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CAMPANIEI ELECTORALE^
întreaga capacitate de mobilizare, 
convingere și educare a activității

Imagine de la întreprinderea de 
strunguri din Tîrgovlște — eta
lon al tehnicii Înaintate, punct 
semnificativ de referința in pro

ducția de mașinl-unelteFota t 8. Cristian

c>
cultural ■artistice de masă!

Ne aflăm In plină campanie e- lectorală. Participantă, prin tradiție, la marile evenimente din viața politică și socială a țării, activitatea cultural-educativă de masă, mișcarea artistică de amatori în- timpină alegerile de deputați de la 9 martie prin manifestări de un larg ecou, sprijinind astfel campania amplă și mobilizatoare desfășurată de Frontul Unității Socialiste. Vești sosite din toate județele patriei dau o imagine tot mai cuprinzătoare asupra bogatului program cultural-educativ dedicat nemijlocit apropiatelor alegeri, găzduit de așezămintele culturale de la orașe și sate.Firește, acest program de manifestări nu are și nu poate avea, cî- t.uși de puțin, un caracter „festiv". El se înscrie, ca parte integrantă. In ansamblul preocupărilor și acțiunilor educative, politice actuale ale societății noastre, puse In slujba formării omului nou, cu o conștiință înaintată, omul chemat să făurească socialismul și comunismul pe pămîntul României.Este important de subliniat faptul că întreaga activitate politică șl cultural-educativă de masă care 
se va desfășura în perioada de pînă Ia alegeri este subordonată campaniei electorale, stimulării activității tuturor oamenilor muncii pentru înfăptuirea sarcinilor fundamentale și 
a obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea al partidului. De aici . ...............................rezultă și obiectivele politice esen- Viața ’ întregii țări.' a țlale ale acestei activități : prezentarea marilor Înfăptuiri obținute, sub conducerea partidului, în construcția socialistă, în creșterea șl

modernizarea continuă a economiei, a științei, culturii și invățămîntu- lui, în perfecționarea relațiilor de producție și a organizării vieții sociale, în ridicarea nivelului de trai al întregului popor ; prezentarea concretă — din perspectiva realităților fiecărui județ, oraș sau comună — a realizărilor economice, sociale, edilitare, gospodărești ; popularizarea largă a prevederilor viitorului cincinal, a perspectivelor fiecărei localități, cu scopul mobilizării oamenilor muncii din toate sectoarele de activitate la înfăptuirea exemplară a sarcinilor economico- sociale pe anul 1975, a actualului cincinal înainte de termen ; evidențierea amplă a obiectivelor fundamentale ale Programului partidului nostru ; reliefarea dezvoltării democrației socialiste — creșterea rolului și răspunderii Marii Adunări Naționale, consiliilor populare și deputaților in fața întregului popor, participarea tot mai largă a maselor la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru ; prezentarea drepturilor, îndatoririlor și libertăților constituționale de care se bucură cetățenii țării, indiferent de naționalitate, a politicii partidului în problema națională ; popularizarea politicii externe, a activității Internaționale desfășurate de partidul și statul nostru, a direcțiilor de ansamblu ale evoluției vieții internaționale ; sublinierea semnificație^ și importantei alegerilor în •- • ( participăriimasive la vot a tuturor categoriilor de cetățeni — expresie a unității și coeziunii națiunii noastre. Contribuția, printr-o largă gamă

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘFSCU

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit, luni, la Predeal, pe prof. dr. Miroslav Peciulici, directorul Editurii „Komunist" din Belgrad, șl pe David Atlagici, redactor-șef la Editura „Komunist".La întrevedere a participat tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Cu acest prilej, oaspeții au tn- mînat șefului statului român volumul omagial „Nicolae Ceaușescu — Scrieri alese", apărut recent In Editura „Komunist" din Belgrad, volum care a suscitat un larg interes în țara vecină și prietenă.Oaspeții iugoslavi au arătat că în adoptarea hotărîrii de a trece la editarea lucrării s-au avut în ve

dere bogata experiență și rezultatele remarcabile ale construcției socialismului în România — experiență care interesează și popoarele iugoslave, rolul jucat de România, personal de președintele Nicolae Ceaușescu, în așezarea relațiilor între state pe baza principiilor independenței și suveranității naționale, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. Această lucrare — au arătat oaspeții — reprezintă un aport la mai buna cunoaștere dintre popoarele României și Iugoslaviei, la triumful ideilor socialismului, la întărirea prieteniei româno-iugoslave, la care o contribuție esențială au adus-o președinții Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că volumul e- ditat în Iugoslavia reprezintă o ex-

presie a bunelor relații existente între Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, între popoarele român și iugoslave, care construiesc cu succes socialismul.Tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspeți să transmită mulțumiri conducerii Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, personal președintelui Tito, pentru editarea lucrării. De asemenea, președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit tuturor acelora care au contribuit la apariția acestui volum via.A avut loc, apoi, o privire la extinderearomâno-iugoslave în domeniul e- ditorial, al activității ideologice și de propagandă.întrevederea s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, prietenească.

în Iugosla-discuție cu colaborării

(Continuare in pag. a IV-a)

care votăm

înalt a forțelor de
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de manifestări și mijloace specifice, la educarea patriotică, revoluționară a maselor, îndeosebi a tinerei generații, la promovarea cultului muncii, a normelor de conviețuire socială, a principiilor comuniste de viață — este, de a- semenea, un obiectiv de fond activității cultural-educative ganizate în cinstea alegerilor.Axată pe aceste direcții, munca politică și educativă de masă va trebui să fie astfel organizată, incit să asigure rezonanța largă, forța de convingere a fiecărei manifestări. Aceasta presupune, ca o cerință fundamentală, nu numai claritatea, bogăția de idei, caracterul concret al diferitelor acțiuni etc., ci și un mod viu, atractiv de abordare a problemelor, în așa fel incit să captiveze interesul maselor. Practica a demonstrat că pregătirea, pe plan local, a unor materiale documentare — bogate în date și oomparații revelatoare, prezentate interesant — poate conferi o mare forță de convingere expunerilor, dezbaterilor, serilor de întrebări și răspunsuri etc. A- ceaștă experiență se cere valorificată acum în reliefarea realizărilor obținute în perioada care a trecut de la ultimele alegeri pînă în prezent, a perspectivelor de dezvoltare economico-socială a localității respective.Activitatea formațiilor de amatori, a brigăzilor artistice_ * ______ firtistLcfi de agitație, a colectivelor de montaje literar-muzipale este antrenată, de asemenea. In desfășurarea campaniei electorale. în acest

Reșița; Noi construcții de locuințe în Lunca Bîrzavei

d umneavoastrâ...într-una din zilele acestei luni — care numaiintr-una din zilele acestei luni — care numai a ianuarie nu semăna — am fost martor la o discuție în timpul căreia un comitet comunal de partid a a- nalizat, cu toată gravitatea pe care o impuneau fap- teLe și datele problemei, situația nesatisfăcătoare din zootehnia cooperativelor agricole din localitate. As- cultindu-i acolo pe cei cițiva președinți, ingineri șefi, medici veterinari vorbind de cauzele unei atari situații, de efectele lor, desigur nedorite, am fost tentat, pînă la un anumit moment, să cred că situația discutată își avea Izvorul numai în lipsa de furaje, în puterea încă limitată a unităților respective
PICĂTURA DE CERNEALĂ

a construi adăposturi mai sănătoase. Ba, Îmi no- intre altele, și

1. Creșterea In ritm

producție ale țârii

CUM SE REFLECTA CALITATEA CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE SI A PROIECTĂRII 

CREȘTEREA EFICACITĂȚII ECONOMICE?
0 întrebare la care ne răspunde directorul Institutului de cercetări 

și proiectări tehnologice pentru sectoare caldeInstitutului de cercetări și proiectări tehnologice pentru sectoare calde din București ii revin sarcini multinle privind înnoirea și modernizarea producției industriale, promovarea progresului tehnic prin noi soluții și tehnologii, valorificarea superioară a metalului ș.a. Cum acționează colectivul institutului în vederea Îndeplinirii acestor sarcini în condițiile exigențelor subliniate la Congresul al XI-lea al partidului și ținînd 6eama de progresul tot mai rapid al științei și tehnicii contemporane?— în activitatea noastră — ne-a spus prof. dr. docent ing. IOSIF TRIPȘA, directorul institutului — concomitent cu elaborarea de noi tehnologii, de noi utilaje și instalații pentru susținerea progresului tehnic in sectorul nostru, vom pune un accent deosebit pe aplicarea masivă în producție a realizărilor valoroase din cercetare și proiectare. Mă refer nu numai la ceea ce s-a făcut în țara noastră, dar și în alte țări, folosind tot ce s-a creat în lume, și oferind, in cadrul schimburilor, ceea ce am creat noi. Pînă acum cîțiva ani, întreprinderile românești importau utilajele pentru turnătorii, forje, tratamente termice, cuptoare, tn ultimul timp, specialiștii noștri au reușit nu numai să elimine importurile unor utilaje, dar să și ofere pentru export tehnologii, proiecte șl utilaje cu performanțe îmbunătățite.Dezvoltind rezultatele de pînă acum, sîntem hotăriți să răspundem, în mai mare măsură, exigențelor subliniate de conducerea partidului, să contribuim prin întreaga noastră activitate în 1975 și în anii viitori la

și tehnologiei. Pentru secto' care activează

de tasem in carnețelul de reporter, faptul, invocat cu o meritată ironie, că nu s-ar găsi, uneori, sare pentru animale, lanțuri etc.Și în timp ce unul dintre președinții de cooperativă povestea, cu lux de amănunte, cum un tînăr medic veterinar izbutise, în mai puțin de un an să le „dea peste cap", cum spunea el, zootehnia, care pină la venirea acelui tînăr „mergea bine", cineva l-a întrerupt și l-a întrebat : „Dar, dumneavoastră, unde ați fost ?“ Ascultînd răspunsul — din care nu se înțelegea nimic — al președintelui cooperativei, mi-am amintit, ca orice copil de țărani, chipurile celor pe care de-abia îi simțeam dimineața, înainte de a se „crăpa de ziuă", furișîndu-se din așternut, să vadă de vite, mi s-au perindat apoi prin fața ochilor atiția și atîția oameni îndrăgostiți pină la pasiune și devotament de această meserie tradiționala, intîlniți in peregrinările mele.Dar întors in realitatea acelor ore de analiză, al căror sens mi s-a părut a nu fi fost, cel puțin pină in acel moment, pe deplin înțeles de către președinte, l-am auzit, din nou, pe activistul de partid : „Mi se pare mie că la dumneavoastră e nevoie de mai mulți oameni cărora să li se lumineze, cum se zice, și să li se insereze în sector ; adică să-i găsească acolo și zorii și amurgul..."Adică, de oameni ale căror ceasuri deșteptătoare să sune întotdeauna mai devreme decît cele instinctive ale animalelor. De oameni cu dragoste pentru animale. Și unii parcă tocmai această lege veche ar fi uitat-o...

I

Alexandru BRAD

Dacă astăzi, după un sfert de veac de existentă, se răsfoiește colecția revistei „Neue Literatur" — atît numerele primilor nouă ani, timp în care redacția se afla la Timișoara, cît și exemplarele ultimilor 16 ani, de cind revista are sediul la București — se poate lesne constata că publicația reușește să-i cuprindă pe toți scriitorii de limbă germană din țară, să le publice creațiile originale sau traducerile, in limba germană, ale celor mai valoroase opere — versuri și proză — ale scriitorilor noștri. Tinînd seama de aceste realizări, credem că nu exagerăm dacă afirmăm că succesele de pînă a- cum ale colectivului redacțional au o valoare politico-cultura- lă de netăgăduit.Pornind de la realitatea revistei, citită și căutată, ne întrebăm de ce a devenit literatura o importantă componentă a preocupării zilnice a păturilor largi 1 Ne întrebăm de unde crescînda cerere de literatură contemporană ? Căutind răspunsul în imediata noastră apropiere, vom observa că de mai mulți ani în librării, precum și in coloanele publicațiilor literare, ocupă din ce In ce mai mult spațiu tocmai a- cele lucrări de beletristică ce reflectă idealurile societății noastre și ale lumii de astăzi, ce conturează strădaniile oamenilor zilelor noastre de a ajunge la o înaltă civilizație materială și spirituală. Deci și popularitatea

și interesul Iși au în bună măsură originea în însăși valoarea creației literare contemporane.Această relație de tensiune creatoare dintre scriitor și cititor nu este nici nouă, nici unică în evoluția literaturii. Dimpotrivă : de exemplu, toate o- perele valoroase, viabile în limba germană, care au fost crea

te totodată și forțele, mijloacele și posibilitățile de împlinire a acestor minunate țeluri. Documentele celui de-al XI-lea Congres au subliniat acest lucru — că și creatorii de literatură și artă trebuie să contribuie, cu mijloacele lor specifice, la realizarea voinței întregului popor de a construi societatea socia-

zitorii, artei nu-și munca tru a valoroase, pătrunse de umanism revoluționar, de un robust optimism social, care să redea, în forme cît mai variate, preocupările și frămîntările, dorințele și aspirațiile poporului nostru, încrederea sa nestrămutată

torși ----------...vor precupeți și talentul pen- crea noî opere
siujitorii literaturii

Literatura
timpului nostru

alte cuvinte, o asemenea literatură nu și-ar mai găsi locul în viața noastră.Punctul de pornire al fiecărui scriitor este realitatea in miezul căreia trăiește. Activitatea scriitoricească este în primul rînd rezultatul unei experiențe de viață. Cine nu trăiește această experiență, cine vede și Înțelege numai cite ceva, desigur nu va putea comunica aproape nimic. Scriitorii germani ai țării noastre subscriu la că toate marile sint mărturii timpului si de literatura zilelor tre. mai ales, să dea

aflrmarea puternică a revoluției teh- nico-științifice în țara noastră. Apreciem că prin valorificarea în industrie a cercetărilor, procedeelor tehnologice avansate, proiectelor tip și u- nicate, se vor obține în cursul acestui an rezultate economice însemnate. Este vorba de reducerea prețului de cost și realizarea de beneficii suplimentare, de diminuarea importurilor de licențe, materiale și utilaje tehnologice specifice, de obținerea în sectoarele calde industriale a unui spor de producție. Precizez că angajamentele noastre au valori duble față de anul precedent, dar ele vor fi realizate, întrucît întregul colectiv este mobilizat în acest scop.
— Institutul a beneficiat de 

prețioasele îndrumări ale secre
tarului general al partidului cu 
prilejul celor două vizite de lu
cru efectuate in această unitate 
de cercetare și proiectare. Ce 
măsuri au fost luate pentru în
deplinirea sarcinilor trasate ?— Colectivul nostru a primit un sprijin nemijlocit din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul vizitelor de lucru. înfăptuirea recomandărilor făcute, a sarcinilor ce decurg din politica generală a partidului în domeniul cercetării și proiectării constituie obiectivul nostru fundamental. începînd din noiembrie 1974 ne-a revenit și sarcina de proiectant general al unor obiective de investiții din sectoarele calde. în a- ceastă calitate, avem de realizat un volum din ce in ce mai mare de sarcini. în documentele Congresului al XI-lea se subliniază că înfăptuirea importantelor obiective ale dezvoltării economico-sociale a țării în viitorul cincinal este condiționată, în mod hotărîtor, de creșterea aportului

științei rul în___ _ -V--___ „ -prevăzut ca, de la 1,4 milioane tone piese turnate, cite vor “1975, să se ajungă în 1980 la 2,4 milioane tone. în 1980 se vor produce aproape tot atitea piese turnate cite s-au realizat în cincinalul 1966—1970.Sint, după cum se vede, sarcini importante, dar pe deplin realizabile. Noua formă de organizare a institutului nostru leagă organic cercetarea cu proiectarea pentru tehnologii și cu proiectarea pentru investiții — și aceasta ne va permite să asigurăm noilor tehnologii și produse o viteză mai mare de transfer de la faza de laborator în producție. Faptul că cincinalul viitor va fi „cincinalul revoluției tehnico-științifice" a sensibilizat mult pe conducătorii unităților productive și ai ministerelor, in sensul de a veni în intimpinarea cercetării. S-au creat, prin urmare, condiții mult mai bune pentru aplicarea în producție a rezultatelor cercetării. Cu satisfacție constatăm că sîntem din ce în ce mai solicitați să oferim metode, procedee, tehnologii noi. Soluțiile nu lipsesc. Sîntem pregătiți să aplicăm in industrie, la scară mare, o serie de rezultate obținute și gama acestora este foarte întinsă : de la paletele celei mai mari turbine românești, pînă la instalații cazane ș.a.
— Ce loc va ocupa 

ducția în ansamblul 
mari și complexe ale 
lui ?— Pentru ceea ce nu ni se cere la scară mare, la nivelul economiei, vom dezvolta microproducția, antre- nînd specialiști din institutul nostru și cadre didactice de la Institutul politehnic din București. Este o cale pentru a îndeplini din ce în ce mai bine îndrumările date de secretarul general al partidului privind integrarea învățămîntului cu cercetarea și producția. Dacă in primul an de mi- croproducție (1973) am realizat produse în valoare de 900 000 Iei, iar în

Institutul s-afi asigurate in

de fora],
micropro- 
sarcinilor 
institutu-

(Continuare in pag. a IV-a)

te pe pămîntul țării noastre, au apărut tocmai grație acestei identificări. Nou ni se pare faptul că scriitorii de astăzi sint mai conștienți de angajamentul social măreț pe care trebuie să-l exprime artistic. Și acest fapt nu este ln- tîmplător. înainte de toate, acest fenomen nu trebuie privit și înțeles izolat de aspectele de dezvoltare ale timpurilor noastre, de liniile directoare și telurile acestor procese, de dialectica lor lăuntrică.Sub conducerea Partidului Comunist Român, înarmat cu ideologia marxist-le- ninistă, un popor Întreg cunoaște telurile spre care trebuie să 6e

însemnări de
Arnold HAUSER

îndrepte și cunoaș-

listă multilateral dezvoltată, in drum spre comunism. „în noile condiții ale dezvoltării patriei noastre socialiste — putem citi in raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român — arta și literatura sint chemate să dea expresia activității tumultuoase desfășurate de poporul român in toate domeniile de activitate, să înfățișeze marile realizări, entuziasmul, optimismul și hotărîrea sa de a merge neabătut înainte. Fără îndoială că scriitorii, pictorii, compo

în ziua de miine, in viitorul de libertate și Independență al națiunii noastre, în viitorul comunist". Așteptările noastre privește literatura — și in consecință și literatura germană din țara noastră — sint exprimate foarte clar In aceste cuvinte. O literatură care ar vrea să rămînă străină de tot ce se petrece în tara noastră sau care ar vrea că fie gin- di.tă doar de pe poziția unui spectator al lor eforturi de a e- difica o nouă societate, o nouă lume, care s-ar distanța deci de realitate, o asemenea literatură ar fi fără nici o perspectivă, ar pieri de la naștere; cu

societății in ceea ce

simplu mărete-

adevărul opere ale aceea noas- trebuie viitorului o imagine reală a timpului pe eare-l trăim, timp în care urmașii noștri să se poată regăsi. identificindu-se cit mai mult atît cupersonajele, cît și cuproblemele abordate. Astfel, literatura de limba germană, parte integrantă a literaturii României socialiste, publicațiile, scriitorii și redactorii, asumin- du-și pe deplin con- știenți sarcinile de o- noare puse în fața întregii societăți de partidul nostru, participă prin scrisul lor la afirmarea unei arte militante, venite din sevele adinei ale țării, pentru a cuprinde și a face mai bine cunoscute prin opere marile realizări ale patriei in acest punct nodal al prezentului ei, în etapa construirii societății socialiste multilateral dezvoltate.

Primul ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România, Manea Mănescu, 
a sosit ieri la Damasc intr-o virilă oficială 
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Noi capacități de producție
® La întreprinderea de prefabricate din beton CraiovaCRAIOVA (Prin telefon, de la Nicolae Băbălău) — La întreprinderea de prefabricate din beton Craiova a început să producă prima linie tehnologică din tară pentru fabricația de serie a „cabinelor spațiale" pentru clădiri de locuit P+4 (este vorba de apartamente). Pînă acum au fost executate 13 asemenea „cabine spațiale", ur- mind ca oină Ia sfirșitul anu-

lui să fie construite încă 120 a- partamente. cu 2 si 3 camere. Principalul avantaj al acestui nou procedeu folosit în construcția de locuințe este acela că asigură un grad inalt de industrializare. Apartamentul iese din întreprindere complet finisat în interior, cu toate instalațiile e- lectrice si sanitare montate, ur- mind ca ne șantier să se execute numai asamblarea cabinelor.
© La întreprinderea de sticlărie de menaj GherlaCLUJ-NAPOCA (Corespondentul „Scînteii". Alex. Mure- șan). — La întreprinderea de sticlărie de menaj din Gherla, a- flată în faza finală de construc-

ție, a fost dată in exploatare cu două luni mai devreme prima capacitate de producție — aceea pentru sticlă albă semicristal.
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1. Creșterea în ritm înalt a forțelor
de producție ale JL V • •țariiCongresul al XI-lea al P.C.R. a stabilit ca unul din obiectivele fundamentale continuarea în ritm intens a politicii partidului de industrializare socialistă, de dezvoltare puternică a forțelor de producție, pe baza cuceririlor științei și tehnicii contemporane.Situarea de către P.C.R. a dezvoltării forțelor de producție în centrul politicii sale economice este determinată de rolul acestora de element motor al progresului general al societății. Creșterea in ritm înalt a forțelor de producție nu numai în industrie, ci în întreaga economie națională, pe fundamentul industrializării socialiste, reprezintă o necesitate obiectivă pentru asigurarea propășirii econo- mico-sociale a României. Aceasta constituie factorul hotărîtor. determinant al amplificării potențialului economic al țării, al dezvol- ——.............tării impetuoase a bazei tehnico- materiale a societății, al ridicării gradului de civilizație socială. Numai în felul a- Cesta, sprijinin- du-se pe progresul întregii economii naționale, poate fi asigurat im fundament trainic ridicării bunăstării întregului popor. Dezvoltarea in ritm intens a economiei, modernizarea forțelor de producție constituie condiția e- sențială pentru lichidarea decalajului care ne desparte de statele a- vansate din punct de vedere economic, precum și temelia economică a independentei și suveranității naționale în măsură să asigure extinderea pe baze de egalitate și avantaj reciproc a relațiilor economice externe.Dirijînd eforturile materiale și umane ale țării în concordanță cu obiectivele majore ale construcției socialiste, P.C.R. a făcut din dezvoltarea în ritm intens a forțelor de producție, prin promovarea consecventă a industrializării. li

nia generală constantă a politicii sale economice în perioada care a urmat eliberării României. Ca urmare a înfăptuirii neabătute a politicii de industrializare socialistă, producția industrială a țării va fi în 1975 de peste 30 de ori mai mare decit în 1938, industria a devenit ramura preponderentă și conducătoare în, .economia, națională. ,înfăptpirea,„£6.nse£yentă..; a jpolS- ticii partidului" de industrializare socialistă a creat, totodată, condițiile necesare cooperativizării agriculturii, avîntului forțelor de producție în această importantă ramură a economiei, ceea ce. laolaltă cu orientarea spre continua dezvoltare a științei, a asigurat crearea șl consolidarea bazei tehnico- materiale a societății noastre cialiste. România mat dintr-o dezvoltată, trial-agrar, mică ce intens pe baza cuceriri ale științei și tehnicii contemporane. cu o agricultură socialistă în plin progres.Marcînd trecerea la etapa făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, Congresul al X-lea al P.C.R. a subliniat că realizarea acestui țel major al partidului presupune, in primul rînd, creșterea

Intensă a forțelor de producție, crearea unei economii avansate în stare să satisfacă cerințele mereu sporite ale societății. Succesele în producție obținute în ultimii ani în toate ramurile economiei creează certitudinea înfăptuirii marelui obiectiv național — cincinalul înainte de termen.Angajamentele asumate în fața poporului de Frontul Unității Socialiste în alegerile precedente au fost realizate. Continuarea fermă a politicii de industrializare socialistă își vădește din plin roadele : anul trecut, producția industrială globală a țării a fost cu 84 la sută mai mare decît în 1969. întreaga producție a anului 1969 a fost realizată în cursul anului trecut în mai puțin de 200 de zile. în cadrul industriei a crescut ponderea ramurilor purtătoare ale progresului
SOCIETATE

riale, care să asigure sporirea în ritm înalt a producției de bunuri materiale, în stare să satisfacă din plin atît necesitățile de consum ale întregului popor, cit și cerințele dezvoltării generale a țării. Fără o economie puternică nu se pot concepe făurirea societății socialiste, realizarea principiilor repartiției socialiste, ridicarea nivelului de viață, nu se poate concepe trecerea spre comunism".în spiritul hotărîrllor Congresului al XI-lea va fi dezvoltată în continuare cu prioritate industria socialistă, astfel ca în 1980 să atingă o creștere de 154—161 la sută față de 1975, iar în 1990 să fie de 6,5— 7,5 ori măi mare decît în l£>70. Va continua cu intensitate procesul de modernizare a structurii industriei, prin dezvoltarea în ritmuri înalte a ramurilor și subramurilor care rol deter- în valori- superioa- resurselor în in-
STATmartie
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comunele Tudor Vladiml- rescu. Scortaru-Nou. Ti- chilești.La filialele casei de cultură din cartierul „1 Mai", municipiul Brăila, a fost organizată o gală de filme documentare sub genericul „Chipul nou al României socialiste".Consiliul județean pentru educație fizică și sport a instituit cupa ..9 martie". în cadrul acestei competiții vor avea loc întreceri de atletism — fete, handbal — seniori și un concurs de popice.• PLOIEȘTI (de la Constantin Căpraru) : Teatrul de stat din Ploiești. secția de estradă, prezintă, de mai multe zile, la casele alegătorului. spectacolul ..Ediție specială pentru voi. sătenii !“. Acest spectacol, a- xat pe viata localităților din județ, va fi prezentat. oină la 9 martie. în majoritatea comunelor.• BAIA MARE (de la Gheorghe Susa) : în 34 de circumscripții electorale din localități maramureșene de ne Valea Someșului si Valea Lăpu- sului au avut loc. duminică. întîlniri între alegători și juriști — lectori ai comitetului județean de partid. S-a desfășurat un dialog asupra prevederilor legii electorale, despre sensul profund democratic al acestora. Cu același prilej. în numeroase localități, casele a- legătorului au găzduit programe cultural-artis- tice dedicate campaniei electorale. La Vima Mică și Vima Mare, spectacolele au fost susținute de ansamblul folcloric al tinerilor din Berinta.

de cultură a sindicatelor s-a deschis o expoziție a gazetelor de perete și satirice. Gazetele premiate și materialele cele mai interesante vor fi cuprinse într-o plachetă si un album pentru popularizarea experienței colectivelor redacționale care le-au elaborat.
• IAȘI (de la Manele Corcaci) : Interesul cu care au fost urmărite ex

• JUDEȚUL ILFOV (de Ia Alexandru Brad) : Mobilizați de consiliile Frontului Unității Socialiste. mii de săteni au participat. în zilele în care starea vremii a permis, la efectuarea unor ample lucrări de îmbunătățiri funciare. Printre altele, în raza comunelor Fierbinți. Nuci. Mihăilești. Valea Măcrlșului. Dră- goesti au fost executate canale de irigații în lungime de 34 km și decol- matate cele existente pe mai mult de 18 km.• LA CASA CENTRALĂ A ARMATEI am remarcat în serile trecute o afluență feminină. Explicația ? Participarea soțiilor cadrelor militare la manifestările cultural-educative dedicate alegerilor. dintre care menționăm dialogul ne tema „Femeia — factor dinamic. creator în dezvoltarea societății noastre socialiste".Destinate tot alegătoarelor bucureștene. am mai aflat de dezbaterea „Contribuția femeilor din întreprinderea noastră la îndeplinirea cincinalului în 4 ani si 4 luni", tinută la UREMOAS și de întil- nirile cu tinerele fete care vor vota pentru prima dată, de la I.P.R.S. Băneasa și de la clubul tineretului din sectorul 4.La TURDA — ne comunică Alexandru Mure- șan — activul comisiilor de femei din întreprinderile municiniului a dezbătut. de asemenea, rolul ce revine acestora în popularizarea prevederilor Legii electorale si în realizarea sarcinilor de producție, iar la FOCSANI - aflăm de la Dan Drăgulescu — comitetul municiDal al femei

lor a organizat un lectorat pe tema răspunderii fată de educația tinerilor cetățeni ; tot în orașul U- nirii. sase colective de activiste se întilnesc cu gospodinele pentru a le explica prevederile Legii electorale.• TIMIȘOARA (de la Cezar Ioana) : Fruntașii în muncă si tinerii care vor vota pentru prima dată au fost oaspeții de
DIVERS

® Activități la casele alegătorului • Pre
gătiri electorale îmbinate cu o amplă 
consultare și mobilizare cetățenească 
® Manifestări speciale dedicate fruntași
lor în muncă, alegătoarelor, tineretului

I Peștera 
lui Iordan

I O încărcătură de dinamită, o 
I explozie puternică și o... descoperire senzațională. întimplarea s-a petrecut în adîncurile Dea- Ilului Morii, pe unde urma să treacă linia ferată spre exploatarea de calcar de la Sitorman- Constanța. în urma exploziei a 
I ieșit la iveală o peșteră de tipcarstic, cu o rază de 250 metri, sub ale cărei stalactite se află Iun lac subteran cu apă limpede, cristalină. „O peșteră unică în țară" — spun specialiștii, care au și inventariat-o, treeînd-o 
I printre monumentele naturii. Larîndul lor, constructorii de la I.C.H. Constanța, care exploa- Itează dealul de calcar,tezat-o“ după numele colegului giner, care a descoperit-o.
I Măcar șapte 
I zile.
săptămână!Deși în zilele de simbătă, trafic rutier foarte intens, 

I înregistrează, de regulă, i 1 mai multe și mai grave acciden- Ite de circulație, ziua de 25 ianuarie a tinut să facă o excepție. în toate cele 24 de ceasuri Iale sale — după cum sîntem informați de la Direcția circulației din Inspectoratul General al Miliției — nu a avut loc, pe nici Iuna din arterele țării, nici un accident mortal de circulație. Faptul este cu atit mai imbucu- Irător, cu cît in această zi circulația a fost la fel de mare ca și în alte dăți, iar pe alocuri 
I condițiile au fost vitrege : ceată. mizgă. polei. Așadar, se poate face si o circulație „ca pe roate". Ce alta ne-am
Idori, decît să fie cit mai zile de acest fel. Măcar pe... săptămină !

Casierul 
| păcălit

punerile despre Însemnătatea alegerilor, despre rolul conducător al partidului în viața patriei, ținute la „Ateneul Tătă- rași", la casa de cultură a tineretului și studenților din Iași și la întreprinderea de tricotaje și perdele din Pașcani se explică atît prin importanta temelor. cît și prin buna lor pregătire. Să mai adăugăm că au fost Însoțite de proiecții de diapozitive.
O BRĂILA (de la Mircea Bunea) : Munca politică și cultural-educativă desfășurată în județul Brăila in cadrul campaniei electorale cunoaște, în aceste zile, o amploare deosebită. O mare a- tenție se acordă tinerilor care, la 9 martie anul acesta, vor vota pentru întîia oară. Cu aceștia s-au organizat zilele trecute mai multe întîlniri la casele alegătorului din

onoare aî spectacolelor de filme documentare despre înfăptuirile anilor noștri și ai programelor muzical-coregrafice prezentate la clubul C.F.R. și la cel al întreprinderii „Banatul".s CALAFAT : Este In plină desfășurare „Decada culturii" care a debutat cu simpozionul „Gindim, trăim, muncim în chip comunist — Congresul al XI-lea al P.C.R.. moment crucial în viața partidului și a poporului nostru". In suita manifestărilor axate pe evenimentul de la 9 martie, au fost prevăzute și alte simpozioane, dezbateri, întîlniri cu personalități ale vieții culturale și științifice din județul Dolj, spectacole muzicale-concurs. festivalul de creație literară „Gheorghe Brăescu".o SIBIU (de la Nicolae Brujan) : în sălile casei

au „bo-„Peștera lui Iordan", lor, in-
»

... O

au un minant ficarea ră a naturale,troducerea largă a progresului tehnic în toate ramurile economiei naționale.La orientarea e- forturilor privind creșterea forțelor de producție in agricultură, realizarea unei agriculturi moderne intensive, hotărî- rile Congresului al XI-lea au stabilit un ansamblu de măsuri pentru mecanizarea completă a tuturor lucrărilor agricole ; extinderea chimizării: introducerea cuceririlor agrotehnicii moderne ; înfăptuirea riguroasă a programului de irigații și îmbunătățiri funciare.în condițiile epocii actuale, cînd știința a devenit una dintre cele mai dinamice forțe de producție ale societății și. totodată, forța conducătoare a progresului tehnic, Programul P.C.R. stabilește, ca unul dintre obiectivele majore, intensificarea cercetării științifice aplicative, cît și a cercetării fundamentale de perspectivă ; sporirea aportului științei la valorificarea superioară a tuturor resurselor naturale, la producerea pe cale sintetică a unor noi materiale necesare economiei, noi utilaje tehnologice. mașini-unelte, mijloace electronice de conducere a activității economice, ca și la soluționarea mai rapidă a nroblemolor complexe de care depind dezvoltarea în ritm
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Ce trebuie să știe cetățeanul 
pregătindu-se pentru alegeri

tehnic — energetica, metalurgia, construcțiile de mașini, chimia, s-a accelerat dezvoltarea unor ramuri și subramuri care au la bază cuceririle revoluției științifico-tehnice contemporane : electronica, mijloacele de automatizare și echipamente de calcul, masele plastice, fibrele sintetice. Paralel cu crearea unei baze tehnico-materiale superioare în agricultură, transporturi, construcții și în celelalte ramuri ale economiei, a fost promovată cu fermitate amplasarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, s-a îmbunătățit structura forței de muncă, îndeosebi prin creșterea rîndurilor clasei muncitoare, a crescut nivelul cul- tural-tehnic al oamenilor muncii.Documentele Congresului al XI- lea definesc direcțiile și obiectivele principale ale orientării de viitor apartidului nrîviod. dezvoltarea in .. țnalt a forțelor de produoție, crește- fitm intens a'forțelor de producție, eficienței economice."

, cu se cele

sos-a transfor- țară agrară, slab intr-un stat indus- cu o industrie dina- se dezvoltă în ritm celor mai noi

pe baza cerințelor revoluției teh- nico-științifice contemporane. Scopul final al acestei orientări nu este creșterea producției de dragul producției, ci accelerarea ritmului progresului economico-social al României, asigurarea unui belșug de produse pentru ridicarea susținută a nivelului de trai material și cultural al poporului. Creșterea în cincinalul viitor a producției industriale intr-un ritm mediu anual de 9—10 la sută va constitui factorul hotărîtor al dezvoltării impetuoase a bazei tehnico-materiale a societății, al propășirii întregii economii naționale și bunăstării poporului, al viitorului fericit ai țării.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu : „în mod firesc, Programul partidului pune pe primul pian dezvoltarea puternică a forțelor de producție, crearea unei puternice baze tehnico-mate-

Realizarea obiectivului esențial stabilit de Congresul al XI-lea — sporirea eficienței economice, atingerea unui nivel calitativ înalt al întregii activități economico-socia- le — pune in fața tuturor oamenilor muncii îndatorirea patriotică de a acționa cu fermitate pentru folosirea cit mai deplină a potențialului material și uman, pentru gospodărirea judicioasă a resurselor, ridicarea productivității muncii, înnoirea și modernizarea continuă a produselor, creșterea rentabilității fiecărei întreprinderi.Votul nostru acordat la 9 martie candidaților Frontului Unității Socialiste va fi un vot pentru creșterea puterii industriale a patriei, pentru dezvoltarea economiei ționale și ridicarea nivelului trai al întregului popor. nade
în județul Bacău

Noi unități 
ale cooperației 
meșteșugărești în ultima vreme, numărul u- nităților de producție, desfacere și prestatoare de servicii ale cooperației meșteșugărești din Bacău a crescut simțitor. La Tg. Ocna, Buhuși, Bacău, în municipiul Gh. Gheorghiu-Dej și in alte localități din județ au fost construite și date in folosință 30 de complexe de servire, ateliere cu un mare număr de secții și profile. Numai în orașul Bacău, de pildă, au fost înălțate noi complexe în piața Dr. Aro- neanu. în noile cartiere de locuințe Cornișa Bistriței. Letea, 1 Mai și Șerbănești, iar in centrul orașului a fost construită o moder-, nă casă a modei. Ca urmare, in actualul cincinal, volumul de producție și prestări de servicii către populație a crescut de peste două ori față de realizările cincinalului trecut. Președintele U.J.C.M. Bacău, tovarășul Traian Vidrașcu, ne-a informat că, pentru acest an. cînd volumul prestărilor de servicii sporește cu 17,1 la sută față de 1974, iar cel al desfacerii mărfurilor cu amănuntul cu 9,5 la sută, celor peste 600 de unități existente li se vor adăuga alte 61 de secții de producție și prestatoare de servicii. Vor fi construite noi complexe la Bacău și Buhuși, care vor cuprinde u- nități de construcții, artizanat, de reparat aparate de radio și televizoare etc. în noile ateliere vor lucra meseriași cu o temeinică pregătire profesională. Totodată, se prevăd noi spații de producție și prestări de servicii in orașele Gh. Gheorghiu- Dej, Comănești, Tg Ocna, Moi- nești. Peste tot se acordă o a- tenție deosebită înființării de secții de reparații, construcții, confecții-artizanat — secții deficitare la această dată — în scopul unei echilibrări armonioase a activității de producție, pentru satisfacerea cerințelor populației.

Gh. BALTA
corespondentul .Scinteil"

----- UN PUNCT DE ATRACȚIE -------

HANUL „DEALUL SASULUI"Printre cele mai noi și mai moderne unități turistice construite de cooperația de consum pe artere de largă circulație din toate județele tării, in zone de o rară frumusețe sau in apropiere de renumite stațiuni balneoclimaterice, se află si hanul „Dealul Sasului".El este amplasat pe șoseaua națională Pitești — Cîmpulung

Muscel — Brașov, la kilometrul 90. nu departe de localitatea Valea Urdei. La hanul „Dealul Sasului". cooperația de consum o- feră condiții dintre cele mai bune de odihnă și recreare, în- tr-un decor montan încintător. El este deschis tot timpul a- nului și dispune de camere cu încălzire centrală și de un elegant restaurant, unde se pot

servi preparate specifice bucătăriei locale.De la hanul „Dealul Sasului", amatorii de excursii pot urca, pe poteci marcate, spre munții Iezer. Păpușa si Piatra Craiului.
In fotografie t hanul turistic „Dealul Sasului" al cooperației de consum.

ORELE „DE VÎRF“ POT DEVENI
ORE NORMALE IN TRANSPORTUL PUBLIC

Așa cum am mai informat cititorii, la începutul acestui an au fost întreprinse o serie de măsuri pentru O mai bună organizare a parcului auto din toate județele, pentru dotarea întreprinderilor care răspund de transportul public urban cu un număr tot mai mare de autobuze, troleibuze și tramvaie. Este evident. însă, că îmbunătățirea simțitoare a transportului în comun necesită, în paralel, și sporirea eforturilor proprii ale consiliilor populare din fiecare județ în parte, ale organelor lor de specialitate.Ce s-a făcut și se face. deci. în acest sens ? Cu alte cuvinte, cum călătoresc oamenii de-acasă la serviciu și înapoi 7 — iată tema unui raid-anchetă pe care l-am realizat recent, cu ajutorul corespondenților „Scînteii", in citeva reședințe de județ.
I

putea multe șapte

In sa
tul Bozia (vasiui), lonifa Zbanț, 
cu domiciliul in Ploiești, a în
cercat să-și facă rost de ceva 
bani. A mers la Victor Tivdă, 
casierul cooperativei agricole 
din localitate, și i-a cerut să-i 
achite restul din drepturile bă
nești pentru 1974.

— Nu prea te-am văzut prin 
C.A.P. Zici zău că ai lucrat 7

— Zic zău !
— Și cum te cheamă 7
— Ion Pistol.
Necunoscîndu-l prea bine pe 

cel care purta numele respectiv 
(fiul unei cooperatoare din sat), 
dar și fără să se ostenească să 
verifice, casierul i-a achitat pe 
loc 1 115 lei, iar Ion Pistol, alias 
I. Z„ a și luat-o din loc, „ca din 
pușcă". Pină la găsirea lui, ca
sierul a fost nevoit să se „auto- 
incaseze", spre a pune paguba 
la loc. De, cine nu deschide 
ochii deschide punga.

Nu de carte 
are parte

Venit pentru scurt timp 
tul Bozia (Vaslui), Ioniță

cei opriți in fața vitri-Printre cei opriți in fața vitri
nei Librăriei nr. 1 din orașul 
De) se afla și Mihai Covaci. 
Unii dintre cei „opriți" să vadă 
noutățile editoriale intrau apoi 
in librărie, alții iși vedeau de 
drum. Numai M. C. stătea piro
nit locului. Ai fi zis că ține cu 
tot dinadinsul să memoreze 
toți autorii și toate titlurile căr
ților expuse. In realitate, el tră
gea cu coada ochiului spre ușile 
șt ferestrele librăriei. Cu „coada 
ochiului" de cunoscător, fiind 
timplar de meserie. După ce și-a 
fixat, ziua, datele „topografice", 
a venit in cursul nopții, a intrat 
in librărie nu insă după cărți, ci 
după bani. Dar n-a apucat să 
cheltuiască cei 10 000 lei susțrași 
pentru că l-a depistat miliția^ și 
l-a reținut pentru cercetări. 
După care nu de carte o să aibă 
parte, ci de un dosar de „citit" 
la tribunal.

Revizorul 
în... revizieE lud. ziua suit 2110 _________„________Nouă. îl chemaseră urgent interese personale. Care interese l-au făcut să poposească pe la o mulțime de prieteni, ciocnind cu fiecare cite un pahar. La întoarcere a pierdut controlul volanului, s-a izbit de un stilp și nu s-a mai oprit decit în șanț. Acolo, lingă autocamionul avariat, l-a găsit miliția, care a început revizuirea... revizorului. 
Pe fazăDe la o vreme, cetățenii co
munei Prundeni (Vilcea) intra
seră la idei : becurile șl televi
zoarele din case abia de mai pil- 
piiau, iar cind le era lumea mai 
dragă, rămineau pe întuneric. 
Pornind „pe firul" circuitelor, 
o echipă de la exploatarea elec- 
tro-energetică Rimnicu Vilcea 
avea să descopere că Victor și 
Gheorghe Magadan, Stefan Da- 
ragiu, St'dian Dumitru și Nițu 
Popescu improvizaseră niște a- 
parate de sudură pe care le ra
cordaseră ilegal la rețeaua de 
alimentare cu energie electrică 
Prinși „pe fază", s-a produs, pe 
loc. un scurtcircuit, de data a- 
ceasta in dauna sudorilor de o- 
cazie. Nu se putea ca după atita 
curent electric sustras 

ei „curentați" la

respondentul nostru Ion Stanciu — au contribuit, parțial (numai parțial 1), la rezolvarea problemei deplasării, in condiții optime, la locurile de muncă. Spre edificare, să-i ascultăm pe cițiva dintre cei 8 000 de călători de pe acest traseu : Nicolae Tudor, operator chimist : „Dacă dimineața putem veni la timp la combinat, in celelalte schimburi intîmpinăm mari greutăți, fiind puși in situația să așteptăm cite o oră și mai bine in stații". Gh. Rișniță, președintele comitetului sindicatului de la combinatul petrochimic : „Combinatul nostru s-a mărit mult și unele instalații se află la mari distanțe de stația finală a traseului stabilit cu mulți ani în urmă. Deși am intervenit in numeroase rinduri pentru prelungirea traseului pînă în apropiere de instalațiile noastre cele mai îndepărtate, unde lucrează peste 800 de muncitori, secția de transporturi a I.J.G.C.L. Rm. Vilcea refuză să ne satisfacă a- ceastă cerere"....Așadar, în toate județele din care am primit relatări s-au făcut și se fac eforturi stăruitoare din partea organelor locale pentru continua îmbunătățire a dotării și organizării parcului de transport în comun, tn unele locuri, aceste eforturi au contribuit intr-adevăr ca oamenii să călătorească mai repede și mai bine. în altele, însă, dotarea n-a fost Însoțită — cum era necesar — și de măsuri organizatorice, ca decalarea programelor, respectarea graficelor de circulație, asigurarea unei stări tehnice corespunzătoare mașinilor, exercitarea unui control permanent asupra bunei desfășurări a circulației. Așa incit nu greșim insistînd ca la ora actuală să se caute soluțiile îmbunătățirii așteptate a transportului public în organizarea propriu-zisă a a- cestei activități, în exercitarea controlului asupra Întreprinderilor de profil. Cel puțin în orașele citate I
C. PRIESCU
FI. CIOBĂNESCU

ora actuală parcul unității dispune de 244 autobuze care, în bună măsură, ar fi suficiente pentru a face față cerințelor. Numai că din relatarea corespondentului nostru aveam să ne convingem că — în ciuda acestei dotări — transportul în comun pi- teștean continuă să provoace dese nemulțumiri călătorilor. De asemenea, unele unități economice ale orașului (întreprinderea de motoare electrice. Combinatul de articole tehnice din cauciuc. Combinatul petrochimic etc.) înregistrează zilnic pierderi în producție lor de la lucru —

24 asemenea tramvaie) 1 se vor înființa noi linii de tramvaie pentru a se asigura o mai bună preluare a călătorilor către zona industrială și centrul orașului ; vor intra în rea întreprinderii încă 30 de buze.Pînă atunci însă iată ce-am tatat noi în ziua raidului de pe liniile 5. 6. 9. 10. 12. 23 - de pildă — se înregistrează mari dereglări de la graficul de ritmicitate stabilit. Atit din relatările conducerii întreprinderii de resort, cit și din opiniile cetățenilor am depistat și cîteva din cauzele acestei situații. Pe scurt, este vorba de nerealizarea

dota- auto-cons- față :
....revizor tehnic la S.T.A. Se numește S. Acatin. în care era de serviciu pe autocamionul 21—AB— și s-a dus pină la Lopadea

A-în s-aluate ? Rezultatele arată că preluarea călătorilor în orele de vîrf se desfășoară acum în condiții mult îmbunătățite. Pe ore, situația se prezintă astfel : 6 fără un sfert — 4 040I „Problema nr. 1“ a transportului în comun o constituia aci. oină nu de mult, modul in care se circula în orele de vîrf. mai exact spus — în orele cind oamenii se deplasează spre locurile de muncă si Înapoi sore casă. Iată cum arăta, pe ore. graficul încărcării medii zilnice la orele de virfînanul trecut : ora 6 fără un sfert — 1 658 de călători : 6 - 10 900 (1) ; 6 și un sfert — doar cîtiva călători : 6 și jumătate — 1 800 : 7 fără un sfert — 510 : 7 - 3 100.Organele locale de resort au făcut asemenea investigații nu pentru a aduna date statistice, ci pentru a putea lua. pe baza lor. măsuri corespunzătoare și eficiente. Aflăm, astfel. că in pragul iernii — mai precis, la sfîrșitul lunii decembrie a anului trecut — Comitetul executiv al consiliului popular municipal a analizat transportul în comun și a stabilit măsurile ce se impuneau. Drept urmare, s-au întocmit grafice de circulație riguros corelate cu orele de intrare și ieșire din .schimburi : s-au decalat programele de lucru la principalele întreprinderi din zona industrială : s-a trecut la reamplasarea stațiilor de autobuze și tramvaie în vederea descongestionării unor trasee aglomerate : s-au înființat, totodată, curse rapide directe. între oraș și marile întreprinderi : s-au organizat și se organizează, acțiuni de control asupra ritmicității transportului și a stării tehnice a parcului auto și de tramvaie etc.Sîntem in ianuarie. De la adoptarea olanului a trecut mai bine de o lună. Ce eficiență au avut măsurile

corespunzătoa- datorită intîrzieri- generate tot de ne-
RAID-ANCHETĂ ÎN CÎTEVA ORAȘE

© CREȘTE 
GANIZĂRII

CALE

I > CA PE ROATE", CIND Șl ROTIȚA OR- 

FUNCJIONEAZĂ BINE © DECALAREA PROGRAMELOR DE LUCRU - O 
INSUFICIENT FOLOSITĂ PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA TRANSPORTULUI

DOTAREA PARCULUI AUTO ®

călători : 6 — 6 770 (o reducere de peste 3 000 față de anul trecut) ; 6 și un sfert — 1 250 ; 6 și jumătate — 2 307 : 7 fără un sfert - 500 ; 7 - 2 500. Ritmicitatea transportării oa- menilqr spre locurile de muncă s-a îmbunătățit considerabil, iar odată cu ea — așa cum se poate constata la fața locului — s-au îmbunătățit și condițiile de călătorie.
A?? AD în ultimii ani aflăm din relatarea corespondentului ziarului nostru. Constantin Simion — transportul în comun din municipiul Arad a beneficiat de numeroase măsuri de îmbunătățire. Chiar si in acest an sint evidente asemenea preocupări. De pildă vechile tramvaie vor fi treotat înlocuite cu noile tipuri moderne și silențioase (numai în 1975 parcul întreprinderii va fi dotat cu

re a decalărilor de program la u- nele întreprinderi mari din zona industrială : de absențele nemotivate de la serviciu ale unor conducători auto (in medie 10 pe zi) : de abandonarea arbitrară a curselor de către unii șoferi care simulează defecțiuni tehnice la mașini : de calitatea necorespunzătoare a reparațiilor efectuate uneori de personalul de întreținere și. mai pecerat ’ culația cauzele
ales. de inexistența unui dis- calificat care să dirijeze cir- in orele de vîrf etc. Acum se cunosc. Deci...

respectarea graficelor de circulație ale autobuzelor. Lipsa șoferilor (in prezent întreprinderea are un deficit de 20—25 conducători auto), desele defecțiuni tehnice ale autobuzelor. staționarea prelungită la capetele de trasee datorită lipsei de control din partea aparatului de resort al întreprinderii și mai ales nedecala- rea programelor (conform măsurilor preconizate) de către majoritatea întreprinderilor din municipiu — sînt tot atîtea „stopuri" în circulația publică pe arterele piteștene.
D 8 T E Q T I Strădania edili- r I I E y I I lor de a înzestra an de an baza materială a transportului in comun este și aici notabilă. Inginerul Marin Popa, directorul exploatării de transport urban, l-a informat pe corespondentul nostru Gh. Cirstea că la

RM. VÎLCa oraș și obiectivele industriale din cadrul platformei petrochimice este de 10 km. Măsurile întreprinse în ultimele luni — printre care sporirea numărului de autobuze. înființarea de noi stații si trasee — ne relatează co-

Și
să nu fie 
buzunare.

deRubrică redactată
Peîre POPA
cu sprlținul corespondenților 
„Scînteii"
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DISPECERATUL PUBLIC AL COOPERĂRII ÎNTREPRINDERILOR

Aspecte ale conlucrării in fabricația de excavatoare
ÎMREPRINDEREA „PROGRESUL" DIM BRĂILA SESW: RĂSPUNSUL UNITĂȚILOR VIZATE„FURNIZORII NEPUNCTUAUST1NJENESC 1NDWJWAPLANIM NOSTRU -

Din datele privind indicatorii de plan ai întreprinderii „Progresul" din Brăila pe acest an, citeva rețin atenția in mod deosebit : față de 1974, producția globală va spori cu 34 Ia sută, producția marfă — cu 35,9 la sută, volumul livrărilor Ia export — cu 43 Ia sută, iar producția de excavatoare — cu 50 la sută. în cea mai mare parte, sporul de producție preconizat a fi obținut în acest an se va realiza pe seama ridicării productivității muncii, care va crește cu 22 Ia sută comparativ cu anul 1974.— Avînd în vedere importanța sarcinilor ce ne revin în acest an. am asigurat, din timp, o bună pregătire a producției — ne spunea ing. Nicolae Vineș, șeful serviciului producție al întreprinderii brăi- lene. Totuși, mai există unele neajunsuri de ordin intern, pentru a căror lichidare acționăm cu toate forțele încă de acum, din prima lună a anului. Mă refer, de pildă, la măsurile cu caracter tehnic și organizatoric care vizează, printre altele, perfecționarea metodologiei

de avizare a comenzilor In vederea reducerii perioadei de pregătire a fabricației, îmbunătățirea tehnologiilor, eliminarea „locurilor înguste", pregătirea din vreme a reparațiilor pentru scurtarea perioadei de imobilizare a utilajelor, asigurarea forței de muncă bine calificate și repartizarea mai judicioasă a acesteia pe secții, ateliere și schimburi. însă, cele mai mari neajunsuri, care afectează sistematic realizarea planului, sînt cele legate de cooperarea cu alte întreprinderi. Anul trecut, din această cauză nu am realizat 130 de excavatoare. Anul acesta întîmpinăm în continuare greutăți în domeniul cooperării, în îndeplinirea planului.Serviciul de aprovizionare al întreprinderii ne-a prezentat o întreagă listă privind principalele deficiente din acest an în domeniul cooperării. Pentru realizarea ritmică și integrală a producției planificate, pentru bunul mers al activității productive, întreprinderea „Progresul" din Brăila solicită unor parteneri de cooperare :
1 ÎNTREPRINDEREA „TRACTORUL" DIN BRAȘOV să expe

dieze grabnic cele aproape 200 de motoare de 65 C.P., res
tante din anul trecut, 140 de motoare de 65 C.P șl 60 seturi 

de role și șenile din contractele pe anul 1975, necesare pentru pro
ducția din luna Ianuarie a.c.

ÎNTREPRINDEREA de ventilatoare DIN BUCUREȘTI să 
recupereze grabnic restanțele din 1974; este vorba de două 
ventilatoare V-540.

3 ÎNTREPRINDEREA „NEPTUN" DIN CIMPINA să lichideze res
tanțele din 1974, de 27 reductoare de viteză, și să livreze pină 
la sfîrșitul lunii Ianuarie alte 8 reductoare, din cantitățile 

contractate pentru trimestrul I a.c.

ÎNTREPRINDEREA „ELECTROPUTERE" DIN CRAIOVA, din 
contractele pe acest an, să livreze cu maximă operativitate 
8 motoare electrice MIB-2 de 750 kW și 3 motoare electrice

MAP de 90 kW.

CENTRALA INDUSTRIALĂ 
DE TRACTOARE Șl MAȘINI 

AGRICOLE DIN BRAȘOV:

„De ce să faci altuia 
ceea ce ție nu-ți place?44— într-adevăr, întreprinderea de tractoare este In restantă față de „Progresul" din Brăila cu livrarea motoarelor de 65 CP — ne-a spus ing. Vasile Sechel, director general al Centralei industriale de tractoare și mașini agricole din Brașov. De altfel, unele rămîneri în urmă se înregistrează și în producția proprie de tractoare.— Care sînt cauzele 7— în 1975. întreprinderea de tractoare a primit un plan la motoare cu 60 la sută mai mare decît realizările anului precedent. Pentru a putea îndeplini această sarcină au fost luate măsuri. Altele sînt în curs de aplicare. Astfel, ca urmare a faptului că întreprinderea nu are capacitatea necesară la turnătoria de fontă, prin balanța ministerului, o serie de repere turnate pentru motoare au fost repartizate să fie asigurate de alte întreprinderi din țară, care acum le însușesc în fabricație. De asemenea, au fost contractate mașinile necesare pentru prelucrarea a- cestor repere. Depunem eforturi sporite pentru a reduce cit mai mult din nerealizările înregistrate pînă acum. în aceste zile, am luat noi măsuri organizatorice și tehnice, care să ne permită ca, pe aceleași linii tehnologice, să realizăm un volum și mai mare de repere, să lichidăm grabnic din restanțe.— Din discuțiile purtate cu specialiști din întreprinderea de tractoare (inginerul șef loan Radu) am aflat că unele neajunsuri referitoare la livrarea cu întirziere a unor piese sînt generate chiar de Întreprinderea „Progresul" Brăila. Ce părere aveți despre această apreciere ?— Nu vrem să ne scuzăm, dar se cuvine să spunem, in numele obiectivitătii, că, în ce privește livrarea de șenile și role către Brăila, in- cepînd cu primul trimestru al anului 1975. aceste repere trebuiau executate chiar de întreprinderea „Progresul". Se pare că s-au ivit unele greutăți, deoarece ministerul a hotărît să le realizăm tot noi și în trimestrul I. Aceasta a făcut ca abia la 14 ianuarie a.c. să fie încheiat contractul. în orice caz, noi vom începe să livrăm rolele și șenilele chiar din următoarele zile.Ca director general al centralei, as vrea să mai ridic o problemă : tovarășii de la întreprinderea „Progresul" cer ca furnizorii să-și respecte obligațiile contractuale. Așa și trebuie. Credem insă că la fel de exigențl trebuie să se dovedească și in calitatea de furnizori, deoarece in acest sens nu sînt prea receptivi. Iată un exemplu : întreprinderea „7 Noiembrie" din Craiova, din cadrul centralei noastre, a solicitat Întreprinderii

„Progresul" contractarea, in cursul acestui an, a 12 500 fuzete. precizînd să fie livrate în primele 
5 luni ale anului, cind are'nevoie de ele pentru remorci, cerere pe care întreprinderea brăileană nu a onorat-o, ea eșalonînd expedierea acestei cantități pe 12 luni ale anului. Or. întreprinderea craioveană încheie comanda respectivă de remorci la sfîrșitul lunii mai. Nu este cazul ca, și ei, să fie mai receptivi ? De ce să faci altui3 ceea ce ție nu-ți place ? I...

ÎNTREPRINDEREA
DE VENTILATOARE DIN BUCUREȘTI: 

„în citeva zile vom livra 
primul ventilator44Prezenți In întreprinderea bucureșteană. ti comunicăm inginerului șef. Ștefan Plăcintescu, scopul pentru care am venit. Sîntem invitați in secțiile de producție. Ce constatăm ? Carcasele, rotoarele, subansamblele și piesele existente in stoc erau suficiente pentru realizarea nu a două ventilatoare V-540, cit este restanța față de întreprinderea „Progresul", ci chiar pentru mai multe.— Ne lipsesc axele, preciza inginerul șef. Sint piese de dimensiuni foarte mari, iar mașini pentru prelucrarea lor nu există decit în citeva întreprinderi din tară. Am apelat la mai multe unități să ne prelucreze aceste axe, dar am fost refuzați. Totuși am găsit înțelegere la întreprinderea „Energoreparații" din București, care ne-a prelucrat un ax. primul ventilator fiind acum la montaj. în citeva zile îl vom expedia întreprinderii „Progresul". Al doilea ax se prelucrează tot la unitatea bucureșteană și îl vom primi in 1—2 zile. Așa că, în prima jumătate a lunii februarie, vom livra și al doilea ventilator. Pină Ia sfîrșitul lunii februarie vom mai executa și expedia întreprinderii brăilene alte două ventilatoare, care au termen de livrare Ia 30 martie a.c. A- xele pentru aceste ventilatoare au fost trimise, pentru prelucrarea mecanică, unul la întreprinderea „Progresul", celălalt la Șantierul naval din Brăila.

ÎNTREPRINDEREA „NEPTUN" 
DIN CÎMPINA:

„Recuperarea 
restantelor depinde 
și de... beneficiar44— Recuperarea restanțelor depinde, în parte, chiar de beneficiar, ne spunea Radu Frătilă. inginerul șef al întreprinderii „Neptun" din Cîm-

plna. De două luni am expediat întreprinderii „Progresul" din Brăila materialele pentru 8 bandaje mari in vederea forjării lor, dar nici pină acum nu le-am primit.— în ceea ce privește întreprinderea „Neptun"... ,— întimpinăm unele necazuri In domeniul capacităților de producție. Sint insuficiente. Totuși, prin noi măsuri tehnice și organizatorice, prin mobilizarea stăruitoare a colectivului. căutăm să respectăm graficele Întocmite in întreprindere pentru recuperarea restantelor. Astfel, cu livrările din ultimele zile, din cele 27 de reductoare de viteză restante au mai rămas de expediat întreprinderii „Progresul" din Brăila doar 12 bucăți. Acestea sînt in curs de execuție, urmind să le livrăm în primele zile ale lunii viitoare.— în cooperarea dintre .Neptun" și „Progresul" au mai existat și pînă acum anumite deficiente. Se întrevede îmbunătățirea radicală a cooperării dintre aceste unități economice ?— Da. chiar in acest an. Spre sfîrșitul primului semestru va intra in funcțiune o nouă si importantă capacitate de producție destinată fabricării reductoarelor de viteză. Dar și pînă a- tunci vom face tot ce-i posibil pentru onorarea integrală a comenzilor primite de la întreprinderea „Progresul" din Brăila și de la alte unități.
ÎNTREPRINDEREA 

„ELECTROPUTERE" DIN CRAIOVA: 

„Vom realiza 
contractele, așa cum 

au fost încheiate44— Pentru luna ianuarie, conform prevederilor din contracte, nu avem nici’un produs de expediat întreprinderii „Progresul" din Brăila, ne relata Virginia Gemescu, directorul comercial al întreprinderii „Electroputere", Ca atare, nu ne putem angaja să livrăm motoarele solicitate de această unitate in prima lună. Nu pentru că nu am dori. Motivul ? Nu avem asigurată baza materială. Pentru primul trimestru al anului, întreprinderii „Electroputere" nu i s-a repartizat întregul necesar de materiale pentru producția planificată în această perioadă. Depunem toate eforturile pentru a onora comenzile la termenele stabilite prin contracte. Concomitent, noi am luat o serie de măsuri interne care ne vor permite să executăm, cu o lună mai devreme, motoarele ai căror termen de livrare către întreprinderea „Progresul" este in luna iunie.

La Combinatul din

Drobeta Turnu-Severin

r,

IniaPentru început, notăm un fapt pozitiv : din relatările cadrelor de conducere din întreprinderile „Trac- torul“-Brașov și „Neptun“-Cîmpina rezultă că, in acest an, există posibilități certe pentru lichidarea definitivă a deficientelor care se manifestă de mai multă vreme în relațiile de cooperare dintre acestea și „Progresul“-Brăila. Surprinde, însă, atitudinea întreprinderii „Progresul". care, solicitînd, cu deplin temei, respectarea obligațiilor contractuale de către unitățile furnizoare, omite faptul că, în același timp, ea are — în calitate de furnizoare de piese și subansamble către alte unități — aceleași răspunderi și indatoriri. După cum sur

prinde și lipsa de solicitudine a întreprinderii „Progresul“-Brăila de a livra altor unități economice („7 Noiembrie" din Craiova) piesele și produsele contractate la termenele și în cantitățile precizate de către acestea. De aici rezultă o concluzie de ordin mai general : fiecare întreprindere este beneficiară și furnizoare, în același timp — și numai in măsura în care fiecare își va face datoria, va dovedi receptivitate și solicitudine, neajunsurile care apar pe filiera cooperării vor putea fi prevenite și lichidate grabnic.
Iile ȘTEFAN
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteli"

Sporuri de producție prin 
valorificarea superioară 

a masei lemnoaseColectivul Combinatului pentru prelucrarea lemnului din Drobeta Turnu-Severin a obținut pînă acum un substantial avans in realizarea obiectivelor din actualul cincinal. Sporurile de producție de pină acum s-au materializat in numeroase garnituri de mobilă, însemnate cantități de placaj, furnire și alte produse livrate peste plan pe piața internă și la export. Chiar din primele zile ale noului an, în toate secțiile de producție, la fiecare loc de muncă s-au înregistrat ritmuri superioare nivelurilor prevăzute inițial. Anul 1975 este considerat anul celor mai înalte ritmuri de producție. Acesta este, de fapt, obiectivul principal care se află în. acest an în fața colectivului de muncă de aici. După cum ne preciza inginerul Eugen Lavric. directorul combinatului, s-a trecut la aplicarea în practică a unui studiu privind folosirea mai judicioasă a suprafețelor și capacităților de producție. La acest studiu, care evidențiază importante rezerve, și-a adus contribuția un colectiv de specialiști, tehnicieni și maiștri cu o îndelungată experiență. Numai în cadrul secției mobilă, prin reamplasarea utilajelor, perfecționarea tehnologiei de fabricație și utilizarea deplină a tuturor spațiilor se va obține în a- cest an o producție cu aproape 25 milioane lei mai mare față de capacitatea inițială proiectată. în continuare, se are în vedere realizarea. unț>r produse tot mai compfttiliyț,...cu caracteristici . tehnice și funcționale superioare, dar cu ’ consumuri specifice și cheltuieli tot mai reduse. Și în această direcție s-au descoperit, pe baza unei analize temeinice,, rezerve considerabile. în anul trecut, de exemplu, materia lemnoasă economisită a echivalat cu 65 garnituri de mobilă. în ultimul an al cincinalului se va economisi o cantitate de masă lemnoasă din care se vor produce circa 85 de garnituri de mobilă de diferite tipuri. Acestea sînt rezervele care se cunosc pînă Ia ora actuală. Pe parcurs, muncitorii și specialiștii combinatului vor a- plica în practică noi și eficiente soluții tehnice, noi studii, astfel incit să fie descoperite și alte rezerve de creștere a producției.
Virgil TĂTARU
corespondentul „Scînteli"

Zilele de iarnă la sate, zile de muncă intensă
FURAJELE GOSPODĂRITE

CU MULTĂ GRIJĂ
Pentru această iarnă am creat condiții mai bune decît in anii precedenti în vederea iernării animalelor atit in ceea ce privește furajele, cit și' adăposturile — ne 6punea ing. Dan Sachelarie, director adjunct al Direcției agricole Ialomița. La indicația comitetului județean de partid, am recalculat balanța furajeră spre a cunoaște cu exactitate ce sâ facem. în continuare, pentru a hrăni cit mai bine animalele. La noi. in marea lor majoritate, lucrătorii din fermele zootehnice manifestă spirit de inițiativă și răspundere pentru ca. folosind cit mai gospodărește furajele, să realizeze si să depășească planul de producție la carne și lapte".Este o apreciere întemeiată pe fapte. Dintre multe altele. ceea ce retine mai intii atentia este zgir- cenia unor specialiști și președinți de cooperative agricole, care au spus un „nu" categoric oricăror tendințe de a se risipi nutrețurile. La cooperativa a- gricolă Dor Mărunt, evoluția consumului de furaje se urmărește nu săptămi- nal sau lunar, ci zi de zi. fără excepție. L-am inso- tit pe președintele acestei unități. Constantin Popa, prin fermele zootehnice, în discuțiile cu îngrliito- rii. tema ce revenea Der- manent. oglindind o preocupare stăruitoare, era evitarea oricărei risipe de furaje. Aici, pentru a economisi șl utiliza rational nu

trețurile. s-au contractat 1 400 tone ciocălăi de porumb cu bazele de recepție ; aceștia se macină și se adaugă în rația celor 1 360 de taurine aflate la îngrășat. Alte 1 700 tone de ciocălăi provin din baterea știuletilor în cooperativă, în urma unei analize asupra resurselor de furaje ale cooperativei s-a decis ca. din Cele 2 000 tone de sfeclă furajeră. 460 tone să

mului zilnic de nutrețuri. Consiliul de conducere al cooperativei și organizația de partid acordă o atentie deosebită modului in care muncesc ingriiitorii. cum își îndeplinesc sarcinile".Nu peste tot se acordă însă grija cuvenită față de gospodărirea furajelor. La cooperativa agricolă din Reviga, de pildă, așa cum ne-a relatat inginerul șef Dumitru Brăileanu, anul
La cooperative agricole 

din Ialomița

fie vindute unor unități din alte județe. Din calculele gospodărești făcute a rezultat că. prin aplicarea de măsuri ferme privind gospodărirea furajelor, a- cestea vor ajunge pină la 20 iunie.Si in alte unități se simte din plin mina gospodarului în administrarea rațională a furajelor. Iată ce ne-a spus in acest sens Petre Alexandru, președintele cooperativei agricole din comuna Dragoș Vodă : „Facem tot ce depinde de noi pentru ca. în cursul acestei ierni, să obținem o producție cit mai mare de lapte și carne. Toate furajele grosiere se toacă și se melasează. pentru a fi consumate in întregime, fără nici o pierdere. Nimic nu se face fără cintar. fără 
o evidentă strictă a consu

trecut s-au însilozat peste 2 800 tone furaje, față de 1 200 tone, cit s-a prevăzut. Cooperativa are în stoc cantități importante de sfeclă furajeră, coceni, tăi- ței de sfeclă. Numai că. după ce se cheltuie muncă și energie pentru tocarea cocenilor, aceștia se dau us- cați în hrana animalelor. Practica nu se justifică, dacă ținem seama că, in fiecare din cele 3 grajduri, există bazine pentru umec- tarea si dospirea furajelor.Iată și un alt aspect. Specialiștii cunosc, desigur, că nutrețul însilozat are o reacție acidă, iar sfecla — o reacție bazică, ceea ce impune utilizarea lor în aceeași rație, pentru a se obține maximum de eficientă. Totuși. în unele cazuri, rația vacilor conține numai sfeclă furajeră, fără siloz.

La cooperativa agricolă din Plevna, deși există l 800 tone porumb insilozat, totuși vacile primesc in rație sfeclă furajeră fără siloz. Or, cerința este ca, cu aceleași cantități de furaje, a- titea, cite sint, să se realizeze maximum de producție de carne și lapte, să nu se admită nicăieri risipa de substanțe nutritive.Concomitent cu înlăturarea unor asemenea deficiente, un sprijin puternio trebuie acordat acelor cooperative agricole care, de mai mult timp, înregistrează rezultate slabe in zootehnie. La cooperativele agricole Dorobanțu, Vărăști, Perișoru și altele nu se respectă normele elementare de furajare și îngrijire a animalelor, din care cauză producția medie zilnică de lapte este redusă, iar sporul în greutate la animale ieste cu mult sub nivelul cerut.Acum, iarna, furajele sînt foarte prețioase. Ele trebuie folosite cu chibzuință, sub un control strict. Pentru a- ceasta, specialiștii, conducătorii unităților agricole trebuie să se afle zilnic in mijlocul îngrijitorilor, să asigure ordinea și disciplina necesară în activitatea fermelor zootehnice, întronarea spiritului gospodăresc în păstrarea, prepararea și administrarea furajelor — fără de care nu se poate asigura creșterea continuă a producției de carne și lapte in lunile de iarnă.
Constantin 
BORDEIANU

Repararea tractoarelor și mașinilor agricole 
se apropie de termen

DAR TERMENUL NU RĂMÎNE SINGURA PREOCUPARE. CARE ESTE CALITATEA LUCRĂRILOR?Din ultimele date centralizate la Ministerul Agriculturii rezultă că, pină la finele celor două decade ce au trecut din ianuarie, în stațiunile pentru mecanizarea agriculturii au fost reparate 63 la sută (lin tractoarele prevăzute, 75 la sută din semănătorile pentru prășitoare și 67 la sută din cele pentru păioase, 72 la sută din remorci, 14 la sută din cositori ș.a. în județul Argeș, de pildă, reparațiile la mașinile care vor fi folosite in campania agricolă de primăvară au și fost terminate. Stadiul reparațiilor este avansat in județele Dolj, Constanta, Hunedoara, Vilcea, Suceava. în alte județe — Vaslui, Sălaj, Brașov, Botoșani, Iași, Caraș-Severin, Dîmbovița ș.a. — se constată însă unele rămineri în urmă. Ce cauze au determinat întîrzieri, cum se acționează pentru accelerarea ritmului reparațiilor ? Iată concluziile raidului nostru în județul Dîmbovița.

Ce anume a determinat atunci ră- minerile in urmă fată de grafice din alte unităti ale județului ? în unele secții de mecanizare ni s-a spus că reparațiile sînt în restantă deoarece, la sfîrșitul anului trecut, multi mecanizatori au trebuit să ia concediu. Ca atare, reparațiile au început cu întirziere. Dar revirimentul așteptat nu s-a produs nici după întoarcerea oamenilor din concediu. „Veniti pe 20 februarie și veți vedea că toate mașinile vor fi reparate" — ne invitaLa baza de aprovizionare de la Titu aflăm că lipsa unor piese de schimb creează multe greutăți in desfășurarea normală a lucrărilor de reparații. Directorul bazei. Traian Enu- lescu. ne spune că stocurile la blocuri și arbori motor, chiulase. pinioane cu ax. elemenți pentru pompele de injecție ș.a. au fost epuizate, iar din cotele prevăzute în contractele pentru primul trimestru nu s-a primit încă nimic De asemenea, lipsesc o serie de piese necesare Ia repararea mașinilor și utilajelor agricole : pinioane. lagăre, bucșe, rulmenți pentru semănătorile S.U. 29. segmenti. axa rotii de tasare. intinzătoare pentru semănătorile S.P.C. ș.a. La secția de mecanizare Dragodana. de oildă, s-a ajuns în situația ca reparațiile la semănătorile S.P.C. 6 să fie pur și simplu oprite, deoarece nu pot fi înlocuite axele roților de tasare : și nu pot fi înlocuite pentru că nu au cu ce.Analizîndu-se problema pieselor de schimb, intr-o ședință care a avut loc recent la Titu și la care au participat reprezentanții tuturor stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii din județ, s-au luat o serie de măsuri pentru grăbirea recontliționării unor repere. In orincipal. s-a stabilit ca. in toate secțiile de sudură și

în județul Dîmbovița

strungărie. să se lucreze in schimburi prelungite sau in două schimburi. Dar aceasta nu înseamnă că furnizorii de piese de schimb — în special întreprinderile „Tractorul" Brașov. „7 Noiembrie" Craiova. „Ceahlăul" Piatra Neamț — nu trebuie sâ facă tot ceea ce este posibil pentru a se achita de obligațiile contractuale, recuperind grabnic restantele existente.Lipsa unor piese de schimb nu este însă singura cauză care determină întirzierea reparațiilor. Chiar și in aceste condiții se putea realiza mai mult. Dovadă este exemplul S.M.A. Nucet, unde reparațiile au fost terminate Ia toate mașinile necesare în campania agricolă de primăvară, iar acum se lucrează la combinele C3 si presele de balotat oaie. Si aici au existat aceleași posibilități de aprovizionare cu piese de schimb ca și in celelalte unităti. Rezultatele bune se datoresc însă spiritului gospodăresc. măsurilor luate de la începerea perioadei de reparații pentru efectuarea unui volum cit mai mare de reconditionări.

tov. Nicolae Voinea. directorul S.M.A. Mătăsaru. Precizăm că 20 februarie este termenul stabilit de minister pentru terminarea reparațiilor. Cu alte cuvinte, de ce să ne grăbim dacă ne vom încadra in termenul planificat ? Dar dacă conducerea S.M.A.- ului consideră că „mai este timp suficient". la secția de mecanizare Mo- țoșani nu se mai face deosebire nici intre mașinile reparate și cele nere- parate. „Mai avem de reparat o semănătoare S.P.C. 6, din cele 4 existente in dotare, și 3 tractoare" — precizează Ion Radu, șeful secției. Nu ounem la îndoială buna credință, dar telul in care este cunoscută realitatea se cuvine să-l discutăm, de vreme ce realitatea nu se potrivește cu ceea ce știe șeful secției. Din cele patru semănători nu era reparată decit una : mecanizatorii Marin Stan, Aurică Pană și Marin . Dută lucrau la celelalte trei. La unele grape cu discuri, la care lucrările erau considerate „cu adevărat" terminate, calitatea reparațiilor lăsa de dorit: guruburi nestrinse.

înainte de montare discurile nu au fost lotizate și au dimensiuni diferite. Ciudată situație și la tractoare : ni se spune că mai sint de reparat trei, dar erau demontate... șase ! 7Nu au început la termenul stabilit nici reparațiile capitale la motoarele tractoarelor. Aceasta deoarece, după cum ni s-a spus la Trustul județean S.M.A., cele două centre specializate au fost puse in funcțiune cu intîr- ziere : centrul de la Titu in jurul datei de 25 decembrie, iar cel de la Greci la 5 ianuarie. Era însă absolut necesar ca in aceste condiții să se ia măsuri pentru accelerarea ritmului de lucru. Dar nu s-au luat. Si astfel, pînă la 20 ianuarie au fost reparate cu 90 de motoare mai puțin decît prevederile graficului. La centrul Titu. de pildă, in prezent, se repară 3 motoare pe zi. adică se realizează norma de lucru. Dacă se continuă in acest ritm, cind vor fi recuperate restantele ? Făcind un calcul simplu rezultă că repararea motoarelor se va termina in jurul datei de 5 martie. Or. restantele ar putea fi recuperate destul de repede prin organizarea lucrului in două schimburi la . citeva din posturile cheie : demontare, pompe de injecție, rodai.Se desprinde necesitatea ca organele agricole din județ să intervină de urgentă oriunde lucrările de reparații sint întirziate. să sprijine conducerile secțiilor de mecanizare în luarea de măsuri hotărite pentru grăbirea _ execuției reparațiilor. Această situație impune ca organele agricole județene să controleze cu mai multă atentie. direct, cum se desfășoară lucrările. Altfel, s-ar putea ca „micile scăpări" de-acum să fie observate tirziu. cind mașinile vor ieși in cîmo. iar remedierile se vor face os seama timpului de lucru.
Ion TEODOR
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EDUCAREA ȘEDINȚA COMITETULUI NAȚIONAL 
PENTRU APĂRAREA PĂCII

VIITORULUI SPECIALIST
în Capitală a avut loc luni ședința Comitetului Național pentru Apă- Republica Soci a-dezbătut, tn lumi- celui de-al XI-lea

examenul cotidian al cadrelor universitareImperativul educației politice a studenților, statuat la loc de frunte in documentele partidului nostru, își găsește din ce în ce mai buna aplicare în activitatea organizațiilor de partid și a asociațiilor studenților, a tuturor comuniștilor din învățămintul superior. într-adevăr, afirmăm frecvent că specialistul zilei de mii- ne, chemat să răspundă optim multiplelor solicitări sociale, are nevoie, pe lingă temeinice cunoștințe științifice, priceperi și deprinderi specifice unuia sau altuia dintre domeniile de activitate, de un sistem omogen de convingeri ferme, de o educație moral-politică în consonantă cu aspirațiile cele mai înalte ale poporului român. Argumentația este ne cit de precisă, pe atit de simplă : un asemenea sistem, o astfel de educație se constituie ca premise esențiale ale capacității de adaptare la un orizont social complex, pe care i-o dorim fiecărui viitor specialist, tocmai pentru ca ” . ’........................statutul social și moral al unui autentic ria a demonstrat nu o dată că marile personalități și-au întemeiat uriașele lor lecții de dăruire pe caractere puternice ; că în afara unei conduite superioare și a unor convingeri ferme, chiar și cea mai evidentă aplecare spre inventivitate riscă să se consume ca o virtualitate niciodată Împlinită.Dintotdeauna o asemenea relație și-a afirmat valabilitatea în societatea noastră socialistă. Ea și-o afirmă cu atit mai puternic astăzi. în etapa elaborării și împlinirii mărețelor obiective înscrise în Programul partidului ; pentru motivul că în această perioadă forța individuală si colectivă de creație este chemată să acționeze ca factor primordial de împlinire istorică. însăși eșalonarea planurilor noastre de dezvoltare reprezintă succesiunea unor opțiuni naționale. Iată de ce. în climatul educativ specific societății noastre, ini-

fierea studenților In strategia dezvoltării sociale, in sistemul de determinări al unei înalte eficacități economice, cultivarea unei puternice gindiri prospective, a unei morale întemeiate pe umanismul nostru socialist nu mai pot fi evaluate doar ca subiecte „specifice" uneia sau alteia dintre discipline. Ele dobîndesc și vor dobîndi tot mai mult statutul unor componente ale întregului proces de învătămînt, al unor preocupări comune tuturor universitarilor.
puncte de vedere

acesta să poată dobindicreator de valori. Isto-
adevărate „permanențe umane", tn afara cărora nici un viitor specialist nu se va putea manifesta în plenitudinea forțelor sale de creație.Numai că asemenea adevăruri din păcate sînt uneori prea lent valorificate in procesul de învătămînt. Se mai întilnesc încă situații cînd disciplinele de studiu, îndeosebi cele tehnico-economice, sînt concepute și expuse studenților ca universuri închise și, ceea ce apare și mai paradoxal, cam aceleași de la un an la altul. Statutul lor aduce frecvent cu cel al unor materii în care conceptele sînt înșiruite cu un foarte redus relief educativ, evaluate fiind într-o și mai redusă perspectivă socială. Am ascultat chiar afirmații potrivit cărora exactitatea conceptelor tehnice nu mai lasă loc și pentru eventuale referiri la statutul cetățenesc al viitorului tehnician. Asistînd la prelegerile dominate de un asemenea spirit, ai straniul sentiment că asiști la un joc mecanic, în care eșecul educativ este dinainte previzibil. A- semenea cazuri constituie însă, fără îndoială, excepții. Exigentele care stau în fața membrilor corpului universitar impun fiecăruia să fie un pedagog de înaltă clasă, un autentic

activist politic In acest esențial front al activității noastre.în același timp. I vat și faptul că nu plinele de științe sociale — cum se reclamă adesea — ci totalitatea materiilor înscrise în planurile de în- vățămînt își pot aduce contribuția specifică la educarea cetățenească a studenților. Iată adevăruri care, deși nu mai au nevoie de demonstrații, solicită o amplă opinie universitară spre a fi cit mai deplin și cit mai fructuos transpuse în viața învă- țămîntului superior. Din păcate, unele colective de catedre, chiar și unele consilii profesorale sau senate universitare, atunci cînd' supun a- nalizei cursurile universitare, in loc să promoveze adevărate dezbateri, cu implicații profunde în valoarea științifică și educativă a lucrărilor, se mulțumesc cu reliefarea aspectelor formale, din dorința de... a nu supăra pe nimeni și a fi toată lumea de acord. în felul acesta se realizează, intr-adevăr, un consens, numai că asemenea consens este obținut cu prețul ratării unor decizii esențiale, hotărî- toare pentru perfecționarea fiecărui curs, a ținutei educative necesare fiecărui cadru didactic. Pentru că cine mai crede astăzi că poate oferi de la catedră noțiuni și concepte, în afară de timp, în afara contextului social-politic, fără a oferi un model uman, se înșeală. Sînt adevăruri îndeobște cunoscute. dar rememorarea lor nu mi se pare niciodată inutilă cînd e vorba de acțiuni concrete, practice, referitoare la perfecționarea educației politice a studenților, la formarea viitorilor specialiști într-un climat de profundă exigență și autoexigență, specific comuniștilor din toate sectoarele de activitate.

trebuie rele- i doar disci-

Prof. univ. dr.
Ion BERCEANU
Institutul agronomic 
„Nicolae Bâlcescu"

cinema
LUMINA

TIMPUR1 
15,45; 18;

9; 11,15;

a Călătorie Întreruptă :
— 9; 11; 13; 16; 18; 20.
a Visuri împlinite : 
NOI — 9; 11,15; 13,30;
20.15.
a Zapata : SCALA — 
13,45; 16; 18,30; 20,45.
a Actorul și sălbaticii : PATRIA
— 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30,
BUCUREȘTI — 9; 12; 16,15; 19,15, 
FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19,15, 
MODERN — 9; 12; 16; 19.
a 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, CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30. 
e Veronica : DOINA — 9,30; 11,15; 
13,15; 15,30; 17,30.
a Program de documentare : 
DOINA — 19,30.
a Conrack : CAPITOL — 9,30;
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45, SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete 5336); 20,15 (seria de bilete 
5337).
a Ștefan cel Mare 
CENTRAL — 9,15; 
EXCELSIOR — 9; 
TOMIS — 9; 12,30; 
MURA — 9; 12,30;
a Micile perle — ____
călit oțelul — 16,30, Nevada Smith 
(ambele serii) — 18,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
a Școala tinerilor căsătoriți : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GRIVIȚA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
a zidul ------— " .........
13,30; 16; 18,15;
9; 11,15; 13,30;
a A 
DIA
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
18,15; 20,30, FEROVIAR — 
13,30;"" 
a Nemuritorii : 
15,30; 13; 20,15, VOLGA — 0; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
a Un gentleman in Vestul sălba
tic : DACIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 20,45.
a S-a intîmplat după război ; 
UNIREA — 16; 18; 20.
a Micul dejun la Tiffany : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15.
a Duhul aurului : PACEA — 16; 
18; 20.
a Clanul sicilienilor ; LIRA — 
15,30; 18; 20,30.
a Acțiunea Bororo î FLOREAS- 
CA — 10; 15,30; 18; 20,15.
a Articolul 420 : DRUMUL SĂRII
— 10: 15.30; 19.
a Un zimbet pentru mai tlrzlu : 
POPULAR — 15,30; 18; 20.15.
a Program de desene animate 
Walt Disney : FERENTARI — 14; 
16; 18; 20.
a Cavalerii teutoni : MUNCA — 
16; 19.
a Cleopatra : COTROCENI — 11; 
15; 18,30.
a Iluminare : COSMOS — 18: 20,30. 
a Cei șapte magnifici : MOȘI
LOR — 9; 11,30; 14,30; 17; 19,45.
a Dragoste la 16 ani : FLACARA
— 14; 16; 18; 20.
o Timpuri noi : CRtNGAȘI — 16;
18.15.
a Agentul straniu : ARTA — 15,30; 
17,45; 20,15.

— Vaslui
12,30: 16;
12,30; 16;
16; 19,30,
16; 19,30.

14,30, Așa s-a

1475 :
19.30,
19.30. 
FLA-

BUZEȘTI — 9; 11,15;
- " 20,15, AURORA —

, ____  15,45; 18; 20,15..
Început la Neapole : MELO- 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
GLORIA — 9; 11,15; 13.30; 16;

--------- -9; 11,15;
16; 18,15; 20,30.

' '• GIULEȘTI

Literatura pentru copii nu este minoră prin faptul că se adresează unor minori. Uităm acest truism prea adeseori atunci cind discutăm critic vreo lucrare literară destinată celor mici. Și, înainte de toate, discutăm oare critic această literatură 1 De cele mai multe ori o uităm, o nesocotim. Ea joacă, oarecum, rolul unei cenușă- rese a lumii literare. Acel colț de tejghea al librăriilor unde zburdă caii cu coamă de aur și plutesc pe valuri verzi corăbii pîntecoa- ■ se cu vele roșii este evitat cu grijă de criticii de profesie. Uităm că această literatură își are „clasicii" ei, că tot astfel, după cum grave opere scrise pentru cei mari — Don Robinson Crusoe,— au devenit cărți privilegiate ale copilăriei, tot astfel scrieri aparent hărăzite celor mici — povestirile lui Creangă, Andersen, ale Selmei Lagerlof fac parte din tezaurul de lectură al tuturor virstelor.Critica neglijentă cu producțiile acestea literare (ceea ce permite unor subproduse de acest gen să se etaleze cu prea multă înlesnire) este de-a dreptul ostilă poeziilor pentru copii. Deși nimic în însăși a acestei II justifică o asemenea severitate. Poetul nu se degradează adresîndu-se celor mici. Arghezi este, in poezia noastră, un caz exemplar de mare voce lirică ce știe ile, tru nici pot virstnici. Pilda

tului poet nu se putea să nu rodească.Iată o excelentă inițiativă a editurii „Ion Creangă" : solicitarea unor volume de lirică pentru copii adresată toatenos- poeții o ase-
bunilor poeți de vîrstele, din timpul tru. Desigur, nu toți au o apetență pentru menea specie literară. Trebuie o anume deschidere spre universul fabulosului, spre sfera sensibilității in-

Quijote, Gulliver

î specia lirici nu

să găsească modulați- tonurile necesare pen- a fi gustat de nevîrst- in scrieri pe care le gusta prea bine și cei neasemui-
ROMANIA-FILM" prezintă:

rarea Păcii din listă România.Participantii au na documentelorCongres al P.C.R.. activitatea desfășurată în anul 1974 de C.N.A.P.. de comitetele sale iudetene. municipale si orășenești pentru popularizarea politicii consecvente de pace a partidului si statului nostru.Plenara a adoptat apoi planul de activitate pe anul 1975.în încheierea plenarei a fost adresată o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceausescu, în

care se spune. între altele : „Mili- tînd în mod ferm pentru promovarea principiilor politicii externe a României socialiste, cuprinse în Programul partidului. Comitetul National pentru Apărarea Păcii va situa, și în viitor. în centrul activității sale dezvoltarea si adîncirea relațiilor de prietenie si colaborare cu comitetele păcii din plifica si colaborare organizații le care auindependente si din celelalte țări ale lumii, cu toate forțele progresiste, antiimperialiste".

tarile socialiste, va am- va crea noi legături de si solidaritate cu mișcări. Si personalități din tări- pășit pe calea dezvoltării
(Agernres)

PROGRAMUL I

Curs de limba germană. 
Teleșcoală.
Curs de limba franceză.
File de dicționar. Fred Astaire 
in filmul „Timpul dansului”. 
Telex.12.25

12.30 închiderea programului.
16,00 Curs de limba rusă.
16,30—17,00 Curs de limba engleză.
17.30 Telex.
17,35 Legile țării, legile noastre ! 

Dreptul de a alege și de a fl 
ales.

17,45 Aspecte de la festivalurile 
obiceiurilor de iarnă desfă
șurate Ia Piatra Neamț și la 
Muzeul satului din București.

17,55 Algoritm TV — emisiune en
ciclopedică pentru tineret.

18.25 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură a Combaterea 
bolilor și dăunătorilor In po
micultură a Folosirea erbici- 
delor In pomicultură.

cuvine a-și schimonosi glasul pentru a vorbi neapărat „pe limba copiilor." Păstrîndu-și propria voce, ei nu-și trivializează demersul poetic. îi regăsim deci pe Radu Boureanu, Ștefan Aug. Doinaș, Ion Caraion, Gheorghe Tomozei, Petre Ghelmez — autorii celor cinci volume a- mintite — așa cum îi cunoaștem din alte lucrări ale lor.

10,20
19.30
20,00
20.30

21,10

21,25

,,Pe cine 
Tlta. In 

Bașta, 
Eugenia 

Buciu-

22,10
22,30

20,00

versuri ale unor texte prozaice.Tot astfel, deși par simple jocuri de versificație, poeziile lui Ion Caraion, adunate în volumul Marta — fata cu povești in palmă, poartă gingășia subtilă a altor compoziții poematice ale liricului. Desigur, fiind închinate copilului de o vîrstă foarte fragedă, ele se limitează voit (constrîngere eminamente
Poezia pentru copii

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA UNOR VOLUME 
APĂRUTE LA EDITURA „ION CREANGĂ"

fantile. Poetul Arghezi era dublat de un tată mult iubitor. Experiența paternității nu este absolut necesară, dar nu este nici neglijabilă în deschiderea spre acest univers.Cinci dintre poeții valoroși ai literaturii noastre actuale au publicat cite o carte de poezie, în ultimele luni, la editura „Ion Creangă". Cinci inițiative diverse. Căci, firește, fiecare poet rămîne el însuși această ipostază a sa. scrie pentru copii nu seamnă „a se copilări", sensul prost, inferior, travestiului fără gust, maimuțărelii. Copilul gustă, de altfel, mimarea naivității, e un critic destul de sever, care depistează cu ușurință falsul. Așadar, poeții au înțeles că nu se

înA în- în al al nu

Radu Boureanu reia basmul lui Creangă, Harap Alb, și îl repovestește în versuri. Amplu poem cu versuri cantabile, compoziție de o rafinată eleganță a unui artist care nu jertfește facilității. Tot o repovestire foarte liberă, în versuri, a unor basme folclorice („Cizmarul cel iscusit", „Negustorul păcălit" și „Fetița cit un fus") găsim în volumul Povești cum altele nu-s de Ștefan Aug. Doinaș. Poetul glosează cu multă degajare, cu un umor care pe alocuri îl amintește pe acela al lui La Fontaine, pe marginea basmelor originale. Ireproșabile stilistic, aceste poeme (atît Harap Alb, cit si cele transpuse de Ștefan Aug. Doinaș) sînt mai mult decit simple adaptări în

poetică !) la un vocabular sumar, la expresii inteligibile celor fără prea multă știință a limbii. Dar cite nu se pot spune din cuvinte puține ! Poetul compune o nouă „carte cu jucării", plină de haz, duioșie și ingenioase exerciții de versificație.Poezii pentru copii, dar și despre copilărie, inspirate de vîrsta fără de virstă a nevinovăției sint cele pe care Gheorghe Tomozei le adună în cartea sa Carul cu mere. Alcătuită la rîndul ei din mai multe cărți (a „anotimpurilor", a „lighioanelor", a „florilor și a poamelor", în sfîrșit a „copilăriei" ca atare) ea se vrea și reușește să fie un peri- pluu liric prin mitologia poetică a copilăriei.Amintirile din copilărie,

„Visuri împlinite"

Mesajul de salut al C.C. al P.C.R. adresat Congresului al IX-lea al Partidului Socialist Populardin Norvegia

a Teatrul Național București 
(sala mare) : Danton — 19, (sala 
mică) : Spectacol Eminescu — 
19,30.
a Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) ; Prelegere-au- 
dițle pe tema „Muzica șl Omul”; 
comentează prof. George Bălan
— 19.
o Opera Română : Don .Carlos
— 19.
o Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahla) : Elisa- 
beta I — 19,30.
n Teatrul Mic : Cu cărțile pe față
— 19,30.
e Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala— -- — - . j

de

_ ______ I. Nottara"
Magheru) : Lady X — 19,30, (sala 
Studio) : Piticul din grădina 
vară — 19.
o Teatrul Glulești : Copacii 
in picioare — 19,30.
a Teatrul satiric-muzieal „C. 
nașe" (sala Savoy) : Pardon,

mor

Tâ- 
scu- 

zațl, bonsoar — 19.30, (sala Victo
riei) : Un băiat de zahăr... ars — 
19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu" : Piruete muzicale
— 10.30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Soldă
țelul de plumb — 9,30.
a Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Povestea timpului pierdut
— 17.
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O producție a studioului Mosfilm. Cu : Nikolai Ere
menko, Evgheni Lebedev, Innokenti Smoktunovski, 

Natalia Bondarciuk. Regia : Svetlana Drujinina
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19,00 Județele țării pe verticala 
dezvoltării. Azi — județul 
Gorj.
1001 de seri.
Telejurnal.
Revista economică TV.
Seară de teatru :
alegem ?" de Ștefan 
distribuție ; Mircea 
Costel Constantin, 
Bosînceanu, Tamara
ceanu-Botez. Mihai Mereuță, 
Anda Caropol, Ernest Maftei. 
Regia artistică : Domnita 
Munteanu.
Poveste de iarnă. Imagine șl 
muzică pentru drumeție.
Ritm, tinerețe, dans... Selec- 
țiuni din programele distrac
tive pentru tineret realizate în 
studiourile de televiziune 
britanice. își dau concursul : 
Nino Tempo, 
Franțolse 
Malcom, 
McKuen, 
grupul de 
neration".
24 de ore.
închiderea

April Stevens, 
Hardy, Roberts 

Julie Felix, Rod 
Billy Preston și 
balet „Young Ge-

programului.

PROGRAMUL II

Filmul „Cuibul" — producție 
cehoslovacă. Regia: Petr Tu- 
cek.

reînvierea poetică a „uliței copilăriei", evocarea primilor pași, a primelor jocuri, a începuturilor abundă în volumul lui Petre Ghel- mez : Cine ești, pasăre ? Cartea ar putea să poarte pe frontispiciu, drept epigraf melancolic, nostalgica întrebare eminesciană : „Unde ești, copilărie, / Cu pădurea ta cu tot ?“ într- adevăr, pădurea de simboluri. de îneîntătoare prezență a copilăriei este proiectată pe bolta interioară a acestei poezii, cu o mină delicată.întîlnirea poeților cu Co- jpilăria a fost fericită de a- ceastă dată. Inițiativa poeților (pornind la unii de la o prea intimă experiență familială, amintind-o pe a- ceea a lui Arghezi) și inițiativa editorială se jugă între ele, iar este evident în cele cărți de autentică i Trebuie să remarcăm, asemenea, efortul și preocuparea constantă ale editurii de a prezenta cărțile într-un veșmînt grafic atrăgător, dat fiind publicul foarte generos, dar și exigent în ce privește formele și culorile, căruia i se adresează. Remarcăm ilustrațiile lui Marcel Chir- noagă la Harap Alb, cele ale lui Silviu Băiaș la Povești cum altele nu-s, realizarea grafică în întregime (hîrtie, literă, copertă și ilustrații) de Constantin Baciu la Cine ești, pasăre?, ca și grafismele fine ale Magdei Bârsan la Carul cu mere.O reușită editorială de care se bucură, desigur, atît cei mici, cit și orice iubitor de poezie.

După cum s-a anunțat, la Bergen s-au desfășurat lucrările Congresului al IX-lea al Partidului Socialist Popular din Norvegia. Reprezentantul Partidului Comunist Român, tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., a luat cuvîntul prezentînd congresului mesajul de salut al C.C. al P.C.R.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. și al tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, reprezentantul P.C.R. a transmis delegaților la congres, tuturor membrilor Partidului Socialist Popular din Norvegia, un mesaj de prietenie, împreună cu urări de succes in desfășurarea lucrărilor congresului.Arătîndu-se că Partidul Comunist Român urmărește cu interes activitatea Partidului Socialist Popular din Norvegia pentru întărirea unității de acțiune a forțelor revoluționare, muncitorești și democratice naționale, în scopul înfăptuirii aspirațiilor de progres și bunăstare ale poporului norvegian, pentru pace și colaborare între popoare, în mesaj este relevată satisfacția partidului nostru pentru cursul ascendent al relațiilor de prietenie și colaborare existente între cele două partide și se exprimă convingerea că aceste relații se vor dezvolta in continuare, in folosul socialismului și progresului. spre binele ambelor partide si popoare, al întăririi relațiilor de prietenie româno-norvegiene...Ne este plăcut să evocăm, de asemenea. raporturile bune. în continuă dezvoltare, existente între România si Norvegia — se arată în mesaj. România este hotărîtă să acționeze și în viitor pentru extinderea si intensificarea legăturilor mice, culturale și româno-norvegiene. conlucrarea dintre .tărîmul vieții internaționale, spre binele celor două nopoare. al cauzei păcii, destinderii și colaborării in Europa și in întreaga lume".în mesaj se menționează care a trecut a fost marcat eveniment de însemnătate excepțională în viata poporului român — al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român.Făcind o evaluare a situației internaționale actuale, documentele congresului apreciază că ne aflăm într-o etapă de reașezare a relațiilor dintre state și grupări de state. Acest ces accentuează instabilitatea ternațională, creează primejdii tru securitatea și continente, mii. Problemele foarte complexe

politice. econo- tehnico-stiintifice precum si pentru țările noastre pe
că anul de un istorică

pro- in- pen- zoneIu-unor state, pentru pacea internaționale sînt si acute, datorită și

adîncirii crizei sistemului capitalist, accentuate de criza energetică, a materiilor prime și de criza financiară, în Europa asistăm la cea mai mare concentrare de forțe militare, la pericolul unei confruntări armate. Iată de ce partidul nostru pentru cursului fragil și abia la început, se impune, cu toată forța, ca popoarele să fie vigilente, să acționeze cu hotărire pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice Internationale, pentru respectarea în relațiile dintre state a principiilor independentei, suveranității, egalității în drepturi si avantajului reciproc, a dreptului fiecărui popor de a-șl hotărî singur destinele, fără nici un amestec din afară.Partidul nostru subliniază că înfăptuirea aspirațiilor si promovarea intereselor vitale ale clasei muncitoare, înfăptuirea securității si colaborării în Europa și in lume impun, mai mult ca oricînd. ca popoarele să ia in propriile miini cauza păcii, să fie intensificată lupta unită pe scară națională și internațională a tuturor forțelor revoluționare, progresiste, democratice, patriotice, antiimperia- liste, pentru nerecurgerea la forță și amenințarea cu forța în relațiile interstatale. pentru ca fiecare națiune să se afle la adăpost de orice Primejdie, pentru retragerea trupelor străine de oe teritoriile altor state, pentru dizolvarea tuturor blocurilor militare, pentru pace și destindere reală. în spiritul hotărîrilor recentului congres, al consecventei sale politici- internaționaliste, Partidul Comunist Român va dezvolta si pe viitor relații de colaborare cu toate partidele comuniste, cu partidele socialiste si social-democrate. cu partidele din noile state independente, cu mișcările de eliberare națională in lupta împotriva imperialismului, colonialismului. pentru dezvoltarea liberă si independentă a fiecărei națiuni. pentru triumful cauzei libeir- tătii. păcii și colaborării între popoare.Cunoaștem că actualul congres al Partidului Socialist Popular din Norvegia are loc intr-o perioadă importantă pentru întărirea unității forțelor de stingă norvegiene. în numele C.C. al P C.R.. vă urăm succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului. în transpunerea în viată hotăririlor pe care le veți adopta.
★în încheierea lucrărilor, după adoptarea rezoluțiilor congresului, delegații au ales noile organe de conducere ale Partidului Socialist Popular din Norvegia.în funcția de președinte al partidului a fost reales Stein Ornhoi.

consideră că continuarea și consolidarea spre destindere, care este

a

ÎNTREVEDERI ALE REPREZENTANTULUI P. C. R

! con- rodul cinci poezie, de

Nicolae BALOTA

OSLO 27 (Agerpres). — Reprezentantul Partidului Comunist Român la liicrările Congresului al IX-lea- șlț Partidului Socialist Popular din Nor-\ vegia, tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Politic (Executiv al C.C. al P.C.R., s-a în- tîlnit luni, la Oslo, cu M. B. Knut- sen și R. Nettum, vicepreședinți ai Partidului Comunist din Norvegia. Cu acest prilej, într-o atmosferă caldă, tovărășească, a avut loc un schimb de informații privind activitatea celor două partide, exprimîn- du-se satisfacția pentru bunele relații existente între P.C.R. și P.C.N.,

precum și dorința extinderii și adu);-.. .a cirii acestora.în aceeași z|,.tovarășul Mihai Gere a avut o convorbire cu T. Stoltenberg, secretarul Comisiei internaționale a Partidului crat din Norvegia.De asemenea, P.C.R. s-a întilnit, la lamentul norvegian), președinta partidului „Socialiștii de- mocrați (A.I.K.) din Norvegia".La intilniri a participat I. Neamțu, însărcinat cu afaceri a.i. al României în Norvegia.

Social Demo-reprezentantul Storting (Par- cu Berit Aas,

Calitatea cercetării științifice
7 7jini de foraj la mare adîncime. Procedeul respectiv (durificare prin a- coperire cu carburi de wolfram in jet de plasmă) este o premieră mondială. Și tot în 1975 vom aplica tehnologii la înalt nivel tehnic pentru turnarea pieselor grele din oțel înalt aliat, pentru producerea prealiajelor, modificarea fontelor, turnarea de precizie a matrițelor în forme ceramice Și ..................

(Urmare din pag. I) Iei, pentru 7 milioane permis să1974 de circa 3 milioane1975 ne propunem peste lei. Microproducția ne-a contribuim la înlăturarea unor importuri costisitoare (de exemplu, realizăm 40 tone piese turnate din o- țeluri refractare, din fontă specială și aliaje neferoase, 20 tone piese forjate extrudate sau matrițate, 40 tone piese tratate termic și termochimic, 300 000 piese din pulberi sinterizate ș.a.). Pe baza unui procedeu original, pe care il aplicăm in producție înce- pînd din 1975, vom elimina importurile, asigurind masiv în cadrul mi- croproducției racorduri pentru pră-

ACTIVITATEA CULTBRAL-ARTISTICA
ELECTORALĂ

(Urmare din pag. I) solicită în- unor mase de poezie,sens, manifestări care totdeauna interesul largi — recitalurile concertele corale, spectacolele mu- zical-coregrafice — trebuie pregătite, acordindu-se o atenție susținută valorii lor artistice și educative, conținutului lor patriotic, revoluționar.Un accent deosebit va fi pus, în aceste săptămini, pe realizarea de către formațiile artistice de amatori a unor spectacole scurte (piese intr-un act, scenete) cu un conținut adecvat campaniei electorale, precum și pe prezentarea unor dansuri cu temă inspirate din viata și activitatea oamenilor muncii de la orașe și sate, afirmind înaltele idealuri ale epocii noastre.Alăturindu-se activității celorlalte instituții din sistemul activității cultural-educative de masă, bibliotecile publice au datoria de a organiza acțiuni de prezentare a cărții social-politice și de literatură militantă, expoziții de carte, seri literare, concursuri, intilniri cu scriitorii, prin care se va urmări popularizarea realizărilor anilor socialismului, larga difuzare a valorilor literaturii contemporane. De altfel, o manifestare tradițională a zilelor de iarnă, „Luna cărții la sate", se va înscrie — ca și „Festivalul filmului la sate" — in ansamblul acțiunilor prilejuite de campania electorală. Este de a- mintit, de asemenea, faptul că la case de cultură, cluburi și cămine culturale vor fi amenajate „case ale alegătorului" ; aceasta impune

forurilor locale datoria de a asigura in permanență prezența unor lectori și propagandiști care să o- fere răspunsuri competente problemelor ridicate de alegători cu privire la politica partidului și statului nostru, sau la legea electorală, la modul de desfășurare a alegerilor etc.în perioada care ne mai desparte de alegerile de la 9 martie, cluburile, căminele culturale și casele ’ de cultură, bibliotecile, muzeele, întreaga rețea a așezămintelor culturale vor fi sediul unor acțiuni și manifestări cultural-educative tot mai intense și mai diversificate. Este o activitate de o deosebită însemnătate politică, organizată sub conducerea și în răspunderea directă a organizațiilor de partid. Comitetele județene, orășenești și comunale ale P.C.R. au datoria de a acorda toată atenția bunei desfășurări a acestei activități, îndeplinirii sarcinilor care incumbă forurilor culturale locale.Fără Îndoială, reușita programelor cultural-artistice și, în genere, rezonanța și finalitatea educativă a manifestărilor dedicate alegerilor implică participarea, colaborarea oamenilor de cultură și artă, a scriitorilor, a intelectualității de la o- rașe și sate — al căror sprijin a- cordat mișcării artistice de amatori a dat întotdeauna roade remarcabile. De la asigurarea pieselor’ scurte și a scenetelor consacrate campaniei electorale, a unor texte pentru brigăzile artistice de agita-

ție, pînă la activitatea în cadrul brigăzilor științifice sau la finisarea unor spectacole — această colaborare are un teren de manifestare practic nelimitat.Uniunile de creație vor organiza, in perioada campaniei electorale, intilniri între creatori și oamenii muncii, seri literare și de artă, consfătuiri pe teme ale creației contemporane puse in slujba înfăptuirii nobilelor idealuri ale societății socialiste. în aceeași ordine de idei, menționăm că programul manifestărilor culturale dedicate alegerilor este completat de turneele pe care instituțiile profesioniste de spectacol le programează in întreaga țară, cu un repertoriu adecvat. O formă specifică a activității lor, menită să cunoască o mare extindere, o constituie organizarea unor grupe restrinse de interpreți, formații mobile care să susțină, alături de e- chipele de amatori, la casele alegătorului, la întîlnirile candidaților cu alegătorii, la secțiile de votare, programe alcătuite din cîntece, versuri, scenete pe teme corespunzătoare acestui important eveniment.în ansamblu, emulația ce caracterizează in aceste săptămini viața noastră culturală este profund semnificativă. Și există toate condițiile pentru ca manifestările consacrate apropiatelor alegeri să devină — prin bogăția lor de idei actuale, prin conținutul lor politic militant — un ferm punct de referință, un etalon valoric permanent pentru tot ceea ce se întreprinde în acest atît de important și de complex sector al activității cultural-educative și artistice.

multe altele.
— Sint rezultate care obligG 

la mai mult. Si aceasta depinde ,,) 
atit de institut, cit si de colabo
rarea cu alti factori.— Sîntem convinși că asemenea rezultate și performanțe ar putea fi substantial îmbunătățite printr-o mai bună coordonare a eforturilor cu alte sectoare și prin lichidarea lipsurilor ce s-au manifestat în 1974 in activitatea noastră. Mă gîndesc, de pildă, la măsuri pentru urgentarea elaborării documentațiilor de investiții, la profilarea unei întreprinderi industriale, ca bază de execuție pentru prototipuri de utilaje și S.D.V.-uri (scule-dispozitive-verificatoare) necesare sectoarelor calde, ceea ce ne-ar ajuta efectiv să scurtăm unele cicluri de introducere în producție a numeroase _ rezultate valoroase obținute pină^ in prezent. Ar fi necesar, totodată, ca ministerele industriei chimice, minelor, petrolului și geologiei, metalurgici să acorde mai multă a- tenție realizării în țară a unor materiale speciale absolut necesare pentru turnătorii.Pentru a răspunde cit mai eficient sarcinii de a promova exporturi complexe, ca, de altfel, și pentru a se asigura din fabricația internă ceea ce este necesar noilor obiective de investiții din sectorul nostru, considerăm, de asemenea, că ar fi extrem de util să existe un furnizor general al utilajelor necesare sectoarelor calde. în același timp, una- două întreprinderi (mă gîndesc la întreprinderea de construcții speciale industriale și de montaj București și la întreprinderea de construcții și montaj Brașov) ar putea să fie specializate pentru montajul utilajelor din sectoarele calde, ceea ce ar duce Ia ridicarea calității montajului și ar impulsiona scurtarea perioadelor de intrare în funcțiune, la parametrii proiectați, a noilor obiective productive.Sîntem conștienți de sarcinile Însemnate ce ne revin, în lumina documentelor Congresului al XI-lea, în domeniul perfecționării și înnoirii tehnologiilor și utilajelor, al reducerii substanțiale a consumurilor specifice și, de aceea, colectivul nostru este hotărît să contribuie în mai mare măsură decit pină acum la soluționarea mai rapidă a problemelor complexe de care depind promovarea largă a progresului tehnic, creșterea eficienței economice in sectorul nostru de activitate.

Convorbire realizată d*
Elena MANTII
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Mesaje de felicitare adresate Excelenței Sale SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
Președintele Republicii Populare Bangladesh Cronica zilei

tovarășului Nicolae Ceausescu
» y

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaCea de-a 57-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere ne oferă prilejul de a vă adresa, în numele poporului guineez, al partidului și guvernului său, precum și în numele meu personal, cele mai călduroase felicitări și sincere urări de sănătate și viață lungă.Ne face plăcere să reamintim și cu această ocazie meritul dumneavoastră personal și contribuția de calitate pe care n-ați încetat să o aduceți la realizarea nobilelor aspirații ale poporului prieten român.Sîntem convinși că legăturile de prietenie și cooperare sinceră dintre popoarele noastre se vor întări tot mai mult.Cu sentimente militante și foarte înaltă considerație,

AHMED SEKOU TOURE

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaCu ocazia celei de-a 57-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit, dumneavoastră, domnule președinte, Guvernului Republicii Socialiste România și poporului român, atît în numele meu, cît și al guvernului și poporului pakistanez, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări pentru sănătatea șiFie ca anul care vine să ducă noastre de interese și a înțelegerii și Pakistan.
fericirea dumneavoastră.la întărirea continuă a comunității dintre Republica Socialistă România
FAZAL ELAHI CHAUDHRY

Președintele
Republicii Islamice Pakistan

* ★Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit telegrame de felicitare, cu prilejul zilei sale de naștere, din partea lui Sayed Abbas Chedid, directorul Centrului de informare al O.N.U. la București, Louis Ziegle, directorul a.i. al Centrului
european UNESCO pentru în- vățămînt superior, Iosif Constantin Drăgan, președintele Fundației Europene Drăgan, Harry Morgan, președintele Fundației „Ambasadorii prieteniei" — A. F. F. și Cap- py Morgan.

Recepție Ia ambasada IndieiCu prilejul celei de-a 25-a aniversări a Zilei naționale a Republicii India, ambasadorul acestei țări la București, Vishnu K. Ahuja, a oferit luni o recepție.Au luat parte Stefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Emil Drăgănescu, viceprim-ministru al guvernului, Mihail Florescu. Tra

Vasile Bumbăcea, mi- Pacoste, adjunct al mi-ian Dudaș și niștri, Cornel nistrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii unor ministere, instituții de artă și cultură.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București, alti membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

DACCACu ocazia numirii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Republicii Populare Bangladesh, transmit excelenței voastre, în numele poporului român, precum și în numele meu personal, cele mai sincere felicitări, urări de succes în îndeplinirea misiunii de mare importanță ce v-a fost încredințată, prosperitate și progres poporului prieten al Republicii Populare Bangladesh.Poporul român privește cu interes și simpatie rezultatele obținute de poporul Republicii Populare Bangladesh pe calea propășirii social-econo- mice independente a patriei sale.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Bangladesh se vor dezvolta și consolida în viitor, în interesul popoarelor și țărilor noastre, al păcii și securității internaționale.

Luni dimineața a părăsit Capitala delegația guvernoratului Bagdad, condusă de Jamil Ahmed AI Addad, guvernatorul Bagdadului, care, la invitația primarului general al Capitalei, a făcut o vizită în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost salutați de Gheor- ghe Cioară, primarul general al Capitalei, de alte persoane oficiale.A fost de fată Ahmad Samarrai, ambasadorul București. Hussein AI- Irakului la
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Tovarășului ARMAND NICOLAS
Secretar general al Partidului Comunist din MartinicaDragă tovarășe Nicolas,Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate, fericire și de succese tot mai mari în activitatea pe care o consa- crați promovării aspirațiilor vitale ale celor ce muncesc spre progres social, democrație, pace și socialism.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

și cooperam economiceTovarășul Ion Pățan, viceprim- ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, a plecat, luni dimineața, la Moscova.La plecare, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Virgil Actarian, ministrul industriei construcțiilor de ma
șini-unelte și electrotehnicii, Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării ~ nale.A fost de ambasadorul București.

Economice Internațio-față V. I. Drozdenko, Uniunii Sovietice la (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 30 și 31 ianuarie. în țară : Vremea continuă să se răcească la început, apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații mai ales sub formă de lapo- viță și ninsoare în jumătatea de nord

a țării. în rest, precipitații izolate. Vintul va prezenta intensificări de scurtă durată. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 12 și zero grade, izolat mai coborîte în depresiuni, iar cele maxime vor oscila intre minus 5 și plus 5 grade. La munte, temporar, ninsoarea va fi viscolită. In București : Vremea va fi in răcire la început, apoi se va încălzi ușor. Cerul va fi mai mult noros. Vor cădea precipitații slabe. Vint potrivit.
• SPORT • SPORT • SPORT » SPORT • SPORT » SPORT
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PE P1RTIILE DE SCHI t

★orașului al AdunăriiBrazzaville,Popu- Congo,Primarul vicepreședinte lare a Republicii Populare Pascal Ockyemba Morlende. care, in fruntea unei delegații, a făcut o vizită în țara noastră, la invitația primarului general al Capitalei, a părăsit luni Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au fost conduși de Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, de alte persoane oficiale.A fost prezent M’Bouma Barthe- lemy, însărcinatul cu afaceri ad-inte- rim al Republicii Populare Congo la București.

DELHI 27 — Corespondentul Agerpres transmite : La Vijayawa. statul indian Andhra Pradesh, s-au deschis. luni, lucrările celui de-al X-lea Congres al Partidului Comunist din India, la care participă peste 1300 de delegați ai organizațiilor partidului din întreaga Indie. Președintele partidului. Shripat Amrit Dange. in cuvintul de deschidere, a subliniat noile sarcini ce revin partidului în contextul actual al situației economice si politice a tării.Pe ordinea de zi a congresului, ale cărui lucrări vor dura o săotă-

mină, se află raportul Consiliului National privind activitatea partidului în perioada care a trecut congresul precedent, din 1971 portul cu privire la situația tică a tării ; raportul privind tegia si ni latea cratice : situației la actualul congres urmează să fie formulată poziția partidului în perspectiva alegerilor parlamentare, a căror dată nu a fost încă fixată.

de la : ra- poli- stra- tactica partidului centru u- fortelor de stînga si demo- un document de apreciere a internaționale actuale. Tot

SALUTUL C.C. AL P.C.R.
ADRESAT CONGRESULUIadresează delegărilor la cel de-al X-lea Con-

• La Poiana Brașov, concursuri „non-stop" ® Zăpadă favo
rabilă pentru schi și săniuș în majoritatea stațiunilor de mun

te ® Mai multe întreceri pentru „Cupa tineretului"Apropiatele campionate mondiale de biatlon determină, in rîndul sportivilor noștri, o intensificare a pregătirilor, o verificare suplimentară, cu adversari puternici. în acest context s-a înscris, la sfirșitul săptămi- nii trecute, „Cupa Poiana". La start s-au aliniat, în afara biatloniștilor români, și echipele Poloniei, U.R.S.S., R.D. Germane. în ultimele două probe (ștafetele), victoria a revenit biatloniștilor polonezi : la 3 x 7.5 km (tineret) urmați de România II (cu Mandrus, Clinei, Forico) și România I (Drăghici, Ripeanu, Păunescu) ; iar la 4 x 7,5 km (seniori) urrriați de A.S. Armata I și U.R.S.S. Merită subliniat faptul că, la seniori, trei dintre componenții primei echipe A.S.A. (Cristoloveanu, Veștea și Fontana — în fond componenți ai lotului reprezentativ), precum și toți coechipierii garniturii secunde A.S.A. au avut zero puncte penalizare, la ambele trageri.Coțorîrea și slalomul special —.ie mai spectaculoase probe ale schiului alpin — au concentrat atenția multor turiști aflați simbătă și duminică în Poiana Brașov. Pe pir- tiile binecunoscute (pîrtia Lupului și

respectiv „Sub teleferic") _s-au desfășurat întrecerile Brașov". Pe un totodată, destul rire s-au impus (A.S.A.) și loan șov). La slalom(Dinamo) și Maria Krol (Gwardia Zakopane) au ciștigat cu autoritate.Pe aceleași pirtii. schiorii alpini au prevăzut, simbătă și duminică, un alt mare concurs. Și-au anunțat participarea și o serie de valoroși schiori de peste hotare : din Bulgaria, Cehoslovacia, Italia, Polonia. Competiția este dotată cu „Cupa Poiana".După cum ne spunea ieri secretarul general al F.R.S.B., condițiile naturale sint deosebit de favorabile pentru o intensă activitate la schi. „Aproape peste tot, în țară, în localitățile montane situate la peste 1 000 m altitudine, zăpada este foarte favorabilă schiului." Motiv pentru care este de dorit ca forurile sportive locale să asigure desfășurarea con-, cursurilor programate și să stimuleze inițierea și altor competiții de masă, în primul rind a acelora contind pentru „Cupa tineretului".

pentru „Cupa A.S.A traseu splendid și, de dificil, la cobo-Daniela Munteanu Bobit (Dinamo Bra- special, Dan Cristea

în 10-a șah de la Orense (Spania) s-au în- tilnit marii maeștri Florin Gheorghiu (România) și Bengt Larsen (Danemarca). Partida s-a întrerupt, la mutarea a 42-a, într-o poziție complicată.în clasament conduc Larsen (Danemarca), Andersson (Suedia) și Pomar (Spania) cu cîte 6,5 puncte. Florin Gheorghiu se află pe locul patru cu 6 puncte, dar are două partide întrerupte. Tot șase puncte mai totalizează Garcia și Liubojevici.
★Novi Sad s-au în- internaționale de șah organizate de fede- de specialitate.

partida centrală din runda a a turneului internațional de
PRONOEXPRESCÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 22 IANUARIE 1975£ ... ■ . -» ' țțExtragerea I : categoria 2 : 2,65 variante a 21 429 lei ; cat. 3 : 7,90 a 7188 lei ; ’ ' -----cat. 5 : 159 a 40 lei. cat. 4 : 53,65’a 1 058 lei; a 357 lei ; cat. 6 : 4 711,35

REPORT lei. CATEGORIA
V
â II-a :a 50 000 lei ; cat.

I: 558 581
categoria lei ; cat. C : 61,55 a a 60 lei ;

A : B : 942 cat.

Turneul 
fotbaliștilor craioveni 

în Brazilia

ÎN CÎTEVA
TENIS

Extragerea1,20 variante10,15 a 5 712lei ; cat. D : 2 319,80E : 151,95 a 200 lei ; cat. F : 2 893 a 40 lei.in localitatea cheiat turneele pentru juniori, rația iugoslavăO frumoasă performanță a obținut tînăra șahistă româncă Dana Nuțu, care, în concursul feminin, s-a clasat pe primul loc. la egalitate cu iugoslava Dușița Cejici, ambele jucătoare totalizînd 8.5 puncte din 11 posibile. Reamintim că în intilnirea directă, Dana Nuțu a învins-o pe Dușița Cejici.Turneul masculin s-a încheiat cu victoria iugoslavului Begovaț — 9,5 puncte, urmat de Halasz (Ungaria)— 8,5 puncte, Popovici (Iugoslavia)— 8 puncte, Jevtici (Iugoslavia) — 7,5 puncte, loan Mărășescu (România) și Simici (Iugoslavia) — cite 7 puncte etc.

REPORT CATEGORIA A : 519 038 lei.

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului a- facerilor externe al Republicii Ciad. Djeraibe Doralta. pentru 1 transmise cu ocazia Zilei a acestei țări.
★Luni dimineața a plecat delegația Uniunii Generale catelor din România, condusă de tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al Consiliului Central al U.G.S.R., care va participa la siunea extraordinară a Biroului derației Sindicale Mondiale.
★Locuitorii comunei Cermei județul Arad au sărbătorit împlinirea a șase secole de existență a acestei așezări.Particioanții la sărbătorire au a- dresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă.
A-Ansamblul folcloric „Izvorașul" al Casei de cultură a municipiului Dro- beta Turnu-Severin a plecat intr-un turneu în Olanda. Cei 40 de artiști amatori severineni vor lua parte la manifestările artistice prilejuite de aniversarea unui sfert de veac de la înființarea gruoului folcloric „Kasporgo" din orașul Goes și, în cadrul săptămînii culturii românești ce se organizează în țara lalelelor, vor susține, în diferite centre din sud- vestul olandei, spectacole cuprinzînd piese folclorice coregrafice și muzicale din Oltenia, Banat, Moldova și Țara Oașului.
*Luni după-amiază la Casa de cultură a Ministerului de

fe°'.5ală dekfil"ie circulație, organizam de ” tul Generai al Miliției circulație, in colaborare cu Centrala România-film, Automobil Clubul Român și ADAS.La manifestare au luat parte oameni de cultură și artă, reprezentanți ai Centralei România-film, ai Studioului Alexandru Sahia, ai presei centrale, precum și ai unor unități socialiste deținătoare de mari parcuri auto.Gala a prilejuit o trecere în revistă a producției cinematografice pe teme de circulație a anului 1974. precum și un util schimb de opinii(Agerpres)

felicitările naționale
ia Berlin a Sindi-

se-Fe-
din

Interne a pe teme de Inspectora- — Direcția

RÎNDURI
RIO DE JANEIRO 27. — Corespondentul Agerpres, Valentin Păunescu, transmite : Echipa de fotbal Universitatea Craiova a mai susținut încă două jocuri în cadrul turneului pe care-1 întreprinde in Brazilia. Joi, Universitatea a întilnit pe stadionul din Campo Grande (statul Mato Grosso) formația locală Comercial. Partida s-a încheiat cu un rezultat nefavorabil craiovenilor, care au fost învinși cu scorul de 3—2 (1—1). Cele două puncte ale fotbaliștilor români au fost marcate de Oblemenco (min. 15) și Țară- lungă (mim. 80).Simbătă, tot la Campo Grande, Universitatea a susținut meciul revanșă cu Operario, echipa care i-a fost prima parteneră în acest turneu brazilian al craiovenilor (reamintim că în acel prim joc Universitatea pierduse cu 1—0). De data aceasta, echipa Universitatea a repurtat victoria cu 1—0, printr-un gol marcat de Oblemenco.Următorul joc al craiovenilor va avea loc duminică la Campinas (statul Sao Paulo), unde vor in- tilni una dintre bunele formații ale fotbalului brazilian, Guarani, cunoscută publicului amator de fotbal din țara

Conform pronosticurilor, cunoscutul tenisman american Jimmy Connors a terminat învingător în turneul internațional desfășurat la Birmingham (Alabama). în finală, Jimmy Connors l-a întrecut cu 6—4, 6—3 pe tînărul său compatriot, juniorul Billy Martin.

dividual : 1. Franz Klammer — 184 puncte ; 2. Gustavo Thoeni (Italia) — 146 puncte ; 3. Piero Gros (Italia) — 145 puncte ; 4. Ingemar Sten- mark (Suedia) — 110 puncte ; pe echipe : 1. Austria — 819 puncte ; 2. Italia — 398 puncte ; 3. Elveția — 386 puncte ; 4. R. F. Germania — 334 puncte ; 5. Franța — 178 puncte ; 6. S.U.A. — 140 puncte etc.

noastră.
Scoția Aberdeen Clyde — Celtic 0—2.

internațional Philadelphia an de jucă- Riessen, în finală, Marty
Tradiționalul turneu „open" de tenis de la a fost ciștigat în acest torul american Marty virstă de 34 de ani. în Riessen l-a învins în cinci seturi, cu 7—6, 5—7, 6—2, 6—7, 6—3, pe compatriotul său Vitas Gerulaitis.Actuala ediție a concursului a fost marcată de numeroase și mari surprize, toți favoriții fiind eliminați 1 Astfel, încă din primele tururi, au părăsit turneul australienii Rod Laver și Roy Emerson, suedezul Bjorn Borg și americanul Stan Smith. Ulterior au mai fost eliminați olandezul Tom Okker, mexicanul Raul Ramirez și americanul Arthur Ashe.

Cupa „Știința" la handbal

SCHI: „Cupa mondială"In urma rezultatelor înregistrate in proba de coborîre de la Patscher- kofel (Austria), cîștigată de austriacul Franz Klammer, situația in clasamentele generale ale „Cupei mondiale" la schi se prezintă astfel: in-

BACĂU (Corespondentul ..Scînteii", Gheorghe Baltă). Timp de două zile, în cocheta Sală a sporturilor din Bacău s-a desfășurat un turneu handbal masculin organizat de asociația studențească din localitate, dotat cu Cupa ..Știința". Au luat parte divizionarele A Dinamo și Universitatea București, Dinamo Brașov și Știința Bacău. După o luptă dîrză, trofeul a revenit formației băcăuane, care a terminat turneul neînvinsă, cîștigînd ultima partidă, cu Dinamo București, la scorul de 12—10. întrecerea de la Bacău a constituit, de altfel. o repetiție generală în vederea primului turneu oficial al campionatului diviziei naționale A. care va începe la Ploiești în ziua de 30 ianuarie.
Patinaj viteză

de

prima zi de pati- „Cortina
FOTBAL: Competiții în țări europene(turul trei— Rangers Dundee 0—1 din „Cupă") : Glasgow 1—1 ; ; Hibernian — Fejenoord — 30 puncte ; 3. Ajax —28 puncte (un joc mai puțin).

19-a) : P.S.V. RotterdamOlanda (etapa a Eindhoven — Sparta 1—0 ; Wageningen — Ajax Amsterdam 0—2 ; Fejenoord Rotterdam — Go Ahead Deventer 3—1.Clasament : 1. P.S.V. Eindhoven — 81 puncte (un joc mai puțin) ; 2.

Spania (etapa a 18-a) : Real Madrid — Valencia 3—2 ; Saragossa — Gijon 3—1 ; C.U.F. Barcelona — Real Sociedad 2—0 ; Celta Vigo — Espanol Barcelona 2—0.Clasament : 1. Real Madrid — 28 puncte ; 2. Saragossa — 22 puncte ; 3. C.U.F. Barcelona — 21 puncte.

La Cortina d’Ampezzo, în a concursului internațional naj viteză dotat cu trofeul Doria", cunoscuta recordmană sovietică Tatiana Averina a terminat învingătoare în proba de 500 m (mul- tiatlon), cu timpul de 44”01/100. Pe aceeași distanță, în cursa rezervată sprinterelor, victoria a revenit campioanei olimpice Monika Pflug- Holzner (R. F. Germania), cronometrată în 44”10/100.Alte rezultate : 1 000 m : Monika Pflug-Holzner (R. F. Germania) — l’32”08/100 ; 1 500 m (multiatlon) :Karin Kessow (R. D, Germană) — 2’20”30/100.

Comitetul Central al P.C.R.greș al Partidului Comunist din India, tuturor militanților partidului, poporului indian prieten un călduros salut din partea P.C.R., a poporului român.Partidul Comunist Român urmărește cu sentimente de solidaritate inter- naționalistă activitatea Partidului Comunist din India consacrată înfăptuirii unor transformări înnoitoare, care să ducă la accelerarea dezvoltării economice și sociale independente a țării. Totodată, salutăm rezultatele obținute de oamenii muncii indieni pe calea propășirii patriei lor în sfertul de veac ce a trecut de la dobîndirea independenței naționale.Folosim acest prilej pentru a vă ura noi succese în lupta dumneavoastră pentru înfăptuirea unității de acțiune a clasei muncitoare și a celorlalte forțe democratice și progresiste, în scopul promovării intereselor fundamentale ale poporului indian, pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului, înțelegerii și colaborării internaționale.Lucrările congresului dumneavoastră au loc într-o perioadă în care viața internațională se caracterizează prin lupta hotărită a maselor largi populare pentru a determina continuarea și a face ireversibil cursul pozitiv spre destindere și pace, care se află abia la început, pentru înlăturarea politicii imperialiste de dominație și dictat, pentru abolirea definitivă a colonialismului și neocolonialismului, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru renunțarea la forță și amenințarea cu forța în relațiile internaționale, pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale. Continuarea și aprofundarea mutațiilor politice, sociale, economice care au loc pe plan național și internațional, rezolvarea in interesul tuturor popoarelor a problemelor cardinale ale vieții internaționale contemporane necesită angajarea masivă a forțelor muncitorești de pretutindeni, a celorlalte forțe progresiste și democratice, intensificarea luptei lor unite pentru stingerea tuturor focarelor de conflict și război, pe calea negocierilor, pentru înfăptuirea unei păci durabile și juste in Orientul Mijlociu, pentru reglementarea problemelor internaționale cu participarea pe bază de egalitate a tuturor statelor, pentru asigurarea dreptului inalienabil al fiecărui popor de a fi de a-și decide liber calea dezvoltării și regimul cesului de eliberare națională și socială, pentru înțelegerii și colaborării internaționale.în această perioadă, poporul român se află
stăpîn pe bogățiile naționale, social, pentru încheierea pro- construirea unei lumi a păcii,

în această perioadă, poporul român se află angajat, cu toate forțele sale, în realizarea amplului Program elaborat de cel de-al XI-lea Congres al P.C.R., care va asigura înfăptuirea cu succes a operei de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate, ridicarea țării noastre pe noi trepte de civilizație. Totodată, această dezvoltare rapid, a României, constituie aportul continuă a influenței și prestigiului și socialismului în lume.Considerînd că întărirea unității a întregului front antiimperialist prezintă în semnătate, Partidul Comunist Român extinde continuu și adincește relațiile de colaborare multilaterală cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu celelalte detașamente ale Clasei muncitoare, cu partide de guvernămint și alte forțe politice democratice din țările în curs de dezvoltare, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele care militează pentru triumful idealurilor libertății, independenței naționale, dezvoltării libere a tuturor națiunilor pe calea progresului economic și social, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului.Partidul nostru acordă o înaltă apreciere rolului de mare importantă pe care îl au partidele comuniste și muncitorești în lumea contemporană și apreciază ca fiind imperios necesară consolidarea continuă a unității acestora pe baza marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ceea ce presupune colaborare, prietenie, solidaritate și întrajutorare tovărășească întemeiate pe principiile egalității depline în drepturi, neamestecului în treburile interne, respectării dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia,politică pe plan intern și international. ..în acest spirit, Partidul Comunist Român reafirmă' dorința de a dezvolta, în continuare, relațiile tovărășești cu Partidul Comunist din India, în folosul extinderii conlucrării prietenești dintre poporul român și poporul indian, al cauzei unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Exprimîndu-ne satisfacția pentru evoluția pozitivă a raporturilor de colaborare prietenească, multilaterală dintre România și India, dorim să reîn- noim, totodată, hotărîrea noastră de a acționa, pe mai departe, pentru amplificarea legăturilor politice, economice, tehnico-științifice și de altă natură, de a adinei cooperarea bilaterală pe tărîmul vieții internaționale, ceea ce corespunde intereselor celor două țări și popoare, cauzei păcii și socialismului în lume.Urăm succes deplin lucrărilor congresului dumneavoastră !

economică și social-culturală, în ritm propriu al poporului nostru la creșterea forțelor păcii, independentei naționaletorțelor libertății și progresului social, epoca noastră o deosebită in

COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Aplicarea riguroasa a prevederilor Acordului de la Paris
o cerință imperioasă a consolidării păcii

Cu doi ani în urmă, la 27 ianuarie 1973, poporul vietnamez obținea o victorie de însemnătate istorică ce consacra pe plan politic marile succese obținute în lupta eroică împotriva agresiunii străine, pentru salvarea patriei : încheierea Acordului de la Paris cu privire la încetarea războiului și restabilirea păcii. Semnarea acestui acord a fost primită cu vie satisfacție de opinia publică internațională, care și-a exprimat speranța că în acest fel se va pune capăt unui îndelungat conflict armat care a provocat mari pierderi materiale și umane, constituind o gravă sursă de tensiune pe plan mondial. Prin semnarea acordului a fost din nou atestată invincibilitatea cauzei unui popor care își apără ființa națională, s-a dovedit caracterul anacronic, perimat al folosirii forței în relațiile internaționale, s-a evidențiat că singura cale a soluționării problemelor conflictuale, oricît de complicate ar fi ele, este calea tratativelor purtate în spirit de egalitate și respect reciproc, pornind de la interesele fundamentale de pace și progres ale popoarelor.Poporul român, alături de toate popoarele iubitoare de pace, a salutat încheierea acordului cu adincă bucurie și satisfacție, văzînd în a- cesta temelia unei păci durabile, recunoașterea dreptului porului vietnamez de singur destinele, fără tec din afară, de a-și turile propășirii economice și sociale.în spiritul internaționalismului proletar, România socialistă și-a manifestat neabătut solidaritatea activă. militantă cu lupta eroică a poporului vietnamez prieten, i-a acordat întregul său sprijin material, moral, diplomatic, pentru înfăptuirea înaltelor sale idealuri, a acționat neabătut pentru încetarea agresiunii, pentru curmarea conflictului din A- sia de sud-est, pentru soluționarea acestuia prin tratative care să asigure recunoașterea dreptului sacru al poporului vietnamez de a-și decide propriul destin. Pentru poporul român au constituit întotdeauna un izvor de satisfacție înaltele aprecieri pe care reprezentanții poporului vietnamez le-au făcut la adresa sprijinului internaționalist acordat cauzei sale drepte de către țara noastră.In perioada ce a urmat restabilirii

sacru al po- a-și orîndui nici un ames- consacra efor-

păcii, R.D. Vietnam și-a consacrat eforturile operei de reconstrucție pașnică, a asigurat mobilizarea forțelor pentru vindecarea rănilor lăsate de război, pentru refacerea și dezvoltarea economiei, pentru accelerarea construcției socialiste.Sub conducerea Guvernului Revoluționar Provizoriu, prefaceri însemnate au avut loc și in zonele eliberate din Vietnamul de sud. Puterea revoluționară a fost consolidată toate eșaloanele. Concomitent, crescut țională prezent țări.Profund atașate cauzei propășirii țării, guvernul R. D. Vietnam și G.R.P. au acționat și acționează cu fermitate pentru aplicarea integrală a Acordului de la Paris, în interesul înfăptuirii aspirațiilor întregului popor vietnamez, de pace, libertate și înțelegere națională.Cu profundă îngrijorare, opinia publică internațională constată că, deși au trecut doi ani acordului, focarul nam încă nu s-a țiunile militare și se menține o sursă serioasă de pericole la adresa păcii. Aceasta se dato- rește faptului că Acordul de la Paris a fost încălcat în mod sistematic de către administrația saigoneză. Guvernul R. D. Vietnam și Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au relevat în documente oficiale că violările Acordului de la Paris de către administrația saigoneză sint de ordinul sutelor de mii. Forțele saigoneze au atacat în repetate rînduri zonele eliberate, în încercarea zadarnică de a le reocupa, aceste a- tacuri soldindu-se cu moartea sau rănirea a zeci de mii de persoane, distrugerea unui mare număr de localități și a culturilor pe întinse suprafețe. In același timp, în zona pe care o controlează, administrația de la Saigon a intensificat și mai mult teroarea antidemocratică, a refuzat să pună în libertate deținuții politici. sabotînd practic, punct cu punct, acordul încheiat cu doi ani în urmă. Refuzînd cu încăpățînare să accente propunerile rezonabile ale G.R.P. de reglementare a problemelor interne ale Vietnamului de sud. conforme prevederilor Acordului de la Paris, regimul lui Thieu a dus negocie-

Ia eșaloanele. Concomitent, a prestigiul pe arena interna- al G.R.P., care întreține în relații diplomatice cu 45 de

de la semnarea de război din Viet- stins, continuă ac- vărsarea de singe.

rile în impas. Se impune, în același timp, a fi relevat faptul că Statele Unite. încălcîndu-și angajamentele asumate, au predat administrației lui Thieu o parte din bazele militare pe care le-au folosit, au dotat armata acestuia cu importante cantități de armament și muniții, continuă să acorde importante subsidii regimului de Ia Saigon pentru desfășurarea operațiunilor militare ; in același timp, stîrnesc neliniște un^le recente luări de poziție ale adepților politicii de intervenție.încălcarea repetată a prevederilor acordurilor, refuzul de a acționa în conformitate cu, interesele majore ale poporului vietnamez, au strins și mai puternic cercul izolării în jurul administrației de la Saigon. Pături sociale tot mai largi de la orașe și sate participă la ample acțiuni politice. al căror țel este înlăturarea lui Thieu și formarea la Saigon a unei administrații care să aducă cu adevărat la îndeplinire Acordul de la Paris. în legătură cu aceasta se cuvine subliniat că G.R.P. s-a arătat a fi gata să negocieze cu o administrație dispusă să îndeplinească prevederile Acordului de la Paris în vederea edificării unui Vietnam de sud democratic, neutru și pros-

per, în vederea statornicirii păcii șl realizării unității naționale.Condamnind acțiunile administrației saigoneze, România cere în mod ferm ca acordul de la Paris să fie respectat și aplicat întocmai, corespunzător aspirațiilor naționale fundamentale ale întregului popor vietnamez, cerințelor consolidării securității internaționale. în acest sens, de la tribuna Congresului al XI-lea al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, relevînd că încălcarea prevederilor acordurilor încheiate generează, în continuare, pericole grave. sublinia : „Ne pronunțăm cu fermitate pentru aplicarea consecventă și reală a acestor acorduri, pentru respectarea dreptului poporului vietnamez de a-și hotărî și soluționa în mod independent problemele, fără nici un amestec din afară".Deplin solidar cu poporul vietnamez, poporul român, reafirmîndu-și sprijinul ferm pentru cauza sa dreaptă, își exprimă încrederea că. pe calea deschisă de acordurile de la Paris, va obține noi succese în realizarea năzuințelor sale de pace, libertate și progres, spre care aspiră atît de fierbinte și pentru care a luptat și luptă cu atîta eroism.TELEGRAME
Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România a trimis o telegramă Federației sindicatelor din Vietnam cu prilejul împlinirii a doi ani de la semnarea Acordului de la Paris cu privire la încetarea războiului și restabilirii păcii in Vietnam.După cum se subliniază în telegramă, sindicatele, oamenii din România se pronunță neabătut pentru aplicarea integrală a prevederilor acordului, pentru ca poporul vietnamez să-și poată consacra eforturile, întreaga sa capacitate muncii creatoare pașnice de reconstrucție, făuririi societății socialiste, împlinirii aspirațiilor sale de unitate și progres.

muncii

★Cu prilejul celei de-a Il-a aniversări a semnării Acordului de la Paris cu privire la încetarea războiului

I

AI. CAMPEANU

și restabilirii păcii în Vietnam, Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România a adresat o telegramă Uniunii Sindicatelor pentru Eliberarea Vietnamului de Sud.în telegramă se arată că Uniunea Generală a Sindicatelor din România, reafirmîndu-și și cu acest prilej solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez, clasei muncitoare, a tuturor forțelor progresiste din Vietnamul de sud, se pronunță cu fermitate pentru aplicarea consecventă și reală a Acordului de la Paris, pentru garantarea dreptului poporului vietnamez de a-șl făuri liber, fără amestec din afară, propriul viitor, pentru satisfacerea năzuinței legitime a populației sud- vietnameze de a fi asigurată pacea și înțelegerea națională.



PAGINA 6 SC1 NT El A — marți 28 ianuarie 7975Primul ministru al GuvernuluiRepublicii Socialiste România, Manea Mănescu, a sosit ieri la Damasc într-o vizită oficialăDAMASC 27 — Corespondentul Agerpres transmite : La 27 ianuarie a sosit la Damasc tovarășul Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România. care întreprinde o vizită oficială de prietenie în Republica Arabă Siriană, la invitația președintelui Consiliului de Miniștri al acestei țări, Mahmoud Al-Ayoubi.Primul ministru este însoțit de loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Nicolae Ionescu. ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ion St. Ion, secretar general al guvernului, de consilieri și experți.Primul ministru român și persoanele oficiale care-1 însoțesc au fost întimpinați pe aeroportul internațional din Damasc, împodobit cu drapelele de stat ale celor două țări, de Mahmoud Al-Ayoubi, președintele Consiliului de Miniștri al țării-gazdă, de Abdel Halim Khaddam, vicepre- mier și ministru de externe, Mohamad Haidar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri pentru probleme economice, Fayez Al-Nasser, ministru de stat pentru problemele Președinției Consiliului de Miniștri, Aii
„Relațiile siriano-române în continuă extindere"

Relatări ale presei din DamascDAMASC 27. — Corespondentul A- gerpres transmite : în presa siriană au apărut. în ultimele zile, mai multe articole și informații privind dezvoltarea relațiilor de prietenie si colaborare dintre România si Siria.Ziarul „Al Saoura" relevă, într-un amplu articol, intitulat „Relațiile siriano-române în continuă extindere", că această dezvoltare importantă s-a făcut remarcată în urma vizitei președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, în Siria, în februarie 1974, și a președintelui sirian, Hafez El Assad, în România, în septembrie anul trecut.Menționînd că acordurile de cooperare încheiate cu prilejul vizitelor celor doi șefi de stat contribuie la progresul economic și la procesul de dezvoltare a Siriei, ziarul subliniază poziția și aportul României la sprijinirea dreptului popoarelor arabe, in ceea ce privește calea înfăptuirii unei soluționări permanente și juste a situației din Orientul Apropiat.în continuare, ziarul relevă că relațiile dintre Siria și România se întemeiază pe baze solide. Ele sînt iz- vorîte din politica României bazată pe sprijinirea popoarelor caro pășesc pe calea dezvoltării independente și din rolul său activ în viata internațională, din promovarea instaurării
HANOI

Un interviu al lui Le Duc Tho
privind situația din Vietnam la doi ani după 

semnarea Acordului de la ParisHANOI 27 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului japonez „A- kahata", Le Duc Tho, membru al Biroului Politic al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, a evidențiat că la doi ani după semnarea Acordului de la Paris privind încetarea războiului și restabilirea păcii în Vietnam nu s-a realizat o aplicare Integrală a acestuia, ca urmare a încălcărilor prevederilor a- cordului de către partea americană si administrația de la Saigon. Statele Unite — a arătat Le Duc Tho — continuă să furnizeze regimului Nguyen Van Thieu armament și material de război. Administrația de la Saigon — a precizat vorbitorul — a sabotat încetarea focului, continuînd războiul, prin zeci de mii de operațiuni de „așa-zisă pacificare", lansînd atacuri cu caracter de exterminare asupra zonei controlate de G.R.P. al Republicii Vietnamului de Sud. Regimul Thieu continuă să mențină în închisori mii de deținuți politici, să încalce în mod grav li

agențiile de presă transmit:
Lt! PfîkiSl Vicepremierul chinez Den Siao-pin l-a primit pe Amadou Mahtar M’Bow, directorul general al UNESCO, cu care a avut o convorbire prietenească.
Mmisîral ds externe ceho

slovac în Finlanda. La Hal‘ sinki a sosit luni, într-o vizită oficială, Bohuslav Chnoupek, ministrul de externe al R.S. Cehoslovace. In aceeași zi, acesta a început convorbirile cu omologul său finlandez, Ahti Karjalainen.
Un comunicat indiano 

zamhian, dat publicitătH la ,n_ cheierea vizitei în India a președintelui Zambiei, Kenneth Kaunda, evidențiază dorința celor două țări de a lupta împotriva politicii de apartheid și discriminare rasială promovate de regimul din Africa de Sud. Cele două părți au salutat progresul realizat pe calea normalizării relațiilor dintre statele din sudul Asiei, pronunțm- du-se pentru transformarea Oceanului Indian intr-o zonă a păcii.
Guvernul B. P. Con$o a hotărit să recunoască guvernul portughez și să discute cu el normalizarea tuturor raporturilor dintre R. P. Congo și Portugalia — a anunțat oficial ministrul congolez al afacerilor externe, David Charles Ganao.
Convorbiri intercipiote. Luni a avut loc la Nicosia o nouă ședință de lucru din cadrul prezentei 

Zaza, ministru de interne, Mohamed Imadi, ministrul economiei și comerțului exterior, Chteoui Seifo, ministrul industriei, Adnane Mousta- fa. ministrul petrolului și resurselor naturale, funcționari superiori.Au fost de față Emilian Manciur, ambasadorul țării noastre la Damasc, și ceilalți membri ai ambasadei române din capitala siriană.După intonarea imnurilor de stat român și sirian, cei doi prim-miniștri au trecut în revistă garda de onoare. Au fost prezentate apoi persoanele oficiale participante la ceremonia primirii.
★La plecare, pe aeroportul Otopenl, erau prezenți Emil Drăgănescu, Gheorghe Oprea și Mihai Marinescu, viceprim-miniștri ai guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alți membri ai guvernului.A fost de față Muhsem Sayadi, însărcinat cu afaceri a.i. al Republicii Arabe Siriene la București.
★în cursul după-amiezii, primul ministru al guvernului român a depus o coroană de flori la Mormântul martirilor din Damasc.

unor relații politice și economice între state pe o bază nouă, care să se întemeieze pe respectarea independenței și suveranității naționale, egalitatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, nerecurgerea Ia forță sau la amenințarea cu folosirea forței.Ziarul „Al Baas" evidențiază, pe de altă parte, relațiile prietenești, de colaborare fructuoasă româno-siriene și perspectivele lor de dezvoltare.Posturile de radio și televiziune siriene au prezentat, de asemenea, comentarii în legătură cu strînsele relații prietenești româno-siriene.
*La Centrul cultural arab din Damasc a fost organizată o seară culturală românească. în cadrul căreia a avut loc vernisajul expoziției de fotografii ..Imagini ale viefii culturale și artistice din România" și a fost prezentat filmul de scurt-metrai „România, țara mea".La manifestare au fost prezenți Fawzi Khayali, ministrul sirian al culturii si orientării naționale. Adib Lajmi, adjunctul ministrului, funcționari superiori din diferite ministere. oameni de stiintă. artă și cultură. ziariști, șefi ai misiunilor diplomatice.

bertățile democratice, ducînd o politică de represiune și exploatare împotriva populației din zona aflată sub controlul său.Le Duc Tho a arătat, de asemenea, că Statele Unite au trimis în repetate rînduri avioane și nave militare care au violat spațiul aerian și apele teritoriale ale R. D.' Vietnam, refuzînd să-și îndeplinească obligațiile privind reconstrucția și lichidarea urmărilor războiului în R. D. Vietnam.Poziția consecventă a R. D. Vietnam și a Republicii Vietnamului constă în respectarea carea Acordului de Poporul vietnamez — 
Guvernului G.R.P. al de Sud și apli- la Paris, a arătatinterlocutorul — va continua să luptecu hotărîre pe cele trei fronturi — militar, politic și diplomatic, pentru salvarea păcii, a cuceririlor revoluționare, realizate cu prețul unor lupte pline de dificultăți și sacrificii timp de aproape 20 de ani.

runde de convorbiri intercomunitare desfășurate între liderii comunităților greacă și turcă din Cipru, Glafkos Clerides și, respectiv, Rauf Denktaș.
Hproximaiiv 500 dintre 

ciprioții turci evacuati în Tur- cia de la baza britanică Episkopi, din sudul Ciprului, au fost retrans- ferați luni în insulă, în zona aflată sub controlul forțelor armate turcești — au anunțat surse oficiale citate de agenția Reuter. Operațiunea de evacuare în Turcia a refugiaților ciprioți turci s-a desfășurat cu autorizația guvernului britanic, în timp ce oficialitățile de la Nicosia și-au exprimat protestul față de această acțiune.
La Nagoya (Japonia) s-a des

chis o expoziție dedicată tării 
noastre, cuprinzind lucrări ale 
cunoscutului pictor japonez 
Iwane Maruyama. In expoziție, 
organizată de filiala locală a 
asociației de prietenie Japonia- 
România, sint prezentate 100 de 
lucrări înfătisind peisaje, oameni 
și aspecte din viața cotidiană a 
poporului român.

La Institutul de muzică din 
Houston (Texas) a fost organi
zat un seminar pe tema „Mu
zica românească in concertul 
muzicii universale", la care au 
participat peste 600 de directori 
de instituții muzicale si profe
sori de muzică din numeroase 
state americane.

Începerea 
convorbirilor 

oficialeLa sediul Președinției Consiliului de Miniștri al Siriei au început, luni după-amiază, convorbirile oficiale dintre Manea Mănescu, prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, și Mahmoud Al-Ayoubi, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Arabe Siriene.Din partea română, la convorbiri au participat loan Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini grele, Nicolae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Ion Șt. Ion, secretar general al guvernului, Emilian Manciur, ambasadorul țării noastre în Siria, alți membri ai delegației române.Din partea țării gazdă, la convorbiri au participat Abdel Halim Khaddam, vicepremier și ministru de externe, Mohamad Haidar, vicepremier pentru probleme economice, Fayez Al-Nasser, ministru de stat pentru problemele Președinției Consiliului de Miniștri, Mohamed Imadi, ministrul economiei și comerțului exterior, Chteoui Seifo, ministrul industriei, Adnane Moustafa, ministrul petrolului și resurselor naturale, alte persoane oficiale siriene.
Dezvoltarea raporturilor 

româno-libieneTRIPOLI 27 (Agerpres). — Primul ministru libian, Abdel Ahmed Salam Jalloud, l-a primit pe ministrul Angelo Miculescu, conducătorul delegației Ministerului Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor, care întreprinde o vizită oficială în Libia, în cadrul convorbirilor, șeful guvernului libian și-a exprimat satisfacția față de rezultatele bune ale vizitei întreprinse în Libia de delegația română, care a contribuit la dezvoltarea relațiilor de cooperare în domeniul agriculturii între cele două țări.Consiliul Comandamentului Revoluției, personal președintele Moamer El Geddafi acordă o atenție deosebită dezvoltării relațiilor de prietenie cu România — a declarat primul ministru libian. în context, Abdel Salam Jalloud a exprimat dorința țării sale de continuare a schimburilor de delegații care să studieze posibilitățile diversificării colaborării și cooperării bilaterale pe multiple planuri între cele două țări.Convorbirea, la care a participat și ministrul libian al agriculturii și reformei agrare, Mohamed Tabu, s-a desfășurat într-o atmosferă , fordiălă. A fost prezent ambasadorul român ia Tripoli, Nicolae Vereș.
Comunicat al agenției 
khmere de informațiiPNOM PENH 27 (Agerpres). — După cum se arată într-un comunicat transmis de Agenția khmeră de informații (A.K.I.), avioane tailande- ze de tipul T-28 au bombardat, în zilele de 4 și 5 ianuarie, localitățile Peam Reaing. Kah Peam și alte localități eliberate de forțele patriotice de pe malul vestic al fluviului Mekong, provocînd pierderi de vieți omenești și distrugeri materiale. A- cestea sînt acte deosebit de grave de intervenție și agresiune din partea administrației de la Bangkok împotriva suveranității naționale a Cambodgiei — subliniază comunicatul.în numele Frontului de Unitate Națională și al Guvernului Regal de Uniune Națională din Cambodgia. A- genția khmeră de informații denunță aceste acte de intervenție si agresiune împotriva națiunii și a poporului cambodgian și cere, totodată, administrației de la Bangkok să pună capăt imediat tuturor acțiunilor agresive împotriva Cambodgiei.

Colaborare fructuoasa.LaBagdad, în cadrul vizitei pe care o face în Irak, Ion Ceaușescu, adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare și a- pelor, a fost primit, la 26 ianuarie, de ministrul irakian al agriculturii, Hassan Fahmi Jomaa. Au fost examinate posibilitățile de extindere a colaborării și cooperării în domeniul agriculturii între cele două țări, ex- primîndu-se interesul pentru încheierea unui acord corespunzător.
Turneu politic. Willy Brandt- președintele Partidului Social-Democrat din R.F. Germania, a anunțat că în cursul lunilor viitoare va face vizite în Grecia, S.U.A. și U.R.S.S.
Congresul Partidului Ra

dical din Franca a luat sfîrșit

REZULTATELE ALEGERILOR DIN TAILANDA
Afirmarea forțelor de centru-stîngaBANGKOK 27 (Agerpres). — Potrivit postului de radio național tai- landez, la alegerile parlamentare care au avut loc duminică în Tailanda s-a înregistrat o slabă participare : peste 60 la sută dintre cei înscriși pe listele electorale s-au abținut de la vot. Dintre cele 42 de partide care și-au disputat sufragiul electoratului pentru cele 269 de locuri ale Parlamentului, Partidul Democrat s-a clasat în frunte cu 71 de mandate, fiind urmat de Partidul Dreptății Sociale, cu 46 de locuri.

VIZITA PREȘEDINTELUI 
R. A. EGIPT 
ÎN FRANȚAPARIS 27 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, a sosit luni la Paris într-o vizită oficială de trei zile, la invitația președintelui Republicii Franceze, Valâry Giscard d’Estaing.în aceeași zi, la Palatul Elysăe au început convorbirile oficiale dintre cei doi șefi de stat. în centrul convorbirilor se află problemele relațiilor bilaterale și unele aspecte ale vieții internaționale, in special evoluția situației din Orientul Apropiat.Paralel, la Quai d’Orsay au început convorbirile dintre miniștrii de externe ai celor două țări, Jean Sau- vagnargues, și, respectiv, Ismail Fahmi.
Interviu acordat 

de președintele R. A. Egipt 
televiziunii francezePARIS 27 (Agerpres). — înțr-un interviu acordat televiziunii franceze, președintele Egiptului, Anwar Sadat, s-a pronunțat pentru o soluționare politică a conflictului din Orientul Apropiat deoarece, a spus el, „consider că după războiul din 1967 a devenit clar că acesta nu poate fi soluționat pe cale militară sau prin forță". „Israelul, a spus președintele, a fost superior pe plan militar, dar nu și-a putut impune condițiile, așa încît consider că toți trebuie să căutăm o soluție pașnică și politică".Situația existentă la ora actuală în regiune, a afirmat pe de altă parte șeful statului egiptean, este explozivă. El și-a exprimat punctul de vedere potrivit căruia „Israelul trebuie să se retragă din zona Golan, din Sinai și de pe malul occidental al Iordanului. Atunci, a precizat președintele, vom putea merge împreună cu palestinenii la conferința de la Geneva, într-o atmosferă destinsă, fără tensiunea actuală, și numai atunci vom putea decide și defini o pace permanentă".Președintele a precizat că problema palestineană este cheia situației Orientului Apropiat și nu va fi pace în zonă fără o soluționare a acestei chestiuni. El a declarat că sprijină ideea creării unui stat palestinean pe malul vestic al Iordanului și în zona Gaza, ca o contribuție la realizarea păcii în Orientul Apropiat.

Președintele Mexicului 
l-a primit 

pe ambasadorul RomânieiCIUDAD DE MEXICO 27 (Agerpres). — Președintele Mexicului, Luis Echeverria Alvarez, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România in Statele Unite Mexicane, Dumitru Mihail.în cursul convorbirii au fost analizate unele aspecte ale dezvoltării relațiilor româno-mexicane, exprimin- du-se dorința și hotărîrea de a se acționa în comun în direcția intensificării acestor raporturi, pe multiple planuri, potrivit acordurilor și înțelegerilor încheiate în ultimul timp între cele două țări prietene.
Plenara C.C. al P.C. 

din VenezuelaCARACAS 27 (Agerpres). — La Caracas s-au încheiat lucrările Plenarei C.C. al P.C. din Venezuela. Participanții s-au pronunțat pentru formarea in țară a unui front larg patriotic în lupta împotriva uneltirilor imperialismului internațional și monopolurilor multinaționale. P.C. din Venezuela a adresat întregului popor un apel la unitate în vederea apărării suveranității naționale și a bogățiilor naturale ale țării.Delegații la plenară au hotărît convocarea, în luna iulie a.c., a Conferinței Naționale a partidului.
duminică. In urma unor dezbateri furtunoase, cei aproximativ 600 de delegați au adoptat rezoluția finală propusă de președintele partidului Jean-Jacques Servan-Schreiber, prin care se hotărăște să se acorde sprijin politicii președintelui Valăry Giscard d’Estaing.

Un incendiu a distrus in în- tregime cel mai mare magazin universal din Geneva — „Grand Passage". Timp de 7 ore. pompierii au luptat cu flăcările. Cauzele incendiului. declanșat la etajul doi al magazinului, nu au putut fi stabilite cu exactitate. Nu s-au înregistrat victime omenești, dar pagubele materiale sînt considerabile.
Nou cotidian panzian. Incepînd de luni, locuitorii Parisului au la dispoziție un nou cotidian. „L’imprevu", condus de Michel Butel și Bernard-Henry Levy. Noua publicație, de format tabloid, are 16 pagini și, după cum au precizat editorii, va fi „un ziar al stîngii populare".

Cele două partide socialiste de centru-stînga au obținut, împreună cu alte forțe politice noi, de orientare similară, 36 de mandate. Niciodată pină acum — relevă agenția France Presse — aceste forțe nu au avut în Tailanda o asemenea reprezentare parlamentară.Nici unul dintre partide neputind obține majoritatea necesară pentru a putea forma un guvern monoco- lor, urmează să fie constituit un cabinet de coaliție.

Convorbire româno-chinezăîn drum spre R. D. Vietnam, delegația guvernamentală economică română condusă de Gheorghe Radulescu. viceprim-ministru al guvernului. președintele părții române în comisia mixtă guvernamentală de colaborare economică si tehnico-științi- fică dintre Republica Socialistă România si Republica Democrată Vietnam s-a oprit la Pekin, unde tovarășul Gheorghe Rădulescu a avut o întrevedere cu Ci Ten-kuei. vice- premier al Consiliului de Stat al R. P. Chineze, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez.In cursul convorbirii, tovarășul Gheorghe Rădulescu a transmis, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, un mesaj cor
londra Președintele M.A.N. primit de

primul ministru al Marii BritaniiLONDRA 27. — Corespondentul nostru transmite : Primul ministru al Marii Britanii. Harold Wilson, l-a orimit luni pe președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Giosan.Președintele M.A.N. a transmis, din partea președintelui Nicolae Ceausescu, un mesaj de salut și urări de sănătate premierului britanic. precum si urări de prosperitate si progres poporului englez.Mulțumind, premierul Harold Wilson a rugat să se transmită din partea sa președintelui Nicolae Ceaușescu cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de succes în activitatea pe care o desfășoară, consacrată progresului si prosperității poporului român.Președintele M.A.N. și primul ministru al Marii Britanii au făcut o trecere în revistă a relațiilor dintre cele două țări, exprimînd satisfacția pentru evoluția lor pozitivă și evidențiind dorința comună de a le dez
Agendă economică internaționalămasive, cum a fost cazul în alți ani, fapt care reflectă situația dificilă existentă în a- ceastă ramură, ca urmare a crizei petroliere și a scăderii puterii de cumpărare a

BRUXELLES — S-au închis porțile salonului automobilului de la Bruxelles — ediția 1975. Un mare număr dintre producătorii de automobile au fost dezamăgiți de absența unor comenziDELHI — In prezent, producția de oțel a Indiei a ajuns la 10 milioane tone pe an. Cea mai mare parte a metalului se produce în întreprinderile sectorului de stat.LIMA. — In virtutea unei hotă- rîri guvernamentale, statul peruan a preluat controlul asupra ultimei concesiuni petroliere străine din tară — Maquia — aparținînd societății „O- riente S.A.". în viitor, concesiunea Maquia, care ocupă o suprafață de 11 806 hectare în provincia amazo- niană Ucayali, va trece sub controlul întreprinderii „l’etroleo.s del Peru" (Petro-Peru), în conformitate cu prevederile planului guvernamental „Inca", în baza căruia toate bogățiile naturale ale tării trebuie să revină statului peruan.TOKIO — în Japonia a fost construită prima linie automată din lume de montare a ceasurilor de mină. Pentru crearea ei, specialiștii cunos-
BANGLADESH: Formarea noului guvern

Mujibur Rahman a subliniat in parlament necesitatea 
lichidării urmărilor colonialismuluiDACCA 27 (Agerpres).—Președintele Republicii Populare Bangladesh, Mujibur Rahman, a rostit, în fața Adunării Naționale, o cuvintare privind situația din țară. După ce a relevat necesitatea lichidării rămășițelor trecutului colonial în sistemul politic și de stat, președintele a arătat că în Bangladesh nu au existat condiții pentru normalizarea situației politice, pentru dezvoltarea economi

Cooperarea internațională, 
cale a soluționării problemei 
energiei și materiilor primeNecesitatea unui dialog global. promovarea unei largi cooperări internaționale în problemele de arzătoare actualitate ale energiei și materiilor prime, ca și ale decalajelor economice, cu participarea tuturor țărilor, fie ele dezvoltate din punct de vedere economic, fie în curs de dezvoltare, sînt principalele concluzii care s-au desprins din lucrările conferinței miniștrilor de externe, ai petrolului și finanțelor din statele membre ale Organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). desfășurate la Alger.în sprijinul unui a- semenea dialog s-a pronunțat președintele reuniunii, ministrul de externe algerian. Abdelaziz Bouteflika, care, pe bună dreptate. a subliniat că „interdependenta între națiuni, faptul că a- partinem cu totii a- cestei mari colectivități care este omenirea impun concertare și dialog. Nici a- menintările. nici tentativele de intimidare nu sînt de natură să schimbe opțiunile noastre ireversibile spre progres si bunăstare. printr-o colaborare internațională echitabilă". „Dialogul. arăta la rindul său ministrul gabonez al minelor, petrolului 

și energiei. M’Bouy Boutzit. este singurul mijloc care poate să ducă la așezarea ansamblului relațiilor internaționale pe o bază de egalitate, dreptate si respect reciproc". în aceeași ordine de idei. Perez Guerrero, ministrul de stat venezuelean pentru afacerile economice. declara : „Ceea ce este important pentru
CORESPONDENȚA 

DIN ALGER

noi toți este de a contribui la o schimbare structurală. in vederea unei noi ordini economice internaționale. mai rationale și mai juste".Acesta este si conținutul fundamental al comunicatului final al reuniunii, care, apreciind criza economică ca „o amenințare gravă pentru pacea și stabilitatea mondială" si condamnînd. totodată. campaniile propagandistice care caută să impute țărilor producătoare de petrol responsabilitatea pentru actuala criză, se pronunță pentru un dialog între țările industrializate și cele in curs de dezvoltare, declarîndu-se gata să participe la o conferință internațională, de genul celei propu

dial de salut și urări de sănătate președintelui Mao Tzedun, premierului Ciu En-lai, celorlalți conducători de partid și de stat chinezi, urări de noi și tot mai mari succese poporului chinez în construcția socialistă.La rindul său, mulțumind pentru mesajul transmis, vicepremierul Ci Ten-kuei a adresat, în numele președintelui Mao Tzedun și al celorlalți conducători de partid și de stat chinezi, călduroase urări de sănătate și succese președintelui Nicolae Ceaușescu, celorlalți conducători români, în activitatea desfășurată in scopul înfloririi socialiste a României, precum și urări de noi victorii poporului român, in înfăptuirea mărețelor sarcini trasate de al XI-lea Congres al P.C.R., în direcția edificării societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României.

volta si diversifica. în interesul popoarelor român si britanic, al cauzei păcii si înțelegerii intre state.Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială.în aceeași zi, tovarășul Nicolae Giosan s-a întilnit cu președintele Camerei Comunelor, Selwyn Llyod, și cu Elwyn Jones, lord cancelar, și a vizitat Parlamentul britanic. Cu acest prilej, s-a făcut un schimb de păreri în legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre parlamentele celor două țări, subliniindu-se importanța contribuției pe care o pot aduce la îmbunătățirea colaborării între popoare.Președintele M.A.N. s-a întilnit, de asemenea, cu ministrul agriculturii, pescuitului și alimentației, Frederick Peart. Seara, președintele Camerei Comunelor a oferit un dineu în onoarea președintelui M.A.N.La întîlniri și convorbiri a fost prezent ambasadorul României la Londra, Pretor Popa.

populației cutei firme de zece ani.

în majoritatea țărilor occidentale. S-a remarcat, între altele, o accentuare a tendinței de orientare a cumpărătorilor spre automobilele de litraj mic și mediu.„Seyko" au lucrat timp Linia este legată de un ordinator care elaborează programul și controlează montajul ceasurilor după tipuri. Cele 180 de mașini automate care compun linia pot monta aproximativ 100 000 ceasuri pe lună.MADRID — Un număr de 30 milioane de turiști — cu 12 la sută mai puțini decît în anul precedent — au vizitat Spania în 1974 — a anunțat, la Madrid, ministrul informațiilor și turismului, Leon Herrera Esteban. El a apreciat că această „criză a turismului" se datorează dificultățilot economice cu care sint confruntate țările occidentale.SANTIAGO DE CHILE — In perioada de după septembrie 1973, guvernul chilian a restituit foștilor proprietari 220 de întreprinderi industriale și comerciale, care au fost trecute sub controlul statului în timpul guvernului Unității Populare.

că și lupta împotriva speculei, fenomen care pune in pericol dezvoltarea normală a țării.Pe.de altă parte, la Dacca a fost anunțată numirea lui Sayed Nazrul Islam în funcția de vicepreședinte al țării și a lui Mansour Aii în funcția de prim-ministru. Au fost numiți membrii noului cabinet, care se va compune din 17 miniștri și 9 secretari de stat. -Z 

se de Franța, care ar urma să dezbată, in ansamblu. problematica materiilor prime Si a dezvoltării.Spiritul dialogului și cooperării, sub al cărui imperativ s-au desfășurat dezbaterile miniștrilor O.P.E.C.. este evidențiat și in comentariile oficiosului algerian „EL MOUDJAHID", care scrie în acest context : „Tarile O.P.E.C. au afirmat, incă o dată, la Alger, voința lor de cooperare și dialog. în vederea u- nei reexaminări, in aspectele sale globale și în cauzele sale profunde, a dezechilibrului economic mondial. în felul acesta s-a făcut un nou pas înainte intr-o dezbatere fundamentală".Acest pas înainte urmează acum să fie continuat la apropiata conferință la cel mai înalt nivel a țărilor membre ale O.P.E.C.. care se înscrie, așa cum se arată in comunicatul amintit, ca o nouă inițiativă in vederea promovării u- nor relații mai echitabile pe plan economic mondial, inclusiv prin identificarea de soluții Ia problemele acelor țări în curs de dezvoltare care sint cel mai serios afectate de criza actuală.
Mircea
S. IONESCU

DE PRETUTINDENI
• TELECOMUNICAȚII

LE PRIN SATELIȚI. Un stu' diu recent al centrului național francez de studii spațiale (C.N.E.S.) a estimat la peste 180 numărul sateliților geosta- ționari care vor fi necesari in cursul deceniului viitor pentru satisfacerea nevoilor mondiale în domeniile telecomunicațiilor, meteorologiei, controlului aerian și maritim, cercetării științifice și utilizărilor militare. Sateliții geostaționari, plasați pe orbită la 36 000 km înălțime, sint sincronizați cu rotația Pământului și par astfel imobili în raport cu un punct dat de pe glob. Studiul subliniază că necesitățile in domeniul teleinfor- maticii sporesc cu 20—30 la sută pe an în țările dezvoltate.
• MEMORIILE LUI R. 

NIXON. Restabilit după recenta intervenție chirurgicală, fostul președinte al S.U.A., Richard Nixon, este pe cale să-și reia activitatea legată de scrierea memoriilor sale — anunță ziarul „Los Angeles Herald Examiner". Numeroase case editoriale s-au anunțat interesate în publicarea volumului. Pe adresa lui R. Nixon a fost deja expediată, ca avans, o sumă de 500 000 de dolari de către o editură americană. O ■- casă editorială londoneză a făcut o ofertă de 300 000 dolari pentru drepturile exclusive în Marea Britanie, ooncomitent cuo ofertă de 500 000 venită din Japonia. Potrivit unor estimări, fostul președinte ar putea primi două milioane și jumătate de dolari ca drepturi de autor.
• UN GHID DE LITE

RATURĂ PENTRU TINE
RET este pregătit pentru tipar la editura pariziană „Flamma- rion". Cuprinzind, pe lingă texte clasice, liste tematice de cărți, ghidul răspunde cerințelor tineretului și părinților, a- ceștia din urmă fiind îndemnați să cultive preferințele literare ale copiilor lor.

• CAPACITATEA: 1 MI
LION DE TONE. f șantier naval japonez se fac pregătiri in vederea construirii un,ui petrolier de 1 milion de tone ! Lungimea lui va fi de 510 m, lățimea de 85, iar pescajul de 33 m. Ușor de construit, dar greu de manevrat ! Pentru că în lume există doar citeva porturi care ar putea să-1 primească în condiții de siguranță. Echipajul viitoarei nave-gigant a început un program special de instruire cu a- jutorul unor instalații ultramoderne. O mașină electronică de calcul furnizează membrilor echipajului date despre forță și direcția vîntului, situația navei și alte coordonate. Pe un ecran de televizor sînt proiectate contururile portului și manevrele navei, pină la acostarea ei. Imaginile pot fi oprite și repetate pentru a se verifica reacțiile echipajului la greșelile făcute.

• MICROEXPLOZIILE 
NUCLEARE ÎMPOTRIVA 
CANCERULUI. ° nouă te- rapie a cancerului se află în curs de experimentare la Universitatea nord-americană Stanford din California. Este vorba de un tratament prin mini-ex- plozil nucleare, tehnică încercată actualmente pe animale și care, după părerea specialiștilor universității, poate fi de trei ori mai eficace decît aplicarea de raze X pentru a anihila celulele canceroase. Terapia constă în „bombardarea" cu particule subatomice, produse de un accelerator, a țesuturilor bolnave. Primind aceste particule, celulele canceroase explodează „in formă de st^a'^ autodistrugîndu-se. Unul sis»; promotorii noii terapii, doctorul Henry Kaplan, consideră că ea prezintă un risc foarte mic pentru țesuturile sănătoase.

• RECORD LA MI
CROFON. Doi crainici canadieni de la un post de radio din Quebec au reușit performanța de a rămîne în fața microfonului 87 de ore, doborînd prin aceasta cu o oră „recordul" stabilit în decembrie trecut de colegii lor de la un post de radio din capitala Columbiei.

• CALAMITĂȚI NATU
RALE. Taifunul „Lola", care s-a abătut în ultimele zile asupra arhipelagului filipinez, a provocat pagube materiale considerabile, îndeosebi in regiunile centrale, unde se află mart plantații de trestie de zahăr. Potrivit informațiilor difuzate de agenția filipineză de presă, un număr de 8 persoane și-au pierdut viața, iar în provincia Surigao peste 5 000 de oameni au rămas fără adăpost în zonele sinistrate au fost trimise mai multe avioane cu alimente și ajutoare materiale.

o Din cauza unor deplasări de teren și a deteriorării unei porțiuni de cale ferată, un tren de pasageri a deraiat în Anzii peruani, la o altitudine de 5 000 de metri deasupra nivelului mării. Din cauza accidentului, un al doilea tren a fost blocat în apropiere. Peste 1 800 de persoane care călătoreau cu cele două trenuri au rămas izolate. Autoritățile au trimis la fața locului echipe de salvare.
o Observatorul din Atena a înregistrat duminică dimineața un cutremur avind intensitatea 4,3 grade pe scara Richter. Epicentrul mișcării seismice a fost localizat intr-o regiune situată la circa 135 km sud-est de capitală. S-au semnalat ușoare pagube materiale.
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