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TOTUL PENTRU REDUCEREA 1 
CONSUMURILOR MATERIALE!

„O importanță primordială pentru dezvoltarea economică în 
ritm rapid a țării noastre are reducerea cheltuielilor materiale de 
producție, a consumurilor de materii prime și materiale, introdu
cerea unui regim 
productive".

strict de economii în toate sferele activității

NICOLAE CEAUȘESCU

0 SONDĂ ROMÂNEASCĂ 
A REALIZAT ON RECORD 

ABSOLUT IA FORAI
PLOIEȘTI (Corespondentul 

„Scinteii", Constantin Căpraru). 
— Petroliștii de la sonda nr. 
5020, din sectorul de foraj Li- 
liești (Prahova), conduși de in
ginerul Dumitru Lupu și Ion 
Preda, au înregistrat zilele aces
tea un record absolut pe țară la 
forajul de adîneime. Lucrind 
la instalația F 320 — 3 DH, fa
bricată la întreprinderea ploieș- 
teană „1 Mai“ și proiectată pen
tru o adîneime de 6 000 metri, 
ei au atins adîncimea de 6 250 
metri, record al forajului din 
tara noastră.

serioasă penurie In domeniul 
teriilor prime, există o criză 
nergiei, are loc o puternică 
tere a prețurilor acestora, 
pretutindeni în lume, inclusiv 
țările cele mai bogate și mai avan
sate economic, se iau măsuri dras
tice pentru economisirea resurselor 
materiale și energetice, pentru di
minuarea 
mai mult 
aflată in

Abordind unele aspecte calitati
ve, de eficiență ale activității eco
nomice din acest an, am consacrat 
recent problemei ridicării pro
ductivității muncii un editorial in
titulat : „Totul pentru creșterea 
productivității muncii !“, în care se 
sublinia însemnătatea acestei sar
cini, reliefîndu-se că sporirea cu un 
singur procent echivalează cu o 
producție industrială suplimentară 
de 5,1 miliarde Iei. în continuare, 
consacrăm edito
rialul de 
unei sarcini
asemenea de ex
cepțională impor
tanță economică : 
reducerea consu
murilor de mate
rii prime, mate
riale, combustibil 
și energie. Aceas
tă sarcină iși gă
sește pregnant re
flectarea în pla
nul 
anul- 
pentru 
rea ei 
ță, guvernul a dezbătut cu 
nisterele și a 
trecute, măsurile 
tru intensificarea 
tățile a acțiunilor, de. reducere a 
consumurilor materiale? Aplicarea 
stăruitoare a acestor măsuri din 
prima lună, din primul trimestru 
al anului are o mare însemnătate 
economică — și aceasta reiese cu 
claritate din următorul calcul : di
minuarea cu 1 la sută a cheltuieli
lor materiale în industrie înseamnă, 
la nivelul acestui an, o economie 
de 3 miliarde Iei. Cu toții sîntem 
interesați în economisirea resurse
lor materiale ale țării, în reducerea 
continuă a consumurilor specifice, 
pentru că orice realizare în acest 
domeniu contribuie la sporirea mai 
rapidă a venitului național.

Este bine cunoscut că pe plan 
^mondial se manifestă fenomene de

pe 
și.

de stat 
1975, 

traduce- 
în via-

ma- 
a e- 
creș- 
și că 

în

consumurilor. Cu atit 
pentru țara noastră, 

curs de dezvoltare —

din vedere că există un e-piardă
chilibru strict, riguros planificat in
tre resursele materiale de care dis
pune economia și cerințele produc
ției industriale, ceea ce impune 
gospodărirea acestor resurse cit 
mai judicios, cu 
strictețe. Tocmai 
înțelegerea clară a acestei 
sități fundamentale, 
din unitățile care au chemat 
întrecere și-au

Micșorarea cu un procent a cheltuielilor 
materiale în industrie înseamnă o economie de

aprobat, 
necesare 
în toate

mi- 
zilele 
pen- 
uni-

șl care își propune sarcini gran
dioase; importante de 
economică — problema 
dăririi cu o rigurozitate într-a- 
devăr maximă a fiecărui 
de materie primă, a fiecărui kilo- 
ivat-oră de energie este o necesi
tate imperioasă, o poruncă a pro
gresului economic, a făuririi bună
stării poporului. Pentru ca — așa 
cum sublinia recent tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — situația eco
nomică grea din lume să influențe
ze cit mai puțin asupra dezvoltării 
economiei naționale, toate resursele 
interne de materii prime și mate
riale, de combustibil și energie și, 
îndeosebi, cele din import trebuie 
să fie gospodărite ca aurul, încît 
să se asigure atît buna aprovizio
nare materială a unităților econo
mice, cît și stabilitatea prețurilor.

Nici un moment nu trebuie să se

creștere 
gospo-

gram

ceea ce 
resurse 

cea mai mare 
pornind de la 

nece- 
colectivele 

la 
propus — ca un 

obiectiv principal 
— reducerea con
sumurilor și eco
nomisirea. pe a- 
ceastă cale, a 
unor importante 
cantități de mate
rii prime, 
riale, 

. bil și 
Numai 
aceste 
fruntașe și-au în- 
srtis m 
mente să 
misească
5 000 tone
24 milioane kWh 

energie electrică, peste 12 000 tone 
combustibil convențional.

Specialiștii apreciază că circa 80 
la sută din mărimea prețului de 
cost al unui produs se hotărăște 
in i'ază de proiectare a acestuia, de 
elaborare a prototipului. Pentru 
anul 1975, cum se știe, au fost sta
bilite sarcini importante de asimi
lare a noi mașini, utilaje, mate
riale și bunuri de consum, urmind 
ca 42,4 la sută din valoarea pro
ducției industriale să se realizeze 
pe seama produselor noi și repro- 
iectate. Iată, deci, cit de stringentă 
este dimensionarea cu strictețe, cu 
maximă grijă, a consumurilor mate
riale încă de la concepția și proiec
tarea noilor produse. Cu stăruință 
trebuie să se acționeze in între
prinderi pentru lărgirea nomencla-

mate- 
combusti- 

energie. 
cinci din 

colective

a.igaia- 
econo- 

peste 
metal.

(Continuare in pag. a IlI-a)

PRIND VIATĂ
INSUFLETITOARELE»

OBIECTIVE ALE 
ÎNTRECERII SOCIALISTE 

e Metnlurgiștii de Ia Cimpia 
Turzii și-au realizat planul la 
toate contractele scadente. Mai 
mult, ei au dat peste prevederi 
aproape 100 tone de oțel, 475 
tone laminate finite pline, 
100 km conductori electrici izo
lați, importante cantități de 
sirmă, electrozi de sudură ș.a. 
(Alexandru Mureșan)

o La întreprinderea minieră 
Hunedoara au fost extrase su
plimentar și trimise „la zi" 
peste 5 100 tone minereu de fier, 
din care mai mult de. 4000 tone 
reprezintă contribuția minerilor 
de la Telitic.’ (Sabin Tonescu)

e Chimiștii din Borzești au 
produs peste plan aproape 100 
tone cauciuc sintetic, 500 tone 
acid clorhidric, 140 tone PVC, 
50 tone polistiren, 1 650 tone 
gaze lichefiate și alte produse 
necesare economiei naționale. 
(Gh. Baltă)

• Combinatul de Îngrășăminte 
chimice din Tr. Măgurele a 
produs peste plan, in 15 zile 
ale acestui an, 300 de tone amo
niac, 1 180 tone acid azotic, 
2 310 tone azotat de amoniu so
luție, 100 tone uree. (Ion Toader).

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, miercuri di
mineața, la Predeal, pe Julio Cesar 
Turbay Ayala, președintele Con
gresului Republicii Columbia, care 
face o vizită oficială în țara 
noastră.

La întrevedere a luat parte 
Nicolae Giosan, președintele Marii 
Adunări Naționale.

A participat, de asemenea, 
Fernando Urdaneta Laverde, am
basadorul Republicii Columbia la 
București.

Exprimînd gratitudinea pentru 
cinstea deosebită de a fi primit de 
șeful statului român, oaspetele a 
mulțumit pentru invitația de a vi
zita România, de a cunoaște nemij
locit frumusețile țării noastre, 
realizările obținute de poporul ro
mân în dezvoltarea sa economică și 
socială. Julio Cesar Turbay Ayala 
a ținut să sublinieze că România

și poporul român i-au lăsat o im
presie de neuitat.

Salutînd pe oaspete, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat că 
prezența în România a președinte
lui Congresului Republicii Colum
bia este o nouă expresie a bunelor 
relații stabilite între cele două țări 
și popoare.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
evocat cu plăcere vizita pe care a 
făcut-o în Columbia în septembrie 
1973, întîlnirile și convorbirile 
avute cu personalități politice co
lumbiene, cu reprezentanți ai 
Parlamentului, ai cercurilor eco
nomice, precum și dialogul fructuos 
purtat anul trecut Ia București cu 
președintele Republicii Columbia, 
Alfonso Lopez Michelsen.

în cursul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-columbiene în 
spiritul acordurilor și înțelegerilor 
convenite în cadrul întîlnirilor din

tre președinții celor două țări și 
s-a subliniat dorința de a da un 
conținut tot mai amplu acestor 
legături, întemeiate pe principiile 
respectului și avantajului reciproc, 
spre binele ambelor țări, în folosul 
cauzei generale a păcii, înțelegerii 
și conlucrării rodnice între po
poare. In acest context a fost re
levată importanța dezvoltării le
găturilor dintre Marea Adunare 
Națională și Congresul Columbian, 
a schimbului de delegații parlamen
tare.

Au fost abordate, totodată, 
aspecte ale vieții politice și inter
naționale actuale. De ambele părți 
a fost relevată necesitatea inten
sificării acțiunilor și eforturilor în 
direcția destinderii, securității și 
cooperării, pentru instaurarea unei 
noi ordini politice și economice 
internaționale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

IN GIIRiND INTRĂ 1N VIGOARE
LEGEA PRIVIND INVENȚIILE ȘI INOVAȚIILE

Un cadru superior 
pentru stimularea 

creației tehnice originale
Invențiile și inovațiile constituie 

una din pirghiile de seamă ale în
noirii tehnicii și tehnologiei, ale 
perfecționării producției, oglindind 
participarea tot mai activă a creației 
proprii la promovarea progresului 
tehnic și dezvoltarea materială a 
societății noastre. Aplicate în pro
ducție. in anii construcției socialiste, 
invențiile și inovațiile au rezolvat 
numeroase probleme tehnologice, de 
mecanizare și automatizare. multe 
dintre ele permițind înlăturarea u- 
nor importuri de licențe, reducerea 
substanțială a costurilor de produc
ție, crearea de produse noi.

De la an la an s-a consemnat o 
creștere a eficienței economice a in
vențiilor și inovațiilor aplicate. Ast
fel, în patru ani din actualul cinci
nal, prin valorificarea in producție 
a peste 56 000 invenții și inovații, 
s-au obținut economii postcalculate 
de aproape 5 miliarde lei. Dacă in 
anul 1965, economia medie dată de o 
inovație aplicată era de 12 300 lei, 
astăzi ea a ajuns la circa 100 000 
lei. în același timp, fructificarea in
vențiilor și inovațiilor s-a dovedit 
a fi unul din cele mai eficiente do
menii de folosire a fondurilor de 
investiții. Bunăoară, in ultimii 13 
ani, statul nostru a cheltuit pentru 
aplicarea invențiilor și inovațiilor, 
cit și pentru recompensarea autori
lor, circa 1,2 miliarde lei, de la care 
s-au obținut economii postcalculate 
in valoare de peste 12 miliarde lei.

Activitatea de invenții și inovații 
este încurajată și sprijinită îndea
proape de statul nostru socialist. în 
octombrie anul trecut. Marea Adu
nare Națională a adoptat Legea pri
vind invențiile și inovațiile (de la 
2 februarie legea va intra în vi
goare), care asigură un cadru mai 
bun pentru dezvoltarea inițiativei 
creatoare și participarea largă a oa
menilor muncii — specialiști, munci
tori, tehnicieni și alte cadre din uni
tățile productive, de cercetare, pro
iectare și din invățămint — la elabo
rarea și introducerea noutăților teh
nice. Totodată, noua lege asigură o 
Împletire mai judicioasă a stimu

lentelor materiale cu cele morale, 
în spiritul normelor echității so
cialiste, elimină carențele vechii le- 
gislații, care permitea in unele ca
zuri transformarea acestei activități 
într-o sursă de ciștiguri însușite 
fără nici o strădanie. Experiența 
ne-a oferit numeroase exemple de 
acest fel. întreprinderea de vinuri 
și șampanie București, de exemplu, 
a solicitat, cu avizul Ministerului 
Agriculturii. Industriei Alimentare 
și Apelor, plata sumei de 15 300 lei 
pentru inovația „Rețetă nouă pentru 
licoare vin spumos", deși aceasta nu 
se încadra nici ca inovație, nici ca 
raționalizare, deoarece nu avea ca
racter de creație tehnică. Sau între
prinderea de ventilatoare din Capi
tală, cu avizul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini Grele, 
a cerut plata sumei de 15 336 lei 
drept recompensă pentru propune
rea „Calcularea centralizată a nece
sarului de vopsea aferentă unui mi
lion lei marfă", cu toate că aceasta 
nu reprezenta o noutate tehnică.

Noua lege privind invențiile și 
inovațiile stabilește sarcini precise 
pentru conducerile întreprinderilor, 
centralelor, ministerelor, institutelor 
de cercetare și proiectare. Consiliu
lui Național pentru Știință și Teh
nologie, menite să întărească răs
punderea in asigurarea condițiilor 
pentru introducerea în producție, 
cît mai eficientă, a invențiilor și 
inovațiilor. De asemenea, legea 
creează un cîmp larg de activitate 
Uniunii Generale a Sindicatelor, 
care conduce mișcarea de masă a 
inventatorilor și inovatorilor și or
ganizează. potrivit atribuțiilor sale, 
controlul obștesc asupra acestei ac
tivități.

Problema principală care se ridi
că in prezent este de a se acționa 
cu fermitate, de către toate orga
nele, pentru cunoașterea temeinică

Ing. Ștefan PAVEL
secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R.

(Continuare în pag. a III-a)
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Drumul cărbunelui de Rovinari — drumul progresului tehnic în Industria minieră românească. Și, totodată, o ilustrare a „se crețului" succesului obținut 
creșterea productivității muncii cu 28 la sută față de anul trecut

zilele trecute de ortacii de aici:
Foto : S. Cristian

„In satul Livedea a? 
area să mă mut cu co
piii și caprele și dinii 
mei. să stau intr-o 
casă ca a tatii Voica 
și să mă gindesc că 
s-au schimbat lumea, 
țara și peisajul gos
podăresc, numai in 
cițiva ani. Omagiu 
frământatului socotitor 
Socrate Ene. care ne-a 
delectat o dimineață 
cu teafăra D-sale per
sonalitate — și noroc". 
T. Arghezi, 25 octom
brie 1954.

între atîtea alte 
ginduri de îmbărbă
tare și de felicitări, 
consemnate in cartea 
de aur a cooperatori
lor din Sihești — Ilfov 
de către oameni — ro
mâni și străini — care 
au venit pe aici să 
vadă cu ochii lor cum 
arată începutul socia
lismului intr-un sat 
românesc, cuvintele 
poetului, Înșirate ca 
niște perle pe un fir 
de aur tremurat, ira
diază deopotrivă în
treaga. recunoscuta și 
neiertătoarea lui sin
ceritate, dragostea 
pentru lumea celor 
cărora li s-a închinat 
în operă, credința și 
nădejdea lui in mai 
binele lor.

seră, pe-atunci, doar 
cinci de cînd în satul 
acesta din Bărăgan se 
înfiripase primul gră
unte al noilor rosturi. 
O mină de oameni, în 
frunte cu comuniștii, 
in 1949. după plenara 
partidului...

Unul din primit pași

place să vorbească 
puțin, și știe el de ce. 
„Mai greu a fost pină 
ne-am convins unii pe 
alții să începem. Pe 
urmă au vorbit griul, 
porumbul fi celelal
te...".

în 1950, la prima re
coltă, cu 1 200 kg de

construcția de mașini, 
cu muncă și iar cu 
muncă, „punind știin
ța să se îmbrățișeze 
cu practica, frățește", 
cum susține nea Ni- 
culae. grădinarul co
operativei din Sinești, 
ori de cîte ori intră 
tn „conflict" cu ingi

umărul lîngă umărul 
vechiului prieten.

„...aș vrea să... stau 
tntr-o casă ca a tații 
Voica...".

După acești douăzeci 
și cinci de ani, aproape 
toate casele din Si
nești și din cele patru 
sate — intre care și

.... Că s-au schimbat 
lumea, țara și peisajul 
gospodăresc, numai în 
cîțiva ani". Și trecu

pe drumul acesta, fă
cut în județul Ilfov de 
67 de familii vestitoa
re ale unei noi primă
veri în istoria zbuciu
mată a țării și-a țără
nimii, cu întreaga lor 
avere — cîțiva cai și 
cinci căruțe, 3 vaci, 15 
oi și pămîntul. Și 
după numai cinci ani, 
vorba poetului.

Dar după douăzeci 
și cinci ?

Inginerului Gheor- 
ghe Tache, țăranul 
de-acum 25 de ani și 
tot de-atunci președin
te al cooperativei, ii

grîu, 1 400 kg de po
rumb și 800 kg de 
floarea-soarelui la hec
tar, mina aceea de oa
meni „bătea" produc
țiile celorlalți săteni. 
Primiseră tractoare, 
semințe. Mai apoi și 
îngrășăminte. Politica 
partidului de transfor
mare socialistă a agri
culturii se concretiza 
an de an. aici și în în
treaga țară, în uriașe 
ajutoare. Așa și numai 
așa, cu sprijinul statu
lui, al clasei munci
toare, inițiată și ea, 
tot de pe atunci, in

nerul horticultor, așa 
și numai așa s-au du
blat și triplat produc
țiile : în ultimii patru 
ani, in medie, 3 200 kg 
de grîu, peste 4 000 kg 
porumb, 2 000 kg floa
rea-soarelui la hectar 
Și cîte legume și cit 
lapte și cită carne... în 
douăzeci și cinci de 
ani, de la 67 000, la 
început, averea ob
ștească a ajuns la 
peste 16 milioane lei. 
S-au adunat oamenii 
satului, cu toții, ca In 
întreaga țară, au pus

Livedea — sint noi și 
oot primi oaspeți de 
seamă. Nu le lip
sește aparatul de radio 
sau televizorul, dar 
lipsesc pirostriile.

„Omagiu frămînta- 
tului socotitor Socrate 
Ene...“.

Omul, cu statura și 
neastimpărul celui 
care l-a vrednicit cu 
asemenea vorbe, are 
părul alb. Cine cu
noaște mai bine ca el. 
contabilul șef de azi. 
cit n-a fost de ușor ? 
„Unii spuneau că la 
noi s-au rupt rosturile

vechi, c-am fost mai 
slabi. Ba, din contră, 
eu zic c-am fost mai 
tari. Vremurile noi nu 
vin niciodată pe co
voare și nu-s bătute 
din palme. înțelegi ce 
vreau să zic 7“

înțeleg, frămîntatu- 
le Socrate, și de-aceea 
aștern aici vorbele 
moșului Niță Stan, 
unul din cei 67 de cti
tori, ajuns la 77 de 
ani, pensionar intre 
alți patru sute, cu co
pii școliți să-i învețe 
pe cei de azi, să con
struiască mașini și să 
conducă tractoare în 
satul acesta care sea
mănă la chip cu țara : 
„Taică, n-am prea 
știut noi atunci cum 
devine treaba. Da, uite 
că ne-a ieșit și asta. Și 
vremurile-s tot mai 
bune. Bagă de seamă 
ce-ți spun, că peste mi
ne au trecut multe...".

Au trecut multe 
peste țară, peste oa
menii ei. Dar nicio
dată ea și ei nu s-au 
simțit atit de stăpini. 
niciodată viitorul nu 
le-a fost atît de lim
pede ca acum...

De-aceea ....s-au
schimbat lumea, țara și 
peisajul gospodăresc, 
numai în cîțiva ani".

Alexandru BRAD 
corespondentul 
..Scintell"

în industria Capitalei

peste plan
Bilanțul primelor două decade 

de activitate pe acest an con
semnează importante succese in 
producție obținute de numeroa
se colective de oameni ai mun
cii din întreprinderile bucureș- 
tene. în această perioadă, prin
tre altele, au fost realizate peste 
plan 372 tone oțel. 202 tone 
laminate, mijloace de automati
zare în valoare de peste 880 000 
lei, 1530 bucăți radioreceptoare, 
17 osii montate, 40 tone ar
mături industriale din fontă, 
mijloace ale tehnicii de calcul 
și aparate de măsură și control 
electronice in valoare de 
1 172 000 Iei, 3150 mp plăci aglo
merate din lemn, mobilier din 
lemn în valoare de 184 000 lei 
și multe alte produse. Numai 
la întreprinderea „Republica" 
s-au produs peste prevederi 79 
tone laminate din oțel și 6 tone 
țevi, iar la „Electrotehnica" 
aparataj electric de joasă ten
siune în valoare de 884 000 lei. 
Rezultate deosebite au obținut 
și întreprinderile „Laromet". 
„Electromagnetica", „Automa
tica", întreprinderea de calcu
latoare electronice și altele.

Dumiîru TÎRCOB 
corespondentul „Scintell"
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3. Organele locale ale puterii de stat: 

consiliul popular județean
Democratismul real, propriu orîn- 

duirii noastre socialiste, isi găsește 
o pregnantă reflectare în organi
zarea, structura și funcționarea 
consiliilor populare, în modalitățile 
multiple prin care acestea antre
nează pe oamenii muncii la exer
citarea calității de deținători ai pu
terii de stat, ca participanți activi 
la gospodărirea județului, munici
piului, orașului sau comunei în 
care locuiesc, la conducerea socie
tății. în acest sens, Constituția pre
vede că Marea Adunare Națională 
și consiliile populare constituie baza 
întregului sistem de organe ale sta
tului. Ca formă instituțională și 
structură organizatorică a democra
ției reale — putere a poporului, 
exercitată de popor în interesul 
poporului — consiliile populare, 
alese prin vot universal, egal, di
rect și secret, se dpvedesc pîrghil 
hotărîtoare de a- 
tragere a maselor 
la conducerea tre
burilor obștești.

în cadrul pro
cesului multila
teral de adincire 
a democrației so
cialiste. inițiat de 
partid în perioa
da care a urmat 
Congresului al 
IX-lea. au fost 
considerabil lăr
gite atribuțiile 
consiliilor popu
lare, creîndu-se 
cadrul legislativ.

lare le revine un rol de mare în
semnătate în exercitarea de către 
statul socialist a funcțiilor sale 
economico-organizatorice și cul
tural-educative.

Consiliile populare județene sînt 
alcătuite din deputați aleși pe cir
cumscripții electorale, pentru du
rata de cinci ani a mandatului con
siliului popular. Ele aleg dintre de
putați comitete executive, care se 
compun din președinte, vicepre
ședinți, dintre care unul poate fi 
prim-vicepreședinte, și din alți 
membri. Secretarul comitetului 
executiv, secretar care este funcțio
nar de stat, este numit de consi
liul popular cu aprobarea organu
lui administrației de stat ierarhic 
superior. Comitetul executiv este 
organul local al administrației de 
stat în unitatea administrativ-teri- 
torială în care funcționează.

SOCIETATE -
STAT - POLITICĂ 

ÎN ROMÂNIA 
SOCIALISTĂ

condițiile organi
zatorice necesa
re pentru ca ele 
să-și extindă sfe
ra de acțiune, pe 
baza aplicării con
secvente a prin
cipiului centra
lismului demo
cratic, să fie în 
măsură de a re
zolva eficient și operativ ansamblul 
problemelor de pe teritoriul respec
tiv. în armonie cu interesele gene
rale ale statului, cu cerințele con
ducerii unitare, pe plan national, a 
întregii activități economico-socia- 
le. Astfel, prin legea de organizare 
adoptată in 1968, ele au primit largi 
împuterniciri — de la organizarea 
și îndrumarea întregii activități e- 
conomice, sociale, culturale și edi- 
litar-gospodărești pe plan local, pină 
la sistematizarea orașelor și comu
nelor. apărarea proprietății socia
liste. ocrotirea drepturilor cetățe
nilor. înfăptuirea legalității socia
liste. menținerea ordinii publice.

Pe baza prevederilor Legii din 
1972 cu privire la dezvoltarea eco- 
nomico-socială planificată a Româ
niei, consiliilor populare județene 
le revine sarcina de a organiza, în
druma și controla întreaga activi
tate de dezvoltare economico-so- 
cială planificată din județ, urmă
rind folosirea cu eficiență maximă 
a resurselor materiale și- umanei, a., 
întregului potențial local. .Dezvol.r 
tarea economico-socială a județu
lui se înfăptuiește pe baza planu
lui propriu ca p.arte integrantă a 
planului național unic. Comitetele 
executive ale consiliilor populare 
județene elaborează proiectele pla
nurilor, cincinale și anuale de dez
voltare economico-socială a jude
țelor.

Caracteristic pentru importanța 
rolului consiliilor populare este 
faptul că, paralel cu sporirea com
petențelor și cu lărgirea autonomiei 
acestora în exercitarea puterii dc 
stat pe plan local, ele își spun cu- 
vîntul și asupra problemelor de in
teres republican din raza lor de ac
tivitate. Prin ansamblul tuturor 
acestor atribuții, consiliilor popu-

Ce trebuie sâ știe cetățeanul 
pregâtindu-se pentru alegeri

în prima sesiune, consiliile popu
lare județene aleg, din rîndul de
putation comisii permanente pe 
principalele ramuri și domenii de 
activitate, organe reprezentative de 
lucru, care le sprijină in studierea 
problemelor de interes local, în ac
țiunile de control, în elaborarea de 
propuneri și de proiecte de botă- 
riri. Comisiile permanente antre
nează cetățeni care, prin pregătirea 
lor de specialitate, pot contribui la 
realizarea sarcinilor acestora. Con
siliul popular poate constitui, de 
asemenea, comisii temporare pen
tru examinarea unor probleme, 
pentru întocmirea de studii și pro
punerea de soluții.

Sesiunea este forma de lucru prin 
care consiliul popular exercită pu
terea de stat pe plan local și, tot
odată. cadrul principal in care de
putății își îndeplinesc mandatul 
încredințat de alegători, forul de 
analiză și dezbatere a problemelor 
majore ale dezvoltării continue, 
multilaterale a județelor și de 
adoptare a hotăririlor. (Aspecte pri
vind drepturile și îndatoririle depu- 
taților vor fi abordate în cadrul 
unui articol distinct).

Practica statornicită în ultimii 
ani ca primii secretari și unii se
cretari ai comitetelor de partid ju
dețene să îndeplinească, concomi
tent, și funcția de președinte și, 
respectiv, de vicepreședinte al con
siliului popular a condus la o mai 
bună coordonare a muncii, asigura
rea unei conduceri unitare pe linie 
de partid și de stat, la înlăturarea 
unor manifestări de paralelism, 
determinînd concentrarea tuturor 
forțelor spre realizarea diferitelor 
obiective propuse.

In cadrul acțiunii de perfecțio-

Un popas Ia Cîmpulung Moldovenesc: 
complexul turistic „Zimbru44

SUCEAVA (Cores
pondentul „Scinteii", 
Gheorghe Parascan). 
— Un număr din ce 
în ce mai mare de tu
riști. care vin să vi
ziteze ..Tara de Sus", 
beneficiază de servi
ciile modernului com
plex „Zimbru", din 
Cimpulung Moldove
nesc. Confortabile și 
mobilate cu gust, ca
merele hotelului cu 
zece niveluri oferă.

ospitaliere. găzduire. 
Complexul dispune de 
2 restaurante, dintre 
care unul cu autoser
vire. și trei baruri si
tuate la parter. De 
aici, la numai 30 de 
minute cu autovehicu
lul. turiștii pot merge 
să viziteze mănăstirea 
Moldovița. iar după 
încă o jumătate de 
ceas — mănăstirea Su- 
cevita. Si tot de la 
complexul turistic

„Zimbru", al O.J.T. 
Suceava. în mai puțin 
de o jumătate de oră, 
pe șoseaua care inso- 
tește cursul Moldovei 
spre Gura Humorului, 
se ajunge la renumi
tele monumente istori
ce și de artă Voronet 
și mănăstirea Humo
rului.

în fotografie : hote
lul „Zimbru" din Cim
pulung Moldovenesc.

nare a conducerii vieții sociale a 
fost creat Comitetul pentru pro
blemele consiliilor populare, orga
nism de partid și de stat, larg 
reprezentativ, cu caracter deli
berativ, avînd sarcina de a a- 
naliza ■< și dezbate problemele ma
jore ale dezvoltării economico- 
sociale a județelor, municipiilor, 
orașelor și comunelor, de a îndru
ma. orienta si controla activitatea 
consiliilor populare, a comitetelor 
și birourilor lor executive in ve
derea îndeplinirii de către acestea 
a sarcinilor ce le revin potrivit le
gii și hotăririlor de partid și de 
stat.

în scopul dezvoltării schimbului 
de experiență și îndrumării unitare 
a consiliilor populare, Programul 
P.C.R. prevede că vor avea loc, cu 
regularitate, congresul deputaților 
consiliilor populare județene (o 

dată la 5 ani), și 
conferința pe tară 
a președinților 
consiliilor popu
lare comunale, o- 
rășenești si mu
nicipale (o dată 
la 4 ani) ; de a- 
semenea. vor a- 
vea loc. din doi 
în doi ani. con
ferințe pe județe 
ale președinților 
consiliilor popu
lare comunale, o- 
răscnesti si muni
cipale.

D o c u m e n-
t e 1 e Congresu
lui al XI-Iea pre
cizează răspun
derile tot mai 
mari care revin 
consiliilor popu
lare în soluțio
narea nemijloci
tă a problemelor 
locale, subliniind 
obligațiile consi

liilor populare județene de a 
asigura — pe baza planurilor 
teritoriale unice — dezvoltarea co
respunzătoare a fiecărui județ. Așa 
cum se subliniază și in Raportul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
creșterea rolului consiliilor popu
lare va fi determinată și de apli
carea politicii de repartizare judi
cioasă a forțelor de producție pe 
întregul teritoriu al țării, de ridi
carea tot mai rapidă a județelor și 
localităților rămase mai în urmă.

în condițiile atribuțiilor sporite 
ce le-au fost acordate, depinde nu
mai și numai de spiritul gospodă
resc și inițiativa consiliilor popu
lare județene desfășurarea unei in
tense și rodnice activități pentru 
ca, fără a aștepta cu brațele încru
cișate soluții ,.de sus“ sau „din 
vecini", să rezolve toate probleme
le de care răspund, de la satisface
rea cu forțe proprii a cerințelor 
privind buna aprovizionare a popu
lației cu produse agroalimentare. la 
înflorirea multilaterală a tuturor 
localităților.

Principala sarcină pusă de partid 
în fața consiliilor populare este fo
losirea corespunzătoare a cadrului 
organizatoric superior ce a fost 
creat, ceea ce impune aplicarea 
consecventă a principiului condu
cerii colective. înfăptuirea riguroa
să a legalității socialiste, perfecțio
narea stilului de muncă, combate
rea fermă a oricăror manifestări de 
birocratism, tărăgănare sau rutină, 
paralel cu continua dezvoltare a le
găturilor cu masele, larga antrena
re a acestora la conducerea vieții 
sociale, astfel încît consiliile popu
lare să se afirme ca adevărate 
școli de formare a noi detașamente 
de gospodari harnici și pricepuți ai 
treburilor obștești.

• O NOUA activitate de mare 
importanță pentru pregătirea și 
desfășurarea alegerilor a fost în
cheiată în întreaga țară in terme
nul prevăzut de Legea electorală. 
A fost definitivată delimitarea și 
numerotarea tuturor circumscrip
țiilor electorale pentru alegerea 
de deputați în consiliile populare, 
rezultatul acestei operațiuni fiind 
consacrat in decizii ale orga
nelor locale respective. Opera
țiunea, necesară desfășurării 
legerilor, 
lej de 
re a marilor transformări 
intervenit în via
ța orașelor și co
munelor patriei 
in anii ultimei 
legislaturi : apa
riția unor 
tiere noi, 
voltarea centre
lor muncitorești, 
creșterea densi
tății populației, 
începerea amplu
lui proces de sis
tematizare a tu
turor.localităților.

• LA ORA cînd 
citiți aceste rân
duri este practic 
încheiată o altă 
activitate impor
tantă prevăzută de 
rea comisiilor electorale 
cumscripții. Este vorba 
amplu activ obștesc — 
nă cu comisiile electorale ale 
județelor, municipiilor, orașelor și 
comunelor însumează aproape 
218 000 de membri — căruia ii re
vin următoarele atribuții princi
pale : veghează la aplicarea dis
pozițiilor legale privitoare la ale
geri ; înregistrează candidaturile 
depuse, fac publicațiile și afișările 
date în atribuția lor prin lege ; re
zolvă întîmpinările cu privire la 
candidați și la operațiunile comi
siilor secțiilor de votare ; distri
buie comisiilor electorale ale sec
țiilor de votare buletinele de vot : 
totalizează rezultatul alegerilor de 
la secțiile de votare, constată re
zultatul alegerilor pentru circum
scripția electorală și eliberează de- 
putaților aleși certificatul dovedi
tor al alegerii lor.

• CARTEA SOCIAL-POLITICA 
se bucură în această perioadă de o 
deosebită răspindire și populari
zare. La căminele culturale din 
Stremț, Crăciunelu de Jos, Avram 
Iancu — județul Alba — s-au or
ganizat consfătuiri cu tineretul 
chiar pe această temă — „Cartea 
social-politică. o călăuză în viața

^^i munca tinerei generații" — în

în
locale 

necesară desfășurării a- 
a constituit un nou pri- 

consemnare și oglindi- 
ce au

timp ce casa de cultură din orașul 
Plopeni — Prahova a organizat la 
întreprinderea mecanică din loca
litate o întîlnire cu reprezentanți 
ai Bibliotecii Academiei despre 
cartea cetățenească.

o BAIA MARE (de la Gheorghe 
Susa) : Spicuim din tematica ex
punerilor ce se prezintă în aceste 
zile în județul Maramureș : „Con
gresul al XI-lea al partidului și 
dezvoltarea României in următorii 
cinci ani și în perspectivă". „Pro
fundul democratism al orînduirii 
socialiste", „Să aplicăm in viață 
Programul partidului în strînsă le-

A

car- 
dez- Cronică electorală

© Sînt îndeplinite activitățile prevăzute de Legea electorală, 
nou prilej de trecere în revistă a înfăptuirilor din acești ani 
Cu hărnicie, cu entuziasm, cu fierbinte spirit patriotic, 
alegătorii „votează" în fiecare zi prin faptele lor
O diversitate de activități cultural-educative, muncă politică 
intensă în întreaga țară

lege : constitui- 
de cir- 
de un 

împreu-

gătură cu sarcinile noastre con
crete", „Alegerile de deputați — 
un moment de reafirmare a demo
crației socialiste", „Istoria campa
niilor electorale din România".

• SUCEAVA (de Ia Gheorghe 
Parascan) : Orașul Rădăuți se pre
gătește să întimpine alegerile în
tr-o „haină" edilitară cît mai săr
bătorească. Antrenați de consiliul 
orășenesc al Frontului Unității 
Socialiste, locuitorii au transportat 
și împrăștiat 3 600 mc de balast, 
parte din planul de modernizare a 
45 km de străzi. Sute de cetățeni 
din zona stadionului au plantat în 
noul cartier de blocuri și în preaj
ma liceului „Hurmuzachi" peste o 
mie de arbori. Și nu orice fel de 
arbori, ci tei și mesteceni. Să ne 
imaginăm cum vor fi viitoarele 
plimbări prin aceste zone.

O RÎMNICU-VlLCEA (de la Ion 
Stanciu) : Deși a fost lansată dina
inte de stabilirea datei alegerilor, 
inițiativa locală „Bunul gospodar 
se cunoaște după cum lucrează pă- 
mîntul" este în plină actualitate la 
Galicea. După redarea pentru 
cultură a opt hectare de drumuri 
de cîmp inutile, alte zece hectare 
slab productive — de pantă — sint 
pregătite pentru a fi plantate cu 
pruni. Iar pe nouă hectare pe care 
n-ar putea crește nici prunul, găli-

cenii vor să planteze salcimi. Nu 
numai de dragul ameliorării tere
nului, și cu atit mai puțin numai 
pentru parfumul florilor, ci și pen
tru înființarea unui sector apicol.

• BUCUREȘTI (de la Dumitru 
Tîrcob) : Dintre numeroasele acti
vități de propagandă ce se desfă
șoară în Capitală amintim că. 
numai în sectorul 6, la dialo
gul cu cetățenii asupra drepturilor 
constituționale — și în principal 
a dreptului de a alege și a fi ales 
— participă 47 de juriști.

• PIATRA NEAMȚ (de la Ion
Manea) : Instan
taneu la casa a- 
legătorului din 
comuna Hangu. 
Primarul Mihai 
Ursu discută cu 
patru femei : A- 
na Blaga. Ana 
Miron, Floarea 
Schiman și Filof- 
teia Leț. Tema : 
prevederile Legii 
electorale.

o BUZĂU (de 
la Mihai Bâzu) : 
Trăsăturile și mo
dul de manifes
tare ale demo
crației socialiste 
au fost dezbătute 

cu tinerii muncitori ai întreprinde
rii de geamuri intr-o întîlnire 
foarte interesantă și instructivă 
ilegalistul Gheorghe Coman.

• SFINTU-GHEORGHE (de 
Geza Tomori) : „Sub flamura 
ruitoare comunistă" este genericul 
sub care a început un concurs al 
formațiilor artistice de amatori din 
județ. Spectacolele au loc prin in- 
tîlnirea dintre două echipe concu
rente, succesiv Ia reședința fiecă
reia, prilej cu care sînt interpre
tate cintece patriotice și populare, 
programe ale brigăzilor de agitație, 
se dau răspunsuri la întrebări asu
pra conținutului documentelor a- 
doptate de Congresul al XI-lea al 
P.C.R.

o ORADEA (de la Dumitru 
Gafă) : în urma unui concurs ini
țiat de centrul județean de îndru
mare a creației populare și a miș
cării artistice de amatori, au fost 
selecționate și difuzate celor ce 
urmează să le interpreteze monta
jele literar-muzicale „Ne cheamă 
din nou țara", „Cu încredere îmi 
dau votul", „Votăm al țării vii
tor" ș.a. Majoritatea textelor sînt 
multiplicate în limbile română și 
maghiară.

i faptul;
IDIVERS}
i----------
i Casa cu
15000 de

| viețuitoare

cu

la 
bi-

DE LA C.E.C.
După cum s-a mai anunțat de 

către Casa de Economii și Con- 
semnațiuni, la 28 și 29 ianuarie 
a.c. vor avea loc în Capitală 
(sala Clubului finanțe-bănci, 
str. Doamnei nr. 2) tragerile la 
sorți pentru trimestrul IV/1974 
ale libretelor de economii cu 
dobindă și ciștiguri în autoturis
me, după cum urmează : la 28 
ianuarie ora 16,30, tragerea la 
sorți a libretelor emise de uni
tățile C.E.C. din țară ; Ia 29 ia
nuarie ora 16,30, tragerea la 
sorți a libretelor emise de uni
tățile C.E.C. din Capitală.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni invită pe toți cei intere
sați să participe la aceste tra
geri la sorți.

Filmul Actorul și sălba
ticii apare pe ecrane înso
țit de prestigiul autorilor 
săi. Semnătura scriitorului 
Titus Popovici pe scenariul 
noii producții a Casei de 
filme nr. 4 reprezintă, fără 
îndoială, un gir al calității. 
Și același lucru se poate 
afirma despre semnătura 
regizorului Manole Marcus 
— cu precizarea că este 
vorba despre o „echipă" 
scenarist-regizor dm a că
ror colaborare a rezultat o 
asemenea operă de matu
ritate precum „Puterea ș.i 
Adevărul",, invocată pe 
bună dreptate ca termen 
de referință in orice discu
ție consacrată filmului po
litic românesc.

Faptul că un scenarist și 
un regizor ale căror crea
ții învederează, in esența 
lor, o angajare politică fer
mă. cantonează, de astă 
dată, in universul cu scli
piri frivole al teatrului de 
revistă de pe vremuri, poa
te părea, la prima vedere, 
paradoxal. Dar numai la 
prima vedere. Pentru că, 
în realitate, filmul Actorul 
și sălbaticii — evocind pe
rioada de ascensiune a fas
cismului în anii precedenți 
celui de-al doilea război 
mondial — se constituie in
tr-un rechizitoriu ardent la 
adresa obscurantismului și 
a violentei, a terorii fas
ciste, într-o pledoarie vi
brantă pentru respectarea 
demnității umane.

Eroul principal al filmu
lui sugerează și readuce in 
amintire personalitatea lui 
Constantin Tănase, neuita
tul animator al teatrului 
bucureștean de revistă. Dar 
„Actorul și sălbaticii" este 
departe de a fi un film 
biografic. Analogiile (in
clusiv aceea de ordin ono
mastic : personajul se nu
mește Costică Caratase) 

‘sint subordonate reliefării 
unor aspecte de atitudine 
cetățenească și mentalitate 
democratică, formind astfel 
punctul de plecare al unei 
povestiri cinematografice 
care aduce în prim plan 
destinul unui erou imagi

nar, cu semnificații simbo
lice. Este un rol scris spe
cial pentru actorul Toma 
Caragiu, și se poate afirma
că interpretul
— de-a lungul 
ritabil recital
— unul dintre

realizează 
unui ve- 
acloricesc 
cele mai

frumoase și mai complexe 
personaje din cariera sa. 
El, Caratase, este Actorul, 
surprins în ipostaze reve
latoare, cu micile sale ca- 
botinaje în viața particu
lară, dar actorul cu suflet

lucitul protagonist din „Pu
terea și Adevărul", actorul 
Mircea Albulescu. De fapt, 
nu este doar evocarea unei 
crime, ci este epilogul tra
gic al unei meditații artis
tice pe tema datoriei omu
lui — și a umanității — de 
a se apăra, de a riposta, 
de a jugula ororile fascis
mului.

Tălmăcind în imagini 
substanța politică, ideile 
grave ale scenariului, regi
zorul a optat pentru o mo-
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CARNET CINEMATOGRAFIC

„Actorul 
si sălbaticii"

mare și cu conștiința trea
ză, care știe să vadă peri
colul cumplit ce amenință 
țara, libertatea ei și il de
nunță cinstit și vehement ; 
care nu pregetă să înfrunte 
deschis, de pe scenă, miș
carea legionară, fascismul, 
folosind ca unică armă sa
tira, risul demascator, cu
pletul politic caustic, in
cisiv. Destinul lui Cara
tase se împletește cu ava
tarurile pregătirii unui 
spectacol de revistă cu ca
racter antifascist și anti
hitlerist pe care legionarii 
încearcă să-l împiedice 
prin amenințări și teroare. 
Ei, legionarii, sînt sălba
ticii. ucigașii plătiți în sol
da naziștilor, evocați ca a- 
tare în cîteva dintre epi- 
soadele-cheie ale acestui 
film. De pildă, în secvența 
asasinării lui Friedman, 
textierul și prietenul apro
piat al lui Caratase — per
sonaj conturat cu o subtilă 
știință a nuanțelor de stră-

dalitate dificilă, care pre
supune o Înaltă rigoare și 
maturitate profesională. 
Este vorba despre folosirea 
și armonizarea unor mij
loace specifice diferitor ge
nuri cinematografice și. 
intr-adevăr, în Actorul și 
sălbaticii tragicul coexistă 
cu comedia, momentele de 
tensiune psihologică alter
nează cu vodevilul etc.. în
tr-o construcție dramatică 
subordonată reliefării me
sajului acestui film. Mesaj 
sugerat cu pregnanță, ca o 
concluzie, în monologul fi
nal al Actorului — un a- 
vertisment adresat umani
tății în sensul că risul nu 
ajunge, că pentru a stăvili 
ascensiunea forțelor întu
nericului este nevoie și de 
altceva, de mult mai mult, 
este nevoie de lupta soli
dară, conștientă, a tuturor.

Film in două părți. Ac
torul și sălbaticii captivea
ză interesul viu al specta
torilor. Regizorul, bun po-

vestitor, este preocupat de 
relieful spectacolului cine
matografic, odată cu au
tenticitatea evocării epocii 
— bizuindu-se pe puterea 
de sugerare a imaginii 
semnate de operatorul Nicu 
Stan, a cărui sensibilitate 
și experiență contribuie 
substanțial la calitățile de 
ansamblu ale filmului. Pe 
virtuțile muzicii scrise de 
compozitorul George Gri- 
goriu — o partitură drama
tică și melodioasă, adeseori 
impregnată de parfumul e- 
pocii, înglobind In aranja
mente inspirate citeva cu
noscute șlagăre de odini
oară. (Notăm aici și bunul 
gust al costumelor create 
de Florina Tomescu, ca și 
caracterul evocator al deco
rurilor semnate de Virgil 
Moise). Deși filmul se spri
jină, intr-o covirșitoare 
măsură, pe creația inter
pretului principal, sînt de 
relevat și alte personaje 
bine individualizate. Pri
lej de a aprecia, o dată 
mai mult, talentul și intui
ția unor actori excelenți ca 
Margareta Pogonat, Marin 
Moraru, Ion Besoiu și alții, 
între care îndeosebi Mircea 
Diaconu (natural, plin de 
farmec în rolul tînăru- 
lui comisar din poli
tia judiciară), și de a 
consemna citeva debuturi : 
Gh. Simonca, Carmen Ber- 
becaru, Maria Chira — a- 
pariții uneori inegale, dar 
care se fac remarcate. Mai 
puțin concludente ni s-au 
părut episoadele revuistice 
propriu-zise, destul de co
mune ca realizare ; poate 
de aici impresia că încărcă
tura dramatică a filmului 
este repartizată, uneori, ne
uniform.

Actorul și sălbaticii se 
recomandă prin forța în
tregii evocări, prin acuita
tea politică a dezbaterii pe 
care o propune marelui pu
blic. Adeziunea spectatori
lor este, cu atit mai mult, 
îmbucurătoare și semnifi
cativă, demnă de relevat.

D. COSTIN

De patru decenii, casa și 
grada mecanicului Augustin Su- 
ranyi din Satu-Mare au devenit 
o „oază" a armoniei și bunei 
înțelegeri intre cele mai diverse 
viețuitoare : o namilă de lup 
dresat., slujindu-și. stăpinul ca 
un dine credincios, trei vulpi 
delectindu-se cu serialul T.V. 
„Daktari" de duminică diminea
ța, ulii alături de porumbei, fa
zani lingă veverițe și cite și 
mai cite ! In ultimul timp însă, 
A.S. s-a „profilat" pe păsări și 
pești exotici, cărora le-a creat 
o feerică așezare acoperită cu 
sticlă. Tot mai mulți vizitatori, 
care-i calcă pragul, nu știu ce 
să admire mai întii : cromatica 
penajului sau trilurile măiestre 
ale canarilor roșii și albaștri, 
frumusețea „orezarilor" din Chi
na sau ineditul balet al peștilor 
de aur din acvarii. Adeseori. 
A.S. oferă „șarje" de păsări și 
peștișori, ca material didactic, 
pentru școli. Și are de unde : în 
prezent, deține nu mai puțin 
de... 15 000 de pești și păsări.

Fumătorul
nervos

o-

Mirel Bodrea, din comuna Juc, 
se întorcea acasă cu trenul de 
la Cluj-Napoca. Văzindu-1 cu ți
gara aprinsă intr-un comparti
ment pentru nefumători, con
ductorul trenului îl roagă s-o 
stingă sau să se mute intr-un 
vagon de fumători.

— Ce vorbești, 
Eu vreau să fumez

— Nu-i bine. Vă 
om înțelegător.

Ți-ai găsit ! M.B. 
legător". A început să profereze 
injurii la adresa conductorului 
și a celorlalți călători. Văzlrțd 
că n-a găsit „înțelegere" la ni
meni din jur, cînd a coborît in 
gară, a înșfăcat cîteva pietre și 
le-a aruncat în geamul compar
timentului în care călătorise, 
făcîndu-1 zob. Prins de miliție 
și dat pe mina instanței, M.B. 
a fost trimis pentru șase luni 
într-un loc de unde se va în
toarce ceva mai „înțelegător".

Turneu

frate-meu ? 
aici, e bine ? 
rog să fiți

și „om înțe-

o
întrerupt

Era către miezul nopții, 
patrulă a miliției sibiene, 
mată din plutonierii loan
chin și Ioan Iosif, iși făcea o- 
bișnuitul rond pe șoseaua Si
biu — Miercurea. La o intersec
ție, staționa autoturismul 4-B- 
9157. In autoturism — G. Petra- 
ru, C. Constantinescu și Viorel 
Corcodel, toți din Sinaia. între
bați de acte, au declarat că „nu 
posedă". La sediul miliției s-a 
stabilit că cei trei furaseră ma
șina din București, chiar din fa
ța „Casei Scinteii", plecind cu 
ea intr-un turneu prin țară. 
Pină una, alta, „turneul" s-a 
întrerupt. Cei trei... staționează.

Improvizații 
periculoase

Dintr-o convorbire pe care am a- 
vut-o recent cu președintele Uniunii 
județene a cooperativelor de consum 
din Bacău, tovarășul Petre Sub- 
cinschi, am reținut că in satele și co
munele acestui județ funcționează a- 
cum aproape 600 de unități specia
lizate în servirea populației. Firește^ 
raportat la cele 80 de comune, nu
mărul destul de mare de unități te 
face să crezi că toți locuitorii satelor 
din județ sint mulțumiți de servi
ciile oferite de cooperație (de atelie
rele de încălțăminte, croitorie, fri
zerie ș.a.m.d.). în sprijinul acestei 
presupuneri vin și cîteva oifre : am 
fost informați că în anul trecut, 
bunăoară, activitatea de prestări de 
servicii a fost cu aproape 54 la sută 
mai mare față de 1973, iar în acest 
an sporește cu circa 23 la sută față 
de 1974. Vor fi înființate încă 300 de 
noi secții in diferite activități 
ș.a.m.d.

Și într-adevăr, în multe comune 
situația este satisfăcătoare, ba chiar 
bună. La Dărmănești, de pildă, exis
tă unul din cele mai moderne com
plexe pentru prestații de servicii. 
Zece ateliere (croitorie, cizmărie, fri- 
zerie-coafură, reparații radio și tele
vizoare,, tricotaje, ceasornicărie etc) 
cu aproape 50 de meseriași, grupate 
într-o construcție așezată in centrul 
comunei, stau la dispoziția țăranilor 
servindu-i în orice moment.

— Cu asemenea servicii mă simt 
la fel de bine ca și la oraș — ne de
clară gospodina Viorica Lunașcu. 
Sînt toți meseriași buni și nu te re
fuză niciodată. Vin la ei cu plăcere.

Unități bine organizate există și la 
Dofteana, Podu Turcului, Sascut, 
Căiuți, Răcăciuni.

Din păcate însă, nu peste tot ță
ranii cooperatori din județul Bacău 
se bucură de asemenea servicii 
prompte și de calitate din partea 
unităților cooperației de consum. 
Sint comune unde asemenea servi-

cii lipsesc aproape cu desăvîrșire. 
Și aceasta nu pentru că ar lipsi uni
tățile necesare. Dimpotrivă. la 
Tirgu Trotuș, de pildă, localitate 
unde trăiesc peste 5 000 de oameni, 
funcționează 6 unități furnizoare de 
servicii, dar dintre acestea doar 
două lucrează pentru populație : fri
zeria și timplăria. Celelalte — croi
toria, cizmăria, sticlăria și atelierul 
de tricotaje sint doar cu numele a-

unităților care produc articole de 
mică serie. Dar pentru ca această 
producție să poată fi absorbită de 
piață e nevoie ca ea să fie originală, 
să se deosebească prin linie, prin 
colorit și prin destinație de aceea pe 
care o realizează în cantități mari 
industria republicană. Or. după cum 
ne-am convins la fața locului, arti
colele fabricate în atelierele coope
rației sint identice cu cele produse

Serviciile publice în unele sale din județul Bacău :EXCELENTE; DOAR ATIT CĂ SÎNT ABSENTE
teliere pentru servicii publice ; în 
realitate ele execută producții in
dustriale, de mică serie. Așadar, 
deși în comună există croitorie și 
cizmărie, trotușenii sint nevoiți să 
bată drumul pină la Tîrgu-Ocna sau 
municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
ca să-și repare încălțămintea sau 
să-și coasă un costum de haine. De 
altminteri, situații de acest fel pot fi 
întîlnite și la Bîrsănești, Livezi, Ră
căciuni și în multe ale comune din 
județ. Interesindu-ne, am aflat că 
marea majoritate a celor 600 de uni
tăți pentru servicii publice nu fac 
de fapt prestări de servicii către 
populație, ci producție industrială 
de mică serie. Nici unul din atelie
rele de tricotaje existente in județ, 
de pildă, nu lucrează pentru țăranii 
cooperatori, ci realizează producție 
pentru diferite magazine proprii sau 
ale comerțului.

Firește, nimeni nu este împotriva

de marea industrie. Aceasta pe de 
o parte. Pe de altă parte, nu înțe
legem cum poate îngădui U.J.C.C. 
ca in sate, unde unitățile de servire 
publică lipsesc cu desăvîrșire, să fie 
înființate ateliere care n-au nimic 
de-a face cu... publicul local ! La 
Sănduleni, de pildă, comună destul 
de mare, nu există decit un atelier 
de tricotaje și acela tot pentru pro
ducția de mică serie.

— Ca să-și repare omul gheata 
sau să se tundă este nevoie sâ 
se ducă la Bacău sau in muni
cipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
cale de circa 30 de kilometri, 
ne spune tovarășul Vasile Mun- 
teanu, vicepreședinte al consi
liului popular comunal. Noi am 
solicitat în nenumărate rînduri să 
înființăm asemenea ateliere, dar 
n-am fost ajutați de Uniunea jude
țeană a cooperativelor de consum.

Atelierele necesare servirii publi

cului sînt o raritate și la Colonești, 
Izvoru Berheciului, Lipova, Luizi- 
Călugăra, Parava, Corbasca și in 
alte localități. în alte comune ase
menea ateliere există numai scriptic, 
pentru că în fapt ele au fost des
ființate demult. Așa se întîmplă la 
Livezi, unde secțiile de cizmărie și 
de reparat radio-televizoare ale coo
perației au fost încredințate de or
ganele locale unor persoane parti
culare, iar atelierul de croitorie, al 
cărui responsabil este Constantin 
Ciubat, nu a mai fost deschis de săp- 
tămîni de zile. In multe locuri se 
simte încă lipsa unor unități pentru 
reparat aparate de radio-televizoare 
și obiecte de uz casnic, cizmării, 
croitorii, frizerii. Cauza, în parte, o 
cunoaștem : unele cooperative zo
nale. in loc să organizeze servicii 
publice, organizează ateliere pen
tru producția de mică serie. Alte 
cooperative nu organizează însă 
nici una, nici alta. Iată mai clar cum 
stau lucrurile : din cele aproape 250 
de unități publice care trebuiau în
ființate în județ, anul trecut, func
ționează doar 72. Cooperativele de 
consum din zona Bacău, bunăoară, 
care au avut de înființat 52 de noi 
unități, au dat în funcțiune doar 6, 
iar cele din zona Răcăciuni — doar 
3 (din cele 34 planificate).

Intrucit afirmațiile făcute de to
varășul Petre Subcinschi, președin
tele U.J.C.C. Bacău, nu corespund 
decit în parte realității, iar planul 
de dezvoltare a serviciilor publice 
din județ e departe de a fi realizat, 
e poate nevoie de ajutorul organis
melor de specialitate din Centrocoop 
— atit în realizarea la U.J.C.C. a 
unor statistici corecte, cit și pentru 
stabilirea unor măsuri concrete care 
să vizeze dezvoltarea în viitor a ser
viciilor publice în comunele jude- 
tulut Gheorghe BALTA 

corespondentul „Scinteii"

Atelierul autobazei Vatra Dor- 
nei. Un camion a fost adus pen
tru reparații. Pentru a putea fi 
introdus înăuntru, trebuia îm
pins de către un alt camion. în
tre cele două camioane s-a pus 
o bară. în timpul manevrării 
însă, bara s-a îndoit, iar șofe
rul Ion Găină a fost prins in
tre cele două camioane și stri
vit.

O întîmplare asemănătoare 
s-a petrecut la lotul Covasna al 
I.R.E. Brașov. în timp ce se lu
cra la montarea unor stilpi pen
tru rețeaua electrică, o remor
că incărcată cu balast a rămas 
în pană. Incercîndu-se împin
gerea ei cu ajutorul unei auto
macarale. s-a folosit o bară de 
lemn, care însă 
că electricianul 
fost prins între 
hicule și strivit, 
cercetări rezultă 
caz și în celălalt s-au folosit 
bare necorespunzătoare, impro
vizate.

Oameni buni, de ce vă jucați 
cu viața voastră ?

a cedat, astfel 
Z. Nicolae a 
cele două ve-
Din primele 
că și într-un

Hoțul 
buzunărit
de... hoți

uneiFugind de la internatul 
școli, de reeducare, Ion Popa, de 
17 ani, a început să hoinăreas
că, noaptea, pe străzile orașului 
Alexandria, Primul popas l-a 
făcut la cofetăria „Doina", de 
unde a sustras vreo 6 000 de lei. 
Al doilea, la un atelier de cro
itorie, unde, negăsind o măsu
ră potrivită, s-a îmbrăcat cu un 
costum de haine mult mai mari 
decit ii trebuiau. La ieșirea din 
croitorie îl așteptau trei indi
vizi, care l-au „buzunărit" ime
diat, luîndu-i toți banii pe care 
I.P. li luase de la „Doina". A- 
mintindu-și că mai rămăsese 
niște „mărunțiș", I.P. s-a dus 
din nou la „Doina" și a. luat șl 
restul de 882 de lei. Apoi, ineer- 
cind să dispară, spre gară, tre
cătorilor aflați in zorii zilei pe 
stradă li s-a părut suspectă îm
brăcămintea care „cădea" de pe 
el și l-au predat miliției. Aco
lo i-a întâlnit și pe 
care il... „prădaseră" 
noapte.

cei trei 
in aceeași

Rubricâ redactata
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

de
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ÎN ACESTE ZILE LA SATE

Se lucrează intens pentru 
pregătirea unei recolte bune

Plenara Consiliului politic 
superior al armatei

In aceste zile hune de lucru în agricultură, în numeroase județe ale țării se 
desfășoară ample acțiuni pentru executarea lucrărilor de sezon, pentru pregătirea cam
paniei de primăvară. Fie că este vorba de îmbunătățiri funciare, de transportul și ad
ministrarea îngrășămintelor naturale pe ogoare, de încheierea arăturilor adinei ori 
de efectuarea reparațiilor la tractoare și alte mașini agricole ș.a., toate iorțele teh
nice și umane ale satelor trebuie concentrate spre urgentarea acestor lucrări, în așa 
iei îneît să se asigure condiții pentru buna desfășurare a însămînțărilor de primăvară, 
în scopul obținerii de recolte sporite în acest ultim an al cincinalului. Prezenți în 
cooperative agricole și în I.A.S., reporteri și corespondenții județeni ai ziarului nos
tru transmit :

Repararea 

tractoarefor

s-a efectuat în întreprin
derile agricole de stat in 
proporție de circa 50 la sută, 
iar a celorlalte mașini și 
utilaje ce vor fi folosite în 
campania agricolă de pri- 
măvară — în proporție de 

o 50 la sută. Intr-o serie de județe, printre care 
rulcea, Iași, Satu-Mare, Suceava, Brașov și Dolj, lu
crările de reparare a tractoarelor sînt in avans față 
de grafice. în toate județele au fost luate măsuri 
pentru grăbirea reparațiilor, prin prelungirea schimbu
lui I și organizarea schimbului II, precum și pentru 
impulsionarea aprovizionării cu piese de schimb, astfel 
ca, pînă la 15 februarie, întregul parc de tractoare și 
mașini agricole să fie gata pentru începerea lucră
rilor In cîmp.

Îmbunătățirile

Fertilizarea

ogoarelor

în unitățile 
dețul Dolj 
ultima săptămînă 
dublu, 
tămîna precedentă, 
joritatea 
gricole de producție s-au 

transportul în cîmp al guno-

agricole din ju- 
a cunoscut în 

un ritm 
comparativ cu săp- 

In ma- 
cooperativelor a-

în județul Bacău se reali
zează pe baza unor ample 
programe. Ele urmăresc e- 
fectuarea unor lucrări spe
ciale de combatere a eroziu
nii solului pe o suprafață de 
peste 13 000 ha de teren, de 
îndiguiri și desecări pe 2 500 

ha în lunca Șiretului, eliminarea excesului de umidi
tate pe aproape 2 000 de ha. extinderea irigațiilor cu 
posibilități locale pe o suprafață de 700 ha. precum și 
executarea unui mare volum de lucrări pentru între
ținerea sistemelor de irigații existente. De pildă, pe 
șantierul de combatere a eroziunii solului, din bazinul 
hidrografic Răcătău, se lucrează cu toate forțele. Mem
brii cooperativelor agricole de producție din Parincea, 
Horgești. Ungureni, Răcătău folosesc dragline și bul
dozere la efectuarea terasamentelor. nivelărilor și la 
desecări. Forțe importante sînt concentrate și pe șan
tierul din bazinul hidrografic Zeletin.

funciare

Zilele acestea a avut loc plenara 
Consiliului politic superior al arma
tei consacrată dezbaterii sarcinilor 
ce revin armatei pentru îndeplinirea 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român. Participanții au adresat cu 
acest prilej o telegramă Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
C'eaușescu. După ce iși reafirmă a- 
deziunea deplină la conținutul Ra
portului și al celorlalte documente 
ale Congresului, hotărirea nestrămu
tată de a face totul pentru transpu
nerea lor in viață, in telegrama s« 
scrie :

Ne exprimăm și cu acest prilej 
profunda noastră admirație și recu
noștință față de dumneavoastră, to
varășe Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, comandantul 
suprem al forțelor armate, pentru 
contribuția hotăritoare adusă la fun
damentarea teoretică și elaborarea 
istoricelor documente ale Congresu
lui al XI-lea, la stabilirea liniei stra
tegice și tactice, a direcțiilor princi
pale de acțiune în vederea edificării 
cu succes a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și trecerii la 
construirea comunismului în Româ
nia. Activitatea neobosită desfășura
tă de dumneavoastră oferă comuniș
tilor, întregului popor, tuturor celor 
ce slujesc patria sub drapel un 
exemplu de înaltă conștiință comu
nistă, de patriotism înflăcărat, de 
dinamism și cutezanță revoluționară, 
de profundă răspundere pentru des
tinele țării, pentru cauza construirii 
socialismului și comunismului pe pă- 
mintul României, pentru idealurile 
transformării revoluționare a lumii 
contemporane.

Plenara Consiliului politic supe
rior. dezbătînd în spirit de respon
sabilitate comunistă sarcinile ce re
vin armatei din documentele pro
gramatice ale Congresului al XI-lea 
al partidului, a stabilit modalitățile 
concrete de acțiune care să asigure 
îndeplinirea integrală și la înalt ni
vel calitativ a hotăririlor marelui 
forum al comuniștilor, a indicațiilor 
date armatei de dumneavoastră, to
varășe comandant suprem.

încredințăm partidul, pe dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că vom acționa 
cu toată hotărîrea și responsabilita
tea comunistă pentru perfecționarea 
continuă a pregătirii de luptă și po
litice a armatei, în lumina concep
ției partidului nostru privind apă
rarea patriei socialiste de către în
tregul popor.

Călăuzindu-ne de hotărîrile Con
gresului, de indicațiile dumneavoas
tră, vom acționa cu fermitate pentru 
creșterea necontenită a rolului orga
nizațiilor de partid din unități și 
comandamente, ca una din condițiile 
fundamentale ale îndeplinirii de că
tre armată a misiunilor încredințate.

Vom milita neabătut pentru pro
movarea în întreaga viață ostășeas
că a principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, pentru afirmarea 
plenară a armatei ca înaltă școală 
de educație politică, ostășească și 
cetățenească a militarilor, pentru 
formarea acestora ca apărători de 
nădejde ai cuceririlor revoluționare 
ale poporului, ai libertății, indepen
denței și suveranității scumpei 
noastre patrii — Republica Socialis
tă România.

Excelenței Sale 
MOHAMMED 'ANWAR EE SADAT,

Președintele Republicii Arabe Egipt
CAIRO

Am aflat cu adincă tristețe de gravul accident de cale ferată de pa 
ruta Damieta-Cairo, care a dus la pierderea de vieți omenești.

Vă rog să primiți asigurarea profundei mele compasiuni și să trans-; 
miteți condoleanțe familiilor îndoliate.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

hăndbal: Formațiile noastre campioane, 
în sferturile de finală ale C. C.E.

© STEAUA — SKODA PLSEN, azi la București
© I.E.F.S. — MORASWIFT ROERMUND, sîmb'ătâ la Ploiești

organizat acțiuni pentru transportul în cîmp al guno
iului de grajd din sectoarele zootehnice și gospodăriile 
personale ale țăranilor cooperatori. Astfel, în coope
rativele și în întreprinderile agricole de stat din județ 
au fost transportate și încorporate în sol, în intervalul 
ce a trecut de la începutul anului, 2 600 tone îngră
șăminte chimice și 70 000 tone îngrășăminte organice.

Arături

adinei

în unitățile trustului I.A.S. 
Hunedoara s-au efectuat pe o 
suprafață de peste 3 300 ha. 
Această lucrare continuă în 
ritm susținut. în paralel, se 
lucrează zilnic și la fertili
zarea ogoarelor. Au fost

Cronica zilei

Campioanele de handbal ale țării 
noastre — I.E.F.S. (feminin) și Stea
ua (masculin) — s-au calificat, după 
cum se știe, în sferturile de finală 
ale „Cupei campionilor europeni". 
Este o etapă avansată a prestigioa
sei competiții, pe care, sperăm, am
bele echipe bucureștene o vor trece 
cu succes. în tentativa lor de a mai 
avansa cu un pas către finală, hand- 
baliștii de la Steaua vor avea de 
susținut astă-seară. in Palatul spor
turilor și culturii din Capitală, pri
mul meci direct cu campioana Ceho
slovaciei, Skoda Plsen. Deși cu unele 
indisponibilități (totale — Tudosie și 
Orban ; sau parțiale — Birtalan), 
echipa Steaua este decisă să abor
deze această foarte importantă par
tidă cu maximă seriozitate, luptind

pentru victorie. Antrenorul Oțelea 
contează pe aportul unor jucători de 
mare valoare, ca Gațu, Kicsid, Voi- 
na, Dincă, Stockl, Drăgăniță etc.

Meciul de astă-seară Steaua — 
Skoda începe la ora 20 și va fi con
dus de arbitrii maghiari P. Szendrey 
și C. Somhhegy.

In aceeași fază a competiției, 
I.E.F.S. va întilni simbătă, la Plo
iești (de la ora 18, in sala Victoria), 
echipa olandeză Moraswift Roer- 
mund. Evident mai experimentate, 
handbalistele noastre trebuie, totuși, 
să joace cu toată ambiția, spre a 
face imposibilă orice surpriză neplă
cută. •

Meciul rvtur — în deplasare : 
I.E.F.S. la 1 februarie, iar Steaua la 
5 februarie.

continuă în județul Vran- 
cea, unde inițial s-a prevă
zut realizarea a 12 000 ha 
cu fonduri de la stat și prin 
contribuția în muncă a ță
ranilor cooperatori. La aces
tea 
1300 

Suraia, Slobozia-Ciorăști și 
aceeași sursă de apă și 
de aducțiune și sistemul conductelor îngropate. In pre
zent, lucrările pe aceste șantiere sînt în plină desfă
șurare, urmărindu-se definitivarea și punerea în stare 
de funcționare a amenajărilor locale de irigații pe o 
suprafață de 10 000 de ha. Pînă la 20 ianuarie s-au

Amenajăriie

pentru irigații
se mai adaugă încă 

ha în zona Biliești, 
Vînători, folosindu-se 

extinzindu-se canalele

transportate și administrate îngrășăminte chimice pe 
600 ha, din care 460 ha sînt semănate cu grîu. Tot
odată, au fost transportate 2 300 tone îngrășăminte 
naturale pe 70 ha, din care 10 ha sint pregătite pen
tru cultura legumelor. Și in cooperativele agricole din 
județul Hunedoara s-a executat în luna ianuarie un 
important volum de lucrări pe ogoare. Țăranii coope
ratori au fertilizat cu îngrășăminte chimice peste 
1 800 ha, din care 1 430 ha sînt semănate cu grîu. Au 
fost, de asemenea, transportate mai mult de 15 200 
tone îngrășăminte organice, cu care s-au fertilizat 700 
de ha pregătite pentru campania de primăvară.

executat lucrări, în aceste sisteme, pe o suprafață ce 
depășește 5 300 ha, iar pe mai bine de 230 ha s-au ter
minat acțiunile de desecări și îndiguiri. Mecanizatorii 
din stațiunile de mașini agricole s-au angajat ca, pînă 
la 31 martie. împreună cu țăranii cooperatori să ter
mine repararea motopompelor și aripioarelor de ploaie.

Întreținerea 

pășunilor 

și fînețelor

în județul Timiș, unde aces
tea ocupă aproape 100 000 
ha, este în plină desfășurare. 
Se fac lucrări de întreținere 
și curățiri pe 62 000 ha, fer
tilizări pe 56 000 ha. Tot
odată, se reînsămînțează 
peste 7 000 ha. Lucrările 
complexe ce se execută 
în acest an. la care participă

numeroși crescători de animale, vor asigura dublarea 
producției de masă verde față de primul an al actua
lului cincinal.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Nicolae Giosan, a oferit, 
miercuri, un dejun în onoarea pre
ședintelui Congresului Republicii 
Columbia, Julio Cesar Turbay Ayala, 
care ne vizitează țara.

Au participat Maria Groza, vice
președinte al M.A.N., Gheorghe Ca
zan, ministrul industriei ușoare, loan 
Ceterchi, președintele Consiliului 
Legislativ, Ștefan Bălan, președintele 
Grupului parlamentar pentru relații 
de prietenie România—Columbia, de- 
putați.

A luat parte Fernando Urdaneta 
Laverde, ambasadorul Republicii 
Columbia la București.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă cordială, 
președintele Marii Adunări Națio
nale și președintele Congresului 
Republicii Coiumbia au rostit toas
turi.

★
Ministrul apărării naționale al Re

publicii Socialiste România, general 
de armată Ion Ioniță, a adresat o 
telegramă de felicitare tovarășului 
Ie Cien-in, cu prilejul învestirii sale 
in funcția de ministru al apărării al 
Republicii Populare Chineze.

★
Zilele Varșoviei la București — 

suită de manifestări culturale orga
nizate de Comitetul de Cultufă și E- 
ducatie Socialistă al municipiului

Muncă mai spornică, rezultate superioare in fiecare zi! — este hotârirea cu care lucrează cooperatorii de la 
C.A.P. Afumați-llfov. Sugestive in acest sens sint și imaginile surprinse ieri in cadrul acestei unități agri
cole. în fotografia din stingă : se execută lucrări pen tru întreținerea răsadului de varză timpurie. Fotografia 

din dreapta redă secvențe de la împrăjtierea gunoiului de grajd pe ogoare
Foto : S. Cristian

Un cadru superior pentru stimularea 
creației tehnice originale

(Urmare din pag. I)
si aplicarea strictă a prevederilor noii 
legi. în această ordine de idei, se im
pune ca. împreună cu comitetele oa
menilor muncii, comitetele sindicate
lor să organizeze dezbaterea preve
derilor noii legi cu activul sindical, 
cu personalul tehnic și de specialitate 
din intreprinderi, cu toți oamenii 
muncii. în cadrul grupelor sindica
le, in adunările cercurilor inovatori
lor, in cadrul acțiunilor de propa
gandă tehnică, in cluburi, case de 
cultură este necesar să se asigure 
popularizarea și dezbaterea preve
derilor noii legi, folosindu-se in a- 
cest scop grafice, schițe și alte mij
loace pentru ușurarea înțelegerii și 
însușirii conținutului acesteia de că
tre oamenii muncii. Este firesc ca, 
în această acțiune, o contribuție 
deosebită să aibă comisiile județene, 
municipale și orășenești ale sindica
lelor, comisiile inginerilor și tehni
cienilor și cercurile inovatorilor din 
întreprinderi.

întrucît ne găsim in perioada de
finitivării planurilor tematice de in
venții și inovații, comitetele uniu
nilor pe ramuri de producție sint 
chemate să ajute efectiv ministerele 
și centralele pentru ca acestea să in
cludă în planuri probleme tehnice 
de mare complexitate, la soluționa
rea cărora să participe și institutele

de cercetări și proiectări, sub în
drumarea C.N.Ș.T. Cele peste 1 200 
cercuri ale inovatorilor, organizate 
de sindicate, precum și cercurile noi 
ce vor fi create au datoria de a asi
gura atragerea unui număr cit mai 
mare de muncitori, ingineri, tehni
cieni la activitatea de creație teh
nică, extinderea experienței valo
roase, aplicarea pe scară largă a ce
lor mai eficiente inovații.

Participînd la activitatea de con
ducere a întreprinderilor, centrale
lor și ministerelor, reprezentanții 
sindicatelor trebuie să vegheze Ia a- 
plicarea în mod corect a prevederi
lor legii referitoare Ia stimularea 
materială și morală a inventatorilor 
și inovatorilor, să urmărească modul 
în care se selecționează propunerile 
Ia diferite niveluri, să impulsioneze 
aplicarea creațiilor tehnice în pro
ducție. Ar fi util ca. in această di
recție, să-și sporească contribuția și 
Conșiliul Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor și Oficiul pentru Stan
darde și Invenții. Cum este cunos
cut, noua lege asigură condițiile ne
cesare pentru creșterea eficienței 
controlului obștesc pe care sindica
tele îl vor exercita, în continuare, 
în scopul respectării legislației în a- 
cest domeniu deosebit de important, 
nemijlocit legat de introducerea pro
gresului tehnic în economia națio
nală.

Pe linie de stat, ministerele șl 
centralele industriale pot aduce o 
substanțială contribuție la îmbunătă
țirea permanentă a activității de in
venții și inovații, folosind diversele 
mijloace pe care le au la îndemînă : 
analize periodice în cadrul organelor 
colective de conducere, consfătuiri pe 
centre și ramură cu conducerile În
treprinderilor. responsabilii servi
ciilor și birourilor de invenții și ino
vații, desfășurarea unei activități 
sistematice de îndrumare și control 
asupra felului în care organele in 
subordine respectă legislația cu pri
vire la rezolvarea, aplicarea și ge
neralizarea invențiilor și inovațiilor.

Răspunzind îndemnului pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, l-a adre
sat Ia Congresul al XI-lea al P.C.R., 
sindicatele vor acționa cu mai mul
tă perseverență in direcția mobili
zării și sprijinirii tuturor celor ce 
muncesc pentru promovarea noului 
în producție, pentru sporirea apor
tului acestora la perfecționarea teh
nicii. fructificarea la un nivel supe
rior a potențialului de gîndire știin
țifică și tehnică al oamenilor mun
cii, în vederea îndeplinirii și depă
șirii planului de stat pe anul 1975 și 
a cincinalului înainte de termen, ac
celerării dezvoltării economice a ță
rii potrivit obiectivelor înscrise in 
Programul partidului.

La întreprinderea 
„Emailul roșu"-Mediaș

Tehnologii moderne — 
calitate superioară

Pe lingă susținutele preocu
pări de înnoire și diversificare 
a producției, colectivul de mun
că de la „Emailul roșu" din 
Mediaș, unde se fabrică vase e- 
mailate de menaj, depune e- 
forturi stăruitoare pentru reali
zarea, mai ales pe baza cercetă
rilor proprii, a unor noi mate
riale cu caracteristici superioa
re și introducerea în fabricație 
a unor noi tehnologii, care să 
ducă la sporirea eficienței eco
nomice. în aceste zile, a fost 
consemnat succesul elaborării 
primelor șarje industriale de co- 
loranți pentru emailuri — ma
ro și negru. Aceasta înseamnă 
renunțarea la importuri și asi
gurarea necesarului de aseme
nea coioranți și altor întreprin
deri din țară. Au fost realizate, 
de asemenea, primele cantități 
de pastă de coioranți — in 10 
nuanțe — pentru serigrafierea 
(un sistem special de decorare 
cu desene geometrice și florale) 
a vaselor emailate. Prin aceasta 
au fost create condiții ca peste 
15 la sută din producția de vase 
din acest an să fie finisată in 
sistemul serigrafierii. conferind 
produselor calități estetice deo
sebite.

— Am Început acest an sub 
bune auspicii și pe linia intro
ducerii unor noi tehnologii de 
fabricație — ne-a spus inginerul 
Constantin Tatomir, directorul 
întreprinderii. Este vorba, in 
primul rind. de o nouă și mo
dernă linie de degresare-deca- 
Dare. prin care se asigură pro
duselor o calitate superioară și 
prin care capacitatea secțiilor de 
pregătire sporește cu 18—20 la 
sută. Tot din acest punct de ve
dere, o importantă noutate o 
constituie mecanizarea emailării 
produselor, care se execută cu 
utilaje în mare parte realizate 
în întreprindere.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scinteii"

București — s-au Încheiat miercuri 
seara cu un concert susținut de Or
chestra poloneză de cameră, la 
Casa de cultură a studenților. După 
ce a mai concertat în Capitală, la 
Sibiu și Brașov, această formație 
muzicală a apărut din nou in fața 
publicului bucureștean, prezentînd 
un program alcătuit din lucrări de 
Vivaldi, Mozart și A. Jarzebski. La 
pupitrul orchestrei s-a aflat dirijo
rul Jerzy Mak’asymiuk, iar solistul 
serii a fost violonistul Jan Ta- 
wroszewicz. Ca și celelalte mani
festări din cadrul Zilelor Varșoviei 
la București — expoziții, filme etc. 
— manifestări care au pus la curent 
publicul românesc cu diferite as
pecte actuale ale fenomenului ar
tistic varșovian, și concertul de în
chidere a fost primit cu vădit in
teres.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

ți Educației Socialiste, miercuri sea
ra a avut loc un spectacol de gală 
cu filmul „Două surori" în cadrul Zi
lelor filmului indian, organizate cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
proclamarea Republicii India. Filmul 
este o adaptare pentru ecran a trei 
nuvele ale marelui scriitor indian Ra
bindranath Tagore și este realizat în 
regia și cu muzica lui Satyajit Ray.

tn asistență la gală se aflau loan 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii ți Educației Socialiste, loan 
Ceterchi, președintele Asociației de 
prietenie româno-indiană, loan Bo- 
tar, secretar general al Institutului 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, oameni de cultură și 
artă, un numeros public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Vishnu K. Ahuja, ambasadorul Indiei 
la București, alți membri ai corpu
lui diplomatic.

în continuarea Zilelor filmului in
dian. pe același ecran vor rula pro
ducțiile „O floare și doi grădinari" și 
„Vandana". Totodată, în cadrul tele- 
cinematecii, a fost prezentat miercuri 
seara filmul „Mama India".

(Agerpres)

hochei:Echipa națională în pregătire
pentru campionatele mondiale

Cu cele două meciuri amicale sus
ținute, la București, cu puternica for
mație cehoslovacă Ingstav Brno, ho- 
cheiștii noștri au început, de fapt, 
ultima elapă a pregătirilor ce le fac 
în vederea participării — în martie 
— la întrecerile grupei B a campio
natului mondial. Fără îndoială. în 
astfel de perioade premergătoare u- 
nor mari competiții oficiale nu se 
urmărește în mod special obținerea 
de rezultate tehnice favorabile. îna
inte de orice, meciurile oferă prile
jul rodării formației, permit încerca
rea unor scheme tactice, acumularea 
experienței și a forței de joc. Iată 
motivul pentru care — deși resimt 
„apăsarea" unor înfrîngeri prea se
vere (marți 2—6, aseară 1—6 !) — 
antrenorii lotului și alți specialiști 
ai federației sint de părere că am
bele partide cu echipa din Brno au 
fost foarte utile.

„Obligați să facem întinerirea și 
omogenizarea echipei într-un timp 
destul de scurt — ne spunea aseară.

la patinoar, secretarul general al 
F.R.H.. Vasile Militaru — anticipăm, 
uneori, înfrîngerile. deși nu pornim 
și nu ne liniștim cu acest gind. Ju
cătorii noștri au luptat mult și. 
citeodată, cu destul succes : marți 
primele două reprize, astă-seară, 
însă, doar ultima. In această pe
rioadă avem în vedere cu pre
dilecție definitivarea liniilor de 
atac. Citeva indicii pentru a- 
doptarea unei formule sau a 
alteia există : antrenorii însă cer mai 
mult de la jucători, o angajare mai 
serioasă la antrenamente, iar la me
ciuri un efort fără rezerve și mult 
mai multă atenție pe absolut toată 
durata timpului regulamentar de 
joc".

Următoarele ’ întîlniri de pregătire 
ale hocheiștilor noștri vor avea loc 
în compania selecționatei B a Ceho
slovaciei : 31 ianuarie și 1 februarie 
la Miercurea Ciuc și 3 februarie la 
București.

I. D.ÎN CÎTEVA RÎNDURI
„Circuitul de tenis al Româ

niei" continuă Ia Iași. La acest al 
treilea turneu al competiției 
participă, pe lingă numeroși ju
cători români binecunoscuți, și 
ciștigătorul turneului anterior 
(de la Galați) — Thomas 
Emmrich, campionul R.D. Ger
mane.

BOX. — Peste 10 000 de spectatori 
au urmărit la Tokio meciul pentru 
titlul mondial la categoria „mijlocie- 
mică" dintre deținătorul centurii, a- 
mericanul Oscar Alvarado, si japo
nezul Koichi Wajima. După 15 re
prize. boxerul japonez a fost decla

rat învingător la puncte, relntrind in 
posesia titlului.

ATLETISM. — La Trnovo s-a dis
putat un concurs internațional de 
cros, la startul căruia au fost pre- 
zenti sportivi din Cehoslovacia, 
România, Turcia si Bulgaria.

Proba rezervată seniorilor a fost 
cișligată de cehoslovacul J. Peter 
(8 000 m în 25’24”6/10). Pe echipe: 
Cehoslovacia (101 puncte). România 
(82 p). Bulgaria (78 p).

FOTBAL. — Echipa iugoslavă Ze- 
lezniciar si-a început turneul în Bra
zilia. jucind la Salvador cu echipa 
Bahia. Gazdele au terminat învingă
toare cu 1—0.

TOM PENTRU REDUCEREA CONSUMURILOR MATERIALE!
(Urmare din pag. I)
torului de fabricație cu produse 
realmente de înaltă tehnicitate, ce 
înmagazinează o cantitate sporită 
de muncă complexă, de inteligență 
tehnică și, in același timp, se 
realizează cu un consum mai redus 
de materii prime și materiale. 
După cum, trebuie întărite efortu
rile pentru modernizarea continuă 
prin reproiectare a produselor afla
te in fabricație, pentru promovarea 
curajoasă a celor mai avansate teh
nologii prin care se asigură un 
grad ridicat de prelucrare indus
trială a resurselor materiale, valo
rificarea superioară a acestora.

Realitățile dintr-un șir de uni
tăți industriale, analizele făcute in 
unele ramuri arată că rezultatele 
obținute in acțiunea de diminuare 
a consumurilor de materii prime 
și materiale nu sint pe măsura ce
rințelor, a rezervelor mari exis
tente in intreprinderi. Nu peste 
tot s-au elaborat soluții menite 
să asigure încadrarea normelor de 
consum in indicii planificați ; se în
registrează încă depășiri inadmisi
bile ale consumurilor specifice sta
bilite ; anumite consumuri mate
riale se mențin încă la un nivel 
mult mai ridicat decît cel realizat 
la produsele similare fabricate în 
țară sau în străinătate, tn dome
niul gospodăririi și economisirii 
resurselor energetice, deși s-au ob
ținut rezultate, totuși programele 
stabilite pe baza Legii cu privire 
la măsurile de dezvoltare a bazei 
energetice și de folosire mai judi

cioasă a combustibilului și ener
giei nu se aplică, pretutindeni, 
strict, sever și integral ; in reali
zarea acestor programe se mani
festă o serie de neajunsuri, iar 
unele conduceri de intreprinderi și 
organizații de partid au cam în
ceput să le dea uitării.

Nu există o rețetă unică în ce 
privește modalitățile de reducere 
continuă a consumurilor de mate
rii prime și materiale, de ener
gie și combustibil ; ele diferă de la 
o ramură industrială la alta, de la 
un grup de întreprinderi la altul, 
in funcție de specificul producției 
și alte elemente. Există însă im
perativul primordial, cerința vitală 
ca fiecare colectiv de întreprindere 
— de la director, inginer, muncitor 
pină la omul de serviciu — să ma
nifeste un inalt spirit de respon
sabilitate in acest domeniu, să nu 
admită nici un fel de risipă, ori- 
cît de mică ar fi, de materii pri
me, materiale, combustibil și ener
gie.

Interesele generale ale economiei 
și ale noastre, ale tuturor cer ca 
în fiecare întreprindere să se asi
gure folosirea cu chibzuință, cu 
zgircenie chiar, a resurselor mate
riale. Și. in acest scop, trebuie să 
se organizeze în fiecare unitate o 
adevărată acțiune de masă, stărui
toare și cu caracter permanent, in 
care să fie angajat fiecare om al 
muncii — indiferent de locul 
sau compartimentul în care lu
crează. Este un bun prilej ca, 
în adunările generale ale oa
menilor muncii care încep în a-

ceste zile, asemenea probleme să 
fie pe larg și foarte serios anali
zate, stabilindu-se măsuri practice, 
concrete pentru diminuarea con
sumurilor materiale, astfel incit 
aceasta să devină cauza generală 
a tuturor colectivelor din unitățile 
economice.

Cum este firesc. în această ac
țiune de mare importanță econo
mică rolul hotăritor îl au organele 
și organizațiile de partid, comu
niștii. Intensificînd munca politico- 
educativă — în forme concrete, 
atractive și cit mai convingătoare — 
organizațiile de partid trebuie să 
militeze cu consecvență pentru 
dezvoltarea puternică a inițiativei 
și spiritului de bun gospodar al tu
turor muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, pentru extinderea ex
perienței înaintate, pentru curma
rea din rădăcină a risipei și pierde
rilor, pentru instaurarea unui sever 
regim de economii, combătind cu 
liotărîre orice tendință de automul- 
țumire in acest domeniu. în același 
timp, ținind seama că pină Ia fi
nele lunii ianuarie trebuie stabilite 
planurile de măsuri pentru înca
drarea în normele de consum pla
nificate, este absolut necesar ca or
ganele și organizațiile de partid să 
controleze modul in care se desfă
șoară aceste lucrări, în așa fel in
cit toate rezervele interne să fie 
pe deplin puse în valoare, toate 
materiile prime și materialele, 
combustibilul și energia să fie dră
muite cu grijă si maximă răspun
dere.

t V
PROGRAMUL I

16.00 Teleșcoală.
17,00 Film serial pentru copii : 

Năzdrăvanul Dennis.
17,23 Desene animate.
17.30 Telex.
17.35 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
17,50 Cîntecele Unirii. Gintă corul 

Radioteleviziunii române, di
rijat de Nicolae Vicleanu.

18,10 Bucureștiul — gazda unor 
mari reuniuni internaționale.

18.35 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

19,20 1001 de seri : Lolek și Bolek.
19.30 Telejurnal.
20.00 Handbal masculin : Steaua —

Skoda Plsen — în sferturile 
de finală ale Cupei Campio
nilor Europeni. Transmisiune 
directă de la Palatul sportu
rilor și culturii.

21.10 Avanpremieră.
21,15 Ancheta TV © Viața la în- 

tîmplare și cum devin oa
menii oameni.

21,50 Peret — film muzical reali
zat de Televiziunea spaniolă.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Film artistic : ..Maestrul de
tectiv" — premieră pe țară.

21.10 Viața economică a Capitalei. 
21,25 ,,Cei trei B". Concertul or

chestrei simfonice a Radio
televiziunii. Dirijor : Iosif 
Conta. Partea I a concertu
lui. în program : Concertul 
brandemburgic nr. 3 de Bach 
și Concertul pentru vioară, 
violoncel și orchestră de

Brahms. Soliști : Ștefan Ru- 
ha și Franco Maggio Orme- 
zowski (Italia).

cinema
a Actorul și sălbaticii : PATRIA
— 9: 11,45; 14,30; 17,30; 20.30, FLA
MURA — 9: 12; 16; 19, BUCU
REȘTI — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30;
20,30.
© Acțiunea Bororo : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30. 
O Conrack : SCALA — 9; 11,15; 
13,45; 16; 18,30; 20,45.
q 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, 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria

de bilete 5298) ; 20,15 (seria de bi
lete 5333).
e Nemuritorii: VICTORIA —9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRI* 
VITA — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
a Un cuib de nobili — L4.30. Su- 
rîsul linei nopți de vară — 16,30, 
Curaj pentru fiecare zi — 18,30, 
Umbre — 20,30 ; CINEMATECA 
(sala Union).
a Program de desene animate 
Wait Disney : TIMPURI NOI — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,13.
q Zidul ; CAPITOL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.
© O floare și doi grădinari (am
bele serii) : CASA FILMULUI - 
10; 14.
a Cavalerii teutoni : LUMINA — 
9; 12,30; 16; 19,30, FERENTARI - 
15,30; 19.
a Ștefan 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 Program de desene animate : 
DOINA — 9,45; 11,15; 12,45: 14,15. 
a Iubire : DOINA — 16: 18.
© Program de documentare tn 
premieră : DOINA — 20.
a A început la Neapole : EXCEL
SIOR - 9: 11.15; 13,30; 16: 18,15;
20.30.
a S-a întîmplat după război : LI
RA — 15,30; 18; 20,15.
a Ferma suspiciunilor : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.
a Un zimbet pentru mai tîrziu : 
DRUMUL SĂRII — 16; 18; 20.
a Micul dejun la Tiffany : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
a Bunicul siberian : CRÎNGAȘI
— 16; 18,15.
a Timpuri noi : DACIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Iluminare: VIITORUL — 14; 16: 
18; 20.
® Locotenent Columbo : BUCEGT

— 16; 18; 20, COSMOS — 14,30; 
16,30; 18.30; 20,30.
© Dragoste la 16 ani : MOȘILOR
— 9; 11; 14; 16; 18; 20.
® Cleopatra : UNIREA — 15.30; 
19.
a Un comisar acuză : POPULAR
— 15,30; 18; 20.15.
© Dodes’ ka den : COTROCENI
— 15; 18.30.
a Talente și admiratori : MUN
CA — 16; 18: 20.
© Școala tinerilor căsătorit!: MIO
RIȚA — 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 Articolul 120 : FLOREASCA — 
10; 15,30: 19.
© Duhul aurului : RAHOVA — 
16; 18: 20.
a Chitty—chitty, bang—bang :
PACEA — 16; 19.
© Urmărit — urmărită : GIU-
LEȘTI — 15.30; 18; 20,15.
a Comisarul Cardone In acțiune: 
FLACĂRA — 15,30; 18; 20.15.

q Agentul straniu : PROGRESUL 
— 16; 18: 20.
a Un gentleman în Vestul sălba
tic : ARTA — 13,30; 15,45; 18; 20,15.

teatre
wBiMj .ai awraazm r;r r/r»

© Teatrul Național București (sa
la mică) : Dona Diana — 19,30.
© Orchestra simfonică a Radiote
leviziunii române : „Ciclul Bach— 
Beethoven—Brahms'4 ; dirijor: Io
sif Conta, solist : Ștefan Ruha și 
Franco Maggio Ormezowski (Ita
lia) — 20.
© Opera Română : Tosca — 19. 
o Teatrul de operetă : Țara su- 
risului — 19,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
Iandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Intre noi doi n-a fost

decît tăcere — 19.30, (sala din str. 
Alex. Sahia) : Tranzit — 19,30.
© Teatrul Mic : Răspintia cea 
mare — 19,30.
o Teatrul „C. T. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30. 
(sala Studio) : Șoc Ia mezanin — 
19.
© Teatrul Giulești : Marea expe
diție — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu
lorile nemuririi — 19,30.
q Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19.30, (sala Vic
toria) : Un băiat de zahăr... ars 
— 19,30.
e Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Eu sînt tatăl co
piilor — 19,30.
a Teatrul ,,Ion Creangă" : lancu 
Jianu — 9.30.
© Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
o Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.
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In atenția Conferinței general-europene: 

Asigurarea continuității eforturilor 
pentru înfăptuirea unei securități 

reale și trainice pe continent
GENEVA 22 (Agerpres). în cadrul grupului de lucru creat de comi

tetul de conducere pentru examinarea punctului al IV-lea al ordinii 
de zi, privind urmările instituționale ale Conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa, a fost reluată munca de redactare a documen
tului respectiv.

Dezbaterile s-au purtat cu precă
dere asupra formulărilor prezentate 
de delegația română cu privire la 
includerea in preambulul acestui 
document a unor prevederi referi
toare la punerea in aplicare a hotă- 
rîrilor conferinței, precum și nece
sitatea continuării eforturilor multi
laterale de edificare a securității și 
dezvoltare a cooperării pe continen
tul european.

în intervenția sa, șeful delegației 
române, ambasadorul Valentin Li- 
patti, a subliniat interesul major pe 
care România, ca și numeroase alte 
țări participante la lucrări, il mani
festă față de continuarea eforturilor, 
după conferință, intr-un cadru multi
lateral, pentru înfăptuirea unei secu
rități reale, trainice și dezvoltarea 
cooperării pe multiple planuri în 
Europa. Vorbitorul a relevat impor
tanța înscrierii prevederii referitoa
re la aplicarea hotăririlor conferin

Capitala Cambodgiei sub asediul 
forțelor patriotice

• Intervenție masivă a aviației saigoneze pentru a stră
punge blocada

® „Operațiunea Mekong" a eșuat: înaintarea convoiu
lui de nave lonnoliste spre Pnom Penh a fost oprită

PNOM PENH 22 (Agerpres). — 
Avioane militare saigoneze au încăl
cat, miercuri, spațiul aerian al Cam- 
botlgiei și au bombardat intens po
zițiile forțelor patriotice cambodgie
ne din zona fluviului Mekong. Ac
țiunea aviației saigoneze, prin care 
au fost încălcate fățiș normele drep
tului internațional, a avut drept 
scop asigurarea trecerii unui convoi 
fluvial format din nave încărcate cu 
combustibili și muniții destinate 
garnizoanei lonnoliste asediate din 
Pnom Penh. încercarea de forțare a 
blocadei fluviului a avut loc dună ce 
respectivele nave, în număr de 30, 
s-au aflat, vreme de o săptămînă, în 
apele sud-vietnameze. așteptînd o 
ocazie favorabilă pentru a înainta 
pe Mekong spre capitala Cambod
giei.

Cu toată masiva acoperire aeriană 
efectuată de aviația saigoneză și cea 
a regimului de la Pnom Penh, con
voiul nu a putut evita tirul maziv 
al forțelor patriotice de eliberare și 
a fost nevoit să-și întrerupă înainta
rea Ia scurt timp după ce a pătruns 
în apele cambodgiene ale fluviului. 
Numeroase nave au fost scufundate, 

Piobleme stringente confruntă economia americană

ței pentru promovarea procesului de 
edificare a securității și dezvoltare 
a cooperării în Europa, precum și ne
cesitatea continuării procesului înce
put de conferință. Reprezentantul 
român a adresat un apel celorlalți 
participanți pentru ca. în timpul cel 
mai scurt, și aceste prevederi din 
preambul să poată fi adoptate prin 
consens și astfel să se poată trece 
neîntîrziat la discutarea și găsirea 
unor soluții general-acceptabile, me
nite să instituie un cadru organiza
toric corespunzător, care să permi
tă, după încheierea conferinței, con
tinuarea conlucrării celor 35 de state 
participante.

Ideile prezentate de România au 
fost sprijinite de numeroase delega
ții, printre care reprezentanții Fran
ței. Cehoslovaciei, Italiei, Angliei, 
Statelor Unite ale Americii, Finlan
dei, Belgiei, Austriei.

forțele inamice suferind și pierderi 
considerabile în oameni. Concomi
tent cu atacarea convoiului, patrioții 
cambodgieni au anihilat încercarea 
unui detașament lonnolist „de elită" 
de a proteja, de pe uscat, trecerea 
vaselor pe fluviu, precum și încer
carea altei unități inamice de a ocu
pa o poziție pe malul fluviului, în- 
tr-o zonă situată la 10 kilometri de 
frontiera cu Vietnamul de sud.

Tentativa pătrunderii convoiului 
fluvial a avut loc în condițiile în 
care garnizoana lonnolistă din Pnom 
Penh este confruntată cu o acută 
lipsă de muniții și carburanți, si
tuație reflectată. între altele, și prin 
reducerea cu 80 la sută a aprovizio
nării orașului cu energie electrică. 
Singura legătură a Pnom Penhului 
cu exteriorul o constituie aeropor
tul Pochentong al capitalei, dar și 
acest obiectiv este atacat, zilnic cu 
rachete de forțele de eliberare. Marți 
și miercuri aici au fost avariate trei 
avioane, iar un aparat a fost com
plet distrus. De asemenea, pista 
aeroportului a fost distrusă în cîteva 
locuri, iar un denozit de carburanți 
din perimetrul său a fost lovit de 
proiectile.

„INSTAURAREA UNEI NOI ORDINI ECONOMICE 
INTERNATIONALE - UN IMPERATIV Al ACTUALITĂȚII"

I t

Declarațiile președintelui I. B, Tito
BELGRAD 22 (Agerpres). — In- 

tr-o declarație făcută agenției Ta- 
niug. cu prilejul începerii schimbu
lui de știri și informații intre agen
țiile de presă ale țărilor nealiniate, 
președintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, a făcut o serie de apre
cieri pe marginea problemelor asu
pra cărora aceste state urmează 
să-și concentreze atenția in interva
lul de timp care a rămas pînă la vii
toarea lor conferință la nivel înalt, 
programată să se desfășoare în 1976. 
la Colombo.

în ultima vreme — a relevat pre
ședintele Tito — țările nealiniate 
și-au intensificat activitatea pe are
na internațională, stabilind legături 
și promovînd cooperarea în diferite 
acțiuni cu alte țâri in curs de dez
voltare. Pronunțîndu-se pentru pro
movarea în continuare a legăturilor 
de solidaritate între aceste grupuri 
de țări, el a subliniat că Iugoslavia

Comunicat comun 
irakiano-indian

BAGDAD 22 (Agerpres). — în co
municatul comun dat publicității la 
încheierea vizitei Ia Bagdad a pri
mului ministru indian. Indira Gandhi, 
se arată că tema principală a con
vorbirilor purtate cu președintele 
Hassan Al-Bakr șl cu alte oficiali
tăți irakiene a constituit-o promo
varea relațiilor bilaterale și actuali
tatea internațională. Referindu-se la 
unele probleme ale actualității In
ternationale. părțile au apreciat că 
nu poate exista pace în Orientul A- 
propiat fără eliberarea tuturor teri
toriilor arabe ocupate de forțele 
israeliene și fără restabilirea drep
turilor depline ale poporului pales- 
tinean. Ele și-au afirmat sprijinul 
hotărit fată de ideea transformării 
Oceanului Indian într-o zonă a pă
cii. liberă de amestec și prezentă 
militară străină.

Cele două părți cheamă statele in
dustrializate să-și întemeieze rela
țiile cu statele în curs de dezvol
tare pe baza egalității și justiției și 
se pronunță pentru consolidarea coo
perării economice si tehnice între ță
rile in curs de dezvoltare. In vede
rea asigurării unui progres rapid și 
multilateral. 

Activitate intensă la bordul stației „Saliut-4“
MOSCOVA 22 (Agerpres). — în a 11-a și a 12-a zi de zbor, cos- 

monauții Alexei Gubarev și Gheorghi Greciko au continuat să efec
tueze experiențe la bordul stației științifice orbitale „Saliut-4“. Cu 
ajutorul aparatelor laboratorului spațial s-au făcut explorări privind 
atmosfera terestră și radiațiile ultraviolete ale Soarelui. De aseme
nea. au fost realizate experiențe de perfecționare a sistemului de na
vigație. făcîndu-se aprecieri asupra instrumentelor și modului de 
utilizare a acestora.

Zborul stației științifice orbitale continuă.
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a acționat și va continua să acțio
neze în acest sens.

în continuare, președintele R.S.F. 
Iugoslavia a evidențiat importanța 
deosebită pe care o are activitatea 
desfășurată de țările nealiniate pe 
plan economic și necesitatea conti
nuării acțiunilor menite să ducă la 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale, exprimîndu-și 
convingerea că viitoarele reuniuni 
internaționale cu caracter economic 
vor marca noi pași, de importanță 
majoră, spre schimbări profunde în 
cadrul relațiilor necorespunzătoare 
existente.

Arătind că actuala situație inter
națională este complexă și comportă 
numeroase elemente de incertitudine 
și primejdii, președintele Tito a ple
dat pentru dezvoltarea colaborării 
între țările nealiniate și pregătirea 
optimă a viitoarei lor conferințe la 
nivel înalt.

în preajma aniversarii a frei

decenii de la eliberare

Apel adresat 
cetățenilor R. D. Germane

BERLIN 22 — Corespondentul nos
tru transmite : C.C. al P.S.U.G., 
Consiliul de Stat. Consiliul de Mi
niștri și Consiliul Frontului Na
țional ale R. D. Germane au 
adresat cetățenilor țării un apel 
cu prilejul aniversării a 30 de ani 
de la eliberarea de sub regimul fas
cist hitlerist. Relevînd semnificația 
internațională a victoriei omenirii în 
lupta împotriva . fascismului, apelul 
subliniază, totodată, profundele trans
formări politice, economice și socia
le care au avut loc în R. D. Ger
mană.

Referirile la situația politică ac
tuală din Europa evidențiază hotă- 
rîrea R. D. Germane de a-și aduce 
și în viitor, ca și pînă acum, con
tribuția sa constructivă la promovarea 
și consolidarea păcii, securității si 
cooperării pe continent.

După ce trece în revistă succese
le obținute de oamenii muncii în 
îndeplinirea hotăririlor celui de-al 
VIII-lea Congres al P.S.U.G.. ape
lul cheamă toate categoriile popu
lației ca. prin noi realizări, să con
tribuie la propășirea continuă a 
R. D. Germane.

ORIENTUL APROPIAT
• Notă adresată de Liban secretarului general al O.N.U. Dl PRETUTINDENI

NAȚIUNILE UNITE 22 (Agerpres).
— Reprezentantul Libanului la Na
țiunile Unite, Eduard Ghorra, a adre
sat secretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, o notă de protest 
fată de continuarea acțiunilor mili
tare israeliene împotriva Libanului.

Reprezentantul Libanului a cerut 
ca plîngerea prezentată să fie exami
nată de Consiliul de Securitate al 
O.N.U.

AMMAN 22 (Agerpres). — Este 
timpul ca Israelul să înțeleagă că 
pacea în Orientul Apropiat nu va fi 
realizată decît în măsura în care se 
va retrage din teritoriile arabe ocu
pate in 1967 — a declarat, la Amman,

JAPONIA

Constituirea de fronturi 
unite, cu participarea 

P.C.J.Jn vederea alegerilor
TOKIO 22 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : In cadrul unei 
conferințe de presă, președintele 
Prezidiului C.C. al Partidului Comu
nist din Japonia. Kenji Miyamoto, 
a subliniat că au fost constituite deja 
nouă fronturi unite, cu participarea 
P.C.J.. in vederea apropiatelor ale
geri guvernamentale, apreciind că s-a 
înregistrat un mare progres în reali
zarea cadrului luptei unite. Kenji 
Miyamoto a declarat că. deși există 
diferite obstacole, constatate în ale
gerile guvernatoriale de anul trecut 
din Kyoto. Osaka si Tokio, cadrul 
luptei unite a P.C.J.. P.S.J. și 
KOMEITO se va dezvolta în peri
oada următoare.

Convenția națională a 
Partidului Liberal-Democrat

La Tokio s-au desfășurat miercuri 
lucrările Convenției naționale a Par
tidului . Liberal-Democrat, de guver- 
nămînt. Convenția a aprobat propu
nerea din 4 decembrie 1974 privind 
desemnarea lui Takeo Miki în func
ția de președinte al P.L.D. Conven
ția a aprobat, de asemenea, progra
mul de acțiune al P.L.D. si o de
clarație privind eforturile pe care li- 
beral-democratii urmează să le de
pună pentru stabilizarea preturilor, 
atenuarea inflației, pentru îmbunătă
țirea asigurărilor sociale si diminua
rea inechităților sociale.

Pe plan extern, programul afirmă 
drept poziție de bază a politicii Ja
poniei menținerea si întărirea rela
țiilor cu S.U.A. In același timp, se 
arată în document, trebuie să fie 
promovate relațiile cu R. P. Chineză 
si cu Uniunea Sovietică. în dome
niul vieții economice internaționale, 
programul subliniază necesitatea ca 
Japonia să promoveze o politică de 
cooperare economică.

Charles Percy, senator american de 
Illinois și membru al Comisiei sena
toriale pentru afacerile externe, aflat 
lntr-o vizită în Iordania, Nu este 
posibil — a spus el — ca Israelul să 
aibă pace și să păstreze în același 
timp teritoriile ocupate.

în continuare, senatorul nord-ame- 
rican a afirmat că toată lumea tre
buie să știe, de asemenea, că Israe
lul există, suveranitatea și securita
tea sa trebuind să fie asigurate, ca 
și dreptul său la existență. După ce 
a remarcat că un nou război în zonă 
ar fi zadarnic. Percy a estimat că 
trebuie făcute toate eforturile pentru 
instaurarea unei păci juste în Orien
tul Apropiat.

Plenara
C. C. al P. C. Francez
PARIS 22 — Corespondentul nos

tru transmite : La Paris au luat 
sfirsit lucrările plenare! C.C. al 
Partidului Comunist ■ Francez consa
crate stabilirii sarcinilor partidului 
In contextul situației politice actua
le din Franța.

în cadrul plenarei a fost dezbă
tut raportul prezentat de Jean Col
pin. membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.F.. asupra situa
ției politice, economice și sociale din 
Frânta si a sarcinilor ce decurg pen
tru activitatea partidului. Raportul a 
subliniat dificultățile prin care trec, 
la ora actuală, categorii largi ale 
populației datorită creșterii rapide a 
preturilor — 17.4 la sută în 1974 — 
Si a șomajului, care afectează peste 
un milion de persoane. Fenomenele 
de criză confirmă valabilitatea pro
gramului comun de guvernămînt 
elaborat de forțele de stînga și sub
liniază importanta unor ample lupte 
populare împotriva austerității, pen
tru interesele clasei muncitoare. A- 
rătînd că. la începutul acestui an. 
P.C.F. număra 450 000 de aderenți și 
21 340 organizații de bază, raportul 
a reliefat necesitatea de a «pori e- 
fectivele partidului și de a întări ac
tivitatea organizațiilor de bază, mai 
ales în întreprinderi.

Plenara a adoptat o rezoluție a- 
sunra situației politice, o alta asu
pra situației tineretului, precum și 
un apel pentru o largă difuzare a 
ziarului „L'Humanite" și a revistei 
„L’Humanită Dimanche".

încheind lucrările, Gaston Plisso- 
nier. membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.C.F.. a arătat că 
principalele sarcini ale partidului In 
perioada actuală sînt intensificarea 
campaniei de explicare a adevăra
telor cauze ale crizei, continuarea 
acțiunilor de sprijinire a programu
lui comun de guvernămînt elaborat 
de forțele stîngii. intensificarea efor
turilor pentru consolidarea unității 
acestor forte. întărirea partidului prin 
primirea de noi membri.

• DIGURI MOBILE.
Experți italieni au propus un 
nou proiect pentru protejarea 
Veneției împotriva valurilor 
Mării Adriatice care, inundind 
an de an piețele și clădirile o- 
rașului-muzeu. constituie o se
rioasă amenințare pentru exis
tența sa. Proiectul prevede crea
rea a trei diguri formate din 
mari cilindri din cauciuc. Cînd 
nivelul mării este normal, acești 
cilindri zac. ancorați cu lanțuri, 
pe fundul canalelor care leagă 
Veneția de Adriatică. Atunci 
cînd nivelul mării începe să 
crească, pompe puternice acțio
nate automat introduc apă în 
cilindri. Umflîndu-se. ei for
mează diguri capabile să o- 
prească valurile. Cind primejdia 
a trecut, pompele scot apa din 
cilindri, care se lasă din nou pe 
fundul canalelor.

• INUNDAȚII IN MIEZ 
DE IARNĂ. Oscilațiile bruș
te ale temperaturii au determi
nat in numeroase zone ale Fin
landei — al cărei teritoriu se 
întinde, în parte, dincolo de 
Cercul polar — topirea zăpezi
lor și inundarea cîmniilor, șor 
selelor și unor localități. Vești 
îngrijorătoare au fost transmise 
din orașul Pori : ieșind din al
bie, apele rîului Kuma au inva
dat mai multe cartiere. Si mai 
serioasă este situația in amon- 
tele rîului. unde apa inundă ra
pid ogoarele. Pe drept cuvînt. 
capriciile vremii nu au limite

• METEORIT DESCO
PERIT DIN INTÎMPLARE. 
Un meteorit cîntărind citeva 
tone a fost descoperit marți în 
împrejurimile orașului Caracas 
de o echipă de muncitori. El 
este de culoare arămie cu seîn- 
teieri metalice și are un volum 
de aproximativ 50 metri cubi. 
Un grup de geologi venezueleni 
a început examinarea fragmen
telor de rocă pentru a deter
mina caracteristicile meteori
tului.

• LAPTELE BALENE
LOR. Constatînd că tinere
le balene ciștigă repede în 
greutate și in lungime, atin- 
gînd încă la vîrsta de un an 
9—1 metri, colaboratori ai Insti
tutului de cercetări piscicole și 
oceanografia Pacificului din Vla
divostok au analizat laptele ma
tern cu care se hrănesc. A re
zultat că el conține pînă la 58 
la sută grăsime — mai mult de
cît la alte mamifere. în afară 
de aceasta, ei au mai identificat 
un mare procentaj de albumine, 
calciu și fosfor. Se pare că a- 
cesta ar fi secretul dezvoltarea 
rapide a puilor de balene. Dfe 
aici se pot trage o serie de con
cluzii prețioase și în ce privește 
alimentația sugarilor.

Conferința de presă a președintelui Gerald Ford
WASHINGTON 22 (Agerpres). - 

Președintele Gerald Ford a ținut, 
marți seara, o conferință de presă 
— prima din acest an — consacrată, 
în cea mai mare parte, problemelor 
care confruntă economia americană 
și măsurilor preconizate pentru com
baterea dificultăților existente.

Evocind prevederile principale ale 
programului economic și energetic 
propus în recentul său Mesaj cu nri- 
vire la starea uniunii. Gerald Ford 
a apreciat că ele oferă cea mai bună 
șansă pentru ieșirea din recesiune. 
Șeful executivului american a subli
niat că este deosebit de îngrijorat 
de perspectiva unui deficit bugetar 
de ordinul a 30 miliarde dolari pe 
anul în curs și a 45 miliarde dolari 
în 1976. dar a considerat că aceste 
pasive sînt necesare pentru depăși
rea gravelor dificultăți actuale.

Răspunzind diverselor întrebări, 
președintele Ford a abordat, tot
odată, o serie de chestiuni de poli
tică externă. Referitor la evoluția 
situației în Orientul Apropiat, el a 
exprimat îngrijorarea Statelor Unite, 
subliniind că acestea depun. din 
acest motiv, eforturi diplomatice 
intense, atît pe lîngă Israel, cit și 
pe lingă statele arabe. Președintele 
S.U.A. a exprimat, pe de altă parte, 
dorința „continuării, lărgirii și dez
voltării politicii de destindere" și a 
considerat necesară, în acest context,

evitarea adoptării de către Congres 
a unor măsuri comerciale protecțio- 
niste. în sfîrșit. Gerald Ford a afir
mat că va solicita din partea forului 
legislativ sporirea ajutoarelor mi
litare furnizate regimurilor de la 
Saigon și Pnom Penh.

Renegocierile privind 
condițiile de aderare »
a Angliei la C.E. E.

LONDRA 22 (Agerpres). — Refe- 
rindu-se la renegocierea condițiilor 
de aderare a Marii Britanii la C.E.E.. 
premierul Harold Wilson a precizat 
în Camera Comunelor că au fost rea
lizate „progrese substanțiale" asupra 
principiului contribuției Angliei la 
bugetul comunitar. Wilson a remar
cat că anumite dificultăți acute par 
în prezent susceptibile 'de a fi so
luționate. gratie modificării interve
nite în atitudinea C.E.E. și a guver
nelor țărilor membre. Totuși, a a- 
dăugat oremierul britanic, mai rămîn 
de rezolvat problemele referitoare la 
politica agricolă și la comerțul cu 
țările 'ce nu fac parte din C.E.E., 
respectiv, cele din Commonwealth.

agențiile de presă transmit: precizat că această scădere se dato
rează îndeosebi condițiilor pedocli
matice nefavorabile din Orientul în
depărtat — principala zonă produ
cătoare de orez a lumii.

Rossi, purtător de cuvînt al guver
nului, secretar de stat, și Bernard 
Stasi și Achille Fould. foști miniștri 
în perioada președintelui Georges 
Pompidou.

Economisirea energiei a devenit o 
preocupare de prim ordin a cercu
rilor economice nipone, avind in ve
dere că Japonia ocupă unul din pri
mele locuri în consumul mondial de 
energie și aceasta in condițiile în 
care cea mai mare parte a combus
tibililor sînt importați. Despre căile 
și modalitățile de acțiune în vederea 
raționalizării consumului de energie, 
despre căutările din această țară 
pentru diversificarea surselor ener
getice ne-a vorbit Toshihiko Tanabe, 
director la Biroul de politică indus
trială din cadrul Ministerului Comer
țului Internațional și al Industriei.

— Japonia, a subliniat interlocuto
rul, își propune ca pină în anul 1985 
să ducă o politică de dezvoltare eco
nomică stabilă, cu un ritm anual de 
aproximativ 6 la sută. Desigur că a- 
ceasta presupune menținerea unui 
consum ridicat de combustibili. Ne 
propunem de aceea. în primul rînd, 
să diversificăm sursele de energie și 
să reducem ponderea petrolului in 
consumul național, de la aproape 70 
la sută, cît ocupă acum, la 65 la sută. 
Avem în vedere ca această scădere 
relativă să aibă loc. între altele, și 
ca urmare a extinderii rețelei de 
centrale atomoelectrice.

Cu toate acestea, dezvoltarea eco
nomică intr-un ritm de 6 la sută nu 
ar fi posibilă dacă am menține struc
tura industrială actuală, deoarece în 
acest caz am avea nevoie de mult 
mai multă energie.

— Ce măsuri considerați, deci,

Pentru dezvoltarea rela
țiilor cu țările socialiste. 
Ministrul de externe brazilian. An
tonio Azeredo da Silveira. a 
declarat in cadrul unei consfă
tuiri că tara sa este interesa
tă în extinderea relațiilor econo
mice și financiare cu țările socialis
te, relevă ziarul „Correio Brasi- 
liense". Problema dezvoltării legătu
rilor cu aceste țări, a declarat mi
nistrul. va reprezenta telul princi
pal al activității organizațiilor bra
ziliene de comerț exterior.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia Ios'P Broz Tito, t-a pri
mit. la reședința sa de la Brioni, pe 
Y. B. Chavan. ministrul de externe 
al Indiei, aflat într-o vizită oficială 
în Iugoslavia. Cu acest prilej, pre
ședintele Tito și ministrul de ex
terne indian și-au exprimat satisfac
ția fată de succesele înregistrate în 
domeniul cooperării dintre cele două 
țări și convingerea că această coope

rare va fi dezvoltată in continuare. 
Au fost abordate, de asemenea, u- 
nele probleme internaționale actua
le. o atenție deosebită fiind acorda
tă rolului țărilor nealiniate.

Scrisoare de protest a- 
dresată de Cipru către O.N.U. 
Ambasadorul Ciprului la O.N.U., 
Zenon Rossides. a adresat o scrisoare 
secretarului general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim. protestînd împotriva 
transferării in Turcia a refugiaților 
ciprioți turci de la baza britanică 
Episkopi, din sudul insulei. O ase
menea acțiune — se arată în scrisoare 
— favorizează proiectele de împărțire 
a insulei, prejudiciind un eventual 
acord de pace în Cipru.

0 nouă formațiune poli
tică franceză s_a constituit la 
Paris — „Mișcarea reformatorilor de- 
mocrati sociali — Mișcarea stîngii 
reformatoare democrate". Din condu
cerea grupării fac parte : Michel Du- 
rafour, ministru al muncii. Andră

Acord cehoslovaco-vest-

Camera Deputaților a 
Parlamentului italian a apr°- 
bat Proiectul de lege prin care se 
acordă dreptul de vot tinerilor In- 
cepînd de la 18 ani (și nu de la 22 
cum a fost oină acum).

german. La Bonn a fost semnat Inundațiile care 8 au produs

miercuri Acordul privind extinderea 
în continuare a colaborării econo
mice, industriale și tehnice dintre 
R. F. Germania și R. S. Cehoslovacă. 
Din partea R.F.G., documentul a fost 
semnat de ministrul de externe, 
Hans-Dietrich Genscher, iar din par
tea R.S. Cehoslovace, de ministrul 
comerțului exterior, Andrej Barcak, 
aflat într-o vizită oficială la Bonn.

recent în sudul Tailandei au provo
cat moartea unui număr de aproxi
mativ 240 de persoane, alte 59 fiind 
date dispărute. Totodată, inundațiile 
au provocat mari daune materiale.

SITUAȚIA ECONOMICĂ ÎN LUME

@ Fenomene © Implicații • Preocupări actuale
că trebuie întreprinse pentru 
economisirea energiei ?

— Unul din obiectivele principale 
în această direcție il constituie re
structurarea industriei, în sensul de

gic al fiecărei ramuri industriale, 
pentru a reduce consumul de ener
gie. Acesta este și sensul „legii de 
raționalizare a consumului de ener
gie". Avem, de pildă, intenția să in
troducem, dacă este posibil, o nouă

JAPONIA:

Acțiuni ferme pentru 
Kinoiisiren energiei

a pune accent pe ramurile industria
le cu un consum redus de energie — 
electronică, mecanică fină, mașinile 
de mare precizie. Ca urmare, tehno
logia înaltă și cercetarea științifică 
vor căpăta prioritate. Guvernul in
tenționează să promoveze inovațiile, 
cercetarea pentru elaborarea unor 
proiecte de amploare cum sînt noua 
tehnologie energetică, tehnologia de 
reciclare a resurselor, tehnologia in
formării. tehnologia de protejare a 
mediului înconjurător, de sistemati
zare și computerizare a transportu
rilor etc.

în al doilea rînd. dorim să restruc
turăm producția și modelul tehnolo-

tehnologie, cu un consum energetic 
redus, în industria aluminiului, side
rurgică, a cimentului etc. Pe de altă 
parte, ne propunem să sprijinim în
locuirea echipamentelor actuale ale 
uzinelor cu altele necesitind un con
sum mai redus de energie. Cred că 
in acest fel aproape 10 la sută din 
consumul actual de energie va putea 
fi economisit in anul 1985.

In al treilea rind. aș vrea să men
ționez că economisirea de energie va 
fi promovată și in domeniul trans
porturilor, în sensul reducerii volu
mului transporturilor auto.

De asemenea, intenționăm să des
fășurăm campanii naționale pentru

reducerea consumului de energie și 
pentru reciclarea produselor folosite.

— Cum apreciati perspecti
vele elaborării unor tehnologii 
avansate pentru energetica vii
torului in Japonia ?

— Cind vorbim de problema ener
giei pină in anul 1985. adică pentru 
următorii zece ani. nu avem în ve
dere o nouă tehnologie în domeniul 
energeticii : problema constă, in pri
mul rînd, în modul cum vom reuși 
să diversificăm sursele energetice de 
care dispunem in prezent. Cred că 
spre anii 1990 sau 2000 trebuie să fa
cem cele mai mari eforturi pentru a 
dezvolta o nouă tehnologie in do
meniul energeticii și resurselor. De 
aceea, guvernul a inițiat elaborarea 
unor studii în acest sens. Este vorba 
de programul „Sunshine", în baza 
căruia preconizăm utilizarea energiei 
solare (baterii solare), a reactorilor 
nucleari de mare eficiență, a ener
giei geotermale etc.

In încheiere, interlocutorul s-a re
ferit la unele asnecte ale relațiilor 
economice externe ale Japoniei, sub
liniind că. pentru Japonia existenta 
unor raporturi internaționale stabile 
constituie o necesitate vitală. După 
părerea noastră, a japonezilor — a 
spus el — pacea și cooperarea sînt 
esențiale pentru viitorul nostru, al 
tuturor.

Paul DIACONU
Tokio

Producția mondială de
OreZ a scăzut cu trei milioane de 
tone în 1974, cifrindu-se la 319 mili
oane tone — a anunțat F.A.O. S-a

B.I.R.D. va acorda un îm
prumut Egiptului. Banca în* 
ternațională pentru Reconstrucție și 
Dezvoltare (B.I.R.D.) a hotărit să 
acorde Egiptului un al doilea împru
mut. în valoare de 30 milioane do
lari, pentru finanțarea proiectelor vi- 
zind dezvoltarea rețelei feroviare.

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

roma Ideea conlucrării forțelor 

democratice ciștigă teren
Viața politică italia

nă înregistrează. în a- 
ceste zile, noi pași 
în direcția realizării, 
in diferite regiuni și 
provincii ale peninsu
lei, a unor acorduri de 
colaborare între for
țele de stingă, precum 
și între acestea și ce
lelalte partide demo
cratice.

Larg comentată este 
constituirea unor coa
liții de stînga, formate 
din comuniști și socia
liști, în provincia și 
orașul Mantova (din 
Lombardia) — acțiune 
apreciată aici ca un 
fapt deosebit de im
portant. ca o „cotitu
ră" determinată de 
largul consens elec
toral de care se bucu
ră cele două partide, 
ca și de necesitatea de 
a se aborda probleme
le locale printr-un nou 
mod de guvernare, co
respunzător intereselor 
largi ale celor ce mun
cesc. Cele două coa
liții de stingă sînt larg 
deschise — după cum 
remarca „l’Unită" — 
tuturor contribuțiilor 
pozitive din partea ce
lorlalte forțe democra
tice. De altfel, nu este 
lipsit de interes fap

tul că această ofertă 
găsește un ecou favo
rabil in rindul unor 
cercuri ale partidelor 
socialist-democratic, al 
celui republican și 
chiar în rindul demo
crației creștine.

In acest sens, sem
nificative sint evolu
țiile din provincia A- 
vellino. Ținind cont de 
noile realități locale, 
de avansarea continuă 
a forțelor de stingă la 
ultimele alegeri parți
ale. de importanța ro
lului și propunerilor 
partidului comunist, 
comitetul provincia! al 
partidului democrat- 
creștin a evidențiat 
într-un recent docu
ment necesitatea ca 
„toate forțele demo
cratice, inclusiv parti
dul comunist, să-și 
aducă contribuția la 
dezvoltarea provin
ciei". în prezent, re
prezentanții partidelor 
comunist. democrat- 
creștin și socialist au 
inceput discutarea o- 
biectivelor comune de 
acțiune, eu scopul de 
a alcătui — după cum 
se exprimă secretarul 
Federației P.C.I. din 
Avellino. Antonio Bas- 
solino — „un program

serios de reînnoiri 
pentru dezvoltarea, în 
sens democrație, a în
tregii provincii".

In sfirșit, un alt e- 
veniment este cel in
tervenit la Agrigento, 
unde reprezentanții 
partidelor comunist, 
socialist și democrat- 
creștin au ajuns la o 
înțelegere comună in 
probleme legate de 
planificarea teritoriu
lui urban, de adoptarea 
unor măsuri eficiente 
pentru depășirea cri
zei din sectorul con
strucțiilor, care se face 
simțită aici în mod cu 
totul deosebit.

Toate aceste înțele
geri, care se adaugă 
celei intervenite nu de 
mult la Veneția, ilus
trează nu numai avan
sarea procesului de 
unitate a forțelor de 
stingă, dar și vitalita
tea și realismul pro
punerilor comuniști
lor italieni în vederea 
unei largi conlucrări a 
tuturor forțelor demo
cratice, în interesul re
zolvării marilor pro
bleme ale Italiei con
temporane.

Radu BOGDAN

• FILME DISTINSE CU 
„GLOBUL DE AUR". 
Două filme franceze — „La
combe Lucien" și „Aventurile 
rabinului Jacob", regizate de 
Louis Malle și. respectiv, Ge
rard Oury — unul italian („A- 
marcord", de Federico Fellini) și 
altul suedez („Strigăte și șoap
te", de Ingmar Bergman) au 
fost apreciate de Asociația pre
sei străine din Hollywood drept 
cele mai bune filme străine care 
au rulat anul trecut în Statele 
Unite. Ele au primit „Globul de 
aur". Distincțiile pentru inter
pretare au fost obținute de Faye 
Dunaway și Jack Nicholson.

• DISPARIȚIA „PRIN
ȚULUI JUNGLEI"
de Bali, considerat de zoologi 
ca un veritabil prinț al junglei, 
a dispărut, după toate probabi
litățile — aceasta este concluzia 
Organizației mondiale pentru 
protecția naturii, la încheierea 
unei expediții in Indonezia, care 
avea ca scop să depisteze even
tualele exemplare ale prețioasei 
feline. Factorii care au dus la 
dispariția acestei subspecii din 
familia tigrului sint vinătoarea 
necoritrolată și extinderea zonei 
populate.

• NUMĂRUL FUMĂ
TORILOR ÎN SCĂDERE? 
Majoritatea francezilor nu sint 
fumători, relevă datele unui 
sondaj realizat de institutul 
„Sofres" din Franța, care a 
întreprins o anchetă asupra unui 
eșantion de o mie persoane. 
Astfel, 58 la sută dintre cei 
chestionați afirmă că nu fumea
ză. Dintre fumători, 21 la sută 
se mulțumesc cu una pînă la 
zece țigări pe zi. în timp de 15 
la sută fumează intre 11 și 20 
de țigări zilnic. Mai puțin nu
meroși sint cei care depășesc un 
pachet pe zi — 5 la sută — iar 
fumătorii in exclusivitate de ți
gări de foi și de pipă nu repre
zintă decit... unu la sută.

• RELICVĂ. ° batistă 
pentru 367,50 lire sterline — a- 
devărat record al licitațiilor 1 
Este drept că batista achizițio
nată marți de societatea „Lon
don Dungeon" nu este o batistă 
oarecare, ci are reputația de a 
fi fost utilizată de regele Ca
rol I al Angliei, in timp ce 
urca pe eșafod, in anul 1649. 
Această ciudată relicvă s-a păs
trat peste secole in familia 
unuia dintre secretarii lui 
Cromwell, însoțită fiind de un 
manuscris care precizează : „A 
nu se spăla, pentru ca să nu 
dispară singele maiestății sale".
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