, de asemenea, prevederi privind politica internațională a țării. „Trebuie să întărim unitatea cu țările socialiste și cu toate popoarele și națiunile oprimate, acordîndu-ne sprijin reciproc, să ne străduim pentru menținerea coexistenței pașnice cu țările cu sisteme sociale diferite, pe baza celor cinci principii ale respectării reciproce a suveranității și integrității teritoriale, neagresiunii reciproce, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului reciproc și' coexistenței . pașnice".

noua Constituție Republica Populară stat socialist al dic-ali-Și dinȘi'

• PROIECTELE DE 
RESTAURARE A BABI- 
LONULUI, încredințate de guvernul irakian Institutului de arheologie din Bagdad, au fost definitivate. Descoperite la sfir- șitul secolului trecut, vestigiile anticului Babilon oferă doar citeva puncte de reper : traseul celebrelor ziduri, amplasamentul palatului, al ipoteticelor grădini suspendate. Din Turnul Babei a mai rămas numai cavitatea pentru fundațiile vastului edificiu. Pină in prezent au fost făcute doar pe o fața de 150 tica cetate, mele unor puse de-aLucrările arheologice și de instaurare se concentrează îndeosebi asupra celor trei rînduri de fortificații, a părții urbane propriu-zise, cu străzile sale în formă de L, lipsite de axe centrale și cu casele sale cu curți interioare. Se prevede, de asemenea, reconstruirea palatelor din timpul lui Nabucodono- sor și a podului de la intrarea in cetate.

e

săpături arheologice cincime din supra- kmp. ocupată de an- descoperi.ndu-se ur- construcții. supra- lungul veacurilor.

• O LINIE DE COMU
NICAȚII PRIN FASCI
CULE LASER a fost instalată în munții Kirghiziei — a- nunță agenția T.A.S.S. Avînd o lungime de 83 km. linia permite legături cu cele mai înalte puncte din masivul Kunguey- Ala-Tau. Ea servește la îmbunătățirea apreciabilă a transmiterii de semnale radio și de televiziune în regiunile montane.

• CEL MAI VECHI OB
SERVATOR DIN LUME. Observatorul astronomic din imagine, considerat cel mai vechi din luhne, se află la Kyeungsan, in R.P.D. Coreeană. El datează din prima jumătate a secolului al Vll-lea și este constituit dintr-un soclu

J

lari are,gan permanent al Adunării, printre funcțiile si împuternicirile sale : emi-sa

agențiile de presă transmit

Spre normalizarea relațiilor
economice indo-pakistanezeISLAMABAD 20 — Corespondentul Agerpres transmite : La Islamabad au început luni convorbiri oficiale indo-pakistaneze privind normalizarea relațiilor economice. Convorbirile au Ioc în termenii protocolului semnat la 30 noiembrie anul trecut, la Delhi, prin care s-a hotărât ridicarea embargoului asupra schimburilor comerciale directe.Delegațiile celor două țări sînt conduse de secretarii pentru problemele comerțului.

Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane ka eliberat - la cerere, din motive de sănătate — pe Otto Winzer din funcția de ministru al afacerilor externe. Noul ministru de externe este Oskar Fischer, care a ocupat pină acum funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe. >

întîlnirea de ia Mhala.în localitatea Mbala din Zambia s-a încheiat întilnirea dintre președintele Tanzaniei, Julius Nyerere, președintele Zambiei. Kenneth Kaunda. președintele Botswanei, Seretwe Khama, și președintele .Comitetului Central al Frontului de Eliberare din Mozambic, Samora Machel. Potrivit postului de radio din Dar es Salaam, s-a făcut o trecere in revistă a situației din sudul Africii.

punerii m aplicare a rezoluțiilor Conferinței arabe la nivel înalt de la Rabat, mai ales a celor care privesc Organizația pentru Eliberarea Palestinei, se arată in comunicatul comun egipteâno—saudit, dat publicității Ia încheierea vizitei regelui Feisal în Egipt. Comunicatul evidențiază necesitatea eliberării teritoriilor arabe ocupate de forțele israeliene. Pe de altă parte, ei și-au exprimat neliniștea față de atacurile israeliene împotriva teritoriului Libanului, căruia îi vor acorda întregul ajutor.

Președintele R. fi. Egi^î, Anwar El Sadat, și regele Feisal al Arabiei Saudite și-au reafirmat voința de a consolida unitatea și solidaritatea țărilor arabe în vederea

Pracuwral fiianei a sem- nat mandate de arestare împotriva principalilor autori ai loviturii militare de stat de la 21 aprilie 1967, printre care fostul președinte Papadopoulos și foștii vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri — Pattakos și Makarezos. Cei în cauză, aflați în momentul de față sub supraveghere în insula Kea, vo'r fi menținuți în detențiune preventivă, pină cind vor compare în fața justiției.
XCu profundă satisfacție, poporul român, cercurile cele mai largi ale opiniei publice din țara noastră, alături de opinia publică mondială înaintată, salută încheierea acordului privitor la proclamarea independenței Angolei încă în cursul acestui an. Așa cum se știe, documentul semnat de reprezentanții guvernului portughez și ai celor trei mișcări de eliberare angoleze — Mișcarea Populară pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), Frontul Național pentru Eliberarea Angolei (F.N.L.A.) și Uniunea Națională pentru Independența Totală a Angolei (U.N.I.T.A.) — stabileștedata de 11 noiembrie ca zi în care Angola va deveni stat pe deplin independent și suveran ; totodată, încă în această lună, la Luanda intră in funcțiune un guvern de tranziție, alcătuit din reprezentanți ai Portugaliei și ai celor trei mișcări de eliberare, urmînd ca ulterior o Adunare Constituantă să aleagă pe primul președinte al Republicii Angola, „reprezentant legal și legitim al voinței supreme a poporului acestui nou stat".Lupta desfășurată cu dirzenie și abnegație de forțele patriotice angoleze pentru eliberarea și neatârnarea țării își găsește astfel încununarea printr-o victorie hotărîtoare. Succe- dind acordurilor anterioare, prin care regimul nou, democratic, de la Lisabona a recunoscut Guineea- Bissau ca stat independent și suveran și prin care s-a stabilit ca Mo- zambicul să-și dobîndească independența deplină la 25 iunie a.c., noul acord se înscrie ca un eveniment din cele mai importante pentru întreg procesul decolonizării Africii, al luptei pentru lichidarea ultimelor rămășițe ale sistemului colonial.în acest sens, se poate aprecia că acordul are o evidentă însemnătate și pe un plan internațional larg, fiind de natură să stimuleze lupta pentru eliberarea națională pretutindeni unde se mai mențin vestigiile dominației străine asupra altor popoare. Este o nouă și strălucită dovadă a invincibilității cauzei mișcării de eliberare a popoarelor, a forței cu care se afirmă, pretutindeni în lume, idealurile libertății, voința popoarelor de a-și hotărî destinele, modul de organizare a vieții, în conformitate cu propriile lor interese și aspirații. Totodată, încheierea acordului cu reprezentanții mișcărilor de eliberare națională angoleze demonstrează voința poporului portughez, hotărîrea noului guvern al Portugaliei de a

duce pină la capăt acțiunea de decolonizare și a stabili raporturi noi cu popoarele fostelor teritorii coloniale.Așa cum este știut, poporul român, ferm atașat cauzei independenței și libertății tuturor popoarelor, și-a manifestat consecvent deplina solidaritate, în fapte, cu lupta poporului angolez, ca și a celorlalte popoare aflate sub dominație colonială, i-a acordat, încă de led început, întregul său ajutor, pe.toate planurile — politic, diplomatic, material.Această poziție, de sprijin activ.

țiune a tuturor forțelor naționale, progresiste.„Partidul Comunist Român — sublinia in acest sens tovarășul Nicolae Ceaușescu — consideră că trebuie să se acționeze cu hotă- rire pentru unitatea (ionale antiimperialiste, din fiecare (ară, pentru laborării și solidarității gresiste, antiimperialiste pe plan internațional. Avem deplina convingere că, acționînd unite și cu fermitate, forțele progresiste, antiimperia-
forțelor na- progresiste întărirea co- fortelor pro-

\

Poporul român salută cu bucurie acordul 
privind independența deplină a Angolei

și-a găsit elocvente expresii prin multiplele contacte și întilniri pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a avut, atit la București, cit și pe pă- mintul Africii, cu liderii mișcărilor de eliberare angoleze. Declarațiile comune și celelalte documente semnate cu aceste prilejuri s-au înscris printre primele acte oficiale internaționale încheiate de reprezentanții legitimi ai poporului angolez. Conducătorii mișcărilor de eliberare angoleze au exprimat, în repetate rînduri, înalte aprecieri față de sprijinul acordat de Partidul Comunist Român, de România socialistă.Importanta victorie obținută de poporul Angolei învederează, încă o dată, justețea orientării constante a Partidului Comunist Român, care, prin glasul secretarului său general, a reliefat in mod neabătut convingerea profundă, că desfășurarea cu succes a luptei pentru eliberare națională și socială impune ca o cerință primordială realizarea unității de ac-

liste vor putea obține victorii tot mai mari, atit pe plan național, cit și pe plan internațional. Sîntem convinși că intr-un viitor nu prea îndepărtat poporul angolez iși va cuceri independența națională, se vor crea condiții pentru a trece la dezvoltarea sa economico-socială independentă".Evoluția evenimentelor a confirmat pe deplin această poziție, forța luptei poporului angolez fiind amplificată prin normalizarea și consolidarea, în' ultimul timp, a relațiilor dintre mișcările de eliberare națională din Angola. Este semnificativ faptul că, numai cu puține săptămîni înaintea încheierii acordului care a deschis calea deplinei independențe a Angolei, delegații atit ale Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, cit și ale Frontului de Eliberare Națională a Angolei, prezente la București, au participat alături la Congresul al XI-lea al P.C.R. — a- ceasta • fiind încă o ilustrare a

legăturilor internaționaliste dintre Partidul Comunist Român și mișcările de eliberare din Angola, dintre popoarele român și angolez — reinnoind, prin mesajele inmînate cu acest prilej, aceleași înalte aprecieri față de sprijinul acordat cauzei drepte a poporului angolez.După marile succese ale popoarelor din Guineea-Bissau și Mozambic, în a căror victorie o importanță determinantă a avut tocmai unitatea strânsă, a forțelor naționale, poporul angolez își vede acum împlinindu-se aspirațiile sale fierbinți, ca urmare a aceluiași proces de consolidare, de întărire a unității tuturor forțelor mișcării de eliberare.Cu aceeași consecvență. România socialistă a subliniat, cu diverse prilejuri și pe diferite căi, necesitatea dezvoltării dialogului dintre noul guvern al Portugaliei și reprezentanții legitimi ai poporului angolez, -a depunerii de eforturi susținute pentru accelerarea procesului de decolonizare, în conformitate atît cu interesele popoarelor din colonii, cît și ale poporului portughez însuși.Redevenit stăpîn pe soarta sa, după cinci secole de dominație străină, poporul angolez își va putea acum consacra eforturile dezvoltării economice și sociale de sine' stătătoare, lichidării cit mai grabnice a urmărilor trecutului, construirii unei republici prospere,' în folosul tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de rasă.Adresînd cele mai calde felicitări poporului angolez, poporul român îi urează ca, în noua etapă a luptei revoluționare, de reconstrucție pașnică, de consolidare a independenței naționale, de transformare democratică, progresistă, a societății, să obțină succese tot mai mari.în spiritul neabătutei solidarități internaționale. România socialistă va dezvolta și pe viitor relații multilaterale cu Angola, avînd convingerea că întărirea legăturilor reciproce de prietenie, statornicirea unei tot mai largi colaborări vor contribui la dezvoltarea economico-socială a ambelor țări, înscriindu-se, totodată, ca o contribuție importantă la lupta popoarelor pentru lichidarea deplină a oricărei asupriri naționale și sociale, pentru făurirea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să garanteze fiecărei națiuni dreptul la o dezvoltare liberă, corespunzător năzuințelor și intereselor sale.

Duminică, Televiziunea france
ză a difuzat pe canalul I o emi
siune de o oră intitulată „Bu
nă ziua, România", însoțită de 
comentariile autorului, Pierre- 
Frangois Degeorges. Secvențele 
filmate în țara noastră au pre
zentat o serie de realizări ale 
poporului român in dezvoltarea 
industriei si agriculturii în ulti
mii 30 de ani, precum și aspecte 
— inedite în Franța — ale fol
clorului românesc.

Constiliiirea filialei regionale 
Campagna a Asociației de 

prietenie Italia—România 
ROMA 20 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Napoli 
a fost constituită filiala regio
nală Campagna a Asociației de 
prietenie Italia—România. La a- 

, dunarea de constituire, deputa
tul Ennio D’Aniello, membru 
al Direcțiunii Partidului repu
blican, a evidențiat importanța 
acestei inițiative pentru mai 
buna cunoaștere și apropiere 
dintre România si Italia, dintre 
popoarele celor două țări.

Consilierul regional Antonio 
Bellocchio s-a referit pe larg la 
evoluția favorabilă pe care au 
urmat-o în ultimii ani legături
le de colaborare dintre cele 
două țări, subliniind în acest 
context importanța deosebită a 
vizitei efectuate în Italia, în 
primăvara anului 1973, de pre
ședintele Nicolae Ceausescu.

Secretar al asociației a fost 
ales consilierul regional Antonio 
Bellocchio.

pătrat cu laturile orientate spre cele patru puncte cardinale și un turn înalt de 8,70 m, construit din 27 de rînduri de piatră suprapuse. La nivelul celui de-al 12-lea rind se află o deschidere dreptunghiulară îndreptată spre sud. din opt bucăți „confecționată" rilor. în vîrful două rame din serveau drept platou pentru diferite aparate de observație astronomică și meteorologică. De aici erau urmărite eclipsele, mișcările astrelor și deplasarea cometelor și se înregistrau diferitele urmă

Ceva mai sus, de piatră a fost o roză a vintu- turnului se află piatră groasă, ce
fenomene atmosferice in cu 13 secole.

Romulus CĂPLESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA l Bucureștii Piața Sclntell. Tel. 1? 60 10. 17 60 20 
Calea Grlvlțel nr., 64—66 P.O.B.

La Belgrad au început con- vorbirile între Miloș Minici, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal. secretar federal pentru afacerile externe, și Y. B. Chavan, ministrul de externe al Indiei. Cei doi miniștri au abordat probleme ale situației internaționale și ale relațiilor dintre cele două țări.
Liderii comunităților 

greacă și turcă din Cipru, Glafkos Clerides și, respectiv, Rauf Denktaș, s-au întîlnit luni în cea de-a treia ședință din cadrul actualei runde a convorbirilor intercomu- nitare. într-un comunicat publicat la sfîrșitul ședinței se precizează că Glafkos Clerides și Rauf Denktaș au discutat despre redeschiderea aeroportului internațional din Nicosia. Pe de altă parte, noi demonstrații de protest au avut loc luni la Nicosia împotriva hotărîrii Mafii Britanii de a permite evacuarea unui număr de aproximativ 10 000 de refu- giați ciprioți turci care se aflau la baza militară britanică Akrotiri-Epis- kopi.
Un pnriător de cimnl

S.W.fi.P.O. (Organizația Poporului din Africa de Sud-Vest) a declarat că în cursul „alegerilor legislative" organizate săptămîna trecută în Namibia (Africa de sud-vest) de către guvernul de la Pretoria, alegătorii.au fost forțați să se prezinte la urne sub amenințarea de a-și pierde slujba sau de a li se refuza permisele de lucru. Cu toate acestea. în urma apelului de boicotare lansat de S.W.A.P.O., populația nu s-a prezentat decit într-un număr foarte mic la „alegeri".
Abonamentele se tac la oficiile poștale șl dlfuzorll

2001. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA

Ministrul ecuadorian al 
resurselor naturale și e- 
nergetlce Salazar Landeta, a a- nunțat că producția zilnică de petrol a Ecuadorului nu va depăși in cursul anului 1975 cantitatea de 210 000 de barili. Ecuadorul și-a micșorat producția zilnică de la 250 000 la 210 000 barili la începutul anului 1974 în vederea conservării rezervelor sale de petrol.

0 puternică epidemie de 
gripă i^ucnită în Anglia s-a soldat pină acum cu moartea a 120 de persoane.
Atentatul de pe aeroportul

Orly din ParisPARIS 20 (Agerpres). — Duminică după-amiază, pe aeroportul parizian Orly a avut loc un atentat împotriva unui avion al companiei israeliene „El Al". Atentatorii au rănit, potrivit informațiilor trafismise de agențiile de presă, 20 de persoane, dar grenadele aruncate în direcția avionului israelian nu au împiedicat aparatul să decoleze. Autorii atentatului s-au retras apoi la primul etaj al aeroportului, luînd cu ei un număr de 8 ostatici, pe care i-au eliberat luni dimineața cînd li s-a pus la dispoziție un avion cu care au părăsit aeroportul.Biroul din Paris al Organizației pentru Eliberarea Palestinei a denunțat această acțiune, arătind că organizația palesțineană nu are nimic comun cu această operațiune. Biroul O.E.P. a apreciat că atentatul a avut ca scop să „lovească în relațiile franco-palestinene, care în ultimul timp s-au îmbunătățit simțitor".La Beirut, Organizația pentru Eliberarea Palestinei a dat publicității un comunicat în care se arată că „acest act aduce un prejudiciu imens luptei eroice a poporului palesti- nean".

• REGENERAREA INI
MII — Vițica „Esmeralda" a trăit 73 de zile cu o inimă artificială ajutătoare. implantată de chirurgul vienez Johann Navratil. După terminarea experimentului, aparatul a fost îndepărtat din organism. Mușchii inimii animalului funcționează din nou bine. Profesorul a dorit să verifice pe această c.ale teza sa potrivit căreia inima originală poate fi- eliberată de suprasolicitări, pe o durată de pină Ia opt luni, cu ajutorul upui ventricul artificial — timp în care intervine un proces de regenerare a mușchiului cardiac.

• MAI PUȚINE ACCI
DENTE. Anul trecut, numărul victimelor accidentelor de circulație din Franța a fost mult mai scăzut decit în anii precedent!, înregistrîndu-se cu 2 119 mai puține cazuri mortale decit in 1973 și cu 3100 mai puține decit în 1972. Potrivit afirmațiilor Serviciului de securitate rutieră, o cauză importantă a scăderii acestei curbe o constituie limitarea vitezei, ca urmare a penuriei de combustibili. Pe de altă parte, diminuarea numărului victimelor accidentelor rutiere a însemnat pentru economia țării evitarea unor pierderi estimate intre 3 și 4 miliarde franci.

• TUTUN NECANCE- 
RIGEN ? Țigările fabricate din tutun filipinez nu ar fi cancerigene, după cum susțin autorii unor analize făcute la cererea guvernului din Filipine, care intenționează să stimuleze dezvoltarea industriei locale de țigări. Foile de tutun filipinez, inclusiv gudroanele, se consumă în întregime în timpul fumatului (după cum se știe, gudroanele sînt agenții provocatori ai cancerului).în Filipine tutunul a fost a- dus din Mexic de către preoți, care au început cultivarea sa în secolul al XVI-lea; în epoca dominației coloniale spaniole. ■
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