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\ EXEMPLUL COMUNISTULUI
„Partidul nostru, comuniștii nu au alt țel mai înalt decît servirea devotată a 

intereselor poporului, ale patriei, construcția socialismului și comunismului. Comuniștii 
nu se deosebesc de ceilalți oameni ai muncii decît prin faptul că înțeleg mai bine 
problemele dezvoltării economico-sociale, se bazează pe cunoașterea științifică a legităților 
generale ale evoluției societății omenești. Pornind de la aceasta, ei își asumă răspunderea 
în fața poporului de a acționa pentru unirea tuturor forțelor, în vederea progresului 
economico-social al patriei. Animați permanent de spirit de răspundere, de sacrificiu, ei ' 
nu doresc — nu trebuie să dorească — nici un fel de alt privilegiu decît acela de a-și 
servi patria, de a servi poporul, socialismul și comunismul44.

NICOLAE CEAUȘESCU
Fără îndoială, ceea ce caracteri

zează esențial România acestor zile 
sînt răspunderea matură și elanul 
revoluționar, patriotic, cu care, pe 
întreg cuprinsul țării, toți oamenii 
muncii au trecut la îndeplinirea 
obiectivelor de însemnătate istorică 
stabilite de cel de-al XI-Iea Congres. 
Zilnic sosesc vești de la zeci și 
zeci de locuri de muncă, vorbind 
despre un bun demaraj în ultimul 
an al cincinalului, despre succese 
sporite față de perioade similare 
din alți ani. despre realizări în 
domeniul mai bunei gospodăriri a 
întreprinderilor și localităților, des
pre economii și raționalizări, des
pre autoutilări, despre valorificarea 
resurselor interne, despre o mai in
tensă și eficientă activitate politică 
și obștească. Toate aceste succese 
scot în evidență eforturile sporite 
ale organelor șl organizațiilor 
de partid, veștile aducînd în 
atenția opiniei publice fapte exem
plare datorate unor oameni exem
plari, comuniști de acțiune și de 
omenie, pilduitori în munca pro
ductivă și in activitatea politică, în

viața socială șl de familie, primii 
în promovarea noului, în ajutorarea 
tovarășilor de muncă, in îndruma
rea și încurajarea tineretului, in 
respectarea normelor eticii și echi
tății comuniste.

Aceasta arată in mod limpede, cu 
argumentul faptelor, de ce Progra
mul partidului așază în prim plan 
îndatorirea fiecărui comunist de a 
fi pretutindeni in frunte, de a avea 
în permanență forța de inițiativă și 
de acțiune, de dăruire neprecupe
țită, care să-l situeze ca pe un 
exemplu pentru întreaga colectivi
tate — și ce însemnătate practică, 
materială și spirituală, are îndepli
nirea acestui deziderat.

în Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în fata 
Congresului este conturat în mod 
strălucit profilul moral al comu
nistului. rolul lui în societatea 
noastră, rol reprezentînd o înaltă 
răspundere si. totodată, un nobil 
privilegiu. Un portret care, prin 
evidenta' faptelor, ne apare nu ca 
deziderat teoretic al viitorului, ci 
o valoare umană existentă de oe

acum în societatea noastră, valoa
re întruchipată prin cei mai buni 
dintre cei mai buni fii ai partidu
lui nostru, eroi cunoscuți sau ano
nimi ai efortului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate. cu totii gindind si actio- 
nînd. trăind si năzuind, fiecare la 
dimensiunea muncii sale, sub sem
nul răspunderii și al privilegiu
lui de a fi mereu în frunte, de a 
se oferi, prin aceasta, drept exem-1 
piu. de a uni prin aceasta toate 
forțele națiunii în vederea atinge
rii mărețului tel unanim : edifi
carea comunismului pe pămîntul 
patriei noastre.

Mai mult, acest portret spiritual 
al omului înaintat, al României de 
azi si de mîine. reprezintă — in 
spiritul politicii partidului nostru 
de cinstire a tradițiilor trecutului 
de luptă al poporului — o chinte
sență a valorilor etice, a acelora 
care ilustrează strălucit istoria 
României — de la vitejii din vechi
me. nînă la luptătorii 'comuniști. în 
rindul cărora ca un luminos si vi
guros exemplu se înscrie viata de

luptă si muncă neobosită a secre
tarului general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, viată și 
luptă însemnate atit prin marile 
izbinzi dobindite în opera de fău
rire a noii orînduiri, cit si Prin în- 
sufletitorul exemplu pe care îl ofe
ră. zi de zi și în orice împrejurare, 
întregii națiuni, fiecărui om al 
muncii.

Astăzi, cînd forța conducătoare a 
societății noastre, partidul, e alcă
tuită din milioane de membri, cînd 
masele de oameni ai muncii — 
avînd în fată telul limpede si mă
reț spre care se îndreaptă patria — 
îsi însușesc atributele felului de a 
trăi si a munci în chip comunist, 
menirea comuniștilor de a gîndi și 
acționa, de a trăi în mod exemplar 
devine o îndatorire fundamentală. 
Căci, această virtute reprezintă, de 
fapt, contribuția esențială a fiecă
rui membru de partid la marele 
proces constructiv în care este an
grenată tara întreagă. Iar acest a> 
devăr. formulat lapidar în Progra-
(Continuare în pag. a IX-a)

Cîntec de 9 martie
Să ne oprim, prieteni, în ceasul dens și pur, 
Cu patria în inimi, sub cerul de azur,
Ca rîul ce se uită o clipă înapoi —
Să ne oprim, prieteni, privind adînc în noi,

Ne este dat destinul acestui demn popor 
Să-l ducem spre-nălfare, cu noi, în viitor.
E patria de mîine în el întruchipată — 
O Jară cum nu-i alta și nici n-a fost vreodată.

Votăm aceste șesuri și-aceste culmi albastre, 
Votăm, senin să fie tot cerul lumii noastre
Și-n veci gîndul să zboare doar de pe frunți senine 
Credința că din bine răsare și mai bine.

Să ne oprim, prieteni, în ceasul 'nalt și dens,
Cînd faptele vieții primesc adîncul sens,
Ca rîul ce se uită o clipă spre izvor —
Să ne oprim, prieteni, privind în viitor.

E țara ca o floare ce roadele-și arată.
îi dăruim, cu votul, inima noastră toată
E patria de mîine — gură de rai în floare — 
Iubirea noastră sfîntă și fără de hotare.

Dim. RACHICI

Programul partidului este 
rodul unei gindiri generoa
se, fecunde ; înfăptuind un 
azi, gindim la mîine. Și 
dacă firesc e să gindim 
pentru noi și pentru copiii 
noștri, găsesc că e sublim 
să gindim pentru genera
țiile ce ne urmează, avînd 
un legămint de îndeplinit, 
al unui strămoș și voievod : 
tara nu este numai a noas
tră. ci și a urmașilor urma
șilor noștri. Postați în ini
ma Transilvaniei, într-o 
cetate aproape bimilenară, 
visăm această tară, așezată 
pe culmea cea mai înaltă 
a civilizației și a prosperi
tății. ne culmea cea mai 
Înaltă a destinului ei. în
trezărit de vizionarii si cu
tezătorii ei fii.

Există în spiritualitatea 
poporului nostru simboluri 
care ne îndreptățesc să 
constatăm cu mîndrie una 
din marile lui însușiri : 
setea de perfecțiune, de 
înalt, aspirația răscolitoare 
spre desăvirșire, spre ideal. 
Această aspirație are o 
denumire unică, ce nu se 
mai găsește în nici una 
din limbile pămintului. Se 
numește dor. Poporul ro
mân nu și-a oprit nicioda
tă aspirația, dorul. Coloa
na acestui dor e fără sfîr- 
șit. Programul partidului 
nostru e o spirală de aur 
Si glorii în această coloană.

Dar făurar al acestei 
spirale e omul. Și așa se 
explică de ce omul — ca 
om și ca societate — rămi- 
ne suprema coordonată a 
politicii partidului nostru. 
Căci omul trebuie înar
mat cu o gindire nouă, 
cu o morală înaltă, cu spi
rit de echitate — princi
pii fundamentale înscrise 
în Programul partidului 
nostru. Căci ale noas

tre sînt, cum e Ceahlăul și 
Someșul, și dreptatea, și 
sentimentul lucid al timpu
lui, și harul nostru de 
a construi, șl omenia. 
A devenit un stindard și 
un țel : „a fi comunist de 
omenie". Un vast șantier, 
țara, nu poate fi imagina
tă fără codrii ei cu riuri 
line, fără mireasma ei din-

Expresii ale 
înaltei prețuiri 

pentru România 
socialistă, pentru 

președintele 
țării noastre
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ÎN CONSTRUCȚIE

LA FOCȘANI

O FABRICĂ 
DE MASE 
PLASTICE

FOCȘANI (Corespondentul 
„Scînteii1*. Dan Drăgulescu). — 
Zona industrială a municipiului 
Focsani, aflată în plin proces de 
dezvoltare. începînd de la 24 
ianuarie, si-a amplificat frea
mătul specific șantierelor. Aici 
a început construcția unui nou 
obiectiv industrial : întreprinde
rea de prelucrare a maselor 
plastice. Noua unitate indus
trială. prevăzută a se realiza în 
două etape, va avea în final o 
capacitate de prelucrare de 
40 000 tone pe an. Dotarea cu 
utilaje moderne si folosirea u- 
nor tehnologii de fabricație a- 
vansate vor asigura o înaltă 
productivitate a muncii si o ca
litate superioară a producției.

In fabricație de serie, 
calculatoare de buzunar

La întreprinderea de calcula
toare electronice, zilele acestea 
a început fabricația in serie a 
calculatorului de buzunar CE-801. 
Calculatorul, care are o dimen
siune de 10x6 cm și cintărește 
doar 200 grame, poate executa 
patru operații si calcule de pro
cente. afișează opt cifre și vir
gula mobilă. întreprinderea va 
livra in curînd un prim lot de 
5 000 de bucăți.

In ultimele luni, familia cal
culatoarelor Felix — produsă de 
întreprinderea bucureșteană — 
s-a mai imbogătit cu alte două 
tipuri, respectiv C-32 și FC—30, 
cu caracteristici tehnico-funcțio- 
nale mult îmbunătățite.

(Agerpres)

FELICITĂRI ADRESATE
TOVARĂȘCLCI

NICOLAE CEAUȘESCU
Din partea tovarășului Leonid Brejnev

Secretar general al C.C. al P.C.U.S.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a primit 
sîmbătă la Predeal pe V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

Ambasadorul sovietic a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu 
prilejul aniversării zilei sale de 
naștere, din partea tovarășului 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a celorlalți tova
răși din Biroul Politic al C.C. al

P.C.U.S., un mesaj de prietenie și 
urări de sănătate, viață lungă și 
noi succese.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru urările transmise, 
exprimînd, la rindul său, senti
mentele sale prietenești tovarășu
lui Leonid Brejnev, celorlalți to
varăși din conducerea P.C.U.S., 
împreună cu cele mai bune urări 
în activitatea pe care o desfășoară.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

TELEGRAME
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste România

Folosesc prilejul de a vă adresa, dragă tovarășe Ceaușescu, cu oca
zia zilei dumneavoastră de naștere, calde felicitări și cele mai bune urări 
de fericire personală, precum și de noi succese în activitatea dumnea
voastră, consacrată construirii societății socialiste în Republica Socialistă 
România, progresului, bunăstării poporului român vecin și prieten.

Doresc să remarc și cu această ocazie gradul înalt al colaborării 
stabilite, al respectului și încrederii reciproce dintre Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă România, dintre Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român și să ex
prim, totodată, încrederea că aceste relații vor cunoaște și în viitor o 
dezvoltare continuă și fructuoasă în interesul popoarelor din Iugoslavia 
și România, al colaborării internaționale în general.

IOSIP BROZ TITO

Excelentei Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România, 
Președintele Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România
în numele Comitetului Central al Frontului Național de Eliberare, 

al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud și în numele meu personal, adresez Excelenței Voastre cele mai 
calde urări cu prilejul celei de-a 57-a aniversări a zilei de naștere.

Vă urez multă sănătate, numeroase noi succese în înalta dumnea
voastră activitate.

Fie ca prietenia și solidaritatea frățească dintre populația din Viet
namul de Sud și poporul român să se consolideze și să se dezvolte tot 
mai mult pe zi ce trece 1

Avocat NGUYEN HUU THO
Președintele Prezidiului C.C. 

al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud, 

Președintele Consiliului Consultativ 
al Guvernului Revoluționar 

Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud

A apărut :

iTĂTUTUL
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

(Cu modificările aprobate de Congresul al Xl-lea al P. C. R.)

Editura politică

Județul Bistrița-Năsăud, la fel 
ca multe alte județe ale țării, 
a beneficiat în acest cincinal de 
importante fonduri de investiții, 
materializate — cum se vede și 
în fotografia noastră — în 
obiective industriale moderne

Foto : S. Cristian

cu stelele făclii, drept, pu
ternic și demn, gata să-și 
apere avutul, înfruntînd 
pe oricine ar îndrăzni să 
i-1 rîvnească.

In nordul țării porțile au 
ceva triumfal și în lemnul 
lor e săpat semnul soare
lui. Flutură peste această 
gură de rai un duh de nouă 
legendă, iar sensul mo
ral care ne vorbește des

Nobila 
îndatorire

însemnări de
Vasile REBREANU

totdeauna, fără sufletul ei.
Posesori ai unei stră

vechi culturi, noi, cei de 
azi, nu numai că ne îm
părtășim din izvoarele pri
mare, ci, prin faptele noas
tre, prin gîndirea noastră 
nouă dăm alte dimensiuni 
și alt sens miturilor căro
ra o istorie ostilă le-a im
primat atita tragism. Noii 
meșteri Manole nu-și mai 
zidesc de vie iubita : ce 
lucrează ziua, nu se mai 
surpă noaptea. Ciobanul 
din baladă și-a regăsit oile 
încheindu-și, în sfirșit, 
fantasta, deliranta lui cău
tare a unei fantomatice 
turme, a unui vis ce nu 
se mai întruchipa. Iar 
mioriticul bărbat e înfrățit 
cu pămîntul pe care e stă- 
pin, cu brazii și păltinașii.

pre acest neam vechi, ne 
amintește că el îsi trage 
bărbăția și lacrima dintr-o 
rădăcină de stea. O spu
nem răspicat : toată această 
eliberare de sub teroarea 
unui destin orb, implacabil 
o datorăm partidului. Și 
toate transformările funda
mentale care dau țării 
noastre grandoare și eter
nitate constituie minunate 
și inedite teme pentru li
teratură. Aflați în miezul 
unui ev aprins, trăim, sub 
conducerea încercatului 
nostru partid, clipa ferici
tă de împlinire a celor mai 
fierbinți aspirații ale înain
tașilor.

O spunem răspicat în a- 
ceste zile, cind întreaga ța
ră se pregătește pentru ale
gerile de la 9 martie : Iz-

bînzile ultimilor ani sînt, 
în primul rind, izbinzile 
noastre, ale tuturor, ale 
muncitorilor și țăranilor, 
ale inginerilor si profe
sorilor, ale noastre — oa
meni de artă devotați aces
tei cauze sublime.

Votul nostru din această 
primăvară rodnică va fi 
votul dat unei țări ce pă
șește într-o virstă de soa
re, într-o tinerețe fără bă- 
trinețe, așa cum poeții au 
visat-o, așa cum numai ei 
au cîntat-o, o cîntă și o vor 
cînta în balade.

Nimbul de azi al țării îl 
vedea Bălcescu atunci cind 
rostea : „Fu visarea iubită 
a voevozilor noștri cei vi
teji, a tuturor bărbaților 
noștri cei mari, care întru
pară în sine individualita
tea și cugetarea poporului, 
spre a o manifesta lumii. 
Pentru dinsa ei trăiră, 
munciră, suferiră și mu
riră".

Această visare a voievozi
lor noștri ne-a făcut să fim 
statornici pentru ca astăzi 
să putem dura o lume nouă. 
Prin Carta îndatoririlor 
noastre, în care ca primă 
poruncă e credința față de 
țară, ne-am ales drumul 
progresului și prosperi
tății, pentru ca țara să 
crească și mai mult in stră
lucire intre națiunile lumii. 
Nu putem spune oare de 
aceea că generația noastră 
de creatori este o generație 
privilegiată ? O realitate 
bogată în fapte de laudă, 
în oameni de o bogăție su
fletească fără seamăn aș
teaptă artiști inspirați 
pentru a o transfigura ar
tistic și a o transmite pos
terității. Acest privilegiu 
dar și nobilă îndatorire ne 
revine nouă, scriitorilor, 
artiștilor României socia
liste. Să facem totul pentru 
a fi demni de ea, de etapa 
în care trăim.

TREBUIE GRĂBIT 
ritmul lucrărilor
de amen ajare în

sistemele
Agricultura noastră dispune de 

peste 1 400 000 hectare amenajate 
pentru irigat. Potrivit prevederilor 
planului, această suprafață urmează 
să crească în acest an cu 519 000 
hectare, din care 322 000 hectare se 
vor realiza în sisteme mari, iar 
197 000 hectare — în amenajări lo
cale efectuate cu posibilitățile de 
care dispun unitățile agricole de 
stat și cooperatiste. Folosirea la 
întreaga capacitate a suprafețelor 
amenajate, extinderea lor vor 
exercita, fără îndoială, o puternică 
influentă pozitivă asupra sporirii 
producției agricole a țării.

Tinînd seama de faptul că timpul 
se menține favorabil — pămîntul 
nu este înghețat — lucrările de a- 
menajare a noi suprafețe pentru 
irigații trebuie să continue din plin 
și iarna. Aceasta se impune cu atit 
mai mult, cu cit în realizarea pro
gramului de extindere a irigațiilor 
există serioase rămineri în urmă. 
Recuperarea restanțelor — cerință 
ce interesează întreaga economie — 
necesită intervenția energică a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
consiliilor populare din județele și 
localitățile in care se execută lu
crări de extindere a irigațiilor. In 
mod deosebit, ele trebuie să acțio
neze în direcția impulsionării rit
mului lucrărilor pe acele șantiere 
unde, pe baza graficului, terenurile 
amenajate urmează să fie irigate 
încă in acest an. Trebuie urmat 
exemplul colectivelor de pe marile 
șantiere de irigații Mostiștea — 
Ilfov și Cetate-Galicea — Dolj, 
unde in aceste zile se lucrează 
intens la săparea de noi canale de 
aducțiune, la alte construcții hi
drotehnice. pentru ca pină la pri
măvară să fie date în funcțiune 
suprafețe cit mai mari.

Dar. în acest an, aproape 200 000 
hectare vor fi amenajate în sisteme 
locale. Pentru îndeplinirea exem
plară a acestei sarcini este necesar 
ca. în toate cooperativele agricole 
și întreprinderile agricole de stat.

concomitent cu identificarea și de
limitarea suprafețelor respective, 
încă din aceste zile de ianuarie să 
se lucreze cu toate forțele. O 
atare cerință se ridică mai ales în 
județele Ilfov, Botoșani, Olt, Te
leorman, Bihor, Dîmbovița, Buzău, 
care au de amenajat, cu forțe și 
mijloace locale, cele mai mari su
prafețe, dar unde lucrările sînt 
întirziate. Organele agricole ju
dețene au datoria ca, prin spe
cialiștii lor, să asigure o bună 
asistență tehnică, iar organiza
țiile de partid de la sate, consi
liile populare comunale, conduce
rile unităților agricole sint chemate 
să organizeze ample acțiuni de ma
să, Ia care să participe cit mai 
muiți cooperatori și locuitori de Ia 
sate. Organizațiile de partid trebuie 
să combată tendințele care se ma
nifestă la unii conducători de uni
tăți agricole de a lăsa executarea 
lucrărilor de amenajări pentru iri
gații exclusiv pe seama întreprin
derilor de specialitate. Sint o mul
țime de lucrări — săparea de ca
nale, ridicarea de terasamente 
ș.a. — care pot și trebuie să fie 
efectuate de forța de muncă a co
operativelor agricole.

Concomitent cu extinderea su
prafețelor amenajate pentru iriga
ții, trebuie să se acorde cea mai 
mare atenție — așa cum a subliniat 
în repetate rinduri conducerea 
partidului — bunei exploatări și 
întrețineri a sistemelor de irigații 
existente, indiferent de mărimea 
lor. Iată de ce este important ca, 
în aceste zile cu timp prielnic, să 
se acționeze energic pentru pune
rea in stare de funcționare a vechi
lor sisteme de irigații — prin cu
rățirea rețelei de canale, repara
rea construcțiilor hidrotehnice, a 
utilajelor de irigat — astfel ca to
tul să fie pus la punct din vreme 
pentru a se putea aplica numărul 
necesar de udări. Legea prevede
(Continuare in pag. a IlI-a)
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! FAPTUL
I DIVERS
I ------ -------
| Bijuterii 

vegetale

piloni ai succeselor 
în întrecerea socialistă

EieapM comunistului
(Urmare din pag. I)

îm-Străbătind pădurile din 
prejurimi. membrii cercului de 
metaloplastie de la Casa pionie
rilor din Satu-Mare au strîns o 
bogată colecție de semințe. Se
mințe de arbori de tot felul. Se
mințe de forme, mărimi și cu
lori dintre cele mai diferite. 
„Și-acum, copii, cum să facem 
să rodească ?“ — i-a întrebat, 
într-o zi. maistrul instructor Va
sile Matus. Odată „provocarea" 
aruncată, a început să încolțeas
că „mirabila sămînță" a iniția
tivei pionierești. Rezultatul: din 
tot felul de alune, ghinde, co
nuri de brad, coji de nucă, sîm- 
buri etc. au început să apară a- 
devărate bijuterii : broșe. me
dalioane. inele, cercei și flori
cele rivalizind in frumusețe cu 
bijuteriile „clasice". Semințe 
care au rodit în obiecte de po
doabă și care... împodobesc un 
bun de preț : pasiunea pentru 
frumos.

Soacra cu
(și fără) trei
nurori

Brisan. 
a adus 
cum a

Ilie.

din 
pe 

pu- 
Tudor 

trei

care 
mama 

tatăl 
mama 
nicio-

E vorba de Ana 
Buteni-Cluj, care 
lume si a crescut, 
țut. trei feciori — 
și Onuț. „Trei feciori ca
bujori" — cum îi plăcea să se 
mindrească — rostuiți ' fiecare 
la casa lui. Trei feciori care i-au 
adus trei nurori. Nurori 
nici nu vor să audă de 
soacră. Cit timp a trăit 
lui Ilie, Tudor și Onuț, 
nu i-a supărat cu nimic,
dată. Nici după aceea nu i-ar 
fi „supărat", dacă nu-i era tare 
dor de ei. Dar cum pe feciori 
nu-i lăsau nurorile să vină la 
ea. s-a dus bătrînica la ei. Asa 
a ajuns si la Onuț. pe strada 
Florilor, in Bacău. Dar după 
o vreme, nora i-a trintit usa în 
nas si bătrînica s-a trezit in 
mijlocul drumului. Acolo a gă
sit-o familia Băruță, de pe a- 
ceeasi stradă, care a luat-o la 
ea. ocrotind-o. Aici, unde se 
află si acum, cade adeseori pe 
ginduri si-i dă c.ite-o lacrimă. 
Lacrimă de dor după cei „trei 
feciori ca trei bujori"...

Miere amară
Petre Glscă. Nicolae Brano- 

vici, Liviu Bălăceanu și Dumi
tru Chirilă din comuna Valul 
lui Traian, județul Constanța, 
au procedat exact ca în fabula 
„Ursul și mierea". Adică s-au 
furișat în stupina Iui C. Au
gustin din localitate si au golit 
toți fagurii cu mierea rezervată 
pentru hrana albinelor.. Amorți
te. albinele au fost inofensive, 
dar morala fabulei a rămas a- 
ceeași. Prinși imediat de. mi
liție, cei patru “x
mierea poate fi

Combinatul de lianți și azbociment 
din Tg. Jiu. cea mai mare unitate 
de acest profil din țară, va împlini 
în august 10 ani de la darea în func
țiune. Se știe că în toți acești ani, mai 
puțin în 1974, rămînerile în urmă ale 
acestei unități au tras greu in cum
păna realizărilor globale ale munici
piului Tg. Jiu și județului Gorj. As
tăzi, la începutul lui ’75. colectivul 
își propune să lupte pentru a ciștiga 
întrecerea socialistă dintre între
prinderile de ramură.

Am fost in combinat in ziua în 
care a avut loc adunarea in care s-a 
dezbătut și aprobat chemarea la în
trecere socialistă către toate între
prinderile producătoare de materiale 
de construcții. Această chemare a fost 
pregătită minuțios, timp de luni și 
luni de către organizația de partid, 
în primul rind prin preocuparea pen
tru crearea unui înalt spirit de răs
pundere față de muncă. Comuniștii 
au fost repartizați la locurile hotări- 
toare ale producției. reamintindu-Ii- 
se că privilegiul de a fi exemplu in 
muncă se dobindește muncind cu 
răspundere comunistă. Au avut loc a- 
dunări generale în care cauze
le subiective ale unor rămîneri 
în urmă, altădată ocolite, au 
fost abordate frontal, criticate prin
cipial. Prin toate formele mun
cii politico-educative s-a militat 
pentru întărirea disciplinei, a or
dinii in activitatea de revizii la elec- 
trofiltre și mori, 
mori-ciment și 
permanentizarea 
lucru.

O contribuție 
fortul colectivului pentru îndepli
nirea angajamentelor este rezervată 
in continuare muncii politico-educa
tive. După cum ne spune tovarășul 
Ion Ungurici, secretarul comitetului 
de partid din combinat, pentru a-i a- 
sigura eficiența dorită s-a creat 
un sistem informațional precis, 
operativ al întrecerii. Toate obiec
tivele cuprinse în angajament au 
fost dezbătute amănunțit în grupele 
sindicale. Cunoașterea angajamen
telor nu reprezintă însă decit primul 
pas în organizarea muncii 
pentru traducerea lor în 
chestiune de primă urgență 
defalcarea angajamentelor 
care om și apoi asigurarea ur
măririi rezultatelor, astfel ca fie
care să cunoască in otice moment 
pe ce loc se situează în întrecere, 
care este contribuția proprie la efor
tul colectivului.

Fără îndoială, toate acestea im
plică desfășurarea de către organiza
țiile de partid a unei intense munci 
politico-educative. în care convorbi
rile operative, dialogul viu, argu
mentat, convingător ocupă un loc 
aparte. In acest context este întru 
totul îndreptățită preocuparea comi
tetului de partid, a multora din or-

ganizațiile de bază de a pune la acest 
început de an un și mai mare ac
cent pe activitatea agitatorilor de la 
care se cere ca în toate împrejurările 
— în cadrul organizat al grupelor 
sindicale sau prin discuții spontane 
de la om la om — să explice clar, 
pe înțelesul tuturor, importanța an
gajamentelor asumate pentru spori
rea contribuției combinatului la pro
gresul economiei țării, să aducă me
reu in atenția colectivelor in care 
muncesc evenimentele mai deosebite 
de muncă si de viață, 
laudă cît și „cazurile" 
scăpa atenției.

Cu aceeași finalitate 
preocuparea pentru reîmprospătarea 
agitației vizuale, reactualizarea ei, a- 
ducerea gazetelor de perete, grafice-

viața de

faptele de 
care nu pot

se înscrie și

la atelierele de 
concasoare, pentru 

unor formații de

substanțială Ia e-

practice 
viață, o 
rămine 

pe fie-

Ca si 
dată,

renun- 
la pa- 

texte 
pot fi 

combi -

lor de întrecere, lozincilor și textelor 
de pe diferite panouri etc. la numi
torul noilor sarcini și angajamente 
din ultimul an al cincinalului. Ceea 
ce reține atenția în mod deosebit este 
preocuparea comitetului de partid de 
a actualiza agitația vizuală nu oricum 
(datorită doar faptului că cifrele de 
plan și ale angajamentelor sînt altele 
față de cele din ’74), ci de a asigura 
funcționalitatea ei, ecoul pe care-1 
declanșează in conștiințe. „S-a făcut 
un important pas pentru a se 
ța la formele greoaie, anoste, 
nouri mari, „impozante", cu 
lungi, generale — cum mai 
văzute deocamdată destule în
nat. care nu captează atenția oa
menilor — prin citeva reușite încer
cări de a crea o agitație vizuală la 
obiect, simplă. în care se regă
sește, ca într-o oglindă, activitatea 
fiecărui om al muncii din combinat, 
oferindu-se astfel posibilitatea con
fruntării permanente a rezultatelor 
întrecerii". Este un început care 
trebuie continuat și amplificat la toa
te locurile de muncă.

— Bunul mers al producției, reali
zarea ritmică a planului nu sînt doar 
probleme ale directorului sau ale ci- 
torva cadre din conducerea or
ganizațiilor de partid, sindicat sau 
U.T.C.. ci privesc pe fiecare om al 
muncii din combinat — ne spunea 
tovarășul ing Nicolae Haranaciu, 
președintele comitetului oamenilor 
muncii. Răspunderea colectivă pen
tru a se asigura îndeplinirea și de
pășirea obiectivelor pe care ni le-am 
propus în întrecere se poate mani
festa în fapt numai cînd se înteme
iază și pe pilonii răspunderii indi
viduale.

Intr-adevăr. în ultimul an s-a a- 
doptat aici o atitudine intransigentă

față de abaterile de la disciplină, ne
glijențe, risipă. A devenit o regulă 
ca aproape in totalitate sancțiunile — 
mai mari sau mai mici — să fie su
puse pe loc dezbaterii colectivelor de 
muncă, astfel ca opinia combativă a 
colectivului, forța lui educativă să se 
manifeste din plin. în felul acesta 
s-a ajuns ca la propunerea colective
lor de muncă, conducerea combina
tului să dispună înlocuirea unor con
ducători de formații de lucru sau șefi 
de ateliere care și-au făcut un obicei 
din nerespectarea propriilor angaja
mente.

în această ordine de idei am mai 
releva un fapt. Pentru curmarea 
fluctuației forței de muncă și omoge
nizarea colectivelor. încadrarea noi
lor angajați nu se face doar pe baza 
formalităților obișnuite, nu reprezin
tă un simplu act administrativ. Cu 
atît mai mult pentru cei care au mai 
trecut prin combinat. Pe cererile de 
angajare din anul acesta, semnate de 
Elena Udroiu, Constantin Negrea ș.a. 
înainte de a-și da avizul, directorul 
a specificat clar : „Să-și spună pă
rerea nu numai biroul grupei sindi
cale ; grupa (cuvîntul „grupa" fiind 
subliniat cu trei linii — n.a.) să ana
lizeze și să hotărască". Evident, un 
astfel de procedeu antrenează opinia 
colectivului, determină creșterea exi
genței sale față de oameni deprinși 
să-și schimbe mereu locul de mun
că, angajează în ultimă instanță răs
punderea colectivă pentru comporta
mentul acestora.

In loc de încheiere transcriem o 
apreciere a tovarășului Lauren- 
țiu Toader. secretar al Comite
tului municipal de partid Tg. Jiu, 
care spunea : „Nu pot fi uitate zilele 
acelea de muncă încordată cînd co
mitetele județean și municipal de 
partid, centrala și ministerul, alte u- 
nități surori ale combinatului din 
țară și-au concertat sprijinul trimi- 
țind ajutoare în formații de lucru și 
specialiști, care au sprijinit colectivul 
de aci la atingerea parametrilor pro
iectați ai utilajelor, la efectuarea 
reparații de calitate și asigurarea 
nui regim optim de funcționare a 
gregatelor. Astăzi, colectivul stă

propune obiec- 
adăugăm Ia a- 
că în prezent, 
ochii sînt ațin-

mul partidului. își află izvorul si 
ilustrarea pretutindeni în România 
acestui timp, oriunde muncește un 
comunist, oriunde isi desfășoară 
activitatea o organizație de partid, 
oriunde îndemnurile partidului fac 
să se obțină strălucite izbînzj în cea 
mai nobilă, complexă și plină de 
răspundere luptă pe care o dau co
muniștii acestui timp : lupta pentru 
modelarea unei noi conștiințe, a 

om cu adevă-unei noi etici, a unui 
rat nou.

O vastă operă de 
implică, deopotrivă,

formare care 
______  ___ , întregul par
tid' șl pe fiecare membru al său. 
O construcție a cărei trăinicie o ga
rantează, in primul rind, forța e- 
xemplului comunist. A conștiinței 
fiecărui comunist că — datorită 
respectului, dragostei și încrederii 
de care se bucură în rîndul ma-

selor partidul — tot ceea ce în
treprinde, tot ceea ce afirmă un 
comunist este nu numai urmărit cu 
atenție de cei din jur, dar și UR
MAT. De aceea, pe buna dreptate 
spunem că adevărata măsură a 
muncii unei organizații de bază 
este dată de înțelepciunea, pasiu
nea și eficiența cu care își educă 
membrii, tineri sau vîrstnici, 
călăuzindu-l pe fiecare către în
deplinirea înaltului legămint de 
muncă și abnegație, de patriotism 
și luptă, pe care și l-a asumat în 
fața partidului, a tovarășilor săi, 
a societății, atunci cînd a solicitat 
onoarea și răspunderea de a fi pri
mit în rindul comuniștilor. De a- 
ceea, comunistul e dator să dea 
dovadă de o permanentă autoexi
gență, să măsoare necontenit felul 
în care faptele și atitudinile sale 
contribuie la înfăptuirea marilor o- 
biective pe care Programul partidu-

lui, prin voința întregului popor, 
le-a înscris pe frontispiciul acestei 
mărețe etape a istoriei României. 
Este efortul fiecărui comunist, fie
cărei organizații de partid, fiecărei 
colectivități de muncă de a-șî fun
damenta și desăvirși activitatea 
pornind de la exemplul cel mai lu
minos și expresiv care ni se oferă 
tuturor, ca oameni ai muncii și co
muniști, ca patrioți și constructori 
ai noii societăți : exemplul activi
tății neobosite, al vieții puse fără 
precupețire in slujba poporuiui și a 
țării, a victoriei socialismului și co
munismului la noi și in lumea în
treagă, de către secretarul general 
al Partidului Comunist Român.

Prin exemplul său înalt, faptele 
marilor bărbați ai trecutului își 
află o strălucită continuitate în pre
zent. Iar această realitate insuflă 
tuturor comuniștilor elanuri sporite 
în năzuința lor de a fi exemplari.

La dispoziția bucureștenilor
încă 200 mii cai putere

PREOCUPĂRI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI ÎN COMUN

de 
tr
a
pe

propriile picioare, își 
tive îndrăznețe". Să

. ceste reflecții faptul 
cum este normal, toți
tiți spre cei care lansează chemarea 
și care de această dată aspiră spre 
locul de frunte al întrecerii. Intr-o 
asemenea întrecere, exemplul înain
tat al comuniștilor, munca politico- 
educativă desfășurată de organizații
le de partid aduc o contribuție sub
stanțială ajutînd colectivul în împli
nirea aspirației de a face ca anul *75 
să devină cel mai rodnic din cei 10 
ani de existența a Combinatului.

Constanîin MORARU

I.T.B.-ul va fi dotat în 1975 cu 164 
de tramvaie silențioase rapide și de 
mare capacitate, din care 50 de pro
ducție proprie, dublu articulate. Pri
mele șaptezeci de tramvaie, din cele 
prevăzute să intre în dotarea I.T.B. 
în acest an, au și început să circule. 
Parcul de troleibuze va fi 
cu alte 80 de vehicule. Cel 
spor de capacitate se va 
la autobuze, unde se vor 
de vehicule, din care 300 de fabrica
ție românească. In același timp, par
cul getax va primi 600 de autotu
risme. Dacă avem in vedere că din 
numărul total de vehicule aflate in 
circulație doar 200 vor fi casate în 
acest an. înțelegem cît de substan
țial a fost d'otat parcul 
de transport în comun.

Pentru ca cei interesați 
gă mai bine cum vor fi 
aceste noi tramvaie, autobuze, 
leibuze și, în general, ce măsuri se 
vor lua in viitorul apropiat pentru 
îmbunătățirea activității transportu
lui in comun, am cerut părerea cea 
mai autorizată, a directorului gene
ral al I.T.B., ing. Dumitru Stoian.

— In ultimele două săptămini ale 
anului trecut și în acest început de 
an — ne spune directorul general — 
am luat un șir de măsuri pentru îm
bunătățirea transportului în comun 
în citeva zone periferice și indus
triale foarte solicitate. Astfel, pentru 
platforma I.M.G.B. am prelungit li
nia de autobuze 41 și am Înființat 
cursa rapidă 54 R. în cartierul Ion 
Șulea am îpființat linia rapidă 05 R 
si studiem acum posibilitatea de a 
prelungi

completat 
mai mare 
înregistra 
primi 459

mijloacelor

să înțelea- 
repartizate 

tro-

această linie pină in Că-

jinul forurilor de resort, să-și gă
sească o soluționare satisfăcătoare.

Cunoaștem bine și deficiențele le
gate de ritmicitate. Unele sint pro
vocate de strangulări ale tramei 
stradale — la Podul Grant, Podul 
Izvor. încrucișarea de la Palatul 
Pionierilor, șantierele edilitare de 
pe Pantelimon, Colentina, Dorobanți. 
Altele de inexistența „undei verzi" 
care să asigure o fluență mai mare 
a circulației pe Bd. Magheru. sau de 
aglomerările unui număr prea mare 
de vehicule în aceleași stații prea 
apropiate. (Am început să le rărim). 
Dar dincolo de aceste aspecte a că
ror soluționare depinde și de alți 
factori sint și propriile noastre de
ficiențe interne, tehnice, organizato
rice. pe care urmărim să le înlătu
răm treptat. Astfel, a fost întărit 
controlul circulației cu ajutorul a 20 
de echipaje mobile, jumătate dintre 
ele fiind mixte, adică alcătuite din 
lucrători ai miliției circulației și ai 
I.T.B. Am înmulțit și modernizat 
mijloacele noastre de depanare, 
le-am dotat cu radiotelefoane și a- 
ceasta a dus, in decurs de un an. la 
reducerea timpului de depanare da 
la 40 minute la circa 15 minute.

Din acest an am luat și măsura 
policalificării șoferilor, urmind ca și 
șoferii de taxiuri să lucreze cîteva 
luni pe an la volanul autobuzelor. 
Aceasta ne va permite să acoperim 
mai bine solicitările, să completăm 
— în funcție de cerințe — necesarul. 
de conducători auto pentru mijloa
cele de transport de mare capaci
tate, mai ales în orele de seară. De 
asemenea, vom urmări întărirea ac- , 
tivității educative și vom combate cu 
toată sev&ritatea actele de indisci
plină sau comportările necorespun
zătoare.

Am consemnat, pe scurt, măsurile 
ce se iau și se vor lua de către con
ducerea I.T.B., de către municipali
tate, dificultățile obiective și 
tive care trebuie depășite — 
dezvoltarea transportului în 
și ridicarea acestor prestații
velul solicitărilor. Să sperăm că în 
viitorul apropiat vom călători mai 
bine !

țelu-sat. Introducînd pe traseele li
niilor de tramvai existente un nu
măr suficient de vagoane de mare 
capacitate, sperăm să rezolvăm in 
condiții mai bune cerințele actuale.

Pentru solicitările 
dustriale 23 August 
niile rapide 79 R și 
zona Pipera a fost 
rapidă 104 R. De asemenea, a fost 
prelungită linia 31 R in zona 
ceni. Printr-o linie 
cartierul Drumul Taberei a 
legat 
tari. încă 
liniile de 
tinuare 
tramvaie 
pacitate. 
vechi. Cu toate aceste măsuri, 
dăm seama că sîntem încă 
bucureștenilor și că pretențiile 
de a fl transportați în condiții mai 
confortabile sînt pe deplin justifi
cate. In primul rînd se pune proble
ma reducerii aglomerației în orele 
de vîrf. Iată concret cum stau lucru
rile. In 24 de ore transportăm în me
die 4 milioane călători. Dar peste 
două milioane dintre aceștia sîntem 
obligați să-i ducem, la și de la locu
rile de muncă, în mai puțin de patru 
ore și jumătate. Decalînd orarele, 
doar cu cite */<—% de oră în apro
ximativ două sute de întreprinderi 
și instituții din Capitală, indicele de 
aglomerație in perioadele de 
s-ar reduce la jumătate, 
xemplu : între orele 7,45 și 
in decurs de cincisprezece 
trebuie să ajungă in zona 
a orașului, adică in cele cinci-șase 
stații din vecinătatea întretăierii ce
lor două mari bulevarde, peste 30 009 
de călători. O decalare de treizeci 
de minute ar reduce acest vîrf 
solicitare la numai 
Asemenea „vîrfuri" 
zone industriale 
I.M.G.B., 23 August 
lări de un sfert și o jumătate de oră 
între întreprinderi sau chiar între 
secțiile nelegate tehnologic între ele 
— la începutul și terminarea lucru
lui — ar reduce aglomerația la ju
mătate. De fapt, problema decalării 
orarelor nu este deloc nouă. Aștep
tăm ca cel puțin în acest an, cu spri-
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Ber- 
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în cursul acestui trimestru, 
tramvai 4 și 26, iar în con- 
19 și 27 vor fi dotate cu 
noi. rapide și de mare ca- 
care vor înlocui pe cele 

ne 
datori 

lor

deplin justifi-

vîrf 
Un e- 
8, adică 
minute 

centrală

Vagoane ar putea conți-

betonul, betonulcare nucă

așteaptă basculanteleroateca pe
AI. PLAIEȘU

un mare magazin
la Suceava

Destoinici CÎRSTEA

terminat progra- 
Nicolae Gogone- de fabrica 

a cărei con- 
început din 
an in urmă.
de lucrări-

s-au convins 
și amară.

subiec- 
pentru 
comun 
la ni-

eonfecțlonat 
la Fabrica 

locală din

lipsa vagoa- 
destinate tran- 

cleiurilor. 
din ora

N. MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii"

„Bucovina66

de
12 300 călători, 
sînt șl in alte

— Policolor, 
etc, unde deca-

sintetice ne

merg...

tone 
nota 
con- 

plus, 
și o

ambre- 
din 

situația din 
respectivă nu 
excepție...

Gh
corespondentul
„Scînteii"

Constructorii așteaptă

Ora previzibila

sus !

Vînatoreascâ
onorată instanță ; pîrîtulși nu prea

Huliganism
■ ■■pe crampoane

Titus ANDREI

soților 
cont ra 
care a 
inchi-

veseli — 
orele de 

ajutor în 
unui că-

(Din 
Dosar 
naiul 
secția

pregătesc să plece 
așteptărilor insă,

calmă. In curtea 
comuna Jilava 

Lucian Fanache,

s-a isprăvit cu

declarația inculpatului, 
penal nr. 3 187/74, Tribu- 
municipiului București, 

a Ii-a penală).

(Din declarația unuia dintre 
martori. Dosar civil 2 298, Tri
bunalul județean Ilfov).

dar 
lată44„mai

După ce și-a 
mul de lucru, 
tu, șofer la Centrul de prelu
are și prelucrare a laptelui Dră
gășani, a intrat într-un bufet 
să-l „cinstească" pe șeful său, 
Vasile Lăutărescu. Pină seara 
tîrziu, tot cu „Hai noroc 1“ și 
„La mai mare !“, cei doi au fă
cut-o „ca și altădată", dar „mai 
lată". La ora închiderii, în loc 
să se ducă fiecare pe propriile 
picioare la casa lui, s-au dus la 
garajul unității și s-au urcat în- 
tr-o mașină. Călătoria s-a 
cheiat cu un grav accident 
circulație, victimă căzind 
pieton nevinovat.

nu numai 
la volan

Atît anul trecut, 
in ultimul 

Combinatul chimic 
orașul Victoria 
găsit nu o dată în 
tuatia dificilă de a 
tirzia livrarea produ
selor către beneficiari, 
sau chiar de a redu
ce. pentru perioade 
scurte, producția de 
cleiuri sintetice. Moti
vul ? Lipsa vagoane- 
lor-cisternă.

Ca si alte unităti cu 
profil similar, și com
binatul amintit este 
dotat cu un anumit 
număr de vagoane- 
cisternă pentru trans
portul produselor că
tre 
vagon 
numai 
produs, 
general 
ritate a 
returnează 
tivitate vagoanele după

cit 
timp.

din 
s-a 
si- 
in-

beneficiari. Un 
i este destinat 

unui anumit 
Dar. dacă în 
marea maio- 
beneficiarilor 

cu opera-

descărcare, există un 
grup de întreprinderi 
ce aparțin Ministeru
lui Economiei Fores
tiere si Materialelor 
de Construcții care 
„uită" să descarce si 
să restituie cu opera
tivitate vagoanele cu 
clei uri
care le primesc. La a- 
ceastă oră. în incinta 
întreprinderilor res
pective sau pe ram- 
p'ele de descărcare ale 
C.F.R.-ului stau imo
bilizate nu mai puțin 
de 96 vagoane, deși u- 
nitătile respective plă
tesc drept locații sume 
foarte importante. Nu
mai Combinatul de 
prelucrare a lemnului 
din Tg. Jiu a plătit 
pentru 18 vagoane-cis- 
ternă, nedescărcate la 
timp, 244 000 lei, iar 
Combinatul din Gherla 
— 138 000 lei. Și exem-

O inițiativă a miliției din 
ia Mare : pe principalele arte
re de circulație, mai ales in 
orele de „vîrf". apar niște ce
tățeni, cu o banderolă la mină, 
pe care se află înscrisul „Spri
jin circulației". Ce fac ei ? Ei 
ajută agenții de circulație in 
acțiunea de supraveghere a pie
tonilor. Cine sint ei ? Sint cei 
mai buni conducători auto. O 
inițiativă in fața căreia se men
ține semnalul... verde.

„Ia cojocul, 
ia norocul!“

Ca Ia piață : lume, freamăt, 
tocmeală. Din mijlocul celor 
care iși prezintă marfa răzba
te. deodată : „Ia cojocul, / Ia 
norocul ! / Care vrei pentru so
ție / A mai prima bucurie ? / Iâ 
hăinuța, că-i de blană / Si la 
preț ca de pomană"... în jurul 
„versificatorului" — Gh. Popes
cu din Drăgășani — s-au și a- 
dunat cîțiva amatori de chilipir. 
Mai „norocos" s-a dovedit G. S. 
din Golești, care i-a numărat 
imediat lui G. P„ fără tocmea
lă. banii ceruți. după care a 
plecat bucuros spre casă. Care 
bucurie n-a ținut prea mult, 
trucit haina de blană fusese 
rată.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'

— Stațî așa, bobocilor 1
Timișoara... Pe una din străzi, șase tineri 

ucenici se întorc — osteniți, dar 
de la muncă patriotică. După 
învățătură, au dat o mină de 
cartier, au contribuit la ridicarea 
min. Deodată :

— Stați așa, bobocilor... Mîinile
Un găligan cit toate zilele — L.I.S., fără 

ocupație — ii obligă să se oprească și, sub 
amenințare, le ia banii. Inclusiv un ceas.

— Știți, onorată instanță — îngaimă el 
în fata tribunalului — banii da, i-am luat 
cu intenția să mi-i însușesc. Da’ cu ceasul... 
am vrut numai să văd ce oră e.

Hotărirea tribunalului : 1 an și 6 luni în
chisoare. Cu această ocazie. L.I.S. a aflat, 
în sfirșit, ce „oră" este : ora hotărîrii de a 
alege un drum cinstit în viață.

Stadionul comunal Ulmeni, județul Ilfov. 
Fazele se succed cu deosebită rapiditate, 
galeria încurajează, pe rînd, jucătorii am
belor echipe de fotbal. Contrar oricăror 
norme de conduită — și sportive, si cetățe
nești — odată cu trecerea timpului, unul

piele 
nua.

Din 
nelor
sportării 
Combinatul 
șui Victoria s-a vă
zut și se vede pus 
în situația de a le în
locui cu vagoane spe
cifice altor produse 
chimice, ceea ce în
seamnă cheltuieli in 
plus. Pe de altă par
te. nerestituirea în 
termen a vagoanelor 
nune combinatul 
situația de 
tea livra? 
prevăzut, 
de cleiuri 
cu unii
care se dovedesc, de 
obicei, corecti în res
pectarea condițiilor de 
manevrare a vagoane
lor. Ministerul Econo
miei 1 
datoria 
ceastă 
timpul 
posibil, 
bilizării 
este păgubitoare pen
tru economia națio
nală.

în 
a nu nu
la timpul 
cantitățile 

contractate 
beneficiari

Forestiere are 
i să rezolve a- 

problemă în 
cel mai scurt 

. Practica imo- 
vagoanelor

Ne aflăm pe șantie
rul nr. 3. care reali
zează investițiile din 
noua zonă industrială 
a orașului Curtea de 
Argeș. Este vorba. în 
principal, 
de mobilă, 
structie a 
plin cu un 
precum si 
le de extindere a fa
bricii de confecții. La 
datorie se află cea 
mai mare parte din e- 
fectivul de construc
tori : ■
zidari, 
câtuși

— In 
decade 
tov. Emanoil 
secretarul organizației 
de partid a șantieru
lui nr. 3 si. în același 
timp, șeful unei for
mații fruntașe de fie- 
rar-betonisti

fierar-betoniști. 
dulgheri, la
și montori.

i primele două 
— ne spunea 

Preda.

realizat un volum de 
lucrări de 1.9 milioa
ne lei. Constructorii 
noștri sînt hotărît an
gajați ca atît fabrica 
de mobilă, cit și lucră
rile de extindere a fa
bricii de confecții să 
fie gata la termen. Am 
putea face mai mult, 
întrucît dispunem de 
forte. Activitatea noas
tră este însă stinjeni- 
tă pentru că nu s-a 
închegat încă o bună 
colaborare între sta
ția de betoane si sec
ția de utilaj de trans
port. As spune că în
tre cele două unităti 
s-au întronat, mai de
grabă. relații netovă- 
rășesti. cărora. îm
preună cu conducerea 
T.C.I. Pitești, va 
bui să le punem 
gent capăt.

Concret, ce se

stată la fata locului : 
într-adevăr. ritmul pe 
șantier ar putea fi 
mult îmbunătățit, da
că activitatea celor 
două unităti ar fi bine 
sincronizată. Acum, 
constructorii așteaptă 
betonul, iar betonul 
așteaptă basculantele. 
De ce ? Pentru că. in 
vreme ce statia își în
cepe activitatea la ora 
6.30, în așa fel ca beto
nul să ajungă la 7 pe 
șantier, secția își pune 
în funcțiune utilajele 
cu citeva ore mai tir- 
ziu și nici atunci cu 
efectivul cerut de sta
tic. Să exemplificăm : 
în noaptea de 22 ia
nuarie statia nu a 
preparat din 
motiv decît 15 
beton, fată de 
cît era înscris 
de comandă

acest 
tone de 
50 
in 
a

structorilor. In 
acum, s-a produs 
defecțiune la 
iajul stației. Și, 
păcate, 
noaptea 

fost o

SUCEAVA (Corespondentul 
„Scînteii", Gh. Parascan). — încă 
de la intrarea în marele maga
zin universal „Bucovina" din 
Suceava, cumpărătorii sînt in
formați, prin intermediul unui 
ingenios sistem optic și acustic, 
despre principalele articole pe 
care și le pot procura de aici și 
despre raioanele, respectiv eta
jele, la care acestea se găsesc. 
O scară rulantă îi transportă 
spre raionul preferat. Modernul 
magazin universal „Bucovina" 
din Suceava a fost conceput de 
specialiștii de la Centrul jude
țean de proiectări, construit de 
întreprinderea județeană de 
construcții-montaje și dotat cu

mobilier 
pentru el 
industrie 
Unitatea dispune de o 
comercială de 9 700 
totul este subordonat 
rapidei serviri a cumpărătorilor, 
satisfacerii exigențelor unui co
merț civilizat, începind de la va
rietatea fondului de marfă 
(peste 100 000 de sortimente) 
pină la distribuția radială a 
mărfurilor la parter și etaje. Un 
cuvînt bun și despre solicitudi
nea celor peste 300 de vînzători, 
in majoritate tineri, calificați în 
școlile Ministerului Comerțului 
Interior.

special 
mixtă de 
Rădăuți, 

suprafață 
mp. Aici 
bunei și

dintre jucătorii echipei locale — Nicolae Co- 
man — dă tot mai multe semne de nervozi
tate. La una dintre deciziile arbitrului voci
ferează. la alta amenință, la a treia leapădă 
vocabularul civilizat... Firește, este avertizat, 
i se cere să adopte conduita regulamen
tară. Dar N. C. continuă să sfideze pe cei 
din jur. Motiv pentru care, după încercări 
repetate de a-1 readuce în limitele sporti
vității, arbitrul aplică ceea ce era de apli
cat — regulamentul. Decide eliminarea lui 
Nicolae Coman din joc.

Ce a urmat ? încâlcind flagrant nu nu
mai regulamentele și normele sportive, ci 
și legea penală. N. C. s-a năpustit asupra 
arbitrului. Faptele i-au atras năbădăiosu
lui jucător o condamnare cu închisoare. 
Pentru ca nimeni să nu confunde terenu
rile de sport cu terenul infracțiunii, al por
nirilor necontrolate 1

un turism. Cu toții se 
la vînătoare. Contrar . .
vînătoarea avea să se sfîrșească brusc, mai 
înainte de a începe. Odată ajunși în pă
dure. cei patru sint siliți să se întoarcă : 
din greșeală, în loc să tragă în vînat, Fa
nache a tras în Bădinici. Au lăsat totul 
baltă, s-au suit în mașină și fuga înapoi 
către casă.

Ajunși la cantonul Rotița, Bădinici, ră
nitul. are insă o idee : „Ce-ar fi să punem, 
totuși, mîna pe ceva vînat ?“. „Ideea" a 
prins. Ceilalți trei au pătruns fraudulos în 
crescătoria de fazani din apropiere si au go
lit-o de 125 pui de fazan !

— Sint nevinovat, onorată instanță...
Acasă la „nevinovat" au fost gășite însă 

și două cloști de fazan, furate cu aceeași 
ocazie și puse imediat la „treabă" în ve
derea reîmprospătării... vinatului.

Hotărirea instanței : fiecare dintre cei 
patru vînători a primit cîte un an închi
soare. Plus obligația de a plăti cuvenitele 
despăgubiri civile.

„N-am primit nimic. Cum să plătim 1 
de mai sus este cvasi- 
însă este absolut au- 
intre registrele conta- 
ilfovene. Prima : coo- 
Vidra — în calitate de

în formă, dialogul 
imaginar ; in fond 
tentic și a avut loc 
bile a două unități 
perativa de consum 
„beneficiar" ; cea de-a doua — complexul 
zootehnic Otopeni — în calitate de furni
zor. Cea de-a doua pretindea — pe bază de 
acte, cu ștampilă și semnături — plata 
unui număr de 13 porci ; cea dinții refuza 
sistematic plata.

Misterul l-au lămurit organele de cerce
tare penală. Ștefăniță Mateescu — fost an
gajat la IJECOOP-Ilfov — pusese mina pe 
o foaie de comandă — semnată și parafată 
in alb de către toți cei in drept din cadrul 
cooperativei de consum Vidra — și-și auto- 
comandase de la complexul zootehnic Oto
peni, in contul sus-nUmitei cooperative, 
13 porci. Porci pe care i-a vîndut 
T. și C.P. din comuna Dragomirești 
sumei de 15 454 lei. Faptă pentru 
fost condamnat la 3 ani și 6 luni 
soare.

Nu vom insista asupra faptului

Din caietul 
grefierului

„Mal înainte de a pleca din curtea între
prinderii, subsemnatul, convins că iau 
propria mea roată de rezervă, am luat, din 
greșeală, una dintre roțile camionului lui 
A. B„ pe care acesta tocmai o desfăcuse, 
șă o repare. Este drept că apoi, urcind-o 
în mașină la mine, am văzut că am două 
roți de rezervă. Cum nu mai știam insă 
care e roata mea și care e cealaltă, am 
plecat cu amîndouă".

— Sînt nevinovat, onorată instanță ; nici 
nu aveam cum să fiu vinovat. în momen
tul comiterii infracțiunii eu zăceam în ma
șină, rănit. De furat imi ardea mie ? ! Ba 
i-am și spus șoferului : bagă cărbuni. Ma
rine băiatule, că altfel 
mine.

...Zi de vară — senină, 
lui Niculae Bădinici din 
(Ilfov), cîțiva prieteni : 
Dumitru Cazacu și Vasile Ene. Alături —

Cînd se semnează 
în alb

„Vă rugăm să ne plătiți deîndată porcii 
pe oare vi i-am livrat ca urmare a co
menzii dv.“.

„Care porci, oameni buni ? N-am coman
dat nici un fel de porci !“

„Cum care porci ? ! Porcii pe care i-ați 
primit acum aproape o lună 1“

«u vom insista asupra faptului cum a 
intrat Mateescu in posesia porcilor — deși 
și acest aspect se cere lămurit. (Porcii tre
buiau livrați — oricît de falsă ar fi fost co
manda in conținutul ei — beneficiarului 
înscris în hirtii, nu 7 1). Nici dacă soții 
T. și C.P. au știut de unde provin anima
lele — deși acest lucru trebuie, de aseme
nea. clarificat. Ne oprim asupra 
aspect, poate cel mai important : 
respectă în unitatea „beneficiară" 
imprimatelor cu caracter special ? 
împacă semnăturile în alb — la 
oricui — cu stricta respectare a 
tv

Așteptăm cuvenitele răspunsuri.

unui alt 
cum se 
regimul 
Cum se 
discreția 
legali tă-

„Este adevărat,
— nefiind de specialitate — a operat por
cul reclamantului fără instrumente cores
punzătoare, motiv pentru care, in timpul 
operației, s-a folosit și de un cuțit de 
bucătărie ; contrar celor consemnate in ex
pertiză. cred eu. porcul nu a decedat însă 
din cauza folosirii acestui cuțit, deoarece, 
mai înainte de întrebuințare, piritul a avut 
grijă și l-a dezinfectat cu o cantitate su
ficientă de țuică bătrină".
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Excelenței Sale
Domnului FAKHRUDDIN ALI AHMED

Președintele Republicii India
Jubileul celei de-a 25-a aniversări a Zilei naționale a Republicii 

India îmi oferă deosebita plăcere de a vă transmite, în numele poporu
lui român și al meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate po
porului indian prieten.

Poporul român privește cu interes și simpatie rezultatele obținute de 
poporul indian pe calea propășirii social-economice independente a pa
triei sale.

Ultimul pătrar de veac și, îndeosebi, ultimii ani constituie cea mai 
fertilă perioadă din istoria relațiilor româno-indiene. în acest sens, aș 
dori să evoc, cu multă plăcere, amintirile frumoase pe care le păstrez 
despre ultima vizită realizată în India și să subliniez însemnătatea 
dialogului la nivel înalt pe calea dezvoltării unei colaborări rodnice 
între țările noastre.

La marea dumneavoastră sărbătoare, îmi exprim ferma convingere 
că relațiile politice, economice, culturale și în alte domenii dintre țările 
noastre, conlucrarea dintre ele pe tărîmul vieții internaționale se vor 
întări continuu, în interesul celor țîou-ă popoare, al cauzei păcii, cola
borării și securității în lume.

NICOLAE ceaușescu
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Sir JOHN ROBERT KERR
Guvernatorul general al Australiei

Sărbătoarea națională a Australiei îmi oferă ocazia plăcută de a vă 
transmite felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de progres și pace poporului australian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile româno-australiene vor cu
noaște o dezvoltare continuă în interesul celor două națiuni ale noastre, 
al păcii și colaborării internaționale.

nicolae ceaușescu
Președintele

Republicii Socialiste România

Cronica zilei
George Macovescu, ministrul afa

cerilor externe, a transmis o telegra
mă de felicitare senatorului Donald 
Robert Willesse. ministrul afacerilor 
externe al Australiei, cu ocazia săr
bătorii naționale a acestei țări.

★
George Macovescu. ministrul afa

cerilor externe, a adresat ministrului 
afacerilor externe al Indici, Y. B. 
Chavan. o telegramă de felicitare cu 
prilejul celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii India. Ziua 
națională a poporului indian.

★
„Steaua" — revistă de literatură 

Si cultură a Uniunii scriitorilor din 
Republica Socialistă România, a săr
bătorit un sfert de veac de existen
ță. ' La festivitatea ce a avut loc 
simbătă seara în sala Bibliotecii 
centrale universitare din Cluj au 
luat parte reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat, ai 
Uniunii scriitorilor, ai unor reviste 
din (ară, oameni de știință, cultură 
și artă, scriitori.

în continuare, a avut loc o seară 
literară în care colaboratori și foști 
colaboratori ai revistei, scriitori de 
prestigiu — români, maghiari, ger
mani — au citit din operele lor.

★
Sîmbătă la amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația de activiști ai 
P.C.R.. condusă de Mircea Solomon, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. care, la invitația C.C. al 
P.S.U.G.. a făcut o vizită în R.D.G. 
pentru schimb de experiență.

vremea

0 delegație guvernamentală economică 
română a plecat in R. 0. Vietnam

Tn ziua de 25 ianuarie a plecat la 
Hanoi delegația guvernamentală eco
nomică. condusă de Gheorghe Ra
dulescu. viceprim-ministru al guver
nului. președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală de co
laborare economică și tehnico-științi- 
fică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Vietnam, pentru a participa la lucră
rile celei de-a doua sesiuni a comi
siei.

Pe aeroportul Otopeni. delegația a 
fost salutată de Neculai Agachi, mi
nistrul industriei metalurgice, de alte 
persoane oficiale.

Au fost de fată Li Tin-ciuan, am
basadorul R.P. Chineze. Lam Van 
Luu. ambasadorul Republicii Vietna
mului de Sud, și Nguyon Van Su, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.D. Vietnam la București.

Ședințe plenare ale Comitetului Central al U.T.C.
si Consiliului

Sîmbătă au avut loc. în Capitală, 
plenarele Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist și Con
siliului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România. într-o 
atmosferă de exigentă comunis
tă. participantii la plenare au dez
bătut si au adoptat măsurile necesare 
pentru intensificarea activității poli
tico-educative a organizațiilor U.T.C. 
și asociațiilor studenților comuniști, 
în vederea temeinicei pregătiri pen
tru muncă și viață, formării în spirit 
revoluționar a tuturor tinerilor, creș
terii contribuției lor la înfăptuirea, 
împreună cu întregul popor, a istori
celor hotăriri ale Congresului al

Ills. CI
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân.

Plenara C.C. al U.T.C. și Plenara 
Consiliului U.A.S.C.R. au adresat te
legrame Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care este rea
firmată hotărîrea tuturor tinerilor pa
triei — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — de a sluji cu 
devotament și abnegație politica par
tidului. de a participa activ la în
făptuirea mărețului program de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

COMUNICAT 
cu privire la cea de-a 79-a ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

Excelenței Sale
Domnului HAFEZ EE-ASSAD

Președintele Republicii Arabe Siriene
Am aflat cu «dîncă tristețe despre încetarea din viață a fratelui 

mai mare al Excelenței Voastre.
Vă rog să primiți condoleanțele mele cele mai sincere și să trans

miteți familiei îndoliate profunda mea compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

nezasasssszBSESEzsisssHQimaBSiaBEcaa
Timpul probabil pentru zilele ele 27, 

28 și 29 ianuarie. In țară : Vremea va Ii 
relativ caldă. Cerul va li variabil, cu 
înnorărl mai accentuate în jumătatea 
de nord a țării, unde vor cădea preci
pitații slabe, locale. Vint slab, pînă la 
potrivit din sectorul vestic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
minus 8 și plus 2 grade, izolat mai 
coborite în nordul Moldovei și estul 
Transilvaniei, iar maximele între zero 
și 10 grade. Ceață slabă, dimineața și 
seara. In București : Vremea va fi re
lativ caldă. Cerul va fi schimbător. 
Temperatura ușor variabilă.

ON NOU PROCEDEU Dl EXTRACȚIE A ȚIȚEIULUI
I II

ALEXANDRIA (Co
respondentul „Scin-r 
teii", Ion Toader). — 
Preocupat de continua 
modernizare a pro
cesului de' producție, 
colectivul de munci
tori, tehnicieni și in
gineri de la schela Vi
dele a început să apli

ce un nou procedeu 
de extracție, prin 
combustie subterană, 
care permite ca facto
rul de recuperare a 
zăcămîntului de ti tei 
să ajungă pînă la 45 
la sută, adică, de două 
ori mai mult decit 
prin metodele clasice.

Noul procedeu, ce ur
mează să fie extins 
la toate sondele unită
ții, contribuie la spo
rirea producției cu 
25 la sută anual și la 
creșterea productivită
ții muncii cu 81 000 lei 
pe o persoană anga
jată.

Excelenței Sale Doamnei INDIRA GANDHI
Primul ministru al Republicii India

Cea de-a 25-a aniversare a proclamării Republicii India îmi oferă 
plăcutul prilej de a adresa, în numele guvernului român și al meu per
sonal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală Excelenței Voastre, de succes în activitatea guver
nului dumneavoastră, de progres și prosperitate poporului indian 
prieten.

îmi exprim speranța că bunele relații existente între țările și gu
vernele noastre vor cunoaște o dezvoltare largă în viitor, punînd in 
valoare potențialul cu care România și India pot participa la schimbul 
mondi’al de valori materiale și spirituale.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului EDWARD GOUGH WHITLAM

Prim-ministru al Australiei
Cu ocazia Zilei naționale a Australiei, vă rog să primiți, Excelență, 

în numele guvernului român și al meu personal, calde felicitări, urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare pentru țara 
dumneavoastră.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

HANDBAL; Aseară, la Ploiești

I.E.F.S.-MORA SWIFT 13-9
Campioanele României și Olandei 

la handbal feminin — I.E.F.S. și, res
pectiv. Mora Swift-Roermund — s-au 
întilnit aseară, in sala Victoria din 
Ploiești, in prima „manșă" a dublei 
lor confruntări directe pentru sfer
turile de finală ale Cupei campio
nilor europeni. Chiar dacă, pe baza 
plusului de experiență si a avanta
jului terenului propriu, studentele 
bucureștene porneau mari favorite, 
partida a avut o desfășurare echi
librată. ne alocuri pasionantă, grație 
replicii dîrze (deși nu pe toată du
rata jocului) a handbalistelor olan
deze. Campioanele noastre au căutat

taira sfe
(Urmare din pag. I)
expres că unitățile agricole socia
liste care au In administrare ame
najări de irigații și alte lucrări de 
îmbunătățiri funciare răspund de 
exploatarea și întreținerea acestora, 
pentru asigurarea funcționării lor 
cu întreaga capacitate, la parame
trii stabiliți prin documentațiile 
tehnice aprobate.

Intr-un șir de unități agricole se 
muncește intens la diferite lucrări 
de întreținere și reparații, spre a 
,n asigura condiții pentru irigarea 
tuturor suprafețelor amenajate de 
care ele dispun. Insistăm totuși 
asupra necesității de a se executa 
acum, în timpul iernii, un volum 
cit mai mare din aceste lucrări, 
întrucit, în nu puține locuri, ele se 
desfășoară nesatisfăcător. Dacă în
treprinderile de exploatare a lucră
rilor de îmbunătățiri funciare au 
executat. încă din toamnă, un mare 
volum de lucrări de întreținere a 
sistemelor de irigații, în unitățile 
agricole de stat și cooperatiste nu 
s-a trecut cu toate forțele de care 
dispun la efectuarea unor aseme
nea lucrări. Astfel, întreprinderile 
de specialitate au executat 2,6 mi
lioane mc terasamente, fiind în gra
fic cu aceste lucrări, în schimb, co
operativele agricole nu au reali
zat decit 17 La sută din volumul de 
terasamente stabilit și nu au în
ceput încă repararea dalelor la ca

nale de irigații. De asemenea, între
prinderile agricole de stat au efec
tuat numai 30 la sută din volumul 
de terasamente planificat. Sint si
tuații care impun cu stringență 
ca direcțiile agricole, consiliile 
populare și conducerile unităților 
agricole să ia măsuri urgente 
menite să asigure executarea neîn
treruptă a lucrărilor de întreținere 
și reparații ale sistemelor de iri
gații. Trebuie combătută cu hotă- 
rire mentalitatea unor conducători 
de unități agricole care consideră că 
asemenea lucrări pot fi făcute doar 
primăvara : ele trebuie să fie con
tinuate si acum. în timpul iernii.

Este în Interesul unităților agri
cole, al întregii economii ca progra
mul de extindere a irigațiilor să 
fie realizat punct, cu punct, iar sis
temele existente să fie puse din 
vreme în bună stare de funcționare. 
Aceasta este una din problemele 
de importanță majoră de care de
pinde realizarea, în acest an, a u- 
nor recolte sporite de porumb, le
gume. furaje și alte produse. Toc
mai de aceea, organizațiile de par
tid au datoria să mobilizeze pe co
muniști, pe toți oamenii muncii de 
la sate la executarea, in aceste zile 
de iarnă, a unui volum cit mai 
mare de lucrări la amenajările 
pentru irigații. Folosindu-se pretu
tindeni timpul favorabil, nimic din 
ceea ce trebuie făcut azi să nu fie 
lăsat pe mîine 1

în cîteva rînduri
ȘAH. — După consumarea a opt 

runde, marele maestru român Flo
rin Gheorghiu continuă să fie lide
rul ‘turneului internațional de șah de 
la Orense (Spania). Florin Gheorghiu 
totalizează in prezent 6 puncte si este 
urmat in clasament de Larsen (Da- 

1 nemarca) — 5.5 puncte. Andersson 
(Suedia). Liubojevici (Iugoslavia) și 
Pomar (Spania) — cite 5 puncte etc. 
în runda a opta. Florin Gheorghiu 
(cu piesele negre) a remizat cu 
marele maestru argcntincan Miguel 
Angel Quinteros, rezultat consemnat 
și în partidele Tarjan—Pomar. Car
doso—Bellon si Liubojevici—Keene. 
Lombardy l-a învins pe Andersson, 
Hernando pe Rodriguez, iar Larsen 
a ciștigat la Durao.

HOCHEI PE GHEAȚA. — Peste 
3 000 de spectatori au urmărit în 
sala ..Tivoli" din Liubliana întilnirea 
internațională amicală de hochei pe 
gheată dintre reprezentativele Iugo
slaviei si Ungariei. Scor 6—3 (2—0, 
2—3, 2—0) pentru iugoslavi.

să obțină nu numai o simplă victo
rie. ci și o diferență de goluri care 
să le scutească de prea multe emo
ții in privința calificării.

Jocul din prima repriză avea să 
fie cu adevărat o surpriză — echi
pa olandeză actionind in teren în 
continuă mișcare, cu pase precise, cu 
frumoase intercepții și. cum au pu
tut remarca toți cei ce au vizionat 
meciul, la pauză I.E.F.S. conducea cu 
numai două goluri : 7—5. Handbalis
tele noastre nu au găsit, după cit se 
pare, antidotul jocului in apărare al 
adversarelor lor (3 + 3). ceea ce le-a 
făcut să nu poată realiza decit pu
ține goluri in primele 25 de mi
nute (4 fiind marcate din lovituri de 
la 7 metri !).

în cea dc-a doua repriză, echipa 
noastră s-a distanțat pentru început, 
dar oină la sfirșitul partidei nu a 
reușit să-și asigure decit un avan
taj de 4 goluri. Scor final 13—9. Să 
sperăm că acest avantaj va fi su
ficient si după partida retur (la 5 
fabruarie, în deplasare), pentru ca 
formația I.E.F.S. să ajungă în semi
finalele competiției.

I. D.

TEmS : Turneul 
„Circuitul României"

La Iași, după cum am mai anun
țat. au loc in aceste zile întrecerile 
celui de-al treilea turneu al „Cir
cuitului României" la tenis. Pro
tagoniștii turneului sint. în primul 
rind. campionul R. D. Germane, 
Thomas Emmrich (care l-a învins 
categoric : 6—1. 6—3 pe Sever Mu- 
reșan). Dumitru Hărădău. campionul 
României (învingător cu 6—3. 6—3 în 
fata lui M. Rusu). Mihai Tăbăraș 
(4—6. 6—2. 6—3 cu Petre Almăjan). 
Turneul se încheie astăzi : „Circui
tul" va continua săptămîna viitoare 
la Clu.i-Napoca.

★
în . sferturile de finală ale tur

neului internațional „open" de Ia 
Philadelphia, australianul John A- 
lexander l-a învins cu 6—2. 7—6 pe 
americanul Cliff Richey, iar Geru- 
laitis (S.U.A.) a dispus cu 7—5. 6—3 
de Paul Gerkern (S.U.A.). La rîn- 
dul lor. s-au calificat pentru semi
finale americanul Marty Riessen 
(7—5. 6—0 cu australianul Tony Ro
che). și chilianul Fillol (7—6. 2—6. 
7—6 cu americanul Arthur Ashe). în 
semifinale : Alexander — Gerulaitis, 
Fillol — Riessen.

între 21 și 23 ianuarie 1975. la Mos
cova. a avut loc cea de-a 70-a șe
dință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Reci
proc.

La ședință au participat : I. Iliev, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Bulga
ria. R. Rohlicek, vicepreședinte al 
Guvernului Republicii Socialiste Ce
hoslovace, C. R. Rodriguez, vice
prim-ministru al Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba, G. Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Democrate Ger
mane, D. Gombojav. vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Mongole, M. Ja- 
gielski, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, M. Marinescu, viceprim-mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România, G. Lazar, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Ungare. M. Le- 
seciko. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste. La lucrările Co
mitetului Executiv, in conformitate 
cu Convenția dintre C.A.E.R. și Gu
vernul Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia, a participat B. Io- 
vici, membru al Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F.I.

Ședința a fost prezidată de G. La
zar, reprezentantul Republicii Popu
lare Ungare.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost examinate probleme legate 
de creșterea, în continuare, a rolului 
valutei colective (rublei transfera
bile) a țărilor membre ale C.A.E.R. 
și de echilibrarea multilaterală a 
schimburilor reciproce de mărfuri.

în legătură cu încheierea acordu
rilor comerciale de lungă durată și 
a contractelor pe anii 1976—198(1. 
precum și in scopul creării în conti
nuare de condiții favorabile pentru 
dezvoltarea schimburilor reciproce de 
mărfuri. Comitetul Executiv a adop
tat recomandări cu privire Ia stabi
lirea preturilor contractuale la livră
rile de mărfuri din comerțul reciproc 
al țărilor membre ale C.A.E.R. pe 
perioada viitorului cincinal.

Comitetul Executiv a examinat ra
portul Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru geologie despre activitatea 
desfășurată in ce privește organiza
rea unei expediții geologice interna
ționale în R.P.M. și a recomandat 
țărilor interesate să semneze Con
venția privind înființarea acestei ex
pediții.

Analiza colaborării tehnico-știinti- 
fice a țărilor membre ale C.A.E.R., 
prezentată spre examinare Comitetu
lui Executiv de către Comitetul 
C.A.E.R. pentru colaborare tehnico- 
știintifică. demonstrează faptul că in 
țările membre ale C.A.E.R. iși gă
sesc o aplicare tot mai largă for
mele și metodele noi. mai perfec
ționate. ale colaborării în domeniul 
științei și tehnicii. Comitetul Execu
tiv a recomandat țărilor membre ale 
C.A.E.R. și a trasat sarcină organelor 
consiliului ca, in cadrul elaborării 
de măsuri privind perfecționarea și 
creșterea eficienței colaborării teh
nico-știintifice. să pornească de la 
concluziile și propunerile cuprinse în 
analiza menționată.

Comitetul Executiv a examinat ra
portul Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini cu pri
vire la îndeplinirea hotăririi celei 
de-a XXVII-a sesiuni a Consiliului 
în problemele colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. in domeniul 
constricțiilor de mașini și cu pri
vire la direcțiile viitoare ale activi
tății. S-a relevat faptul că țările 
membre ale C.A.E.R. și Comisia per
manentă C.A.E.R. pentru construcții 
de mașini au desfășurat o activitate 
Însemnată în ce privește elaborarea

problemelor colaborării în diferita 
ramuri ale construcțiilor de mașini, 
în conformitate cu hotărîrea sesiunii 
consiliului.

La ședința Comitetului Executiv 
au fost, examinate materialele elabo
rate de Comisia permanentă C.A.E.R. 
pentru construcții de mașini, cu par
ticiparea Secretariatului C.A.E.R., 
privind dezvoltarea colaborării în do
meniul producției și satisfacerii nece
sarului țărilor de mijloace tehnic* 
ale sistemului de transport în con- 
teinere.

Comitetul Executiv a examinat ra
portul Direcției O.C.I.R. cu privire 
la activitatea Organizației internațio
nale de colaborare în industria de 
rulmenți. S-a relevat, faptul că ță
rile participante la O.C.I.R. desfășoa
ră o activitate vastă și rodnică în ce 
privește dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-știintifice în dome
niul producției de rulmenți. Hotărî- 
rile adoptate de Comitetul Executiv 
al C.A.E.R. cu privire la raportul 
Direcției O.C.I.R. sint îndreptate spre 
adîncirea și perfecționarea în conti
nuare a cooperării și specializării în 
producția de rulmenți, precum și 
creșțerea livrărilor reciproce de ast
fel de produse.

Comitetul Executiv a examinat ra
portul cu privire la rezultatele co
laborării țărilor membre ale C.A.E.R. 
in solutionarea problemelor dezvol
tării producției de ambalaje, mate
riale de ambalat și a celor mai im
portante materiale auxiliare pentru 
satisfacerea necesarului industriei 
alimentare.

A fost examinat și aprobat planul 
de lucru al Comitetului Executiv pe 
anul 1975. In plan se acordă o aten
ție deosebită problemelor legate de 
realizarea Programului complex al 
adincirii și perfecționării în conti
nuare a colaborării și dezvoltării in
tegrării economice socialiste a țări
lor membre ale C.A.E.R., precum și 
a hotăririlor sesiunilor a XXVIl-a 
și a XXVIH-a ale consiliului.

Comitetul Executiv a ascultat a 
comunicare a președintelui părții 
C.A.E.R. in Comisia de colaborare * 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc și Republicii Finlanda cu pri
vire la stadiul colaborării economice 
și tehnico-știintifice dintre țările 
membre ale C.A.E.R. și Finlanda, 
care se realizează pe baza Conven
ției dintre C.A.E.R. și Republica 
Finlanda, din 16 mai 1973. Comitetul 
Executiv a relevat că această colabo
rare se dezvoltă cu succes și că în 
țările membre ale C.A.E.R. au fost 
adoptate măsurile necesare pentru 
realizarea hotăririlor 'și recomandă
rilor Comisiei de colaborare « 
C.A.E.R. și Finlanda în scopul dez
voltării în continuare a acestei co
laborări.

Comitetul Executiv a aprobat pro
gramul de perspectivă al colaborării 
țărilor membre ale consiliului in 
domeniul comerțului interior pe anii 
1976—1980, elaborat de Consfătuirea 
miniștrilor comerțului interior ai ță
rilor membre ale C.A.E.R. S-a reco
mandat țărilor membre ale C.A.E.R. 
și s-a trasat sarcină organelor con
siliului ca in înfăptuirea colaborării 
să se conducă după acest program.

Comitetul Executiv a examinat, ți 
aprobat bugetul Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc pe anul 
1975.

Au fost examinate, de asemenea,' 
alte probleme ale dezvoltării și per
fecționării colaborării economice și 
tehnico-știintifice a țărilor membre 
ale C.A.E.R., în legătură cu care au 
fost adoptate hotăriri corespunză
toare.

Ședința Comitetului Executiv s-a 
desfășurat intr-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Tragerea la sarți a 
MgațiiiAr C L C

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut că trage
rea la sorți pentru luna ianuarie 
a.c. a obligațiunilor C.E.C. va 
avea loc in Capitală (sala Clu
bului finante-bănci. str. Doam
nei nr. 2). vineri 31 ianuarie 
a.e. ora 16,30.

Cu acest prilej. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni va acor
da 5 917 ciștiguri (intre 50 000 și 
800 de lei) în valoare totală de 
5 749 000 lei.

Cei interesați sint invitați să 
ia parte la această tragere la 
sorți.

Poporul iranian a- 
niversează la 26 ia
nuarie împlinirea a 
12 ani de la declanșa
rea „Revoluției albe" 
— vast program de re
forme inițiat de șahin- 
șahul Mohammad Re
za Pahlavi Aryamehr, 
care a determinat pro
funde mutații în via
ța social-economică a 
țârii, fiind considerat 
un moment de hotar 
in istoria contempora
nă a Iranului.

Perioada care a tre
cut de atunci oferă 
elocvente mărturii ale 
transformărilor înnoi
toare survenite pe 
străvechiul pămînt 
persan. Aplicarea trep
tată a celor 12 puncte 
ale programului — a- 
probat la vremea res
pectivă cu o covârși
toare ' majoritate, in 
cadrul unui referen
dum popular — a des
cătușat mari energii 
materiale și umane, 
canalizate astăzi in di
recția unei dezvoltări 
accelerate a Iranului.

Intr-o primă etapă, 
a fost abolit regimul 
proprietății funciare e- 
xistent pină in 1963.au 
fost naționalizate pă
durile. a fost creată o

„armată a dezvoltării 
și reconstrucției", com
pusă din tehnicieni și 
alte cadre de specia
liști. menită să contri
buie la ridicarea sa
telor. Aceste măsuri pe

industrializării. Pe 
harta economică a Ira
nului, odinioară punc
tată doar de însemne
le puțurilor petroliere, 
au apărut sute și sute 
de obiective industria

misiune de lichidare a 
analfabetismului și a 
bolilor, de luminare a 
maselor largi iraniene.

Iranul oferă astăzi 
tabloul unei țări în 
plină dezvoltare, des

hul Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr — 
documentele semnate 
cu aceste prilejuri o- 
ferind o bază stabilă, 
de amplă perspectivă 
colaborării bilaterală

O pagină nouă in istoria 
contemporană a Iranului

plan economic au fost 
completate ulterior 
printr-o serie de ac
țiuni concrete vizind 
o judicioasă valorifi
care a resurselor na
turale și in primul rind 
a petrolului, principa
la bogăție a țării. în 
urmă cu doi ani. con
trolul deplin asupra 
exploatării și comer
cializării țițeiului a 
fost'preluat din mii- 
nile monopolurilor 
străine de către Com
pania națională ira
niană a petrolului, 
ceea ce a permis o 
sporire considerabilă a 
fondurilor destinate

le din cele mai diver
se ramuri — începînd 
cu petrochimia și con- 
tinuind cu construcții
le de mașini, siderur
gia. energetica, indus
tria ușoară etc. Para
lel. a avut Ioc o mo
dernizare a înseși 
structurilor sociale ale 
Iranului. Reforma a- 
grară a adus importan
te schimbări in viața 
a milioane de țărani. 
Un rol deosebit în 
redeșteptarea Iranului 
a revenit cunoscutelor 
„armate ale științei și 
salvării", trimise oe 
tot cuprinsul țării in- 
tr-o vastă și nobilă

chisă unei ample co
laborări cu alte state 
ale lumii. în acest 
context, se pot evi
denția, cu deosebită 
satisfacție, bunele re
lații de prietenească 
conlucrare, statornici
te intre România și 
Iran de-a lungul ani
lor. O contribuție ho- 
tăritoare la dezvolta
rea continuă a legătu
rilor tradiționale din
tre cele două țări și 
popoare au adus vi
zitele reciproce între
prinse în Iran și. res
pectiv. in România de 
președintele Nicolae 
Ceaușescu și șahinșa-

în cele mai diverse 
domenii.

După cum se știe, 
pe baza acordurilor și 
înțelegerilor încheiate 
in ultimii ani intre ță
rile noastre. România 
participă la construi
rea unor importante 
obiective economice 
iraniene, cum ar fi u- 
zina de tractoare de 
la Tabriz, complexul 
de industrializare a 
lemnului de pe rîul 
Neka, fabrica de pro
duse sodice de lingă 
Siraz. complexul a- 
grozootehnic de la 
Rasht ; totodată, con
semnăm colaborarea

dintre specialiștii ro
mâni și iranieni la 
realizarea unor siste
me hidroenergetice, ca 
și la valorificarea u- 
nor zăcăminte subte
rane.

Se adîncește de ase
menea colaborarea pe 
plan politic dintre cele 
două țări. în acest câ- 
dru, se dezvoltă legă
turile dintre P.C.R. șl 
Partidul Iran Novîn, 
ceea ce și-a găsit ex
presie și în participa
rea unei delegații a 
partidului nostru Ia 
recentul congres al 
partidului de guvernă- 
mint din Iran.

Atît România cit și 
Iranul sint angajate iu 
prezent într-un amplu 
efort constructiv, pe 
baza unor programe 
menite să asigure dez
voltarea economiilor 
lor intr-un ritm acce
lerat. Fără îndoială că 
aceasta oferă multiple 
posibilități de extinde
re și intensificare in 
viitor a colaborării 
reciproc avantajoase, a 
căror deplină fructifi
care corespunde dorin
ței ambelor popoare, 
cauzei înțelegerii și 
păcii in lume.

D. ȚINU

tv
DUMINICA, 26 IANUARIE

PROGRAMUL I

8.30 Deschiderea programului.
8,40 Cravatele roșii.
9.35 Film serial pentru copii : 

Daktari.
10,00 Viața satului.
11,15 Ce știm și ce nu știm des

pre...
11.45 Bucuriile muzicii — Joseph 

Haydn.
12.30 De strajă patriei. 
13,00 Album duminical.
15.10 Magazin sportiv.
16,00 In sprijin al activității cul- 

tural-artistice de amatori, 
pentru campania electorală. 
Să învățăm un cintec — ,.Vo
tul hotârit ni-1 dăm". Mu
zica : Gh. Bazavan. Versuri: 
Gh. Cosma.

16.10 Permanențe și înnoiri. Sec
vențe din Iranul contempo
ran.

16.25 Bucureștii Iui Eminescu.
16.45 Steaua fără nume — emi- 

siune-concurs pentru tineri 
interpreți de muzică ușoară.

17.35 Film serial : ..Viața lui Leo
nardo da Vinci1' — coproduc
ție a studiourilor de televi

ziune italiene și franceze. 
Ultimul episod.

18,50 Desene animate. 
.19,00 Reporter ’75.
19,20 1001 de seri: Heckle și Jeckle.
19.30 Telejurnal.
20,00 Partidul — arhitect al viito

rului ! Emisiune de versuri 
și cîntece revoluționare.

20.30 Preludiu simfonic de Ion Du
mitrescu. Interpretează an
samblul de balet al Operei 
Române. Soliști : Gabriela 
Nicolescu și Paraschiv Pie- 
leanu,

20,45 Film artistic : ,,Situație li
mită11. Premieră pe țară.

22,00 Telejurnal.
22,10 Duminica sportivă.

PROGRAMUL II

10,00-11.45 Matineu simfonic. Con
certul orchestrei Filarmoni
cii de stat ..George Enescu". 
Dirijor : Cristoph Stepp (R.F. 
Germania).

20,00 Inscripții pe celuloid.
20,30 Teatru TV : ..Personalitate 

pentru concurs" de Corneliuf 
Marcu. Interpretează : Cos- 
tel Constantin, Cornel Co- 
man, Petre Gheorghiu. Olga 
Bucătaru, Draga Olteanu- 
Matei, Jana Gorea. N. Gr- 
Bălănescu. Ovidiu Iuliu Mol
dovan, Mihai Mereuță, Matei 
Alexandru. Constantin Di- 
plan. Regia : Letiția Popa.

21.30 AI vieții mele leagăn. Mu
zică ușoară.

21,50 Mai aveți o întrebare ? Des
coperiri așteptate (II).

LUNI, 27 IANUARIE

PROGRAMUL I

tG.OO Telex.
16,05 Românie, mîndră țară ! Pro

gram de cîntece patriotice.
16.20 Schiul ? Nimic mai simplu ! 

(IV). Ciclu de inițiere.
16.30 Emisiune în limba maghiară. 
19,00 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri : Povești din 

călimară.
19.30 Telejurnal.
20.00 Reflector.
20.20 Muzică populară.
20.35 Roman foileton : „Umbra 

Turnului". Episodul „Și oile 
păcătuiesc ?".

21.25 Revista literar-artistică TV
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex.
17.35 Film serial t „Mandrin" — 

coproducție a studiourilor de 
televiziune franceze, italie
ne și clin R.F. Germania. E- 
pisodul I.

18.30 BucUreștiul azi.
18.45 Mari ansambluri.
19,15 Avanpremiera.
19.20 1001 de seri : Povești din că

limară.

19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : 

Daktari.
20,25 Muzee și expoziții.
20,45 Farmecul muzicii.
21.50 Telex.
21,55 Contemporanele noastre.

teatre
o Teatrul Național București (sa
la mare) : Coana Chiri ța — 10,30, 
Danton — 19, (sala mică) : Moar
tea ultimului golan — 10,30: 15. 
Recital Eminescu : Vîrstele revol
tei — 19.30.
q Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic extraordinar susținut de vio
lonistul Mihai Constantinescu — 
artist emerit — cu prilejul împli
nirii a 30 de ani de activitate con- 
certistică ; dirijor : Ion Voicu — 
artist al poporului — 20.
o Opera Română : Giselle — 19. 
© Teatrul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 10,30. Vint de li
bertate — 19,30.
e Teatrul de comedie : Preșul — 
10. O noapte furtunoasă — 15, Vol- 
pone — 19,30.
& Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau —

10.30, Leonce și Lena — 15. Anun
țul la rilica publicitate — 19.30. 
(sala din str. Alex. Sahia) : Eli- 
sabela I — 10.30. Noile suferințe 
ale tînărului „W“ — 19,30.
® Teatrul Mic : Cu cărțile pe față
— 10,30. Viața e ea un vagon ? — 
15, Subiectul era trandafirii —
19.30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 10.30. 
Lady X — 15. Ultima cursă — 19.30, 
(sala Studio) : Șoc la mezanin — 
10, Piticul din grădina de vară
— 15,30, Corrida — 20.
« Teatrul Ciulești : Scufița Ro
șie — 10. Spoon River — 16, Copa
cii mor în picioare — 19.30.
© Teatrul evreiesc de stat : Ordi
nul — 11. Nunta de argint — 19.30. 
© Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 11: 19.30, (sala 
Victoria) : Un băiat de zahăr... 
ars — 11; 19,30.
® Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : O fată imposibi
lă — 10. Dudul lui Traian — 19.30. 
(Sala Palatului) : Cadouri muzica
le — 16; 19,30.
® Teatrul „ion Creangă" : Păpu
șa cu piciorul rupt și Pufușor și 
Mustăcioara — 10, Omul invizibil
— 16.
q Teatrul „Țăndărică" (sala Aca
demiei) : Punguța cu doi bani 
— 10, De ce a furat zmeul min
gea — 12,
o Ansamblul artistic ;.Rapsodia 

română" : Țară bogată-n frumu
seți — 19.30.
<5 Ansamblul artistic Doina al 
armatei (sala de spectacole a Ca
sei centrale a armatei) : Trecea 
revista militară — 19.30.
© Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 10: 16: 19.30.
«Studioul I.A.T.C. „L L. Cara- 
giale"; Recital Eminescu — 16,30, 
Opera de trei parale — 20.

cinema
e 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.
o Acțiunea Bororo : CENTRAL — 
9,15; 11.30: 13.45: 16; 18.15; 20.30. 
q Conrack : SCALA — 9: 11,15:
13,45: 16; 18,30: 20.45.
© 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.
® Nemuritorii : VICTORIA —9.15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15: 20,30, GRI- 
VIȚA — 9: 11,15; 13,30: 16: 18,15;
20.30, AURORA — 9: 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
« Zidul î CAPITOL — 9.15; 11,30; 

13,45: 16; 18.15; 20.30. GLORIA — 
9; 11.15: 13.30: 16; 18,15; 20.30.
® Cabinetul dr. Caligari și Nos- 
feratu — 10, Domni și doamne —
12.15, Universitățile mele — 18.30, 
Stigmatul răului — 20.30 : CINE
MATECA (sala Union).
n Program de desene animate 
Walt Disney : TIMPURI NOI — 
9: 11.15: 13,30; 15,45; 18; 20.15.
o Cavalerii teutoni : LUMINA — 
9; 12.30; 16; 19.30. FERENTARI — 
15,30; 19.
© 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.
o Program de desene animate : 
DOINA — 9,45: 11.15; 12.45: 14,15. 
a Iubire : DOTNA — 16: 1R.
© Program de documentare în 
premieră : DOINA — 20.
$ A început la Neanole : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30.
ft S-a întîmplat după război ; LI
RA — 15,30: 18: 20.15.
ft Ferma suspiciunilor : BUZEȘTI
— 9: 11.15: 13,30; 16; 18,15: 20.
o Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
DRUMUL SÂRII — 16; 18; 20.
ft Micul dejun la Tiffany : VOL
GA — 9; 11.15; 13,30: 15,45; 18:
20.15.
© Bunicul siberian : CRINGAȘI
— 16; 18,15.
o Timpuri noi : DACIA — 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30.

o Iluminare : VIITORUL — 14- 
16; 18; 20.
• Locotenent Columbo : BUCEGI
— 16; 18; 20, COSMOS — 14,30;
16.30: 18,30: 20.30.
o Dragoste la 16 ani : MOȘILOR
— 9: 11: 14: 16; 18: 20.
ft Cleopatra ; UNIREA — 15.30;
19.
O Un comisar acuză : POPULAR
— 15,30; 18: 20,15.
ft Dodes’ ka den : COTROCENI
— 15: 18,30.
o Talente și admiratori : MUNCA
— 16; 18; 20.
O Școala tinerilor căsătoriți î MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; IR;
20.15. TOMIS — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18: 20,15.
o Lacul ciudățeniilor : VITAN
— 13.30: 18; 20.
ft Articolul 420 : FLOREASCA — 
10; 15,30; 19.
o Duhul aurului : RAHOVA — 
16: 18: 20.
© Chitty—chitty, bang—bang :
PACEA — 16: 19.
® Urmărit — urmărită : GTU-
LESTI — 15.30: 18: 20.13.
O Comisarul Cardone în acțiune: 
FLACĂRA — 15.30; 18: 20.15.
a Agentul straniu : PROGRESUL
— 16; 18: 20.
e Un gentleman în Vestul sălba
tic : ARTA — 13.30: 15,45: 18: 20,15. 
« Cu mlinile curate : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 16; 18;
20.
o Vandana : CASA FILMULUI — 
10; 13; 16: 19.
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LA CONFERINȚA GENERAL-EUROPEANÂ' 

în interesul intensificării 
relațiilor economice

GENEVA 25 (Agerpres). — In or
ganele economice ale Conferinței 
pentru securitate si cooperare în Eu
ropa. negocierile s-au concentrat, la 
reluarea lucrărilor, asupra unor pro
bleme importante privind dezvolta
rea schimburilor comerciale multila
terale si rolul acordurilor intergu- 
vernamentale, formele noi de coope
rare industrială, obiectivele cooperă
rii tehnice si științifice.

Propunerile pe aceste teme au fost 
prezentate de delegațiile României. 
Franței, Italiei, Poloniei. R. F. Ger
mania. U.R.S.S. și altele. Țările 
participante si-au făcut cunoscută. în 
acest sens, dorința de a încuraja ex
tinderea schimburilor pe o bază mul
tilaterală cit mai larg posibilă si iși 
propun să folosească diversele posi
bilități economice si comerciale de 
care dispun economiile lor.

Pornind de la unele propuneri pre
zentate de Romania si Polonia, sub
comisia a adoptat o formulare prin 
care se recunoaște importanta acor
durilor interguvernamentale bilatera
le si multilaterale si a altor acor
duri pentru dezvoltarea, pe termen 
lung, a schimburilor comerciale.

Imperativul unor raporturi 
sociale echitabile 

subliniat de șeful statului 
indian

DELHI 25 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 25-a aniversări a 
proclamării Republicii India, șeful 
statului indian, președintele Fak- 
hruddin Aii Ahmed, a adresat 
națiunii un mesaj, în care, eviden
țiind succesele obținute îndeosebi în 
domeniile tehnic și științific de In
dia. a arătat, pe de altă parte, că 
țara este confruntată cu serioase di
ficultăți economice și că sînt nece
sare eforturile unite ale întregului 
popor pentru a depăși actuala criză
— creșterea prețurilor, penuria de a- 
limente și de alte bunuri de consum.

„Din păcate — a spus președintele
— clasele noastre mai avute co
piază orbește stiluri de viată occi
dentale și structura industrială a ță
rii este in mare măsură orientată 
spre satisfacerea nevoilor mereu 
crescinde ale acestei reduse minori
tăți. Este imperativ să se stabilească 
un raport echitabil între preturile 
produselor agricole si industriale".

ORIENTUL

APROPIAT agențiile de presă transmit:
o Poziția Franței • O.E.P. 

condamnă deturnarea de 
avioane

CAIRO 25 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat corespondentului 
din Paris al agenției M.E.N., pre
ședintele Franței. Valâry Giscard 
d’Estaing, a relevat că retragerea 
forțelor israeliene din teritoriile a- 
rabe ocupate și stabilirea unui stat 
palestinean constituie condițiile e- 
sonțiale ale realizării unei păci du
rabile în Orientul Apropiat. Franța 
crede în necesitatea asigurării unor 
granițe sigure și garantate pentru 
toate statele din zonă, pacea ne- 
putînd fi realizată decit in măsura 
în care vor fl luate în considerație 
realitatea și justiția.

BEIRUT. — Agenția de presă 
WAFA a dat publicității o decla
rație în care se arată că Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
(O.E.P.) a judecat și condamnat 
comandoul de palr.u teroriști care a 
deturnat. în Dubai, la 21 noiembrie 
anul trecut, un avion al companiei 
British Airways, omorînd un cetă
țean vest-german. Declarația arată 
că O.E.P. a condamnat întotdeauna 
deturnarea de avioane și nu și-a 
cruțat nici un efort pentru a se 
opune unor astfel de acțiuni.

Expresii ale maltei prețuiri pentru România socialistă, 
pentru președintele țării noastre

Editori ai lucrărilor tovarășului Nicolae Ceaușescu ne declară:
Opera teoretică a tovarășului Nicolae Ceaușescu și-a ciștigat o 

înaltă prețuire nu numai în rindurile poporului român, dar și dincolo 
de hotarele țării, in cercurile opiniei publice mondiale. Interesul 
viu, pregnant față de viața, activitatea și gîndirea revoluționară, 
consecvent marxist-leninistă, a secretarului general al Partidului 
Comunist Român, audiența tot mai largă de care se bucură articolele, 
cuvîntările, interviurile, toate lucrările sale, atit cele referitoare la 
soluționarea creatoare a problemelor edificării socialismului și 
comunismului în România, cit șl cele care exprimă pozițiile partidului 
și statului nostru in ‘ cele mai arzătoare probleme ale 
contemporaneității, sînt ilustrate de faptul că numai în perioada 
care s-a scurs de la Congresul al X-lea și pină in prezent au 
apărut peste hotare 34 de volume cuprinzind biografii și selecții 
din vasta sa operă, traduse in 13 limbi, volume care se adaugă 
celor editate anterior.

în legătură cu temeiurile care au determinat publicarea acestor 
lucrări, cu ecoul lor, cu rolul lor în promovarea cauzei cunoașterii 
și prieteniei intre popoare, publicăm opiniile unor personalități 
cunoscute, care, în calitate de editori, au întocmit și prezentat 
volumele respective.

DR. RANKO PETKOVICI (edi
tura „Medjunarodna Politika" — 
Belgrad) : „Cind am inițiat edi
tarea de «Scrieri alese ale oamenilor 
de stat contemporani» in editura 
..Medjunarodna Politika". am dorit 
neapărat ca una dintre primele 
cărți pe care le vom prezenta publi
cului iugoslav să fie volumul de 
«Scrieri alese ale președintelui 
Nieulae Ceaușescu». Am dorit aceas
ta din două motive distincte : dato
rită colaborării tot mai largi și 
multilaterale dintre Iugoslavia și 
România și datorită marelui interes 
al opiniei publice iugoslave pentru 
personalitatea și opera președintelui 
țării vecine socialiste și prietene.

Pot spune că am fost impresionat 
de gama largă a temelor care intră 
în sfera preocupării personale și a 
activității de stat a președintelui 
dumneavoastră : de la problemele

WASHINGTON. — Purtătorul de 
cuvint al Departamentului de Stat 
al S.U.A. a arătat. în cadrul unei 
conferințe de presă, că, după păre
rea guvernului american, există per
spective favorabile privind desfășu
rarea lucrărilor Conferinței pentru 
securitate și cooperare de la Ge
neva. S.U.A. — a spus purtătorul de 
cuvînt — consideră că rezultatele ob
ținute pină în prezent la conferință 
permit finalizarea ei la cel mai înalt 
nivel.

PREȘEDINTELE MEXICULUI:

„Actuala ordine mondială necesită 
schimbări calitative urgente”

CIUDAD DE MEXICO 25 (Ager
pres). — într-o declarație făcută u- 
nui reprezentant al agenției Taniug 
asupra activității desfășurate în ul
tima vreme pe plan international de 
țările nealiniate, președintele Mexi
cului. Luis Echeverria, a apreciat că 
rezultatele conferinței la nivel înalt 
de la Alger a acestor țări si o se
rie de acțiuni întreprinse de ele în 
cursul anului trecut au contribuit la 
„trezirea conștiinței țărilor din lu
mea a treia asupra necesității ur
gente de a se înfăptui schimbări ca
litative în prezenta ordine mondială", 
în acest sens, președintele mexican 
a spus că adoptarea în cadrul

Direcții ale politicii Japoniei
TOKIO 25 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Tokio au fost 
reluate, vineri. în prezenta împăra
tului Hirohito, dezbaterile celei de-a 
LXXV-a sesiuni a Dietei Japoniei.

Premierul Takeo Miki a rostit un 
discurs cu privire la direcțiile prin
cipale ale politicii externe și inter
ne a guvernului japonez. „Am con
vingerea că trăim într-o epocă a 
cooperării internaționale. în care in
terdependenta între țările lumii se 
adinceste zi de zi" — a subliniat Ta
keo Miki.

Relevînd creșterea importantei re
lațiilor dintre țările industrializate și

Adunarea Națională a 
Republicii Populare Ban- 
aladfîSll a ac’°Ptat w amenda
ment la Constituție privind intro
ducerea sistemului puterii preziden
țiale în stat. Pină la primele alegeri 
prezidențiale naționale, atribuțiile 
de președinte revin Iui Mujibur 
Rahman,

Președintele Ciprului, ar- 
hiepiscopul Makarios, a condamnat 
recenta hotărire a Angliei de a au
toriza transferul în Turcia al refu- 
giaților ciprioți turci aflați la baza 
britanică Episkopi, din sudul insulei.

M.P. al RepuMfaii Viet
namului de Sud și Guvernul 
Republicii Guineea Esuate- 
rSUlă au h°,ar't s& stabilească re
lații diplomatice la nivel de amba
sadă, transmite agenția V.N.A.

în nudul Congresului 
amOrlsaîl există o opoziție se
rioasă față de intenția Administra
ției de a suplimenta cu 300 milioane 

politicii externe și ale mișcării 
muncitorești internaționale și pină 
la probleme ale organizării admi
nistrației de stat, ale creației artis
tice și culturale, ale ecologiei. Pen
tru mine, și sînt profund convins 
că și pentru cititorul iugoslav, vo
lumul a constituit o ilustrare vie a 
realizărilor socialiste și a năzuințe
lor programatice ale României con
temporane".

NICOLA TETTI (director general 
al editurii „II Calendario del 
Popolo" — Milano) : „Meritele to
varășului Ceaușescu — care fac 
din el unul din oamenii de stat la 
nivel mondial și una din figurile 
eminente ale mișcării comuniste 
internaționale — sint cunoscute 
pe toate meridianele lumii. Doresc 
să folosesc acest prilej pentru a 
exprima mîndria și, în același timp.

lucrările Congresului al IX-lea
al P. S. P.

OSLO 25 (Agerpres). — Simbătă 
dimineață s-au deschis, la Bergen, 
lucrările Congresului al IX-lea al 
Partidului Socialist Popular din Nor
vegia. la care participă peste 250 de 
delegați reprezentind organizațiile 
partidului din întreaga tară, precum 
si invitați străini.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

In prima zi a lucrărilor, președin
tele Partidului Socialist Popular din

O.N.U.. prin votul a 120 de țări, a 
Cartei drepturilor si îndatoririlor e- 
conomice ale statelor. menită să 
ducă la o dezvoltare echitabilă si ar
monioasă a comunității națiunilor lu
mii. reprezintă o dovadă a fenome
nului de maturizare la care si-au a- 
dus contribuția țările nealiniate.

„Proiectul de reformă a structurii 
producției mondiale si a repartiției 
Si de reducere a decalajului dintre 
țările bogate si cele sărace — un de
calaj care a cunoscut o creștere dra
matică in ultimii ani — reprezintă 
singura speranță de asigurare a păcii" 
— a declarat Luis Echeverria.

cele în curs de dezvoltare, premie
rul Takeo Miki a arătat că Japonia 
trebuie să-si extindă cooperarea e- 
conomică. pentru a aduce o contri
buție reală la progresul economic si 
social al țărilor respective.

Premierul nipon a subliniat că 
promovarea relațiilor de bună ve
cinătate si prietenie constituie un pi
lon important al politicii externe ja
poneze. în acest context, el a rele
vat că tara sa întreține relații de 
prietenie cu S.U.A.. R. P. Chineză 
și Uniunea Sovietică, mentionînd că 
Japonia poate contribui în acest fel 
la stabilitatea în regiunea asiatică a 
Pacificului.

dolari ajutorul militar acordat regi
mului de la Saigon, a declarat lide
rul majorității democrate din Senat, 
Mike Mansfield. El a apreciat că 
„guvernul va întîmpina dificultăți 
mari în obținerea acestor fonduri".

Delegația de rectori ro
mâni condusă de prof. dr. George 
Ciucu. rectorul Universității din Bucu
rești, care întreprinde o vizită in 
R.F. Germania, la invitația Confe
rinței vest-germane a rectorilor, a 
fost primită de ministrul federal al 
invățămintului și științei, Helmuth 
Rohde, și de către Volker Hauff, 
secretar de stat parlamentar în Mi
nisterul Federal al Cercetării și Teh
nologiei.

Ministrul ducerilor ex
terne ni R. F. Germania, 
Hans-Dietrich Genscher, și-a înche
iat vizita oficială în Finlanda. A fost 
dat publicității un comunicat comun, 
în care cele două guverne iși reafir
mă dorința de a continua politica de 
destindere în Europa și de a con
tribui la încheierea cu succes a con
ferinței general-europene.

deplina noastră satisfacție de a fi 
adus, prin intermediul publicării 
celor patru volume de «Scrieri 
alese» ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o contribuție la cunoaș
terea de către cititorul italian a 
premiselor și scopurilor unei vaste 
opere de construire a socialismului. 
Cele patru volume permit să se 
urmărească liniile unei politici na
ționale și în același timp profund 
internaționalistă, de dezvoltare 
economică și culturală a Româ
niei. de apărare a păcii și de salv
gardare a demnității micilor na
țiuni. Aceste lucrări oferă o ima
gine fidelă a intensei activități in
terne și internaționale a președin
telui României socialiste, a efortu
rilor sale neobosite pentru continua 
înflorire a națiunii române, pen
tru făurirea unei lumi a păcii și 
înțelegerii, pentru triumful deplin 
al socialismului".

N. JAYASEKERA (directorul edi
turii „Abacus Press Ltd" — Lon
dra) : „România este o țară mică, 
cu un popor harnic și talen
tat, care joacă un rol important in 
viața internațională. Ridicarea 
României constituie un exemplu de 
ceea ce poate realiza un popor li
ber. Prin prodigioasa activitate a 
președintelui său, Nicolae Ceaușescu, 
ea poartă în lume un mesaj de în
țelegere și pace, servind intereselor 
tuturor popoarelor. Știu că a vizi
tat multe țări șl. pretutindeni, a 
fost primit cu brațe și inimi des
chise. Tocmai pentru a răspunde 
interesului puternic manifestat în 
toate țările față de România și de 
președintele său am publicat vo
lumul «Ceaușescu și România».

Parcurgînd paginile manuscrisu

din Norvegia
Norvegia. Stein Ornhoi. a prezentat 
raportul privind activitatea desfășu
rată de la ultimul congres si a su
pus dezbaterii delegatilor liniile ge
nerale ale viitoarei politici a parti
dului. A luat, de asemenea, cuvîn- 
tul Finn Gustavsen, liderul grupu
lui parlamentar al Alianței Electo
rale Socialiste, care a prezentat un 
raport asupra activității parlamen
tare si a actualei situații politice din 
tară.

Lucrările congresului continuă.

Conferința P. C. 
din Austria

VIENA 25 (Agerpres). — La Viena 
a avut loc simbătă Conferința Parti
dului Comunist din Austria. Cei pes
te 1 000 de delegați din toate landu
rile tării au analizat platforma elec
torală a partidului si sarcinile comu
niștilor în vederea alegerilor pentru 
Consiliul Național al Parlamentului 
austriac. Franz Muhri, președintele 
P. C. din Austria, a prezentat un ra
port cu privire la aceste probleme.

La conferință au’fost aprobate lis
tele candidaților din partea P. C. din 
Austria la viitoarele alegeri pentru 
Consiliul Național.

Protest al M.A.E. 
al Republicii Vietnamului 

de Sud
HANOI 25 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al Republicii 
Vietnamului de Sud a dat publici
tății un protest împotriva încălcării 
sistematice de către regimul de la 
Saigon a acordului privind încetarea 
războiului si restabilirea păcii în 
Vietnam.

Intre 11 și 20 ianuarie, se spune în 
document, autoritățile saigoneze au 
comis sute de provocări armate îm
potriva unor regiuni eliberate din 
Vietnamul de sud. Trupele acestui 
regim pun la cale operațiuni pen
tru cucerirea de teritorii, politia e- 
fectuează asa-numite raiduri de „pa
cificare". iar aviația si artileria lui 
Nguyen Van Thieu bombardează lo
calități pașnice din zona controlată 
de G.R.P. din R.V.S.
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Guvernul spaniola ad°ptat 
primul său plan în domeniul energe
tic pe termen lung (perioada 1975— 
1985). Unul dintre obiectivele sale 
principale constă în garantarea apro
vizionării țării pe baza dezvoltării 
patrimoniului național de resurse 
energetice.

Islanda dorește să-și 
extindă limita apelor do 
pescuit la 200 de m‘le p’na ’a 
sfîrșitul anului 1975, în vederea asi
gurării supraviețuirii economice, a 
declarat premierul islandez. Geir 
Hallgrimson, aflat în vizită în Ca
nada. De altfel, principala bogăție a 
Islandei este peștele, a subliniat el.

Lucrătorii din presa 
R.P.D. Coreene s-au adre,at 
ziariștilor și opiniei publice din în
treaga lume printr-o scrisoare în 
care denunță represiunile regimului 
lui Pak Cijan Hi împotriva organe
lor de presă și a posturilor de radio 
care nu sînt docile față de acest re
gim, în special împotriva cotidianu
lui sud-coreean ..Dong Ha Ilbo" și a 
postului „Dong Ha".

lui care mi-a fost adus de autorul 
său, Donald Catchlove, m-au fasci
nat activitatea revoluționară desfă
șurată din cea mai fragedă tine
rețe de președintele Ceaușescu, 
contribuția sa hotărîtoare la politica 
României, traiectoria sa ca perso
nalitate marcantă a vieții interna
ționale actuale. Și mi-am zis : iată 
o carte despre o țară și conducă
torul său care va găsi ecou în ini
ma oricărui om de pe glob".

MICHEL P. HAMELET (publi
cist francez) : „Am avut cinstea 
de a asista la lucrările Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român și aș dori să subliniez spi
ritul deschis care le-a caracterizat. 
La acest termen, «deschidere», ar 
trebui adăugat cuvîntul «democra
ție». Am fost impresionat de insis
tența cu care președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a referit în tot cursul 
dezbaterilor la exigențele unei ac
țiuni democratice, atît pe plan in
tern, cît și în relațiile din lumea 
contemporană. Aceasta este, cred 
eu, și chintesența vastei sale opere, 
din care, cu cîțiva ani în urmă, am 
publicat în editura «Seghers» o selec
ție, împreună cu biografia președin
telui, volum care a întrunit larga 
apreciere a cititorului francez. Ar 
trebui să analizăm îndelung aceste 
două cuvinte : democrație și exi
gență. Intr-adevăr, România și-a 
asumat o veritabilă răspundere is
torică proclamînd spiritul de des
chidere completat de spiritul exi
genței democratice".

TSUNEO IKEDA (președintele 
editurii „Kobunsha" — Tokio): 
„în primul rind, aș dori să spun 
că sintem foarte fericiți că, în acest

Relațiile româno-siriene 
sub semnul 

unei rodnice evoluții
în ultimul timp, presa și postu

rile de radio și televiziune siriene 
consacră relatări și comentarii 
strânselor relații dintre Siria și 
România, cooperării rodnice, pe 
multiple planuri, dintre cele două 
țări și popoare.

Ziarele relevă importanta hotă- 
ritoare pentru această evoluție a 
întilnirilor de anul trecut de la Da
masc și București dintre secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, si secretarul general al 
Partidului Baas Arab Socialist, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, 
tovarășul Hafez El Assad. Așa cum 
se știe. în cursul 
acestor întilniri. 
al convorbirilor 
fructuoase dintre 
cei doi conducă
tori de partid și 
de stat, s-au per
fectat înțelegeri și s-au sem
nat acorduri de mare însem
nătate pentru colaborarea ro- 
mâno-siriană. care în prezent 
prind viață în cele mai diverse do
menii.

Zilele acestea am avut prilejul 
să aflu, aici la Damasc, amănunte 
privind extinderea schimburilor și 
acțiunile concrete de cooperare ro
mâno-siriene in diferite sectoare de 
activitate. Volumul schimburilor 
dintre România și Siria a crescut de 
2.5 ori în 1974 comparativ cu 1973, 
an în care deja se înregistrase o 
dublare fată de 1972. România ex
portă in Siria utilaje petroliere, 
motoare Diesel, rulouri compresoa- 
re, autocisterne, motoare și cabluri 
electrice, grupuri electrogene, pro
duse chimice, obiecte de uz casnic 
și altele. La rindul său. Siria ex
portă in România fosfați, bumbac, 
piei, textile și alte produse speci
fice economiei acestei țări.

Colaborarea economică româno- 
siiiană îmbracă insă aspecte mult 
mai largi decit obișnuitul schimb 
de mărfuri. într-o convorbire cu 
ministrul industriei. Gheteoui Seifo, 
acesta a subliniat importanta pe 
care o acordă partea siriană acțiu
nilor de cooperare cu România, deo
sebit de însemnate pentru economia 
Siriei. Cel mai important proiect 
industrial ce va fi construit în coo
perare cu România este, desigur, 
acela al marii rafinării petroliere

corespondenta 
DIN DAMASC

Agendă economică internațională
MOSCOVA 25 (Agerpres). — Spo

rul producției industriale globale in 
U.R.S.S. a fost. în 1974. de 8 la sută 
fată de 6.8 la sută, cît prevedea pla
nul — se relevă în comunicatul Di
recției centrale de statistică. Venitul 
national a crescut în aceeași peri
oadă cu 5 la sută. Au fost depășite 
prevederile planului în ce privește 
productivitatea muncii.

In 1974. in U.R.S.S. au intrat în 
funcțiune 350 de mari întreprinderi 
industriale. în condiții climaterice 
complexe au fost recoltate 195.6 mi
lioane tone de cereale, iar recolta de 
bumbac a atins cifra record de 8,4 
milioane tone.

Veniturile reale pe locuitor au 
crescut, anul trecut, cu 4,2 la sută.

★
VARȘOVIA 25 (Agerpres). — Vo

lumul producției industriale globale 
a crescut in Polonia, in 1974. cu 12,2 
la sută, venitul national a sporit cu 
10 la sută fată de anul 1973. iar pro
ductivitatea muncii a crescut cu 7 
la sută — se arată în comunicatul 
Direcției principale de statistică a 
R. P. Polone.

în ciuda condițiilor climaterice ne
favorabile. oamenii muncii din a- 

NEW YORK 25 (Agerpres). — Criza economică a țărilor industria
lizate occidentale „generează întrebări serioase in legătură cu însăși 
natura sistemelor economice din societățile respective" — se arată in
tr-o declarație dată publicității de șapte laureați ai Premiului Nobel, 
in frunte cu economistul suedez Gunnar Myrdal. Autorii documentu
lui se pronunță pentru „explorarea imediată a unor alternative la sis
temele economice occidentale. Risipa economiilor occidentale — în do
meniile energiei, hranei și mediului ambiant — nu este o neglijență, 
ci o tendință inerentă a unui sistem care produce încă, in primul rind, 
pentru profit" — se menționează in declarație.

an, președintele Nicolae Ceaușescu 
va vizita Japonia. Aprilie este cea 
mai frumoasă lună a anului, pen
tru că atunci înfloresc cireșii și ne 
bucurăm că președintele vine toc
mai în această minunată perioadă. 
Sîntem fericiți să știm că pre
ședintele se interesează de Japonia 
și sperăm că va păstra amintiri 
frumoase despre țara noastră.

Cartea «România. Nicolae 
Ceaușescu. O politică de pace și 
cooperare internațională», tipărită 
în trei ediții succesive în editura 
noastră, se bucură de un interes 
deosebit, mai ales în rindul tine
retului și studenților, întrucît ea 
oferă o imagine de ansamblu asu
pra vieții politice, economice și 
culturale a României. Realitățile 
din România se reflectă pe deplin 
în această carte. Am convingerea 
că ea contribuie la o mai bună cu
noaștere a României în Japonia".

FRITZ HODEIGE (directorul e- 
dlturii „Rombach" — R. F. Germa
nia) : „In editura noastră au 
apărut pînă acum două lucrări. 
«Nicolae Ceaușescu : România pe 
drumul socialismului» și «Punctul 
de vedere românesc». Aș dori să 
mă refer la cea mai recentă, pe 
care o consider o carte exemplară. 
In ea sînt sintetizate tezele fun
damentale ale activității politice, 
sociale și economice a României. 
Cartea a fost deosebit de remar
cată de publicul cititor. Pentru 
mine, teza centrală a cărții o con
stituie afirmația președintelui 
Nicolae Ceaușescu privind necesi
tatea de a milita cu toată fermita
tea pentru impunerea în lume a 
noilor principii privind relațiile 
dintre state, împotriva oricărei 

din portul mediteranean Banias. cu 
o capacitate de producție de 6 mi
lioane tone anual. Se proiectează, 
de asemenea, construirea în coope
rare a unei fabrici de ciment, a u- 
nei uzine de triplusuperfosfați. a 
unut nou complex de însilozare și 
încărcare a fosfaților — similar 
complexului din portul Tartous. in
trat în funcțiune in toamnă și care 
lucrează de la început peste para
metrii proiectați. In regiunea petro
liferă Hasake. in partea de nord- 
est a Siriei, va fi instalată anul a- 
cesta o primă sondă românească, 
servită de tehnicieni români.

Pe valea fluviului Eufrat, unde, 
de un an. lucrează in zona Rakka 

un grup de spe
cialiști români din 
agricultură, după 
încheierea elabo
rării proiectelor 
— pentru o su
prafață de 27 000 

ha — vor începe în curînd lu
crările propriu-zise de amena
jare a solului pe 9 000 ha. șantier 
ce va fi organizat și condus de par
tea română. Tot în domeniul agri
culturii există o serie de proiecte 
de cooperare privind construirea 
unor ferme animaliere și avicole 
— în diverse regiuni ale Siriei.

Aceleași largi relații de colabora
re prietenească există și în alte do
menii. Adib Lajmi, ministru ad
junct al culturii și orientării națio
nale. și-a exprimat satisfacția față 
de dezvoltarea relațiilor româno- 
siriene pe plan cultural-artistic. Di
ferite manifestări care au avut loc 
în ultimele luni în Siria. între care 
Zilele culturii românești, organizate 
la centrul cultural arab din Damasc, 
expozițiile de pictură românească 
contemporană de la Damasc și 
Alep. prezentarea de filme artistice, 
expoziții de cărți și artizanat etc. 
au oferit opiniei publice siriene o 
imagine elocventă despre aceste 
aspecte ale vieții românești.

Realizările de pină acum pe cele 
mai diverse tărîmuri ale colaborării 
româno-siriene oferă — se consi
deră aci la Damasc — tot atitea te
meiuri ale certitudinii că ele se vor 
îmbogăți și amplifica tot mai mult 
în viitor, spre binele și în folosul 
reciproc. în interesul cauzei gene
rale a cooperării și progresului.

Crăciun IONESCU

gricultură au realizat succese impor
tante. Valoarea producției agricole 
obținute anul trecut a fost, in pre
turi comparabile, superioară cu 2 la 
sută celei din anul precedent, iar 
valoarea producției din sectorul zoo
tehnic a fost cu 4.5 la sută mai 
mare decit in 1973.

LONDRA 25 — Coresponden
tul nostru transmite : La Ca
mera pentru comerț și industrie 
din Londra au avut loc lucrări
le seminarului cu tema „Co
merțul și cooperarea cu Româ
nia", la care au participat pes
te o sută de reprezentanți ai 
celor mai mari firme și bănci 
din Marea Britanie, ai Ministe
rului Comerțului și ai Camerei. 
Cu acest prilej s-a făcut un 
amplu schimb de vederi in le
gătură cu posibilitățile tot mai 
largi de dezvoltare și adincire 
a schimburilor comerciale și a 
cooperării pe multiple planuri 
dintre România și Marea Brita
nie.

forme de subjugare și dominare a 
altor popoare, pentru consolidarea 
cursului destinderii.

Nu poți să nu fii impresionat 
de consecvența și tenacitatea cu 
care România socialistă, prin pre
ședintele ei. inclusiv în cadrul nu
meroaselor călătorii în străinătate, 
militează pentru instaurarea unei 
atmosfere de încredere și colabo
rare fructuoasă între națiuni, pen
tru realizarea unei dezvoltări neîn
grădite. libere și suverane a popoa
relor. Datorită acestei politici. 
România, politica externă a Româ
niei sint tot mai bine cunoscute și 
apreciate".

AMILCAR G. ALENCASTRE (scri
itor brazilian) : „Scrierile cuprinse 
în volumul «Președintele Nicolae 
Ceaușescu : încotro merge Româ
nia» au fost primite cu viu interes 
și deosebită simpatie de opinia 
publică braziliană. Politica de des
tindere internațională promovată 
de România, acțiunea sa militantă 
în favoarea suveranității și inde
pendentei naționale, dezvoltarea ac
celerată a economiei sale sînt cele 
trei aspecte cărora li se acordă o 
înaltă considerație în Brazilia.

Mă gindesc să lansez acum o 
nouă carte de selecțiuni din opera 
președintelui Ceaușescu. în urma 
vizitelor făcute în America Latină. 
Ea va oferi posibilitatea unei cu
noașteri mai apropiate a idei
lor și sentimentelor președintelui 
Ceaușescu. in legătură cu țările 
continentului nostru, cu atît mai 
mult cu cit faptul că l-a vizitat de 
două ori în mai puțin de un an 
demonstrează importanta pe care 
le-o acordă în concertul națiunilor".

• CANAL SUB NIVE
LUL MĂRII. Un lung 
de peste 2 km a fost construit 
sub portul Leningrad pină in 
insula Belii, din Golful Finic. 
Acest canal colector, asemănă
tor unui tunel de metrou, este 
menit să dirijeze apele mena
jere din diferitele cartiere ale 
Leningradului spre insulă, unde 
a fost construită o instalație de 
purificare. Canalul, ca și insta
lația, constituie părți ale unui 
vast proiect elaborat în scopul 
prevenirii poluării Nevei și Gol
fului Finic.

• DIAGNOSTIC CO
RONARIAN CU AJUTO
RUL CAMEREI DE FIL
MAT O nouă metodă care 
permite depistarea rapidă a tul
burărilor «ardiace a fost pusă 
la punct de specialiștii in medi
cină nucleară din cadrul Insti
tutului de cercetări nucleare 
din Jiilich (R.F.G.). S-a reușit 
astfel o perfecționare a scinti- 
grafiei, procedeu .cunoscut in 
medicină de aproape 15 ani, 
care se bazează în principiu pe 
introducerea de substanțe slab 
radioactive în organism. Distri
buirea și fixarea radioelemen- 
tului se fac cu ajutorul unei 
sonde de măsurat, obținîndu-se 
în felul acesta o imagine exactă 
a unei eventuale tumori, fără a 
fi nevoie de intervenție chirur
gicală. Acest aparat va putea 
servi astfel ca auxiliar în pro
filaxia și controlul tratamentu
lui infarctelor miocardice.

• „COLABORARE IN 
CONDIȚII DE EGALI
TATE". Sub această deviză, la 
Berna s-a desfășurat zilele tre
cute un congres al femeilor — 
manifestare care inaugurează o 
suită de acțiuni prevăzute a se 
desfășura in Elveția anul acesta, 
proclamat, după cum se știe, 
printr-o hotărire a Adunării . 
Generale a O.N.U., ca Anul in
ternațional al femeii. Peste 2 000 
de persoane au participat la a- 
ceastă mare dezbatere, care a 
cuprins un larg evantai de pro
bleme referitoare la condiția 
femeii elvețiene — de la aspec
tele privind viața de familie, 
funcțiile publice și pînă la dezi
deratul. încă actual în Elveția, 
al asigurării unei egalități de
pline cu bărbatul. Concomitent, 
Ia Ziirich s-a deschis o expozi
ție intitulată sugestiv „Femeile 
privesc femeile", realizată prin 
contribuția voluntară a zeci de 
femei de cele mai diferite pro
fesii și virste.

• SE PREDĂ ÎN LIM
BA LAOȚIANĂ... In locali- 
tatea Samnea, dintr-o regiune 
eliberată a Laosului, a avut loc 
ceremonia inaugurării primei 
instituții de învățămînt supe
rior cu limba de predare laoția- 
nă. Institutul din Samnea va 
pregăti cadre didactice pentru 
regiunile eliberate ale Laosului.

• MODĂ. Potrivit tradi
ției, marile case de mode din 
Occident iși definitivează în a- 
ceste zile colecțiile pentru pri
măvară, fiind angajate intr-o 
vastă campanie publicitară. 
Nota cea mai originală o aduce, 
cu siguranță, o firmă din Jack
sonville (Illinois), care a pre
zentat o colecție de confecții 
rezistente la... gloanțe. Modelele 
tip „sport". pentru bărbați și 
pentru femei, cintăresc între 
600 grame și două kilograme. 
Realizatorii dau asigurări că 
modelele lor sint rezistente, 
și la pumnale, stilete, cuțite de 
măcelărie și alte instrumente as
cuțite Fantezia creatorilor de 
modele americani pare a fi sti
mulată din plin de știrile care 
atestă o îngrijorătoare creștere a 
criminalității în S.U.A.

• „LANDSAT-2". Sa’ 
telitul pentru detectarea resur
selor terestre „Landsat-2“. lan
sat miercuri de către N.A.S.A. 
la baza aeriană Vandenberg 
(California), a fost înscris pe o 
orbită apropiată celei prevăzu
te. Toate sistemele de bord 
funcționează normal, precizează 
un comunicat al N.A.S.A. Cele 
trei camere de luat vederi in
stalate Ia bordul satelitului vor 
realiza imagini destinate să 
contribuie la punerea in valoare 
a resurselor planetei noastre. 
Vor fi furnizate, de asemenea, 
date privind poluarea mediului 
înconjurător și deplasarea ghe
țarilor din Arctica și Antarc
tica. La acest program participă 
40 de state și 4 organizații in
ternaționale.

• REDIVIVUS ? viitoa- 
rea sesiune a Parlamentului 
vest-european (organ consulta
tiv al C.E.E.), care se va des
fășura intre 17 și 21 februarie 
la Strasbourg, va examina po
sibilitatea continuării construc
ției tunelului de sub Canalul 
Minecii cu ajutorul financiar al 
comunității „celor nouă". După 
cum se știe, această lucrare a 
fost inițiată în comun de către 
Franța și Marea Britanie și a- 
bandonată recent în mod unila
teral de către guvernul de la 
Londra, care a motivat că este 
prea costisitoare în contextul 
actualei situații a economiei 
tării.
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