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De miine, 1 f e b r u a r i e, i n t
N

ră în vigoare

© Expresie grăitoare a politicii partidului 
de ridicare continuă a nivelului de trai al celor 
ce muncesc, legea reglementează în mod unitar 
sistemul de retribuire, în strînsă legătură cu 
stadiul dezvoltării economico-sociale a țării, cu 
principiile eticii și echității socialiste

© Retribuțiile prevăzute de lege conțin o 
creștere medie de circa 16 la sută față de anul 
1973 și reprezintă, la nivelul unui an, un fond 
suplimentar de retribuire de circa 23,6 miliarde lei

© Pîrghie importantă pentru îmbunătățirea 
activității în toate domeniile, noua lege impune 
conducerilor unităților economice și instituțiilor, 
organizațiilor de partid să asigure larga popu
larizare și cunoașterea temeinică de către oamenii 
muncii a tuturor prevederilor sale, să urmărească 
cu fermitate și spirit de răspundere justa lor 
aplicare ' V
l<_____________

După cum se știe, în octombrie 
1974 Marca Adunare Națională a 
adoptat • LEGEA RETRIBUIRII 
DUPĂ CANTITATEA ȘI CALITA
TEA MUNCII, care reglementează 
pentru prima dată, in mod unitar, 
sistemul de retribuire a tuturor oa
menilor muncii din țara noastră.

Legea retribuirii după cantitatea 
și calitatea muncii are o deosebită 
semnificație economică, politică și 
socială. Ea relevă cu pregnanță câ 
dezvoltarea susținută a bazei 
tehnico-materiale, progresul ne
întrerupt al economiei naționale, 
perfecționarea continuă a relații
lor de producție socialiste, înfăp
tuirea tuturor hotăririlor Congre
sului al XI-lea al P.C.R. asigură 
creșterea necontenită a nivelului 
de trai material și spiritual al oa
menilor muncii — țelul suprem al 
întregii politici a Partidului Co
munist Român.

Exprimind consecvența cu care 
partidul nostru aplică principiile 
socialiste de retribuire, legea. în 
ansamblul ei, este rezultatul unor 
îndelungi experimentări, unor am
ple studii și analize inițiate și ur
mărite îndeaproape de conducerea 
partidului. O deosebită importanță 
pentru fundamentarea realistă, 
științifică a noii legi au avut in
dicațiile prețioase date, în perma
nență, pe parcursul elaborării ei, 
de secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru stabilirea unor 
principii, fcTrme și mețtode de re
tribuire in strînsă legătură cu ni

velul de dezvoltare economico- 
socială a țării, ou principiile eticii 
și echității socialiste. Potrivit prac
ticilor democratice promovate ne
abătut de partidul nostru, pro
iectul legii a fost publicat în 
presă și supus dezbaterii publice, 
stirnind un interes legitim în rîn- 
durile milioanelor de oameni ai 
muncii.

Nu intrăm in amănunte, întrucît 
legea a fost dată publicității, fie
care cetățean avind posibilitatea 
să cunoască prevederile sale in de
taliu. Amintim doar că legea intră 
in vigoare de miine, 1 februarie. 
Ca atare, se impune ca, pretutin
deni, conducerile unităților econo
mice și instituțiilor să acționeze 
cu fermitate și răspundere pentru 
aplicarea justă, corectă, in spi
ritul și litera legii, a tuturor pre
vederilor. In toate domeniile vieții 
economice și sociale, legea retri
buirii după cantitatea și calitatea 
muncii trebuie să devină efectiv 
o pîrghie importantă pentru per
fecționarea întregii activități, pen
tru întărirea disciplinei și răspun
derii în munca de zi cu zi ; tot
odată, ea trebuie să contribuie la 
dezvoltarea și întărirea atitudinii 
noi. înaintate, față de proprietatea 
socialistă, față de muncă, în rin- 
durile fiecărui colectiv. în aplica
rea prevederilor legii trebuie să se 
aibă in vedere, printr-o evaluare 
obiectivă, rezultatele concrete ob
ținute la fiecare loc de muncă,
(Continuare in pag. a IV-aj

întreprinderea de mașini elec
trice din București: Un nou 
lot de generatoare la start 
in competiția tehnlcâ Inter

naționala
Foto : S. Cristian

în funcțiune:

NOI CAPAC3TAȚI 
DE PRODUCȚIE

© La Combinatul 
de produse sodice 

din Govora
RM. VÎLCEA (Corespondentul 

„Scinteii", Ion Stanciu). — La 
Combinatul de produse sodice 
Govora a 1’ost puși in funcțiune 
cea de-a doua linie de fabricație 
a noii uzine de sodă caustică și 
calcinată. Prin darea în exploa
tare a acestei importante capa
cități, producția de sodă a com
binatului urmează să crească cu 
încă 200 000 tone pe an. In 
aceste condiții, pe platforma in
dustrială vilceană se va realiza 
peste 81 la sută din producția 
de sodă calcinată a țării și 65 la 
sută din producția de sodă caus
tică.

© I.a întreprinderea 
de produse ceramice 

din Zalău
ZALĂU (Corespondentul „Scin

teii", Gheorghe Rusu). — In ca
drul întreprinderii de produse 
ceramice din Zalău a intrat re
cent în producție etapa a treia 
de dezvoltare, care constă din- 
tr-o nouă linie tehnologică de 
fabricare a țiglei, dotată cu 
utilaje moderne, de fabrica
ție românească, complet meca
nizată și automatizată. Impor
tant este că 92 la sută din 
producția obținută este de ca
litatea I, față de 85 la sută, cit 
s-a stabilit.

TOVARĂȘII NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului African al Independenței 

din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a primit, 
joi, la Predeal, delegația Partidu
lui African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.), condusă de 
Osvaldo da Silva, membru al Con
siliului Superior de Luptă al 
P.A.I.G.C., care face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, conducătorul de
legației a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
prietenie din partea tovarășului 
Aristides Pereira, secretar general 
al Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și Insu

lele Capului Verde, împreună cu 
urări de noi succese poporului ro
mân în construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. To
varășul Osvaldo da Silva a expri
mat calde mulțumiri din partea 
P.A.I.G.C., a poporului din Insu
lele Capului Verde pentru solida
ritatea manifestată de P.C.R., pen
tru ajutorul frățesc acordat de 
România în lupta pentru libertate 
și independență națională.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe conducătorul delegației 
să adreseze tovarășului Aristides 
Pereira cordiale salutări și urări 
de succes în activitatea de conso
lidare a independenței și suverani
tății naționale a Guineei-Bissau. 
Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a reafirmat soli
daritatea militantă, hotărîrea fer
mă a partidului și a țării noastre

de a sprijini eforturile poporului 
din Insulele Capului Verde consa
crate desăvîrșirii procesului de in
dependență națională, dezvoltării 
patriei sale pe calea progresului 
economic și social.

în timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru bunele 
relații de prietenie și colaborare 
existente între P.C.R. și P.A.I.G.C., 
între România și Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde, precum și 
dorința comună de a dezvolta a- 
ceste relații, de a întări cooperarea 
economică și tehnică, în folosul 
ambelor popoare, al luptei împo
triva imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, împo
triva oricăror forme de dominație 
și asuprire.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie.

AMPLE ACȚIUNI 
DE AUTOUTILARE
Prima lună a anului 1975 mar

chează, in continuare, o intensă 
activitate de autoutilare a 
întreprinderilor industriale. O 
veste primită din Cluj-Napo- 
ca. de pildă, menționează 
faptul câ la întreprinderea „Ar
mătura" au fost introduse in 
circuitul productiv două linii 
tehnologice pentru montajul și 
verificarea tehnică a armături
lor metalice, construite după 
proiecte ale specialiștilor clujeni, 
iar la Întreprinderea „Triumf" 
a fost realizată, prin autodotare, 
o nouă mașină complexă de rec
tificat izolatorii ceramici, cu a- 
jutorul căreia se obțin impor
tante economii de manoperă și 
metal.

O preocupare similară mani
festă și specialiștii întreprinde
rii „Steaua roșie" din Capitală, 
care au definitivat, de curind, 
o tehnologie de frezare a meta
lului cu ajutorul unei mașini 
construite in atelierul de auto
dotare. Ea dispune de o freză 
combinată . de dimensiunile și 
profilul piesei, fapt care asigură 
o prelucrare rapidă, de calitate. 
Tot la această unitate a fost re
alizată și aparatura necesară a- 
plicării unor tehnologii avansate 
ca : sudura prin puncte și 
sudura automată în mediu de 
bioxid de carbon. Chimiștii de 
la Combinatul de fire și fibre 
sintetice din Săvinești au reali
zat. la rîndul lor. după proiecte 
proprii, mai multe reactoare de 
polimerizare, autoclave de fixa
re, extractoare și uscătoare de 
granule poliamidice, în valoare 
de circa 12 milioane lei.

ÎN ZIARUL DE AZI
Rubricile* nobstre: 

VIAȚA DE PARTID © 
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© DE PRETUTINDENI

Cine așteaptă recolte 
bogate să nu întârzie 

cu îngrașă minte le 
naturale

Creșterea producției la toate cul
turile și pe întreaga suprafață agri
colă a țării depinde de ndmeroși fac
tori, de executarea în aceste zile a 
diferitelor lucrări de sezon. Dintre a- 
cestea, o lucrare de primă însemnă
tate și de maximă urgență este fer
tilizarea ogoarelor. în acest an agri
cultura va primi 1 178 000 tone de în
grășăminte chimice, ceea ce va con
tribui în mod hotăritor la mărirea 
rodniciei pămintului, la realizarea 
unor recolte sporite. Dar, pe lingă 
măsurile pentru gospodărirea și re
partizarea judicioasă a îngrășăminte
lor chimice pe zone și culturi, zilele 
de iarnă trebuie folosite intens 
pentru a transporta in cimp cit 
mai multe îngrășăminte naturale. 
Experiența multor unități agri
cole demonstrează, în mod con
vingător. că cele mai mari • recol
te se obțin acolo unde terenul este 
fertilizat atît cu îngrășăminte chi
mice, cit și cu gunoi de grajd. Fie
care tonă de gunoi de grajd îmbogă
țește solul cu aproximativ 50 kg de 
azot. 25 kg fosfor și alte substanțe 
nutritive indispensabile tuturor cul
turilor agricole pentru a da producții 
mari.

Se cuvin evidențiate Inițiativele în
treprinse intr-o serie de județe — 
Suceava, Constanța, Botoșani, Ialo
mița, Bihor, Brașov și altele — unde 
s-au organizat acțiuni de masă pen
tru transportul îngrășămintelor orga
nice existente in mari cantități in 
fermele zootehnice. In județul Con
stanța s-au organizat echipe speciali
zate, dotate' •cu remorci și greifere, 
care se deplasează de la o unitate la 
alta, in cadrul aceluiași consiliu in- 
tercooperatist, pentru a transporta ra
pid ingrășâmintele. în prezent lu
crează 23 de formații specializate, 
care, pînă la sfirșitul lunii martie, 
vor fertiliza in total 42 000 de hec
tare destinate culturilor de legume, 

-porumb, sfeclă de zahăr, plante fu
rajere ș.a.

Nu numai mijloacele mecanice, ci 
și atelajele trebuie folosite mai in
tens pentru urgentarea lucrărilor de 
fertilizare. în acest mod procedează 
numeroase cooperative agricole din 
județele Suceava, Botoșani și Vaslui, 
care au reușit să transporte în cimp 
cantități mari de gunoi de grajd, să 
fertilizeze suprafețe însemnate de te

renuri. Merită subliniată inițiativa 
luată de către o serie de comitete co
munale de partid de a analiza perio
dic modul în care se înfăptuiesc pro
gramele de măsuri stabilite pentru 
transportul îngrășămintelor, de a 
controla sistematic cum sînt folosite 
mijloacele mecanice și atelajele.

în unele județe însă nu se acțio
nează susținut pentru intensificarea 
lucrărilor de fertilizare. In multe coo
perative agricole din județele Timiș, 
Maramureș, Caraș-Severin ș.a.. can
titățile de îngrășăminte organice 
transportate în cimp sint reduse in 
raport cu posibilitățile reale. In â- 
numite unități, specialiștii și cadrele 
de conducere manifestă tendința gre
șită de a se baza în exclusivitate pie 
ingrășâmintele chimice. în timp ce 
mari cantități de gunoi de grajd se 
adună iii grămezi pe lingă grajduri, 
rămînînd nefolosite de la un an la 
altul. Asemenea practici negospodă^ 
rești trebuie înlăturate: neîntîrziaț. 
Nu se poale admite, sub nici un mo
tiv. să rămină neutilizate imensele 
surse de azot, fosfor, potasiu conți
nute in ingrășâmintele organice, cu 
etit mai mult cu cit cantitățile de În
grășăminte chimice nu sînt neli
mitate.

Acum, iarna, cînd mijloacele de 
transport nu sint solicitate la alte lu
crări. este posibil și necesar să se 
transporte în cimp toatp ingrășămin- 
tele organice existente în fermele 
zootehnice și gospodăriile populației; 
să se asigure împrăștierea acestora 
sau- depozitarea lor ir- platforme la 
marginea tarlalelor. Țăranii harnici 
și gospodari cunosc, nu de azi. de 
ieri, că un car de gunoi dus la cimp 
contribuie, în mod sigur, la creșterea 
recoltei, iar cheltuielile făcute vor fi 
recuperate înzecit la toamnă. Iată de 
ce acum — și nu mai tirziu — este 
necesar ca in fiecare comună să se 
organizeze acțiuni susținute de masă 
pentru fertilizarea pămintului cu în
grășăminte naturale. Experiența 
bună se cere larg extinsă de către 
organizațiile de partid de la sate ; 
desfășurînd o intensă muncă politică 
și organizatorică, ele au îndalorirea 
de a asigura ca. pretutindeni, să se 
lucreze în aceste zile cu toate forțele, 
cu toate mijloacele, pentru a se fer
tiliza suprafețe cit mai mari.

ROMÂNIA
în comerțul mondial
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Relatări din județele
Argeș, botoșani, Brăila 

și Brașov
în pagina a 111-a

Ridicată luminos, fru
musețe a pămintului se 
arată țara. Oamenii ei 
mai ales. Afirmați plenar 
în marea bătălie construc
tivă. Oameni care îmbo
gățind prezentul au avut 
permanent viziunea viito
rului. Văd gindirea. văd 
truda, văd lupta, văd vic
toria tuturor care, cu 
înaltă știință îndrumați de 
Partidul Comunist Ro
mân, stăpînesc timpul, în
suflețesc abstracția celor 
mai indrăznețe visuri cu 
minunea priveliștii unei 
patrii care zilnic se înfru
musețează. Văd biruind 
mai ales priveliștea deo
sebitelor trăsături ale 
conștiinței socialiste, ri
dicarea standardului u- 
man al societății noastre, 
prin sete de știință, prin 
spirit creator, inteligentă, 
dăruire socială si clară 
viziune politică. prin 
omenie în relațiile cu se
menii și multă dragoste, 
multă grijă față de înflo
rirea întregului popor.

La- asemenea oameni, 
demn afirmați între oa
meni, mă gîndesc. Oame
nii care în lupta pentru 
crearea unei țări noi, in 
bătălia revoluționară a 
făuririi socialismului mul
tilateral dezvoltat. au 
știut să se modeleze și pe 
ei inșiși. să fie expresie 
vie a conștiinței înainta
te. modele ale normelor 
de conduită morală, impu- 
nînd celor din jur un nou 
mod de existentă comu
nistă. dovedind prin în
treaga lor viață noul cod 
moral al societății noas
tre, ridicat la ideea de 
lege. Este prima oară 
cînd ethosul omului nou 
crește sub ochii noștri, 
este o realitate vie. deve-

nind necesitate istorică, 
ideal al unui întreg popor 
muncitor. Fiindcă de ca
litatea omului, de spiritul 
său de răspundere mani
festat prin faptele de fie
care zi depinde progresul 
economic și social al ță
rii și al fiecărui cetățean 
în parte. Astfel de oameni

Nicolae Ceaușescu. a a- 
firmat considerabilul a- 
port al femeilor în uria
șa muncă pentru înfăp
tuirea idealului socialist. 
O înțeleaptă viziune a 
realei egalități cu bărba
ții, criterii egale de apre
ciere a muncii îndeplini
te exemplar, amintind și

Oameni demn

intre oameni
însemnâri de Violeta ZAMFIRESCU

— cei mai buni dintre 
cei mai buni — sint pro
puși de întreaga tară, de 
Frontul Unității Socialis
te, să candideze ca depu- 
tați ai națiunii in Marea 
Adunare Națională și în 
consiliile populare. Cu a- 
semenea oameni, repre
zentanți ai tuturor. înfăp
tuim laolaltă vastul pro
gram al celui de-al XI-lea 
Congres al partidului.

Si fiindcă m-am născut 
femeie, ingăduiți-mi să 
amintesc cu emoție și 
profundă recunoștință 
dreapta apreciere prin 
care secretarul general 
al partidului, tovarășul

plusul de calitate pe care 
il are femeia răspunzind 
de „asigurarea tinereții 
națiunii noastre socialis
te". Sublimă și gravă răs
pundere. Să contribui din 
plin la înflorirea cetății 
și la înflorirea propriei 
familii. Nu este ușor să 
te afirmi ca personalitate 
la locul tău de muncă, să 
naști copii și mai ales să 
știi, să găsești timpul ne
cesar să-i inconjori cu 
toată dragostea si grija ca 
să faci din ei oameni, oa
meni a căror inteligentă, 
capacitate de muncă, fan
tezie creatoare, interes 
permanent față de știin

ță, tehnică și cultură să 
corespundă marilor cerin
țe ale României moderne, 
socialistă azi, comunistă 
miine. Oameni cu toate 
calitățile sensibilității u- 
mane dezvoltate armo
nios.

Posibilitățile de afirma
re plenară a femeilor au 
crescut mai ales in ultimii 
ani. Roadele muncii lor 
se văd. Viața demnă a 
majorității e concretizată 
în miile de copii și în mii
le de tineri buni, prin 
care viitorul, tinerețea tă
rii sint asigurate. Cerin
țelor umanismului comu
nist femeile le răspund 
deplin, cu întreaga dem
nitate. Cunosc nenumăra
te femei, cu luminoase 
trăsături morale în fata 
muncii, a vieții, a ponde
rii drepte între ceea ce 
primești de la societate, 
de la patria ta, și ceea ce 
ii dai. Și pentru aseme
nea femei vota-va întrea
ga țară din toată inima în 
această înnoitoare primă
vară.

în noua redimensionare 
a omului, fermă este și 
hotărîrea femeii din tara 
noastră să înfăptuiască 
neabătut Programul Par
tidului Comunist Român. 
La catedră, in proiectare, 
în artă, in literatură, in 
tehnică și pe șantiere, in 
clinici și în laboratoare, 
in fabrici, uzine și pe o- 
goare. nenumărate sînt 
personalitățile afirmate 
care pot fi date exemplu 
și ca mame și ca soții bu
ne. Dacă, să zicem, la „Tri- 
codava" întrebi ce femei 
de frunte au in fabrică.
(Continuare 
în pag. a IV-a)

La tribuna unei ședințe 
l-am văzut pe Victor 
Naghi. directorul general 
al uzinei mecanice din 
orașul Cimpulung al 
Muscelului. Erou al Mun
cii Socialiste, fluturind in 
miini niște cartoane voios 
tipărite, un fel de hri
soave scrise cu literă a- 
leasă si împodobite cu 
desene de o emoționan
tă naivitate. „Ce e cu 
hirtiile alea, nea Vic
tore 7" a întrebat cineva 
și Naghi a părut ofensat. 
„Cum hirtii 1“ — a zis el 
— „sînt documente de 
viață !“. Despre ce era 
vorba : cînd un tinăr vine 
să se angajeze, el iși a- 
rată patalamalele si apoi 
e trimis la locul de mun
că. Simplu, lui Naghi i 
s-a părut prea... simplu. 
El vrea ca tînărul anga
jat să știe că intră în pri
mul rind intr-o familie, 
într-o colectivitate în 
care nu trebuie nici mă
car o clipă să se consi
dere străin. Și atunci s-a 
născut acest soi de dinlo- 
mă-hrisov în care noul 
venit primește înscrisul 
simpatiei si încrederii ce
lor la care a venit. Scrie 
in diplomă : „Pentru
dumneavoastră. dorința 
de a veni în mijlocul nos
tru. să cunoașteți tainele 
scumpe ale fabricației de 
autoturisme românești, 
trebuie să constituie o 
mare reușită". Omul mai 
citește în scrisoarea a- 
ceasta rînduri ce-1 fac să 
treacă peste greutățile 
firești ale acomodării si 
încă din prima zi devi
ne parte din uriașul trup 
al meșterilor. La uzina 
musceleană nu prea sînt 
„păsări călătoare", tineri 
olimbindu-și valiza de

recrut din loc în loc. Cine 
vine la U.M.M. are șansa 
să apuce pensia tot aici. 
Si pentru că am vorbit 
de pensie, iată că si la 
momentul ei s-au eindit 
cei din uzină imaginînd 
o altă diplomă de caldă 
mulțumire 'pentru cei ce 
au imbătrinit frumos în- 
vătind „tainele scumpe". 
Ele sînt repede inrăma-

s-a „descurcat" strălucit. 
Ajungind discuția la pro
bleme complicate de eco
nomie politică, directorul 
a vădit o pregătire e- 
xemplară.

Apoi am vizitat muzeul 
uzinei. Primul exponat e 
un butuc. Un butuc de 
lemn. Ce e cu el ? El a 
fost cindva o......mașină",
o sculă de nroductie : pe

a munci
gândind...

Însemnări de Gheorghe TOMOZEI

te de către proaspeții 
oensionari și amiptirea 
uzinei, memoria muncii 
lor rodnice ii ajută să-și 
trăiască in liniște si cu 
mîndrie amurgul.

în toamnă, cu Drilejul 
unui Festival de poezie 
patriotici, un crup de 
poeți a vizitat uzina. Ni 
s-au înminat cele două 
diplome realizînd perfor
manta de a fi — simbo
lic — intr-un singur mi
nut proaspăt angajați și- 
pensionari ai uzinei. Dis
cuția a fost pasionantă. 
Scriitorii au fost iscodiți 
cum devine cu meșteșu
gul lor si pot zice că s-au 
descurcat. Apoi rolurile 
s-au inversat. Și Naghi

el era îndreptată tabla, cu 
ciocanul, la începuturile 
uzinei. Care cu boi 
transportau in niște so- 
proane piese pentru vii
toarea ’ constructoare de 
autoturisme. Intr-un mu
zeu se sare ușor peste e- 
tape. Alte exponate sint : 
ziare din America Lati
nă. Africa. Asia, in care 
autoturismul muscelean 
ARO e pozat și lăudat. 
ARO — „zimbrul Carpa- 
tilor" — a ciștigat ra
liuri. ARO a cucerit me
dalii la tirguri internațio
nale. ARO e obiect de 
tranzacții și prilejuiește 
simpozioane tehnice in
ternaționale (la Cimpu
lung !). Tineri ciobani

angajați aici in urmă cu 
10—15 ani și care abia de 
puteau iscăli au trecut 
trepte de învățătură și 
meșteșug si scriu astăzi 
tocmai din Sahara, să zi
cem. lăudîndu-se cu is
prăvile „zimbrului".

Existenta oamenilor de 
felul lui Naghi înseam
nă multe nopți forfecate 
de griji, zile rodnice 
(sau descumpănitoare), 
luptă cu inerții, eforturi 
de adaptare Ia nou. 
Fiindcă noul este obsesia 
lui : „Nu se poate munci 
cinstit și creator decît 
numai realizind noul in 
toate domeniile vieții, de- 
cit numai gindind profund, 
in folosul coleetivitălii : 
pentru asta sintem obli
gați să ne perfecționăm 
continuu".

— Mă gîndesc la marii 
meșteri de la Cimpulung 
ca la o fericită ilustrare 
a însușirilor unei întregi 
națiuni, pe care le pune 
în valoare efortul de a da 
viată hotăririlor Congre
sului al XI-lea al parti
dului.

întrebat care e, după 
el. condiția creației. Na
ghi răspunde invariabil :

— „A munci gindind". 
Iată motivele care mă 

îndreptățesc să omagiez 
activitatea rodnică a co
lectivului muscelean. con
structor de mașini și cul
tivator de garoafe. De ga
roafe ? Da. fiindcă U.M.M. 
are și o uriașă seră. Mii 
de garoafe sint plantate 
de miinile aspre pentru a 
bucura zile și inimi.

înșelind vigilenta pazei, 
mai că aș sări gardul uzi
nei pentru a culege un braț 
de garoafe pe care să Ie 
așez lingă fiecare parbriz 
al mașinilor ARO !
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■FAPTUL; 
i diverși

CÎT UN TREN
DE 3 000 DE VAGOANE

Ședințele plenare 
ale consiliilor 

Frontului Unității 
Socialiste

Cronică electorală

Ați auzit de Acîs ?
9

Un bătrîn din Șimleu-Silva- 
niei (Sălaj) s-a prezentat la pri
marul comunei Aciș (Satu- 
Mare) :

— Vedeji bîta asta ? în ea 
m-am sprijinit ani și ani de zile, 
că picioarele nu mă mai ascul
tau. Acum, după ce m-am îm
băiat aici, la Acîiș. nu mai am 
nevoie de ea. Vă rog s-o păs
trați la primărie, ca amintire...

O mărturie, între multe altele, 
despre „miraculoasele" vindecări 
ale unor boli reumatismale și di
gestive. în cei trei ani de cînd 
s-a descoperit „Termala de 
Aciș“, țăranii cooperatori de 
aici au făcut adevărate „mi
nuni". înființind. prin muncă 
patriotică, o cochetă microsta- 
țiune balneară. Cum perspecti
vele băilor Acîș sînt în viitor și 
mai îmbietoare, există toate șan
sele ca primăria să-și alcătuias
că un original muzeu de... to- 
iege abandonate.De la critică, la... bătaie

Cind inginerul agronom loan 
Abrudan, de la C.A.P. Dezmir- 
Cluj, vedea camionul neîngrijit 
— și îl vedea deseori — ii spu
nea conducătorului auto V. Teo
dor :

— Nu ți-e milă de el ? Nu-l 
vezi cum arată ? Nu e nici al 
meu, nici al dumitale. Mai exact, 
e al nostru. Bunul obștii...

— Știți ce 1 M-am săturat de 
critică! Știu eu ce trebuie să 
jac — răspundea, cătrănit. V.T.

Azi așa, miine așa. pină ce 
M.T., văzind că inginerul se tot 
„ține de capul lui", l-a pindit în- 
tr-o seară, la un loc dosnic, și 
l-a luat la bătaie. La strigătele 
victimei, au sărit oamenii și 
l-au imobilizat, pe făptaș, iar 
instanța l-a „potolit". Cel puțin 
pentru trei ani și jumătate, de 
acum încolo...Un apel permanent

Scriem cu tristețe aceste rîn- 
duri. Cu atit mai mult, cu cit 
durerea unor părinți este încă 
vie și adincă. După cum ne in
formează colonelul Alexandru 
Rus, din Comandamentul pom
pierilor. intr-un sat din județul 
Constanta, o fetiță de 3 ani. care 
dormea în pătuțul ei, a fost lă
sată singură acasă, cu ușa încu
iată. La un moment dat. din 
cauza sobei supraîncălzite, casa 
a luat foc. Au sărit vecinii, au 
venit pompierii, focul a fost 
stins, dar fetița n-a mai putut 
fi salvată. în aceeași zi (21 ia
nuarie). intr-un alt sat. de data 
aceasta din județul Iași, o altă 
fetiță, de numai doi ani. a avut 
același sfirșit tragic. Niște rufe 
puse la uscat pe sobă s-au a- 
prins, au ars mocnit și au de
gajat în casă bioxid de carbon...

încă o dată : „Oameni buni, nu 
lăsați copiii singuri și nesupra- 
vegheați 1".Nu de vulpe se temeau puii

In ultimul timp, numărul pui
lor de la ferma nr. 1 a între
prinderii Avicola Suceava scă
dea văzind cu ochii.

— O fi dat in ei vreo boală — 
ziceau unii.

— Sau dihorul — adăugau 
alții.

— Sau cumetrele vulpi...
Pină la urmă, s-au „confir

mat" toate cele trei ipoteze de 
mai sus. A fost depistat imediat 
presupusul „dihor". in persoana 
îngrijitorului Ioan Saghin. plus 
„cumetrele" cu apucături de 
vulpe — Maria Drușcan, Dom- 
nica Saghin și Elena Opriș. Cit 
despre boală, asta se cheamă 
hoție curată.

Vie și concretă, munca politică își propune obiective
practice, precise: să contribuie la importante

sporuri
Bărăganul, iarna. în mintea oricui, 

asocierea evocă imaginea întinderilor 
întroenite, răscolite de viscol. în 
iarna aceasta insă. pe întinde
rile Bărăganului, 
dată de 
la gura 
șate, în 
naiului 
la cimp. 
muncii 
țiilc de partid 
zile pe lucrătorii ogoarelor, atit Ia 
efectuarea lucrărilor de sezon — fer
tilizarea solului, repararea utilajelor 
agricole — cit și la analiza activi
tății din anul trecut, la iden
tificarea resurselor locale spre a răs
punde prin angajamente mobiliza
toare chemărilor la întrecere lansate 
de către cooperatorii din Izbiceni- 
Olt si Consiliul popular al comunei 
Girla Mare — județul Mehedinți, 
pentru obținerea unor producții bo
gate în acest an.

...La intrările din ambele 
în comuna Grivița, două 
mari, cu texte concise, dar 
rețin atenția trecătorilor : 
de vizită a cooperatorilor 
mima Grivița : in 1975 vom obține 
peste sarcinile de plan 29 900 tone 
de cereale și plante tehnice (din 
care 18 000 tone Sfeclă de zahăr — 
n.a.) echivalent cu un tren de aproape 
3 000 de vagoane". Sint folosite. în 
diverse forme, mijloace vii ale agi
tației vizuale. în 
din comună se face, 
o largă publicitate 
tățenilor grivițeni 
Consiliului popular 
județul Mehedinți.
nouri „vorbesc" despre felul cum se 
poate obține o producție de 16 000 kg 
știuleți la hectar sau se adresează 
mecanizatorilor reamintindu-le meto
dele de lucru prin a căror aplicare 
sint chemați să economisească pină 
la sfirșitul anului 30 000 litri de mo
torină. cu care se pot executa în plus 
arături pe 700 de hectare, lucrări de 
discuit ori semănat pe cite 1 500 de 
hectare.

Și încă un fapt se impune atenției: 
lozincile și panourile din comună, cu 
un conținut concret, bazate pe cal
cule comparative, care sugerează în 
mod expresiv obiectivele întrecerii si 
direcțiile de acțiune pentru rea
lizarea lor, fac corp comun cu 
un șir de acțiuni practice desfășurate 
în același sens. Bunăoară, incâ din 
primele zile ale anului s-au dezbătut 
cu activul de partid . probleme pri
vind sistematizarea localității. mo
dalitățile concrete pentru aplicarea 
legii fondului funciar. Apoi, aceste

răscolite de 
insă. pe 

vitregite deocam- 
zăpadă, oamenii nu stau 
sobei, cu brațele încruci- 

așteptarea declanșării sem- 
de începere a muncilor 
Prin diverse forme ale 

politico-educative, organiza- 
antrenează in aceste

sensuri 
panouri 

sugestive 
„Cartea 

din co-

diferite locuri 
în mod ingenios, 
răspunsului ce

la chemarea 
din Girla Mare, 

Diferite pa-

I Șoferul
9„de lapte44
La un semn al lucrătorilor de 

la serviciul de circulație, pe 
ruta Drobeta Turnu-Severin — 
Vinju Mare, autocisterna 31— 
MII—208, care gonea cu viteză 
excesivă, a fost stopată și trasă 
pe dreapta. Coborind de la vo
lan, și văzind că i se întinde 
cunoscuta „fiolă". șoferul Ion 
Bonciu se făcu... verde la față :

— Cred că e o confuzie. Eu 
sînt șofer de lapte. Adică vreau 
să spun că transport lapte. Pot 
eu să beau altceva ?

— încercați, totuși.
A încercat și. într-o clipă, fio

la s-a înverzit...
Firește, nu pentru că băuse 

lapte.PescăreascăI și nu prea
Pești ornamentali, frumos co- ■ 

Ilorați, imitindu-i pe confrații I 
din ape. Spre deosebire de ei, ] 
„ornamentalii" nu se tem de 

I pescari. Și, totuși, iată că. în- |
tr-o noapte, la întreprinderea ] 
din comuna Beliu, județul A- S 
rad, peștișorii ornamentali, con- a 
fecționați aici, s-au pomenit cu I 

I Gheorghe Alb, Andrei Oros și | 
• Gheza Butaci, din aceeași co- 
imună, care le puseseră gind rău. I

Cei trei „pescari" nu s-au mul- I 
(urnit cu o saramurică de... ' 

(sticlă colorată, ci au dat iama > 
prin ei, „pescuind" peste 100 de I 
bucăți, spre a-i valorifica pe J 
cont propriu. N-au apucat.

I Prinși de miliție și dați pe mina I 
instanței, cei trei au fost jude- I 
câți in fața consătenilor. Toți 1

Itrei au tăcut ca... peștele. Dar 9 
fiecare a „pescuit" cite o con- I 
damnare. •

(Rubrică redactată de
Peîre POPA

cu sprijinul corespondenților ’ 
„Scinteii"

ale producției agricole
teme au fost reluate și aprofundate 
în adunările generale ale celor 20 de 
organizații de bază din cooperative
le agricole ale comunei si din stațiu
nea de mecanizare. îndată după eva
luarea rezervelor locale pentru 
cristalizarea angajamentelor pe 1975. 
a fost pus în mișcare — printr-o in
struire privind modalitățile concrete 
de acțiune — întregul corp de agita
tori. Formații de lucru, ca cele con
duse de Mihăilă Dumitrașcu. Stan 
Dima. Damian N. Vasile din C.A.P. 
Grivița. care au obținut anul trecut 
cite 12 000—13 000 kg știuleti lă hec-

în comune ale
județului Ialomița

tar. au avut discuții deschise, confrun
tări cu alte echipe care, benefi
ciind de aceleași condiții, au obtinut 
producții mai mici. în aceste intilniri, 
ca si in altele la care participă ingi
neri. economiști, tehnicieni, s-a pus 
„sub lupă" activitatea din anul tre
cut. se fac calcule amănunțite si con
vingătoare despre modul cum trebuie 
lucrat, despre conștiinciozitate si dis
ciplină — toate legate de aspecte 
practice, respectiv cum sint ad
ministrate îngrăsămintele chimice si 
naturale, ce sămîntă se folosește, ce 
înseamnă risipa unui ar de teren etc. 
în aceeași ordine de idei, pornin- 
du-se de la experiența bună din anul 
trecut, este bine venită intenția de 
a relua in prima parte a lunii fe
bruarie inițiativa intitulată sugestiv 
„vecine, ascultă-mi sfatul", prin in
termediul căreia se mijlocesc întra
jutorarea și schimbul viu de expe
riență între cele trei 
agricole din comună 
Smirna și Traianu.

Si tot aici. în satele
iarna s-a dovedit o perioadă de virf 
si in ceea ce privește învâtămintul 
agrozootehnic de masă. Lectorii — in
gineri. tehnicieni, economiști — pre
cum și curSanții, refuzind conferin
țele afld'e.' plicticoase, au Lrememo-" 
rat“, adică analizat anul de muncă 
încheiat și, prin invățămintele des-

cooperative
— Grivița,

ialomițene.

Telefoanele!® Alo, aici
La sfirșitul anului 

trecut, numărul postu
rilor telefonice bucu- 
restene se ridica la 
peste 400 000. In acest 
an. după cum sintem 
informați de departa
mentul de resort, in 
Capitală vor mai fi 
instalate încă aproape 
40 000 de posturi, re- 
prezentind un ritm a- 
nual de creștere de 
patru ori mai mare 
față de perioada 1955— 
1965. S-a dezvoltat 
continuu și baza teh
nică a telefoniei, nu
mărul centralelor e- 
xistente in prezent în 
municipiul București 
ridicindu-se la

® Două

22. A-

noi
bucu-

și Bă-
în cartierele 

reștene Grivița 
neasa au început lu
crările de construcție 
a unor autogări mo
derne. care urmează 
să fie puse la dispo
ziția călătorilor pină 
la sfirșitul acestui an. 
Se va realiza, astfel, 
o servire mai bună a 
oamenilor muncii din 
întreprinderile si in
stituțiile Capitalei care 
au domiciliul în loca
lități cuprinse
rază de circa o sută 
de kilometri.

pe o
printre

ceastă acțiune va con
tinua. prin construcția 
de noi centrale auto
mate și extinderea al
tora. ca acelea din 
cartierele Dorobanți. 
Titan. Militari. Șutea 
si Plevnei. De aseme
nea. există preocupări 
păntrti dotarea rețelei 
cu aparatură de tele
comunicații din cea 
mai modernă.

Un progres însemnat 
a fost realizat si în 
extinderea legăturilor 
dfrecte cu numeroase 
localități din tară. în 
Prezent, din Capitală 
se poate vorbi direct, 
prin prefix sau auto-

autogări la
care Titu. Pitești. Mo- 
reni. 
iești.
tești și Săftica. Pen
tru diminuarea cheltu
ielilor de combustibil 
și lubrifianti. în a- 
propierea noilor auto
gări vor fi amenajate 
.statii 
revizii 
rente, 
purile 
liminindu-se 
cursele 
pină 
bazelor.

Construcția noilor

Tirgoviște. Plo- 
Snagov. Balo-

de spălare și 
tehnice cu- 

pentru toate ti
de autobuze, e- 

astfel 
neeconomice 

la sediul auto-

© Dolj, proiecte edilitare
edilitar- 

din ora- 
ju- 
cu- 
un

așa

Lucrările 
gospodărești 
șele și comunele 
dețului Dolj vor 
noaste in acest an 
ritm accelerat.

Este prevăzut —
cum ne informa tova
rășul ing. Mircea Du- 
țulescu. vicepreședin
te al consiliului popu
lar județean — să se 
mai construiască încă 
2 750 apartamente 
din care 1 400 
fondurile statului, 
se vor adăuga la 
8 737 cite au 
realizate în primii 
tru ani din acest
cinai. Numai la Cra
iova se vor mai da in 
folosință 6 crese. două 
grădinițe de copii si 4 
scoli generale — in 
special în noile cartie
re ale orașului. Se vor 
mai construi un inler-

nat pentru liceul ..Ni
colae Bălcescu" și al
tul pentru liceul agri
col Malu-Mare. noi 
cămine pentru nefa- 
milisti. cantine. un 
staționar medical cu 
50 paturi la intreprin- 

i „Electroputere". 
cinematograf la 

500 de

din 
ce 

cele 
fost 
pa- 
cin-

derea 
un < 
Filiași, cu 
locuri etc.

însemnate 
bugetul 

fost alocate pen- 
construirea unor 
spatii comerciale 

și extinderea celor 
xistente. Astfel, 
cursul acestui an. 
Craiova, se 
folosință 
magazin 
„Mercur", 
lingă utilitatea 
neîndoielnică, va adu
ce un plus de frumu
sețe centrului civic al 
orașului. Paralel cu a-

din 
au 
tru 
noi

fonduri 
statului

e- 
în 
la 
înva da 

modernul 
universal 

care. pe 
sa

mate interurbane, cu 
31 de localități și a- 
nume : Arad. Alexan
dria. Brașov. Bacău, 
Brăila. Buzău. Bicaz, 
Constanta. Craiova. 
Cluj-Napoca, Cisnă- 
die, Codlea, Curtea de 
Argeș, Deva, Focșani, 
Făurei, Galați, Iași, 
Oradea. Ploiești. Pre
deal. Petroșani, Piatra 
Neamț, Pitești,, Reșița, 
Sibiu, Suceava, Sinaia, 
Tg. Mureș. Timișoara, 
Tirgoviște. Anul acesta 
vor fi instalate apara
te automate interur
bane de convorbiri cu 
Bucureștiul in alte 20 
de localități din tară.

București
autogări se alătură al
tor măsuri legate de 
îmbunătățirea traficu
lui rutier interurban 
de călători in zona 
municipiului Bucu
rești. Dotarea unități
lor cu incă 2 000 de 
autobuze în 1975. per
fectarea numai în 
cursul lunii ianuarie 
a incă 200 de conven
ții pentru transportul 
navetiștilor la locul de 
muncă 
exemple

sint cîteva 
în acest sens.

(Agerpres)

vor mai des-
co-

cesta. se 
chide noi unități 
merciale si prestatoa
re de servicii cu o 
suprafață totală de 
peste 2 500 mp. în lo
calitățile rurale Leu, 
Giubega. Malu-Mare. 
Almaj. Terpezița. U- 
nir’ea. Gogoșu și Bra- 
lostita se 
magazine 
cu bufet, 
cu darea
a acestor 
social-culturale. 
podarii doljeni 
propus să execute 
un însemnat volum de 
lucrări de extindere a 
rețelelor de canalizare 
și pentru alimentarea 
cu apă. atit a popu
lației. cit și a zonelor 
industriale.

vor construi 
universale 

Concomitent 
in folosință 

obiective 
gos- 

și-au 
Si

Nicolae BABĂLĂU 
corespondentul 
„Scinteii"

prinse, au pus la cale desfășurarea 
„ca la carte" a campaniilor din 1975.

Prezentarea unui șir de asemenea 
acțiuni ar putea continua. “ 
este că organizațiile de 
un accent deosebit in 
rioadă nr, pe discuțiile 
pe ședințe prin birouri, 
ca de convingere, directă, in mijlo
cul oamenilor, pe antrenarea lor 
la diferite acțiuni care să aibă 
efecte concrete asupra produc
țiilor anului '75. Prin urmare, nu 
este deloc întîmplător faptul că în 
acest anotimp ziua de muncă a mul
tor activiști de partid din Ialomița, 
secretari de comitete comunale și 
primari, directori de S.M.A.. a altor 
cadre cu munci de răspundere din 
comune, începe cu mult înainte de 
ivitul zorilor. întilnindu-1 pe teren 
pe tovarășul Gh. Glodeanu. secretar 
al comitetului județean de partid, 
am aflat că, pină la ora cind alții 
abia se deșteptau din somn, a și fă
cut un raid prin cîteva sectoare zoo
tehnice ; de asemenea, tovarășul Miu 
Nicolae. secretarul Comitetului comu
nal de partid din Grivița, înainte de 
ora 5 trecuse pe la adăpătorile de 
apă, la tocătoarele de sfeclă ale 
C.A.P. Grivița. chemase de urgentă 
mecanicul pentru a remedia unele 
deficiente, discutase cu îngrijitorii 
Constantin Șerban, loan Huda. Du
mitru Anton. Floarea Nica și alții 
despre rațiile animalelor, igiena lo
cului de muncă, măsurile ce se im
pun pentru scăderea mortalităților 
etc. Tot atunci și-a notat pe agendă 
cerința de a organiza acțiuni politi
co-educative pentru întărirea ordinii 
și disciplinei.

în altă parte a județului. în comu
na Cuza Vodă, directorul S.M.A., Ion 
Năstase. se sfătuia cu cițiva 
mecanizatori asupra a ceea ce e de 
făcut 
pină 
„al 
mat 
parte 
oamenii.
velor agricole Cuza Vodă, Ceacu și 
Grădiștea, de la noi pină la Călă
rași ; malul lat de 50 de metri, de-a 
lungul celor 11 km ai șoselei". Oame
nii au schimbat priviri. Chiar în a- 
ceste zile, la învățămintul profesio
nal al mecanizatorilor. în convorbi
rile agitatorilor s-a insistat asupra 
necesității de a se elimina dru
murile inutile, de a astupa gropile 
și de a nu lărgi făgașul drumurilor 
în culturi, despre cerința de a se fo
losi fiecare palmă din acest roditor 
pămiht al Bărăganului. Iată că acum 
li se oferă posibilitatea să cîștige, 
prin muncă patriotică, 50 de hectare. 
„Pină in primăvară vom nivela ma
lul și vom planta livada" — au fost 
cuvintele pe care le-am auzit și 
le-am consemnat spre a le confrun
ta la timpul potrivit cu noua înfă
țișare a locului.

...Iarnă fără zăpadă în satele Ia- 
lomiței. întreaga activitate politică 
din acest anotimp, desfășurată in 
forme și mijloace diverse, este o pre
față la buletinul recoltelor bogate 
ale anului 1975, reprezintă un coloc
viu al conștiinței oamenilor înainte 
de declanșarea marilor campanii 
agricole.

Esențial 
partid pun 

această pe- 
gcnerale sau 
ci pe mun-

în conformitate cu arti
colul 25 din Consti
tuția Republicii Socialiste 
România, dreptul de a 
depune candidaturi pen
tru alegerile de deputați 
aparține Frontului Unită
ții Socialiste, cel mai larg 
organism politic perma
nent,' revoluționar, demo
cratic, cu caracter repre
zentativ, care constituie 
cadrul organizatoric de 
unire, sub conducerea 
partidului, a forțelor po
litice și sociale ale națiu
nii noastre socialiste, a 
tuturor organizațiilor de 
masă și obștești, pentru 
participarea întregului 
popor la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a 
partidului și statului, la 
conducerea tuturor do
meniilor de activitate.

în realizarea acestui 
drept, consiliile Frontului 
Unității Socialiste din în
treaga țară s-au întrunit, 
în ultima perioadă, in 
ședințe plenare, luind în 
discuție candidaturile pro
puse pentru alegerile de 
la 9 martie. Cu acest pri
lej, au fost aprobate pen
tru a fi supuse maselor 
de alegători propunerile 
de candidați care Includ 
reprezentanți ai oamenilor 
muncii, ai tuturor catego
riilor de cetățeni ai pa
triei noastre, bărbați și 
femei, români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități, oameni profund 
atașați intereselor majore 
ale națiunii socialiste, 
exemplu de conduită in 
muncă și viață, cu spirit 
activ, gospodăresc, cei 
mai buni dintre cei buni.

teresante și mai variate, 
desfășurate sub egida 
„Casa alegătorului" este 
tot mai mare. Despre pri
mele acțiuni am menționat 
în edițiile anterioare ale 
rubricii de față. Știrile so
site la redacție ne vor
besc despre o diversitate 
tot mai mare în progra
mele acestor locuri de în
trunire a cetățenilor și de 
dezbatere a problemelor

dată"), organizat în car
tierul Aviatori.

Din casele alegătorului 
deschise in județul Galați 
reținem expozițiile de fo
tografii „Totul pentru 
om" (comuna Ghidigeni) 
și „Agricultura socialistă 
în România" (deschisă în 
comunele Barcea și Dră- 
gănești).

Un loc important în 
programele manifestărilor

Afișarea listebr de alegători
în întreaga țară a început afișarea listelor de 

alegători. în zilele ce urmează, toți cetățenii cu 
drept de vot sint chemați să controleze la centrele 
de afișare dacă au fost înscriși corect în liste.

lîn cazul unor omisiuni, înscriere greșită a nu
melui etc., cetățenii pot face intîmpinări la comi
tetele executive ale consiliilor populare, care au 
sarcina să le rezolve operativ.

în același timp cu verificarea în liste, cetățenii 
care în ziua alegerilor vor lipsi din localitatea unde 
au domiciliul permanent — studenți, elevi, 
muncitori pe șantiere, cetățeni plecați în interes 
de serviciu, in concediu sau din alte motive, in
ternați în spitale sau sanatorii etc. — trebuie să 
ceară să li se elibereze „adeverințe pentru exer
citarea dreptului de ’a alege". Adeverințele se eli
berează personal celor in cauză sau, la cerere, 
membrilor lor de familie.

Conducerile șantierelor de construcții, întreprin
derilor forestiere, școlilor și institutelor de învăță- 
mînt superior <și altor întreprinderi și instituții au 
datoria de a sprijini persoanele încadrate în mun
că, elevii și studenții care în ziua alegerilor nu se 
vor afla în localitatea unde au fost înscriși în lis
tele de alegători, pentru a-și procura adeverințe de 
exercitare a dreptului de vot.

întilniri cu activiști de 
partid, cu juriști (comu
nele Hemeiuș, Măgura, 
județul Bacău), consulta
ții pe teme electorale (in 
județele Timiș, Galați) și, 
bineînțeles, spectacole 
(„încă un vot dat ferici
rii", „Țara rîde-n sărbă
toare" — la Ghidigeni).

Un ultim cuvint des
pre o inițiativă a Comi
tetului județean Vaslui al 
P.C.R. materializată la 
casa alegătorului din co
muna Fălcili. E vorba de 
un schimb de experiență 
legat de activitatea co
mitetului comunal de 
partid in campania elec
torală.

Cmeciuhunle

(Agerpres)

ta casele 
alegătorului

ca un teren de 50 de hectare, 
acum neroditor și socotit

nimănui", să fie transfor- 
intr-o livadă. „Unde, in ce 
este terenul ?“ — s-aU interesat 

„Pe perimetrul cooperati-

Constantin MORARU 
Lucian CIUBOTARU

în toate circumscripțiile 
electorale iau ființă și iși 
încep activitatea casele 
alegătorului. Pe măsură 
ce pregătirile electorale 
se intensifică, afluența la 
manifestările, tot mai in-

fundamentale, politice și 
cetățenești, care ii pre
ocupă.

în municipiul Bacău, 
spre exemplu, remarcăm 
simpozioanele axate pe 
tema perspectivelor des
chise de Congresul al 
XI-lea al P.C.R. in via
ța fiecărui colț de țară. de trai — obiectiv prin- 
Referirile la realitatea 
imediată fiind preponde
rente, și titlul acestor 
simpozioane — „Viitorul 
luminos al localității in 
care trăim și muncim" — 
este pe deplin justificat. 
Dar să nu părăsim Ba
căul înainte de a consem
na și simpozionul special 
destinat tinerilor alegători 
(„Votăm pentru prima

îl ocupă expunerile. Iată 
citeva din titlurile lor : 
„Alegerile de deputați de 
la 9 martie — expresie a 
democrației socialiste" (in 
comunele Grivița, Făl- 
ciu, Puiești. Crețești, 
Costești — județul Vas
lui), „Ridicarea nivelului
cipal al politicii partidu
lui" (la complexul C.F.R. 
— Galați), „Cum se re
flectă lărgirea democra
ției noastre socialiste în 

■ prevederile Legii electo
rale" (la casa alegătoru
lui ce funcționează in 
sediul Casei de cultură a 
sindicatelor din Bacău).

în programul caselor 
amintite am mai remarcat

Imagini familiare și, 
totodată, captivante. Mun
citorii secțiilor de aparataj 
și motoare ale întreprin
derii „23 August" din 
București, în postură de 
spectatori, aplaudă la 
„scenă deschisă" filmul 
„Noul Pantelimon". Rea
lizator — colegul lor 
Gheorghe Hirdău, mem
bru al cineclubului uzinei
— „Faur". în imagini con
cludente pentru înfăptu
irile edilitare din ultimii 
ani. pelicula a imortali
zat aspecte Irecute și pre
zente din noul cartier de 
locuințe ăl Capitalei. Fil
mul a mai fost programat 
pe ecranul cluburilor „U- 
niversal" și al întreprin
derii „Republica".'

Și comportarea cetățea
nului, într-un colț ăl ora
șului cu care se ' mîn- 
drește întreaga Obște ci
tadină. poate fi un su
biect cinematografic, o te
mă de educație și de mo
bilizare cetățenească. O 
demonstrează fllmul-an- 
chctă „Sanitas", realizat 
de cineclubul Casei de 
cultură a tineretului din 
Sibiu. în egală măsură 
antrenante. adevărate 
dezbateri în limbajul ce
lei de-a șaptea arte, re
ținem a fi „producțiile" 
cinecluburilor din județul 
Dîmbovița : „Mașinile și 
utilajele sint ale noastre
— cum le folosim ?“, „El 
și societatea", film des
pre tinerii cetățeni etc.

Noi construcții de locuințe la Arad

PULSUL ASISTENȚEI
Pentru om, pentru nevoile sale, statul nostru investește anual 

miliarde de lei. In toate județele s-au construit în ultimii ani un 
mare număr de spitale, policlinici, sanatorii — dotate cu aparatură 
modernă, mînuită de un personal bine pregătit profesional. Nu 
există comună, sat chiar, pe drumurile cărora binecunoscutul indica
tor azuriu — cu un H sau o cruce roșie — să nu-ți atragă atenția că 
acolo este un spital, un dispensar sau un punct sanitar.

Numai în județul Iași funcționează la ora actuală 16 spitale, 8 poli
clinici și 21 dispensare de întreprindere. Iar in cele 80 de circum
scripții sanitare rurale își desfășoară activitatea peste 190 de medici 
și mai bine de 4 000 asistente, surori și moașe, 
în acest județ, pentru dotare tehnică — 
statul a cheltuit peste 400 milioane lei.

Zestrea de lăcașuri ale sănătății nu 
loare. cu adevărat în slujba oamenilor, 
știincioasă, entuziastă și neîncetată, a

cîteva comune ale județului Iași a 
din urmă aspect.

în ultimii 5 ani,
aparatură și medicamente —

Un recent raid al nostru prin 
fost consacrat tocmai acestui

poate fi însă pusă în va- 
decit printr-o activitate con- 
personalului medico-sanitar.

Primul popas — BELCEȘTI. Co
mună mare și frumoasă, cu oameni 
harnici și gospodari. Cum vii din
spre drumul Cotnarilor, după ce lași 
pe stingă S.M.A.-ul, vezi de cea
laltă parte o clădire nouă, împrej
muită cu gard de fier : circum
scripția sanitară. Intrăm. Un hol 
mare, luminos. Zugrăveală nouă, 
imaculată, un miros ascuțit de var 
proaspăt și medicamente. în stînga 
e farmacia, in dreapta ghicim — 
după zbirnîitul obsedant al frezei și 
chipul încruntat al pacienților — ca
binetul de stomatologie. în față e 
cabinetul de pediatrie. Alături, pe 
usa unde citisem „Cabinet de con
sultație pentru adulți" — un bunic 
tocmai ieșea.

L-am așteptat să-și ia medica
mentele de la farmacie și am intrat 
în vorbă. Am aflat că-1 cheamă Con
stantin Timofte, că-i 
C.A.P.. din 
trecut de... 
Calmuski e 
numai soția 
amindoi stau in casa nouă din spa
tele dispensarului, că așteaptă un 
copil, că și navetiștii care lucrează 
la Iași tot in comună vin la' doctor, 
că dispensarul are staționar, sală 
de naștere și apă curentă, că venea 
doctorul la dinsul acasă și-n miez 
de noapte, dacă-l chema, că... în 
fine, numai și numai lucruri bune. 
Intrăm in cabinetul doctorului. Toc
mai pleca.

— Mă duc să rezolv problema cu 
benzina pentru „Salvare". Repartiția 
pe anul ăsta. Pentru că a venit 
vorba de salvare, să știți că avem 
o dotare excelentă. Și oadre sufi
ciente. Sintem 28 in circumscripție 
— medici, asistenți, tehnicieni, moa
șe.

mă și numai doi navetiști : stoma
tologul și șoferul. Cu șoferul nu 
ne prea înțelegem. Ar vrea, seara,

unor oameni din sat. Motivul in
vocat? Nu dădeau... randament" (?!), 

Nu facem nici un comentariu.
Mai amintim insă — in speranța 
unei intervenții imediate a forurilor 
județene 
necesare 
sigurate 
revenea ____________ __
împrumutate de doctor, de la un lo- •' 
calnic.

A doua zi, traseul nostru a fost : 
Dolhești. Ciortești, Pocreaca. Poieni.

Pe doctorul din DOLIIEȘTI 
cheamă Constantin Lăzărescu. 
loc. e din 
Brazi.

— Am 
București, 
partiție mi-am suit soția și copiii in 
tren și m-am prezentat la post. Cir
cumscripția noastră sanitară include

competente — că lemnele 
dispensarului n-au fost a- 
de primărie — căreia . ii 

legal această sarcină — ci...

ii 
De 

județul Ilfov. Din comuna

terminat facultatea in 
Astă toamnă, după re

la

L IAȘI

pensionar 
satul Ciorani. că abia a 
70 de ani, că doctorul 
tot din județul Iași, că 
dinsului e olteancă și că

surori. Nici o omisiune in sche-

să plece cu „Salvarea" acasă, 
Hirlău. N-am fost de acord.

Mai rămăsese puțin timp pină la 
plecarea autobuzului. Ne-am des
părțit. Doctorul a plecat la Iași. Noi, 
mai departe, spre COARNELE CA
PREI. Doctorul Mihai Ganea. șeful 
dispensarului, era furios. A venit la 
post tocmai din Baia Mare cu gindul 
să nu 
măcar 
ferit 
Borșa.
menilpr din comună"). E mindru de 
sala 1 de naștere a dispensarului. 
(„Exact ca la... Cluj. Numai faianță 
pe pereți nu are"). Dar in ziua aceea 
era furios :

— Direcția sanitară îmi trimite 
circulare, recomandări : să asigur 
mijloc de transport în fiecare sat, 
ca să putem izola rapid eventualii 
suspecți de gripă. Mai bine 
spune de unde 
transport.

— Dar caii 
sint ?

— Unde ?' Să
Palaghia, că dinsa i-a mai apucat.

...Ni s-a spus, am ascultat, am 
notat și reproducem exact : „în 
toamna lui '73, prin octombrie, pri
măria a vindut caii de la dispensar

mai plece. Și n-a plecat. Nici 
in decembrie, cind i s-a o- 

o circumscripție în orașul 
(„N-am plecat de dragul oa-

3 sate : Dolhești, Brădicești și Pie
triș. Cel mai mare și mai depărtat 
este Brădiceștiul. Dar nu pot să 
ajung acolo decît o dată pe săptă- 
mină. vinerea. Joia și duminica dau 
consultații la dispensar in Dolhești, 
iar marți, miercuri și simbătă fac 
teren in celelalte două comune. în 
ultima lună, de două ori 
tămină, dau consultații și 
tești. O comună vecină.

—*■ Dar orarul exact care
— Pe hirtie este 8—15. în 

n-avem orar. Nici eu, nici
tele, nici surorile. Moașa, nici ai it. 
Doar boala nu vine 
Luni sînt liber, așa 
să-mi văd familia. 
Iași. Mi-aș fi adus
copiii, dar într-o cameră n-am sobă, 
iar cealaltă e foarte mică. Dacă nu 
se rezolvă... e nevoie de doctor și 
în satul meu. Cel puțin acolo am 
casă. Dar poate se rezolvă 1 Că e 
lesne !

Următoarea escală : CIORTEȘTI. 
Reținusem din spusele doctorului 
Lăzărescu că, de două ori pe săp- 
tămină, dă consultații și aici. Pro
babil, ne-am zis noi, că Ciorteștii 
n-au decît. cel mult, un punct sa
nitar. Cind colo, ce să vezi ? Un

pe săp- 
in Cior-

este ? 
realitate 
asisten

după... 
că

A 
aici

mă 
rămas 

soția

orar, 
duc 

in 
Și

mi-ar
să iau mijloace de

dispensarului 'unde

vă spună doctorița

dispensar nou-nouț, cu două cabi
nete de consultații — pentru adulți 
și copii — cu cabinet de stomatolo
gie, cu sală, .de naștere , și staționar, 
cu bucătărie, baie și grup sanitar, 
cu'orar la intrare. Numai că în vi
nerea aceea și în următoarele două 
zile lipseau... doctorii. Medicul ge
neralist era, de cîteva luni — și 

■ aveasă rămină în continuare — în 
concediu medical. Pediatrul iși lua
se tocmai atunci concediu de odihnă. 
(E drept, nu reușise.din prima în
cercare. Pe drept cuyint, primarul 
refuzase. O dată, de două ori. dar 
pină 'la .țjrmă cedase, repetatelor in
sistențe. De ce ? „Ca să’ nu izbuc
nească un conflict. în plus, doctorița 
aranjase la direcția sanitară să vină 
de două ori pe săptămină un alt 
medic"). în fine, stomatologul avea 
să se întoarcă in Ciortești tocmai 
luni. Vineri avea de rezolvat o 'con
testație la Sanepid, simbăta era zi 
de laborator (la Iași), pe’ care o res
pectă cu sfințenie, chiar dacă acolo 
lucrări efective nu se fac decit o dată 
pe lună.

La Ciortești, ca la Ciortești. Dar 
și la POCREACA,' ca fa Pocreaca : 
doctorița fusese chemată la ședință 
în Poeni — la sediul circumscripției 
sanitare. Iar moașa, rămasă singură 
la dispensar, plecase pină la un tele
fon să le ceară doctorilor confirma
rea tratamentelor. Ne-am dus și noi 
la Poeni. Ce se discuta la ședința cu. 
pricina ? Necesarul de materiale 
pentru anul... 1976. Așa i-am găsit, 
așa i-am lăsat : discutind. Nu știm 
dacă era .neapărată nevoie ca niște 
oameni atit de ocupați și de solici
tați. care de multe ori abia reușesc 
să-si drămuiască timpul, să mai fie 
adunați la încă o ședință. Poate era 
mai simplu să facă fiecare cite o no
tiță. Poate experiența îndelungată a 
șefei circumscripției o îndreptățea să 
întocmească 
care nu diferă 
an la altul. Dar

...După ce la 
sisem nici u.n 
simbătă la ora 
neralistă plecase la Iași cu I.R.T.A. 
de ora 13.30. iar doctorița stomatolog 
lipsise toată ziua), in drum spre 
Iași, am notat in carnetul de repor
ter : de sesizat direcția sanitară și 
consiliul popular județean că in 
unele comune medicii nu-și respectă 
programul. Ceea ce și facem acum... 
in mod public.

singură acest necesar, 
prea mult de la un 
se preferase ședința. 
Horlești nu mai gă- 
medic in comună, 
15.30 (doctorița ge-

Fîorin CIOBANESCU
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CALITATEA PRODUSELOR
STE CÂRTEA NOASTRĂ DE VIZITĂ

Intre obiectivele cuprinse în re
centa chemare la întrecere socia
listă pe anul 1975, adresată tuturor 
întreprinderilor din industria con
strucțiilor de mașini și aparataje 
electrice, motoare și materiale elec
trotehnice, colectivul de oameni ai 
muncii din întreprinderea de mașini 
electrice București și-a propus de
pășirea planului de export cu 14 
sută. Anul trecut, 
depășit planul de 
peste 5 milioane lei 
50 de țări ale lumii, 
unele cu tradiție in domeniu, ca 
R. F. Germania, Italia. Franța. 
Australia ș.a.. produsele întreprin
derii se bucură de aprecieri elo
gioase.

„Biografia" succeselor acestei u- 
nități, în graiul lapidar al datelor 
statistice, sună ca o formulă mate
matică : „de trei ori zece". Iată și 
cheia de descifrare : în ultimii 10 
ani, volumul prod icțici exportate a 
crescut de 10 ori și tot de 10 ori s-a 
mărit și numărul țărilor cumpără
toare ale produselor sale. Adevă
rata „cheie" a acestei formule a 
succeselor o dețin însă muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din 
prindere, a căror activitate 
cepere au deschis an de 
perspective de afirmare 
lor industriale. Nu întîmplător, o 
inițiativă lansată de comitetul de 
partid din întreprindere în rindul 
colectivului de aici se numește 
„Produsele noastre — cartea noas
tră de vizită peste hotare".

— Această acțiune — ne explică 
ing. Constantin Giurgiu, locțiitorul 
secretarului de partid — se concre
tizează intr-o amplă mobilizare a 

întregului colectiv în vederea des
coperirii și valorificării celor mai 
m ine căi și mijloace de a asigura 
la export un fond de marfă in can
titățile cerute, de o calitate si un ni
vel tehnic tot mai înalte, la terme
nele stabilite.

âste ilustrativ, bunăoară, că în 
1975 I.M.E.B. lansează pe piața ex
ternă o gamă de noutăți, între care 
amintim o serie de motoare asin
crone cu adaptări specifice cereri
lor climților, grupul comun de su
dură și, lumină de 250 A și 7 kW (la 
dimensiunile de gabarit ale unei 
singure mașini funcționează două 
mașini livratte pînă acum separat). 
Această „premieră" a industriei 
electrotehnice din România aduce, 
deci, o reducere a consumurilor 
specifice cu 50 la sută. La același

I.M.E.B. 
export 
valută.

între

la
a 

cu 
In 

care

între- 
și pri- 
an noi 
creației

±L

capitol figurează și oferta de gru
puri convertizoare de sudură C.S.- 
315 A (care va determina o dimi
nuare cu peste 15 la sută a con
sumurilor specifice față de tipurile 
similare anterioare), C.S.-500 A (re
ducere a consumului specific cu 
la sută).

O acțiune de largă anvergură 
anului în curs constă, totodată, 
micșorarea consumurilor specifice 
la materialele care nu sînt asigu
rate in întregime din producția in
ternă (cupru, tablă silicioasă. ma-
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Colectivul 
întreprinderii de mașini 
electrice din București 
răspunde prin fapte 
exigențelor majore 

ale exportului

teriale electroizolante. lacuri, unsori 
ș.a.). prin reproiectarea circuitelor 
electrice și magnetice, reducerea 
consumurilor tehnologice, folosirea 
unor materiale cu proprietăți su
perioare. O economie de peste 1 
milion lei valută se va realiza pe 
baza executării, prin 
unor utilaje.

în atelierul montaj 
au în vedere măsuri 
construirea în cursul 
unui banc de probe cu izolare fo
nică) pentru asigurarea unui micro
climat optim de realizare a unor 
mașini de înaltă calitate la export. 
De altfel, aici se poate vorbi des
pre un adevărat „cult al calității" 
producției, promovat cu fermitate 
de echipele conduse de muncitorii 
Ion Moraru și Ion Marin, sau de 
cele conduse de Nicolae Stoian și 
Marin Marin. In aceeași direcție se 
remarcă și bobinatorul Ștefan Pa- 
loșanu, omul care asigură verifica
rea electrică și mecanică, 
de livrare, a convertizorului 
dură,

— Deocamdată, nu toate 
mele au fost rezolvate — ne spune

autoutilare, a
general 1 se 

(cum ar fi, 
acestui an a

înainte 
de su-
proble-

ing. David Doici, șeful atelierului. 
Uneori, se mai produc ..scurtcir
cuite" nepermise pe parcursul flu
xului tehnologic. Mă gindesc, în a- 
cest caz, că introducerea unui sis
tem de programare și urmărire a 
fluxului cu ajutorul calculatorului 
electronic ar realiza sincronizarea 
atit de necesară a executării sute
lor de subansamble și repere care 
alcătuiesc o mașină electrică. Aș 
aminti, apoi, dificultățile create de 
unii colaboratori. întreprinderea 
„Tractorul" din Brașov, care ne-a 
dat destule dureri de cap anul tre
cut, continuă și în acest an să în- 
tirzie livrările de motoare Diesel 
de 50 C.P., tip D-107, necesare con
struirii grupurilor electrogene și de 
sudură pentru export. La ora ac
tuală. un lot de 25 de generatoare 
de sudură destinate exportului aș
teaptă motoarele din Brașov. De 
asemenea, menționez unele neajun
suri ale tablourilor furnizate de în
treprinderea „Electrotehnica" pen
tru convertizoarele de sudură tip 
C.S.-3 și C.S.-350 A cu acționare la 
distanță, ceea ce reclamă prelungi
rea ciclurilor de fabricație. Respec
tarea termenelor de livrare de că
tre întreprinderile cu care conlu
crăm, asigurarea unei calități înal
te la subansamblele expediate sînt 
deziderate stringente ale acestui 
an.

Tot la capitolul „deziderate" am 
notat și sesizarea șefului biroului 
de export-marketing al I.M.E.B., 
ing. Aurel Seiceanu, in legătură cu 
refuzul de plată și anularea inte
grală de către organele bancare a 
cheltuielilor de propagandă și re
clamă comercială. „în condițiile în 
care producția noastră se moderni
zează în ritm susținut și calitatea 
produselor impune pătrunderea pe 
noi piețe, este cu totul nefiresc să 
trimitem, cu diverse ocazii, mași
nile noastre peste hotare, fără a fi 
însoțite măcar de elementarul 
prospect de prezentare..."

Sesizarea întreprinderii este înte
meiată, intrucit actele normative în 
vigoare nu elimină poziția res
pectivă din planurile de cheltuieli 
ale unităților economice. De aceea, 
numai o interpretare eronată a 
dus la o astfel de situație, care 
poate prejudicia promovarea cu e- 
ficiență a unor exporturi, afectind 
în cele din urmă inseși interesele 
economiei naționale.

An de .an, chimiștii din 
Făgăraș și-au îndeplinit și 
depășit sarcinile la export. 
Numai anul trecut, combi
natul a livrat suplimentar 
Ia export produse în valoa
re de aproape 60 milioane 
lei. Sint rezultate care, fără 
îndoială, atestă o expe
riență valoroasă.

— Sintetizind experiența 
pe care am acumulat-o 
pînă acum — ne-a relatat 
ing. Teodor Șuteu, directo
rul general al combinatului 
— m-aș referi în primul 
rînd la „factorul nj^tor" în 
această activitate, și anu
me : răspunderea cu care 
abordăm diferitele proble
me ale activității de export, 
începînd cu modul în care 
ne ocupăm de contractarea 
propriu-zisă a producției și 
pînă la respectarea strictă 
a condițiilor contractuale.

Iată citeva exemple edi
ficatoare în acest sens. 
Unul dintre parteneri a 
condiționat încheierea con
tractului la qzotat de amo
niu de necesitatea ca va
goanele încărcate cu acest 
produs să fie expediate, 
prin frontiera românească, 
într-o anume noapte. în așa 
fel incit să ajungă la desti
nație într-o anumită zi, 
cînd produsul respectiv era 
oferit clienților. Alt parte
ner a solicitat ca azotatul 
de amoniu să fie expediat 
în vrac, deoarece el dispu
ne de mijloace mecanice de 
descărcat și transport adec
vate. costindu-1 mult mai 
ieftin decît forța de mun
că cu care ar fi descărcat 
sacii. Deși pentru între
prindere se ridicau în acest 
caz citeva probleme, totuși 
cadrele 
acceptat 
nerului. 
au sosit 
stare perfectă și la 
ceea ce l-a determinat 
partener să solicite înche
ierea unui 
pentru o 
mare.

Manifestînd receptivitate 
față de solicitările unui alt 
partener — de a i se livra 
o anumită cantitate de

combinatului au 
condițiile parte- 
Primele cantități 

la destinație in 
timp, 

pe
nou contract, 
cantitate mai

întreprinderea de comerț exterior „Uzinexportimport", cu sediul în 
București, Calea Victoriei nr. 133, a fost înființată în anul 1957. în le
gătură cu profilul activității acestei unități, ne-am adresat ingineru
lui ALEXANDRU GRECEANU, directorul general al întreprinderii.

— După cum su
gerează însuși nu
mele întreprinde
rii, este vorba des
pre ansamble 
dustriale...

in-

ac-
se

— Intr-adevăr, 
tivitatea noastră 
concretizează, în gene
ral, în exporturi de 
instalații și obiective 
industriale complete și 
complexe realizate de 
întreprinderi subordo
nate mai multor mi
nistere : Ministerul In
dustriei Construcțiilor 
de Mașini Grele. Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini- 
Unelte și Electrotehni
cii, Ministerul Indus
triei Metalurgice, Mi
nisterul Energiei Elec
trice, Departamentul 
Industriei Alimentare. 
In exporturile noastre 
figurează : linii com
plete de producție (de 
mașini-unelte, motoare 
și tractoare, automobi
le, utilaj agricol și de 
construcții, material 
rulant, pompe și utilaj 
energetic, echipamente

electrotehnice și elec
tronice ș.a.), precum și 
centrale hidro și termo
electrice, turbine, ca
zane de abur, utilaj 
hidrotehnic pentru a- 
menajări fluviale di
verse ; de asemenea, 
instalații și echipamen
te siderurgice și meta
lurgice, instalații com
plete și fabrici pentru 
industria alimentară, 
începînd din anul 1974, 
asigurăm livrarea pe 
piața externă și a fa
bricilor de • — ■
neînțeles, 
în toate 
menționate 
soțite de studii, pro
iecte, licențe, tehno
logii și asistență teh
nică. Pe măsura creș
terii volumului de ex
port al întreprinderii, 
s-au dezvoltat și mo
dalitățile de finanțare 
a obiectivelor livrate, 
fapt de natură să faci
liteze pătrunderea pe 
piețele externe, unde 
creditul reprezintă con
diția esențială ce se 
pune exportatorului de 
instalații complexe.

ciment. Bi- 
exporturile 

domeniile 
sînt în-

— Ce produse im
portă întreprinde
rea ?

— în general, im
porturile se caracteri-

anilină într-un termen 
foarte scurt și în ambalaje 
speciale — și respectind cu 
rigurozitate aceste cerințe, 
inclusiv termenele de li
vrare, s-a cîștigat încre
derea acestuia, care, ime- 

' diat după primirea produ-

produsul în scurt timp șl, 
în acest caz, eu sînt mai 
cîștigat, chiar dacă plătesc 
pentru el un preț mai bun".

— Tocmai pentru că am 
venit in întîmpinarea cere
rilor și preferințelor unor 
parteneri — ne-a spus tov.

II

CERE craii"
o formulă care obligă

si promptitudine
Din experiența Combinatului chimic 

Făgăraș

sului, a solicitat și el înche
ierea unui nou contract. 
„Am posibilitatea, afirma 
clientul la revenirea lui în 
țara noastră, să obțin acest 
produs la un preț mai con
venabil pentru mine de la 
alți producători. Dar serio
zitatea și promptitudinea 
cu care v-ați îndeplinit 
obligațiile asumate, în ca
zul primului nostru con
tract, îmi oferă garanția că 
cu dv. merg Ia sigur, nu o 
să am litigii, că voi primi

Dan Foghel, directorul co
mercial al combinatului 
chimic — noi am reușit să 
lărgim an de an gama pro
duselor destinate exportu
lui. să realizăm astăzi, cu 
aceleași instalații, un volum 
și un sortiment superior de 
produse cu caracteristici 
înalte.

Un exemplu. Nu de mult, 
unul din parteneri a soli
citat un îngrășămint cu 
granule mai mari și cu o 
formă geometrică neregu-

lată, deosebit de sorti
mentele pe care le produce 
combinatul. Ar fi fost poa
te mai comod pentru ca
drele din combinat să refu
ze comanda, sub pretextul 
aparent internei at că pro
dusul respectiv nu se reali
zează in întreprindere. Mai 
ales că apăruseră perspec
tive de noi contracte, iar 
îndeplinirea planului la 
export nu ridica probleme. 
Și, totuși, contractul a fost 
încheiat, deoarece prevede
rile lui erau avantajoase 
pentru combinat și, implicit, 
pentru economia națională. 
Bineînțeles, au fost luate 
operativ măsuri pentru 
modificarea unor utilaje și 
a tehnologiei, ceea ce a 
permis ca produsul să fie 
fabricat și livrat la Jerme- 
nele prevăzute, 
mod similar s-a 
și în cazul 
„Novolac" și al 
duse. Cu toate modificările 
tehnologice sau ale unor 
utilaje, spre a fi adaptate 
la cerințele impuse de rea
lizarea produselor pentru 
export, ele se execută fără 
reținere atunci cînd con
tractele respective se dove
desc favorabile pentru 
nomia națională. Nu 
lipsit nici cazurile 
unele comenzi, ușor 
onorat, fără bătaie de 
chiar comod, au fost refu
zate, pentru că nu erau 
convenabile din punct de 
vedere economic.

A fi receptiv la toate 
schimbările ce intervin pe 
piața externă, a cunoaște 
„pulsul" acesteia In orice 
moment, a da dovadă de 
mobilitate și adaptabilitate 
în cazul fabricării unor 
produse pentru export, a 
respecta cu strictețe condi
țiile prevăzute de contrac
te — iată, pe scurt, pîr- 
ghiile de acțiune a căror 
eficacitate a fost confir
mată de experiența Com
binatului chimic din Făgă
raș.

Intr-un 
procedat 

produsului 
altor pro-

eco- 
au 

cînd 
de 

cap,

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteli"

•NOTE •NOTE

Minus 
laboratoarele
Au trecut numai nouă luni 

de cind la întreprinderea de 
rulmenți din Alexandria au fost 
fabricate cele dinții „bile argin
tii". în primele zile ale acestui 
an, in cadrul întreprinderii a 
fost consemnat un nou succes : 
a intrat în funcțiune cea de-a 
doua capacitate, și, odată cu a- 
ceasta. s-a produs un nou tip 
de rulmenți. Este vorba de rul
menți conici, mult solicitați pe 
piața internă și la export. Para
lel cu realizarea ritmică a sar
cinilor de plan La producția fi
zică, conducerea unității are in 
vedere, ca o problemă priorita
ră. accelerarea ritmului lucrări
lor de construcție și montaj pe 
șantierul celei de-a treia capa
cități a întreprinderii. Prin in
trarea în funcțiune a acesteia — 
ultima din actualul cincinal — 
întreprinderea va produce anual 
39 milioane rulmenți, in 74 de 
tipuri.

— Ce întreprind constructorii 
în aceste zile 1 Care este stadiui 
lucrărilor pe șantier ?

— Se poate aprecia — ne spu
nea tov. Florea Crăciun, inginer- 
șef al sectorului de investiții — 
că lucrările de construcție sint 
avansate. Atit noi. beneficiarul, 
cit și constructorul — șantierul 
nr. 3 Alexandria din cad,rul 
Trustului de construcții indus
triale București — ne-am unit 
eforturile pentru a scurta dura
ta de realizare a investiției. în 
bună parte s-a efectuat monta
jul utilajelor tehnologice. Pe 
baza stadiului de acum al lucră
rilor. aplicării unor noi măsuri 
tehnico-organizatorice, apreciem 
că există toate condițiile ca a- 
ceastă a treia capacitate de pro
ducție să poată fi dată în func
țiune la 30 aprilie a.c., deci cu 
două luni în avans față de ter
menul stabilit inițial.

Cu toate acestea, beneficiarul 
nu este pe deplin mulțumit. In 
primul rind, pe șantierul labora
toarelor uzinale ritmul de lu
cru a fost încetinit de construc
tori. Or. intîrzierea dării în func
țiune a laboratoarelor ar putea 
atrage după sine nerespectarea 
angajamentului luat ca această 
capacitate să intre în între
gime în funcțiune cu 60 de 
zile mai devreme. Termina
rea laboratoarelor se impune 
cu stringență, deoarece nu
mai cu ajutorul instalații
lor moderne, montate aici, se 
vor putea efectua testări ale 
materiei prime, studii și încer
cări pentru ridicarea calității 
rulmenților, precum și pentru 
reglarea și întreținerea corectă 
a aparaturii de măsură și con
trol. Apoi se ridică problema 
extinderii și dotării in continua
re a secției de sculărie cu scule, 
dispozitive și verificatoare de 
înaltă tehnicitate și complexi
tate. Sint cerințe care se pot 
soluționa numai prin interven
ția centralei și a forurilor de 
răspundere din ministerul de 
resort.

Ion "LOADER 
corespondentul „Scînteii"

Un semnal 
din Caracal

Deși tinăr, colectivul între
prinderii de vagoane din Ca
racal — unitatea nu a împlinit 
încă 2 ani de la intrarea in 
funcțiune — a reușit să-și rea
lizeze planul și chiar să-1 și 
depășească. în anul trecut, de 
pildă, a realizat peste preve
deri 300 vagoane de marfă. Re
zultate meritorii pe care și zia
rul nostru le-a consemnat la 
vremea cuvenită. Cum a de
marat producția în 1975 ? In 
mod firesc, activitatea rodnică 
din anul trecut ar fi trebuit să 
continue și în acest an. Iată 
insă că în 25 de zile din luna 
ianuarie, planul nu a fost rea
lizat. Și nu cu un procent sau 
două, ci cu 40 la sută.

Despre cauzele neindeplinirii 
planului ne-a vorbit ing. Dinei 
Stemate. directorul întreprin
derii.

— Dacă am fi avut asigurate 
toate materiile prime și mate
rialele necesare, alta ar fi fost 
acum situația. Și la această 
dată mai sint 15—16 poziții de 
materiale neacoperite cu co
menzi. Din această cauză înre
gistrăm un mare număr de ore 
la capitolul „stagnări". Cel mai 
mult resimțim lipsa cornieruLui 
de 90/60/8, din care se realizea
ză rama superioară a pereților 
Laterali la vagoane. Ne tot „câr
pim" cu tot felul de improvi
zații. Ministerul Industriei Me
talurgice nu a găsit încă o so
luție pentru înlăturarea acestei 
stări de lucruri. Dacă nu ne-ar 
lipsi sortimentele amintite, 
ne-am putea depăși sarcinile 
planificate. De altfel, la ora 
actuală, peste 130 de șasiun și 
acoperișuri sînt executate, dar 
așteaptă să se transforme In... 
vagoane. Cu toate eforturile 
centralei de resort, care ne-a 
asigurat alt profil de fier cor
nier în locul celui necesar, nu 
am reușit să ne îmbunătățim 
substanțial activitatea. Folosi
rea La fabricația vagoanelor a 
noului profil ne-a obligat să 
modificăm o ghilotină, pentru 
a aduce cornierele respective 
la dimensiunile cerute. Dar a- 
ceasta cu pierderi de timp și 
de metal„.

Anumite probleme se ridică 
și in legătură cu construirea 
vagoanelor cisternă, realizate 
prin cooperare de către con
structorii de la Caracal și Arad. 
Pentru confecționarea la Ca
racal a cisternelor propriu-zise, 
întreprinderea de vagoane de 
la Arad nu a asigurat la timp 
colaborările ; în plus. întreprin
derea din Caracal nu dispune 
de toate sortimentele de metal 
ce intră în componența aces
tora.

Adresăm forurilor de resort 
ale unității din Caracal între
barea: cu o aprovizionare „fan
tomă" se pot fabrica vagoane ?

Emîlian ROUĂ 
corespondentul „Scînteii" ------------------—_________ J
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Coreeană,
Turcia, 

Vietnam,

Calificativul „foarte bine" cu migalâ | 
se ține I... O ultimâ verificare a 
convertizoarelor de sudurâ, într-una 
din secțiile întreprinderii de mașini 

electrice — București
Foto : S. Cristian

internațională,

Viorel POPESCU

zfncare ; instalații com
plete pentru industria 
alimentară, precum și 
o serie de importuri 
curente și de comple
tare pentru ramurile 
industriale menționate.

— Ce întreprin
deți concret în di-

5)

zează prin același grad 
de complexitate. Se 
importă instalații din 
profilul unităților din 
cadrul ministerelor a- 
mintite și anume : 
instalații complete și 
linii de producție pen
tru industria construc
toare de mașini și 
electrotehnică, echi
pamente pentru caza
ne și turbine, echipa
mente pentru protecția 
metalelor, galvanizare,

recția promovării 
exporturilor ?

— Aș vrea să relev, 
mai întii, bunele apre
cieri de care se bucură 
produsele și instalați
ile livrate 
U.R.S.S., 
ză, R. D.
Iugoslavia, Cehoslova
cia, R.P.D.
India, Egipt, 
Iran, R. D.
Cuba, Brazilia ș.a.m.d. 
La tirguri și expoziții

de noi în 
R. P. Chine- 

Germană,

internaționale, unele 
din aceste produse au 
obținut numeroase dis
tincții și medalii. Ga
ranția succeselor ? Una 
singură : nivelul teh
nic ridicat al instalați
ilor, rod al strădaniei 
și competenței produ
cătorilor români. Sub
liniem cu satisfacție 
că, in fiecare din în
treprinderile producă
toare din țara noastră, 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii se preocu
pă stăruitor pentru a 
realiza instalații de 
înalt nivel tehnic și 
calitativ și, totodată, 
pentru a le livra la 
termen.

Firește, în ceea ce 
ne privește, ne stră
duim să găsim cele 
mai adecvate forme in 
vederea extinderii și 
diversificării relațiilor 
cu partenerii noștri. 
Intre aceste forme, de 
bune perspective se 
bucură înființarea de 
societăți mixte, comer
ciale și productive, 
atit în țară, cit și peste 
hotare. Astfel, „Uzin
exportimport" a parti
cipat la crearea in 
România, în 1973, a so
cietății româno—vest- 
germane Reșița—Renk

pentru construirea 
exploatarea 
brici 
re i 
Și i . 
străinătate 
derea a contribuit 
înființarea 
lor mixte de comercia
lizare „Sotecom", cu 
sediul in Franța, și a 
celei de producție 
„Maquinas Heramien- 
tos Andinos", în Peru 
(specializată în fabri
carea de mașini- 
unelte).

Pe baza experienței 
pozitive acumulate
pină in prezent, a in
dicațiilor conducerii
partidului formulate la 
Consfătuirea cu activul 
de partid și 
domeniul 
exterior și' 
economice 
nale 
acțiunile pentru 
inovarea acestei 
me moderne de coope
rare 
care asigură o dezvol
tare a comerțului 
baze 
tajoase. 
creșterii eficienței eco
nomice a schimburilor 
cu străinătatea.

unei
i de reductoa- 
de mare outere 
roți dințate. In 

intreprin- 
la 

societăți-

Cine așteaptă recolte bogate 
să nu intîrzie cu îngrășămintele naturale

Program zilnic 
de fertilizare

în unitățile agricole de stat din 
județul Argeș se desfășoară impor
tante acțiuni de fertilizare a solului, 
într-o singură zi, la ferma zootehni
că Pădureți și complexul de îngră- 
șare a taurinelor de la Costești, 30 
de remorci au transportat pe tere
nurile destinate culturilor furajere 
100 tone gunoi de grajd. De aseme
nea, la fermele cerealiere Vulpești 
și Izvoru, alte 30 de remorci și uti
laje specializate au cărat și împrăș
tiat pe cîmp 100 tone îngrășăminte 
naturale și 50 tone amendamente 
calcaroase. După cum ne-a informat 
ing. Gheorghe Costache, directorul 
trustului județean I.A.S., a fost în
tocmit un program de fertilizare ra
țională a pămîntului in unitățile 
agricole de stat. El prevede, eșalonat 
pe zile și decade, ce cantități să fie 
transportate la cimp.

Datorită bunei organizări a mun
cii, din oele 76 000 tone gunoi de 
grajd planificate a fi incorporate in 
sol, s-au cărat pe cimp 50 000 tone, 
acordîndu-se prioritate terenurilor 
mai sărace, precum și celor 450 ha 
din cadrul I.A.S. Izvoru și Costești 
de pe care s-a prevăzut a se obține, 
in acest an, o producție de 15 000 kg 
porumb știuleți la hectar. Numai in 
luna ianuarie a.c. au fost duse pe 
cimp 12 000 tone. Importante canti
tăți au fost folosite la fertilizarea 
solurilor din livezile de pomi fruc
tiferi. Au fost, de asemenea, apli

cate îngrășăminte chimice pe supra
fețele însămințate cu griu, cit și in 
plantații. De notat că în balanța 
îngrășămintelor naturale. I.A.S. 
Curtea de Argeș a introdus și gu
noiul rezultat de la complexul avi
col Băiculești. pe care il folosește, 
cu bune rezultate. la fertilizarea 
plantațiilor intensive de pomi.

Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

sfeclă de zahăr de pe toate suprafe
țele cultivate cu aceste culturi. Pe 
circa 22 000 ha ce vor fi cultivate cu 
porumb, fermele de stat și coopera
tivele agricole sînt hotărite să rea
lizeze în medie la hectar 7 000—10 000 
kg porumb știuleți.

O deosebită atenție se acordă 
extinderii plantelor tehnice — sfecla 
de zahăr, cartoful, floarea-soarelui, 
soia, macul sieînepade sămintă —in

special. în culturi cu caracter inten
siv pentru care județul dispune de 
condiții prielnice și care, asigură ve
nituri mari la unitatea de suprafață. 
Pentru a obține recolte corespunză
toare la aceste culturi si pentru a 
se îndeplini angajamentele asumate 
in întrecere au fost luate măsuri 
pentru utilizarea superioară a pă- 
mintului si folosirea tuturor rezerve
lor de Îngrășăminte organice, care

BOTOȘANI
Gunoi de grajd 
plus amendamente

In aceste zile, oamenii muncii de 
pe ogoarele județului Botoșani trans
portă îngrășăminte organice, ară ul
timele hectare, fac lucrări de dese
care pe suprafețele cu exces de umi
ditate. Realizările obținute pot fi 
exprimate în citeva cifre. Au fost 
transportate și administrate în cîmp 
peste 130 000 tone gunoi de grajd, 
s-au împrăștiat pe cîmp mai mult de 
25 000 tone amendamente calcaroase.

In toate cooperativele agricole și 
fermele de stat s-au repartizat sar
cinile de plan pe formații de lucru 
și oameni, se încheie angajamente de 
muncă în acord global și se acțio
nează pentru pregătirea temeinică a 
recoltei viitoare. Ca răspuns la che
marea cooperatorilor din Izbiceni- 
Olt, multe cooperative agricole din 
județ ca Bold. Liveni, Manoleasa etc. 
s-au angajat să obțină în anul aces
ta în medie Ia hectar 5 000 kg griu, 
6 000 kg porumb boabe și 50 000 kg

există în unități și în gospodăriile 
populației.

Lucrările pregătitoare ce se fac în 
prezent în toate unitățile agricole din 
județ dau garanția că succesele 
obținute în 1974 vor fi amplificate 
în anul în curs, cînd sînt prevăzute 
să se realizeze producții superioare 
în toate cooperativele agricole. Orga
nizațiile de partid, conducerile unită
ților agricole desfășoară o vie acti
vitate politică și organizatorică pen
tru creșterea răspunderii fiecărui co
operator și mecanizator față de sar
cinile ce le stau în față, pentru ca 
fiecare hectar de pămînt să fie uti
lizat productiv, să asigure recolte su
perioare.

Ion MAX1M1UC

rioadă ; lucrări de ameliorare a pa
jiștilor naturale pe 5100 ha, la care 
au participat 3 500 cooperatori. Ase
menea acțiuni continuă intens în a- 
ceste zile în unitățile agricole din ju
deț. cunoscindu-se că îngrășămintele 
administrate acum pe ogoare garan
tează stringerea de recolte sporite La 
toamnă.

Mircea BUNEA
corespondentul „Scînteli"

Pe lingă celelalte lucrări de sezon din agricultură, la ordinea zilei se înscrie 
și încheierea in cel mai scurt timp a reparațiilor la tractoare si mașini agri
cole. In imagine : un aspect de muncă de la S.M.A. Hagiești-Ilfov, unde jpe 
banda de reparații a secției Sinești este asamblat ultimul tractor din cele 28 

planificate a fi reparate

Deocamdată @5 000 tone
Lucrătorii din agricultura județu

lui Brăila, hotărîți să obțină recolte 
bogate in acest an, acționează in a- 
cest scop pe mai multe planuri. Ei 
pregătesc tractoarele și mașinile agri
cole pentru campania de primăvară, 
pun la punct instalațiile de irigat, 
motopompele. cosesc vegetația de pe 
rețelele de aducțiune a apei, curăță 
canalele, administrează îngrășămin
te chimice pe terenurile care urmea
ză a fi insămințate în primăvară, 
transportă îngrășăminte naturale in 
grădinile de legume, pe solele care 
vor fi cultivate cu furaje, porumb, 
floarea-soarelui ș.a. Dintre realiză
rile mai importante pot fi eviden
țiate : transportarea pe cîmp a peste 
65 000 tone gunoi de grajd, acțiune 
care a fost intensificată în ultima pe-

0 bogăție uitată
Membrii cooperativelor agricole de 

producție și lucrătorii I.A.S. din ju
dețul Brașov cunosc „de cind lu
mea" valoarea pe care o au ingră- 
șămintele naturale în fertilizarea so
lului. Atit in trecutul îndepărtat, cit 
și în cel mai apropiat, gospodarii a- 
cestor locuri au plătit sume importan
te pentru a procura asemenea îngrășă
minte atunci cind le lipseau. Cu atit 
mai de neînțeles apare azi fap
tul că pe lingă multe ferme și în- 
grășătorii de animale se găsesc La 
această oră cantități mari de gunoi 
de grajd pe care nu le ridică ni
meni. Numai la îngrășătoria între
prinderii „Industria cărnii" de la 
Bod se află peste 10 000 tone gu
noi de grajd. Anii trecuți multe uni
tăți agricole din Țara Birsei isi pro
curau de aici cea mai mare parte 
din îngrășămintele naturale. Sperăm 
că în zilele ce urmează unitățile a- 
gricole din jur își vor aminti din 
nou de această valoroasă sursă de 
fertilizare a solului și vor începe 
transportul gunoiului de grajd exis
tent aici.

M. NICOLAE
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STUDENTUL AGRONOM 
la muncă si învățătură 

ogoarele institutului
Convorbire cu prof. univ. dr. Iulian DRĂCEA, rectorul Institutului agronomic din Timișoara

Prestigioasă publicație
e luptă revoluționară

In ziarul de ieri am publicat o informație referitoare la o impor
tantă hotărire a Consiliului de Miniștri, care prevede înființarea de 
stațiuni didactico-experimentale pe lingă institutele agronomice din 
București, Cluj-Napoea, Iași, Timișoara și Universitatea din Craiova. 
Noile reglementări — de o acută insemnătate pentru legarea mai strin- 
să a învățămîntului superior cu producția și cercetarea — au făcut 
obiectul convorbirii pe care am avut-o cu rectorul Institutului agro
nomic din Timișoara și, potrivit prevederilor recente, director al sta
țiunii didactico-experimentale. Pentru început, l-am rugat pe interlo
cutorul nostru să definească semnificațiile acestor reglementări din 
perspectiva activității institutului agronomic pe care-1 conduce, ca și 
a exigențelor pregătirii viitorilor specialiști, în general.

— înființarea pe lingă institutele 
agronomice a stațiunilor didactico- 
experimentale și organizarea acesto
ra ca unități de producție și de cer
cetare — ne-a spus prof. univ. dr. 
Iulian Drăcea — imprimă pregătirii 
studenților un accentuat spirit apli
cativ, funcțional, asigurîndu-i tot
odată un profil larg și o bază multi
laterală de desfășurare. Așa. de pil
dă, prin recentele reglementări, in
stitutul nostru își mărește considera
bil stațiunea didactică experimenta
lă : cu 1 500 de hectare, respectiv de 
la 500 la 2 000 hectare. Este evident 
că crearea unei baze materiale pro
prii de asemenea dimensiuni și va
lorificarea ei prin participarea ne
mijlocită a studenților ii familiari
zează pe tineri cu structura cultu
rilor, cu volumul lucrărilor, cu or
ganizarea și conducerea producției, 
cu ordinea și disciplina în muncă la 
dimensiunile lor reale, practice, așa 
cum se întîlnesc în unitățile agricole 
unde vor fi repartizați după absol
vire. Aceasta cu atit mai mult cu cit 
acum în asemenea unități putem dez
volta toate ramurile agricole — atit 
vegetale, cit și animale. Astfel, tre
cerea din facultate in producție nu 
va mai reprezenta un salt, cu tot 
ceea ce decurgea altă dată de aici 
pentru comportamentul tînărului spe
cialist, ci un proces firesc, gradat, 
care va determina rapida acomodare 
a viitorului inginer agronom cu ce
rințele specifice locului său de 
muncă.

— Care considerați a fi prin
cipalele condiții pentru ca acest 
sistem de măsuri să-și afle de 
urgentă o aplicare optimă ? Ce 
se impune pentru respectarea 
lor 2

— Condiția esențială rezidă în 
constituirea și menținerea stațiunilor 
ca unități integrate de învățămint, 
producție și cercetare. Numai în fe
lul acesta, așadar numai printr-o co
laborare organică și dinamică între 
aceste sectoare ale activității noas
tre, vom reuși ca stațiunile — orga
nizate fiind după principii și cu re
zultate exemplare — să nu rămînă 
fenomene izolate, enclave mai mult 
sau mai puțin renumite, ci să se in
tegreze firesc și să iradieze perfec
ționări de ansamblu in întreaga zonă 
agricolă din care fac parte. Așadar, 
se impune ca instruirea studenților 
să se facă în condițiile obținerii unor 
producții complexe și dinamice, cer
cetarea științifică să se ridice cel pu
țin la nivelul unei stațiuni de cer
cetări agricole, iar producțiile de
monstrative să dobindească un carac
ter de masă. îndeplinirea acestor 
condiții presupune, desigur, dotarea 
cu tractoare, utilaje și mașini, la pa
rametrii cantitativi și calitativi pre- 
văzuți în reglementări, iar în cazul 
nostru și cu desfășurarea unui vast 
sistem de hidroameliorații, cu apro
vizionarea continuă cu îngrășăminte 
etc.

— Ce vă propuneți pentru pe
rioada imediat următoare. îndeo
sebi sub raportul stimulării pro
ducțiilor agricole ale zonei din 
care faceți parte 2

— Vom organiza exemplar centrul 
de producere a răsadurilor, amenajat 
în cadrul stațiunii, astfel incit să pu
tem produce în cele mai bune con
diții peste 2,5 milioane răsaduri pre
văzute a fi livrate întregului județ 
Timiș. Avem contracte de cercetare 
pe tema creării unor noi soiuri de 
griu și hibrizi de porumb, în vederea 
perfecționării semințelor-elită pe 

care deja le producem. Cu asemenea 
soiuri și hibrizi perfecționați vom 
contribui la îndeplinirea recomandă
rilor pe care secretarul general al 
partidului ni le-a făcut cind a vizitat 
standul institutului la expoziția or
ganizată la Timișoara cu prilejul Zi
lei recoltei de a pune la punct noi 
tehnologii agricole, pe baza cărora să

Pe marginea hotărîrii 
ConsilMui de Miniștri 

privind înființarea 
de stațiuni didactico- 
experimentaie pe lingă 
institutele agronomice

se obțină în anii viitori 10 mii kg 
griu la ha și 20 mii kg știuleți de 
porumb la ha. Și, ca un corolar al 
tuturor acestor preocupări, firește, 
ne propunem ca pregătirea studenți
lor să înregistreze o asemenea struc
tură incit fiecare nou absolvent să 
cultive din primele zile — in unita
tea agricolă unde va lucra — spiri
tul novator, competența științifică și 
capacitatea organizatorică, indispen
sabile eforturilor de dezvoltare ca
litativă a agriculturii noastre socia
liste, pe măsura exigentelor superi
oare subliniate în documentele Con
gresului al XI-lea.

— Cind se analizează structu
ra pregătirii studenților, cerce
tătorii reclamă mai multe cu
noștințe de tehnică a cercetării, 
practicienii — mai multă tehno
logie ș.a.m.d. ; ce căi, ce moda
lități oferă noile reglementări 
pentru realizarea mult doritei 
sinteze intre cunoștințele științi
fice, deprinderile activităților 
practice și înalta pricepere orga
nizatorică 2

— Prin însuși faptul că în stațiu
nile didactico-experimentale stu
denții și cadrele didactice vor parti
cipa nemijlocit la conducerea, ad
ministrarea și executarea lucrărilor, 
că, de pildă, decanii, șefii de catedră 

i

L____

„rqmânia-film" prezintă:» Jiustmte cu flori de cîmp

O producție a Casei de filme Trei, 
coruri : Vasile Rotaru ; Costume : II 
Dan Nuțu, Gheorg'he Dinică, Ana

ul și regia : Andrei 
Oroveanu. Cu : Draga

n, George Mihăiță,
lui de producție cinematografică „București

Blaier ; Imaginea : Dinu Tănase ; Muzica : Radu Șerban ; De- 
Olteanu-Matei, Eliza Petrăchescu, Carmen Galin, Elena Albu, 

Paul loachim, Constantin Florescu. Film realizat în studiourile //

și profesorii vor îndeplini funcția de 
șefi de sectoare de producție, iar 
studenții vor avea în primire anu
mite suprafețe de teren sau efective 
de animale și vor executa toate lu
crările pentru realizarea sarcinilor 
de plan, procesul de pregătire a stu
denților se efectuează mult mai com
plex, mai nuanțat, mai firesc. Carac
terul interdisciplinar dobîndește a- 
cum o largă bază de afirmare. Co
nexiunile multiple devin o realitate 
nemijlocită. Puterea exemplului per
sonal acționează in permanentă, în- 
trucît onorindu-și răspunderea con
cretă ce-i revine, profesorul va fi 
mereu alături de student, va lucra 
împreună cu el. în felul acesta. în
seși cursurile vor fi îmbogățite prin- 
tr-un continuu dialog, iar însușirea 
cunoștințelor științifice se va efectua 
,.pe viu", in chiar desfășurarea ac
țiunii nemijlocite. Vedem dar că 
multe atribute ale instruirii moder
ne iși găsesc în noul cadru al acti
vității noastre stimulente, resurse de 
puternică afirmare. Cu condiția — 
subliniez încă o dată — ca stațiunile 
didactico-experimentale să se ridice 
la rangul unor veritabile sinteze în
tre învățămint. producție și cerce
tare.

— Considerați actualul sistem 
al proiectelor de diplomă in de
plină consonantă cu imperative
le noilor reglementări 2 Cum ar 
trebui să fie concepute și desfă
șurate asemenea proiecte pentru 
a li se spori valoarea, finalita
tea practică 2

— Existenta stațiunilor in regimul 
pe care-1 fixează noile reglementări 
oferă implicit posibilitatea cercurilor 
științifice studențești să-și desfășoare 
acum activitatea in condițiile concre
te ale ciclului complet de producție 
agricolă. Pentru că, se știe, calenda
rul școlar va fi strîns corelat cu cel 
al muncilor agricole. în așa fel îneît 
studenții să efectueze toate lucrările 
importante. Această stare de lucruri 
favorizează continuitatea preocupări
lor profesionale ale studenților, ceea 
ce, in final, va conduce la selectarea 
și tratarea aprofundată, în condiții 
de producție, a temelor de proiect cu 
mult timp înaintea ultimului an de 
studiu. Faptul ca atare impune și 
din partea cadrelor didactice preocu
pări sporite în direcția îndrumării 
studenților, preocupări care acum pot 
fi mai bine manifestate pe întreg 
parcursul elaborării proiectului. Con
cepute în această perspectivă, proiec
tele de diplomă vor constitui ates
tate elocvente ale competentei noului 
specialist și, implicit, soluții practice 
de perfecționare oferite unităților a- 
gricole.

MIhaî IOKDANESCU

într-unul din laboratoarele Institutului politehnic din Capitală

cioema
©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.
© Zapata : SCALA — 9; 11.15;
13,45: 16; 18,30; 20.45. SALA PALA
TULUI — 17,15 (seria de bilete 
5340): 20,15 (seria de bilete 5341).
e 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. 
c Veronica : DOINA — 9,30; 11,15; 
13,15; 15.30; 17,30,
© Program de documentare :
DOINA — 19,30.
© Conrack : CAPITOL — 9,30;
11,45: 14: 16.15: 18,30; 20,45.
© Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 : 
CENTRAL — 9,15; 12.30; 16; 19.30. 
EXCELSIOR — 9; 12,30: 16; 19,30, 
TOMIS — 9; 12,30; 16: 19.30, FLA
MURA — 9; 12.30; 16: 19.30.
S Călătorie întreruptă : LUMINA
— 9: 11: 13; 16; 18; 20.
o Visuri împlinite : TIMPURI NOI
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20,15.
© Freud — 11,30; 16.30. Marele 
Krebsz ~ 18.30, Neînvinșii — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
© 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.
© Zidul : BUZEȘTI — 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.15, AURORA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
© A început la Neapole : MELO
DIA — 9: 11,15; 13,30: 16: 18,15;
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 

18,15: 20.30, FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30: 16: 18,15: 20,30.
o Nemuritorii : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,15, VOLGA — 9: 11,15; 
13,30: 15.45: 18; 20.15, MIORIȚA — 
9; 11,15; 13.30; 15,45: 18; 20,15.
© Un gentleman în Vestul sălba
tic : DACIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30: 20.45.
o S-a întimplat după război : 
UNIREA — 16; 18: 20.
© Micul dejun la Tiffany : BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15.
© Duhul aurului : PACEA — 16; 
18; 20.
© Clanul sicilienilor : LIRA — 
15,30: 18: 20,30.
© Acțiunea Bororo : FLOREAS- 
CA — 10: 15.30; 18: 20.15.
© Articolul 420 : DRUMUL SĂRII
— 10; 15,30; 19.
© Un zîmbet pentru mai tîrziu : 
POPULAR — 15,30: 18; 20.15.
© Program de desene animate 
Walt Disney : FERENTARI — 14; 
16; 18: 20.
© Cavalerii teutoni : MUNCA — 
1G; 19.
a Cleopatra : COTROCENI — 11; 
15; 18,30.
© Iluminare : COSMOS — 18;
20,30.
o Cei șapte magnifici : MOȘILOR
— 9; 11,30: 14,30: 17: 19,45.
© Dragoste la 16 ani : FLACARA
— 14; 16; 18: 20.
0 Timpuri noi : CRINGAȘI — 16; 
18,15.
0 Agentul straniu : ARTA — 15,30; 
17.45: 20,15.
© Goana după aur : VIITORUL — 
14; 16: 18: 20.
© Bunicul siberian : RAHOVA — 
15,30: 18: 20.15.
0 Locotenent Columbo : VITAN
— in; 15.30: 18: 20.
0 Urmărit—urmărită ! : PRO
GRESUL — 15,30: 18: 20.15.
q Alexandru Macedon : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
19.

In sinteza științifică pe care o 
face asupra luptelor purtate de-a 
lungul secolelor de forțele sociale 
cele mai înaintate, de masele popu
lare pentru eliberarea socială și na
țională, pentru dezvoltarea poporu
lui nostru pe calea progresului, 
Programul partidului relevă că miș
carea noastră muncitorească, avind 
rădăcinile adine implantate în solul 
realităților românești, a cunoscut 
de timpuriu un proces de întărire 
organizatorică și de maturizare po
litică și ideologică ce a dus la în
ființarea în 1893 a Partidului Social- 
Democrat al Muncitorilor din Româ
nia, pe baza principiilor socialismu
lui științific.

Acest proces și-a găsit o vie re
flectare și în dezvoltarea presei 
muncitorești. îm
plinirea în aceste 
zile a 90 de ani 
de la apariția la 
București a celui 
dinții cotidian so
cialist din tara 
noastră — „Drep
turile omului" — 
este un prilej de 
a pune în lumină 
bogatele tradiții 
ale presei munci
torești din Româ
nia, contribuția importantă pe care a 
adus-o, încă din ultimele decenii ale 
secolului trecut, la răspindirea idei
lor socialismului, la formarea con
științei de clasă și maturizarea poli
tică a proletariatului român.

Paginile ziarului atestă cu putere 
că ideile marxismului au găsit chiar 
de la apariția lor un puternic ecou 
în mișcarea noastră revoluționară. 
Ziarul și-a făcut un titlu de 
cinste din popularizarea principa
lelor teze ale învățăturii lui Marx 
și Engels — lupta de clasă și esența 
de clasă a statului, necesitatea răs
turnării pe cale revoluționară a do
minației claselor exploatatoare, a 
instaurării puterii politice a clasei 
muncitoare și a socializării mijloa
celor de producție — teze pe cariț 
le-a argumentat convingător cu date 
și fapte inspirate din realitățile ro
mânești ale vremii. Cu deosebire a 
militat ziarul pentru organizarea 
politică și unirea muncitorilor, pen
tru făurirea partidului lor de clasă. 
„Muncitorii — scria ziarul în 25 au
gust 1885 — nu trebuie să se adre
seze decit lor înșilc pentru a putea 
pregăti societatea în care ei să nu 
mai sufere foamea și ignoranța. Cu 
alte cuvinte, dezmoșteniții trebuie 
să formeze un partid cu totul de
osebit care să nu aibă nici în clin, 
nici in mînecă cu partidele burgheze. 
Partidul muncitorilor ! Iată ținta 
imediată a socialiștilor".

Existența gazetei „Drepturile o- 
mului" a fost marcată de lupta 
purtată cu neabătută fermitate îm
potriva încercărilor unor ideologi 
și publiciști burghezi de a acredita 
ideea că socialismul ar fi o „plan
tă exotică" în tara noastră fără po
sibilități reale de „aclimatiza
re".' Din analiza situației social- 
economice a tării ziarul a tras, 
pe bună dreptate, concluzia că 
„există in țara românească și pro
letariat, există și sărăcie, există și 
două clase dușmane în interese, 
există totul care face ca îndeajuns 
socialismul să-și aibă rațiunea de 
a fi".

90 de ani de la apariția 
celui dinții cotidian 
socialist din țara noastră

Oameni demn afirmați 
între oameni

(Urmare din pag. I)
numele multora va fi rostit, 
dar ti se va vorbi mai 
ales despre Aneta Diaconu, 
Erou al Muncii Socialiste, se
cretară a comitetului de partid, 
care găsește timp și pen
tru fabrică și pentru răs
punderi sociale și pentru bine 
închegata ei familie. Un exem
plu între mii și mii.

Nu laudă a femeii sint cuvin
tele mele, ele nu își fac decit 
datoria să arate multiplele ca
lități ale celor care fac cinste 
pumelui plenar de om. lemei cu 
deosebită capacitate de organi

In coloanele „Drepturilor omului" 
și-a găsit expresie spiritul creator 
care se manifesta tot mai viu in 
mișcarea noastră muncitorească. Mi- 
litanti socialiști ca C. Dobrogeanu- 
Gherea, Ion și Sofia Nădejde, C. 
Miile și alții au procedat la studie
rea realităților românești, și-au spus 
punctul de vedere fată de principa
lele cerințe ale dezvoltării economice 
și sociale a țării. Este de reținut în 
acest context pledoaria pentru dez
voltarea industrială și o agricultură 
modernă, intensivă — „...voim fabrici 
mari în care sute de oameni să 
lucreze Ia același lucru, ...voim în
tinderi mari de pămînt la care sute 
și mii de oameni să lucreze în mod 

sistematic și rațio
nai". Problema
tica țărănească, 
impusă cu putere 
în primul plan al 
vieții social-poli- 
tice de răscoalele 
din primăvara lui 
1888, a fost larg 
abordată. prile
juind, alături de 
protestul hotărit 
împotriva exploa
tării și asupririi 

la care erau supuse masele țărănești, 
evidențierea potențialului revoluțio
nar al țărănimii, exprimarea convin
gerii că pentru a izbîndi în lupta lor 
țăranii trebuie să se situeze alături 
de muncitori, sub faldurile steagu
lui roșu.

Cu deosebită vigoare a dus ziarul 
bătălia pentru apărarea dreptiirilor 
și libertăților cetățenești, împotriva 
arbitrariului și abuzurilor autorită
ților. Adresînd critici virulente' mo
narhiei, ca reazemul cel mai puter
nic al reactiunii interne, ziarul s-a 

I pronunțat pentru regim republican 
— singurul compatibil cu aspirațiile 
de progres și libertate ale națiunii.

In „Drepturile omului" și-a aflat 
o grăitoare atestare internaționa
lismul ce a însuflețit de la începutu
rile sale mișcarea noastră muncito
rească și socialistă. Urmărind dez
voltarea mișcării muncitorești in di
ferite țări, exprimînd solidaritatea cu 
lupta proletariatului de pretutindeni, 
militanții socialiști de la „Drepturi
le omului" o făceau cu convingerea 
că întrajutorarea muncitorilor din 
toate țările este unul din izvoarele 
forței lor, o chezășie a izbinzilor 
viitoare.

„Drepturile omului", ca și înal
tele idealuri socialiste -pentru care a 
militat statornic ziarul în clei a- 
proape doi ani de apariție (1885; 
1888—1889) sint astăzi realități vii în 
țara noastră ; prin lupta eroică a 
poporului muncitor, condus de parti
dul comunist, în România a învins 
orinduirea care a asigurat eliberarea 
tuturor celor ce muncesc de orice 
exploatare și asuprire. Călăuzit de 
Programul partidului, poporul nostru 
pășește neabătut pe calea progresu
lui și prosperității, a făuririi pe pă- 
mintul patriei a celei mai înaintate 
și mai drepte societăți — societatea 
comunistă.

Silviu ACHIM

zare a timpului, afirmîndu-se 
deopotrivă in viața economică 
și socială, precum și în viata de 
familie.

Sint oameni cu care ne mîn- 
drim, și ne vom mîndri și la 
simpozioanele și întîlnirile mon
diale ce vor avea loc in acest 
an declarat de O.N.U. „An inter
național al femeii". Femeia din 
România este la înălțimea fru
museții noi a acestui pămînt și 
mai ales la înălțimea frumuse
ții de mîine a lumii noastre în 
care copiii își vor aminti de bo
gata viață care le-a dat viață, 
ajutindu-i cu dragoste să fie 
Oameni.

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoală. Electrotehnică 

(clasa a VIII-a) : Circuite și 
scheme electrice (TVSI).

16.20 Ctitori de temelii (Istoria cul
turii și civilizației românești). 
Casa strămoșească (Mărturii 
de cultură și civilizație din 
perioada formării poporului 
român).

16.40 Organizare și conducere.
17,00 Telex.
17,05 Emisiune în limba germană.t
18.50 Tragerea ADAS.
19,00 Județele țării pe verticala 

dezvoltării. Azi — județul Ga
lați.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
30,00 Film artistic : „Sechestrare 

de persoană" — o producție 
a studiourilor cinematografi
ce italiene. Premieră TV. Re
gia : Gianfranco Mingozzi.

31.30 Rezultatele tragerii Loto.
21.40 Univers științific.
22.10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL II
17.30 Telex.
17,35 File de dicționar. Bette Davis 

in filmul „Fata bătrină" în 
regia lui Edmund Goulding.

19.30 Telejurnal.
20,00 Roman foileton: „Umbra 

Turnului".
20.50 Viata economică a Capitalei. 

Bucureștiul anilor ’80. Azi — 
despre dezvoltarea economi- 
co-socialâ a sectorului 1.

21,05 Telex.
21.10 Armonii intime. In program, 

ciclul de lieduri în primă au
diție „Flăcări negre" — mu
zica : Pascal Bentoiu, ver
suri : Alex. Miran. Interpre
tează : Florin Diaconescu. la 
pian Doina Micu.

21,40 Biblioteca pentru toti : Pavel 
Dan.

22,25 Închiderea programului.

(Urmare din pag. I)
contribuția tuturor la realizarea 
sarcinilor cantitative și calitative 
ale planului, la dezvoltarea pro
ducției materiale și spirituale a în
tregii societăți.

Cu toată claritatea, din lege se 
desprinde un principiu fundamen
tal al societății noastre — și anu
me : munca este singura sursă a 
progresului țării și bunăstării fie
cărui cetățean. Munca reprezintă un 
drept, o îndatorire de onoare 
pentru toti membrii societății 
și, în același timp, o necesi
tate obiectivă pentru creșterea 
avuției naționale, pentru ridicarea 
continuă a nivelului de trai al po
porului. Iată de ce legea procla
mă ferm că, in toate domeniile de 
activitate, fiecare om al muncii 
este retribuit în raport cu canti
tatea, calitatea și importanta so
cială a muncii sale, cu contribuția 
directă lg Înflorirea societății, con
form principiului : retribuție egală 
pentru muncă egală. Totodată, o 
mare însemnătate principială are 
sublinierea in lege a faptului că 
în țara noastră nimeni nu poate 
realiza venituri prin exploatarea 
muncii altora, că singura sursă de 
venit este munca utilă, neeesară 
societății, efectiv prestată. Sint, 
după cum se vede, prevederi clare 
și precise, reglementări fundamen
tale, cu largi rezonanțe sociale și 
politice, care redau esenț-a trans
formărilor revoluționare pe care 
le-a înfăptuit socialismul in do
meniul relațiilor de producție, al 
repartiției.

După cum s-a apreciat. în apli
carea corectă a formelor și moda
lităților de retribuire a muncii tre
buie să se asigure cointeresarea 
materială a oamenilor muncii in 
obținerea de rezultate cît_ mai 
bune în activitatea ce o desfășoară 
în folosul societății și, concomi
tent. repartizarea echitabilă a ve
niturilor provenite din muncă, 
prin stabilirea unui raport just în
tre veniturile maxime și cele mi
nime. In acest sens. în realizarea

Sistemului de retribuire s-au sta
bilit o serie de reglementări pre
cise: diferențierea retribuției in
funcție de nivelul de calificare ce
rut pentru efectuarea lucrărilor și 
de calitatea muncii prestate, de 
inițiativa, operativitatea, experien
ța in muncă și de contribuția per
sonală la îndeplinirea sarcinilor 
colectivelor ; diferențierea retri
buției între ramurile economiei 
naționale, exprimind posibilitățile 
și opțiunile politicii economice a 
partidului și statului nostru în a- 
tragerea forței de muncă pentru 

LEGEA gETK
etapa actuală ; acordarea retribu
ției tarifare in raport eu îndepli
nirea sarcinilor — obținerea unei 
retribuții suplimentare in cazul 
depășirii acestora și, în aceeași 
măsură, diminuarea retribuției ta
rifare in cazul nerealizării sarcini
lor de muncă individuale sau co
lective. Toate acestea dovedesc că 
partidul nostru concepe cointeresa
rea materială ca o unitate a două 
laturi inseparabile: stimularea ma
terială a celor care își realizează 
în bune condiții sarcinile și, tot
odată, răspunderea materială pen
tru nerealizarea lor.

în deplină concordantă cu politi
ca partidului nostru de ridicare 
continuă a nivelului de trai al po
porului și corespunzător creșterii 
producției de bunuri materiale, a 
productivității muncii sociale și 
venitului national, legea statorni
cește principiul majorării periodice 
a retribuției tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, conform preve
derilor planului national unic de 

dezvoltare economico-socială a ță
rii. în acest sens, amintim că, pe 
baza decretelor emise de Consiliul 
de Stat și a legii retribuirii, ince- 
pind de la 1 august 1974 și, in con
tinuare. în acest an, șe aplică mă
surile privind sporirea retribuției 
tarifare a oamenilor muncii, in mod 
eșalonat, pe ramuri și activități. Ca 
urmare a acestor majorări, la sfîr- 
șitul anului 1975 retribuția medie 
lunară va fi de peste 1950 Iei pe an
samblul economiei, superioară cu 
pesle 100 de lei prevederilor inițiale 
ale cincinalului. Retribuțiile prevă

zute de lege ating o creștere medie 
de circa 16 la sută fată de anul 
1973 și reprezintă ca fond supli
mentar de retribuire, la nivelul u- 
nui an întreg, peste 23 de miliarde 
lei.

Evident, potrivit politicii partidu
lui nostru, retribuirea după muncă 
constituie, in continuare, elementul 
hotărîtor al ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii. Dar, o- 
dată cu intrarea in vigoare a legii, 
nu putem să nu subliniem din nou 
că, pe lingă veniturile directe ob
ținute din retribuirea muncii, oa
menii muncii și familiile lor bene
ficiază și vor beneficia și mai sub
stanțial de fondul social de consuni 
alocat de stat. în aceasta își găsește 
expresia o trăsătură definitorie a 
politicii partidului nostru, a statu
lui socialist care, deținînd și admi- 
nistrînd în interesul celor ce mun
cesc întreaga avuție socială, preia 
asupra sa sarcini vaste în ceea ce 
privește dezvoltarea invățămintului 
și culturii, ocrotirea sănătății, pen
siile, asigurările sociale ș.a.

De-a lungul anilor construcției 
.socialiste, oamenii muncii s-au con
vins că, la temqlia ridicării conti
nue a nivelului de trai al poporu
lui, partidul și statul nostru așază 
sporirea accelerată a avuției națio
nale. creșterea puternică a venitu
lui național.-Iată de ce intrarea în 
vigoare a Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii, apli
carea măsurilor amintite privind 
majorarea retribuției trebuie să 
constituie un nou și puternic în
demn pentru toți oamenii muncii 
de a acționa in continuare, cu toa

tă fermitatea, pentru a obține re
zultate tot mai Însemnate în rea
lizarea sarcinilor ultimului an al 
cincinalului, în folosirea cit mai 
chibzuită a capacităților de pro
ducție, în sporirea producției și pro
ductivității muncii, reducerea con
tinuă a costurilor de producție, în 
obținerea de beneficii peste plan, 
astfel incit, pe această cale, să se 
acopere veniturile suplimentare de 
care vor beneficia toți oamenii 
muncii in cursul anului 1975. Prac
tic, se poate spune că nu există 
unitate productivă care să nu dis
pună de largi posibilități de crește
re a eficienței, de sporire a bene
ficiilor, de ridicare a cotei de 
contribuție la creșterea venitului 
national. Iată de ce conducerile de 
unități, organizațiile de partid tre
buie să acționeze perseverent pen
tru dezvoltarea spiritului gospodă
resc al muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, stimulind participa
rea fiecăruia, prin tot ce are mai 
bun ca putere de muncă și inițiati

vă, la realizarea exemplară a tutu
ror sarcinilor cantitative și calita
tive ce revin unităților în care lu
crează. Aceeași grijă pe care fiecare 
o manifestă față de propria gos
podărie trebuie să o manifestăm cu 
toții — în dubla calitate de produ
cători și de proprietari ai mijloace
lor de producție — pe planul unită
ții in care lucrăm, al economiei na
ționale — marea gospodărie a tu
turor, de dezvoltarea și prosperita
tea căreia depinde bunăstarea fie
căruia dintre noi.

Așadar, de la 1 februarie a.c. intră 
în vigoare Legea retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii. Re
vine ca o importantă îndatorire 
conducerilor unităților, organiza
țiilor de partid de a asigura cunoaș
terea si înțelegerea de către toti oa
menii muncii a sensului si impor
tantei prevederilor acestei legi, dc a 
organiza și asigura aplicarea lor 
striclă. judicioasă, în fiecare unitate, 
în acest sens, adunările generale ale 
oamenilor muncii, aflate în plină 
desfășurare, constituie un prilej 
deosebit pentru popularizarea pre
vederilor legii — intrucît ele ur
mează să aprobe formele de retri
buire a muncii — cit și pentru mo
bilizarea inițiativei colectivelor în 
vederea găsirii de noi resurse pen
tru creșterea suplimentară a pro
ducției și beneficiilor. Concomitent, 
ținind seama că — așa cum a sub
liniat în repetate rinduri conduce
rea partidului — în societatea noas
tră stimulentul material nu este u- 
nicul, organizațiile de partid au da
toria să acorde o atenție sporită 
stimulentelor morale, activității e- 
clucative de ridicare a conștiinței 
socialiste a oamenilor muncii, 
pentru ca toți să înțeleagă și să fie 
pe deplin convinși că lucrează pen
tru ei, că făurirea bunăstării tutu
ror și a fiecăruia depinde de răs
punderea și abnegația cu care mun
cesc pentru dezvoltarea economică 
și socială a țării, pentru înfăptuirea 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

teatre
© Teatrul Național București 
(sala mare) : Danton —- 19, (sala 
mică) : Camera dc alături — 19,30.

© Filarmonica ț,George Enescu^ 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic ; dirijor : Remus Georgescu ; 
solistă : Ileana Dumitrescu — 20.

© Opera Română : Seară vieneză 
— 19.

a Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.

a Teatrul de comedie : Preșul —
19.30.

o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau —
19.30. (sala din str. Alex. Sahia) i: 
Elisabeta I — 19,30.

© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30. 
(sala Studio) : Hamlet — 19.

o Teatrul Giulești: Comedie cu 
olteni — 19,30.

o Teatrul satiric-muzical „C. Tă
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19.30, (sala Victo
ria) : Un băiat de zahăr... ars —
19.30.

© Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasilescu" : Siciliana — 19,30

® Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei... iezi — 16.

© Teatrul „Țăndărică" (sala ViqĂ 
toriei) : Ileana Sînziana — 17. (sala 
Academiei) : Tigrișorul Petre — 17.

© Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară bogată-n frumu
seți — 17,30; 19,30.

© Circul de stat : Un șerif Ia... 
circ — 19,30.
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Excelenței Sale
Domnului ABDEE AZIZ ABDEE GHANI

Prim-ministru al Republicii Arabe Yemen

TELEGRAME EXTERNE
Cu prilejul numirii dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru 

al Republicii Arabe Yemen, îmi este deosebit de plăcut să vă transmit 
cele mai sincere felicitări și urări de prosperitate și bunăstare poporului 
nord-yemenit prieten.

MANEA MANESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

a Revoluției palestinene
Cu prilejul celei de-a X-a ani

versări a Revoluției palestinene. șefii 
misiunilor diplomatice din țările 
arabe și reprezentantul permanent în 
țara noastră al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei au oferit, joi 
seara, o recepție în saloanele hotelu
lui Athenâe Palace.

Au luat parte tovarășii Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
secretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste. Gheor- 
ghe Necula, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale. Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste,

Bujor Almășan și Nicolae M. Nicolae, 
membri ai guvernului, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Șandru și Constantin 
Vasiliu, adjuncți de șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., reprezentanți ai con
ducerii unor ministere, ai I.R.R.C.S., 
ligii române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa și ai altor institu
ții centrale Și organizații obștești.

Au fost prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

Joi seara s-a înapoiat în Capitală 
președintele Marii Adunări Naționa
le, Nicolae Giosăn, care a făcut o 
vizită oficială în Marea Britanie. la 
invitația președintelui Camerei Co
munelor, Selwyn Lloyd.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Maria Groza și Gheor- 
ghe Necula, vicepreședinți ai M.A.N., 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, președinți ai unor 
comisii permanente ale M.A.N. și 
alte persoane oficiale.

A fost de față R. G. H. Fletcher, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Marii Britanii la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului de externe al 
Republicii Arabe Yemen, Abdallah 
Al-Asnaj, cu ocazia numirii sale în 
această funcție.

★
Aspecte din viața și preocupările 

tineretului din Republica Populară 
Ungară sint ilustrate sugestiv in ca
drul unei expoziții de fotografii care 
s-a deschis joi la amiază în sala A- 
sociației artiștilor fotografi din Capi
tală, sub auspiciile Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste și Comi
tetului Central al Uniunii Tineretului 
Comunist. Expozjția, alcătuită din 
peste 60 de fotografii alb-negru și 
color, piese cu valoare documentară, 
înfățișează realizări obținute in anii 
construcției socialismului în Ungaria,

aspecte din participarea tinerilor la 
activități social-politice, științifice și 
culturale, preocupările lor în acest 
sens.

La festivitatea inaugurală. în fața 
unor reprezentanți ai celor două fo
ruri organizatoare, a numeroși tineri, 
au rostit cuvîntări loan Poleacov. 
prim-secretar al Comitetului U.T.C. 
al sectorului 7 din Capitală, și Peter 
Karikas, secretar al Ambasadei R.P. 
Ungare la București.

Au asistat Gyorgy Biczâ, ambasa
dorul R.P. Ungare la București, și 
alți membri ai corpului diplomatic.*

în Capitală a fost semnată, joi, 
înțelegerea de colaborare intre U- 
nîunile de scriitori din România și 
Ungaria pe anii 1975—1977. Sint pre
văzute schimburi de scriitori și tra
ducători, de informații și materiale 
documentare, participarea la acțiuni 
literare de prestigiu, ca sărbătorirea 
a 125 de ani de la nașterea lui Mihai 
Eminescu. centenarul Războiului de 
independență, organizarea de seri li
terare la București și Budapesta, a 
unor „săptămîni ale cărții" sau sim
pozioane internaționale.

înțelegerea a fost semnată de Ion 
Hobana și Fabian Zoltan, secretari 
ai celor două

seară culturală consacrată acestui 
eveniment.

Au luat parte loan Botar. secretar 
general al I.R.R.C.S., funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, oameni de artă și cultură, un 
numeros public.

A fost prezent John Bowan. con
silier al Ambasadei Australiei la 
București.

Cu acest prilej. 
Ianc a vorbit 
lese în timpul 
tralia.

ziaristul Ștefan 
despre impresiile cu- 
unei călătorii in Aus-

*
28—30 ianugrie s-au

vremea
Ieri în tară : Vremea a fost în

chisă și umedă. Au căzut precipi
tații sub formă de ninsoare în Tran
silvania. Maramureș și in zona de 
munte, sub formă de ploaie, lapovi- 
tă și ninsoare în Crișana. Banat. 
Moldova si nord-vșstul Munteniei și 
numai sub formă de ploaie în res
tul Munteniei și în Dobrogea. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila in
tre minus 1 grad la Joseni. Miercu
rea Ciuc. Huedin și Oravița și plus 
7 grade la Turnu-Severin. Calafat. 
Sfintu-Gheorghe Deltă. Jurilovca si 
Tulcea. în București : Vremea a fost 
închisă și a plouat. Temperatura 
maximă a fost de plus 5 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
1, 2 și 3 februarie : în tară : Vreme 
în general închisă și in răcire. Ce
rul va fi mal mult acoperit. Vor că
dea precipitații locale, mai ales în 
jumătatea de 
tul va sufla 
tensificări la 
Temperaturile
se între minus 12 și minus 2 grade, 
izolat mai coborite în depresiuni, iar 
maximele între minus 5 și plus 5 
grade. La munte va ninge, iar ză
pada va fi pe alocuri viscolită. în 
București : Vreme în general închi
să. Cerul va fi mai mult acoperit, 
precipitații slabe la începutul inter
valului. Temperatura in scădere 
ușoară.

nord-est a tării. Vîn- 
moderat cu unele in- 
începutul intervalului, 
minime vor Ii cuprin-

A apărut

REVISTA ECONOMICĂ
nr. 5/1975

Din sumar menționăm arti
colele : Semnificația patriotică a 
întrecerii socialiste de Stere 
Gioga ; Dinamismul agriculturii 
in ansamblul Integrat al dezvol
tării de conf. dr. Ileana Stănes- 
cu, conf. dr. Costache Sandu ; 
Automatizarea proceselor tehno
logice — caracteristica produc
ției moderne de ing. M. Sîrbu ; 
Piscicultura în fața unor noi e- 
xigențe de dr. ing. 
Manea.

Ancheta 
ză : Ce și 
xecutiv al 
muncii. Revista cuprinde cunos
cutele rubrici permanente : Teo
rii — idei și Economie ' mon
dială.

Gheorghe
intitulea- 
biroul e-

revistei se 
cum decide 
consiliului oamenilor

Odată cu stăruitoarea preocu
pare din ultimii ani de a intro
duce noi forme de asigurare 
pentru a răspunde unor cerințe 
și exigente cit mai diverse ale 
populației, ca și multiplicarea 
de înlesniri și avantaje oferite 
cetățenilor. Administrația Asi
gurărilor de Stat a început să 
practice o formă pe cit de sim
plă, pe atît de operativă pentru 
plata primelor de asigurare : 
consimțămintul scris. Această " 
formă de plată a primelor de 
asigurare constă în împuterni

Congresul P. C. din India

uniuni.
★

Zilei naționale a Aus- 
avut loc. la București,

Cu prilejul 
traliei. joi a 
sub egida Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea, o

asport* sport «sporW-iS^ort • sPîâi^sW^ili
TENIS: „Circuitul României"

TURNEUL DE LA CLUJ-NAPOCA

BASCHET

Victorie a
CLUJ-NAPOCA (Corespondentul 

„Scînteii", Alexandru Mureșan). Joi 
după-amiază, in sala sporturilor din 
Cluj-Napoca. au continuat întrece
rile din cadrul competiției de tenis 
„Circuitul României". S-au disputat 
partidele de dublu. Iată primele re
zultate : T. Ovici, D. Hărădău —

♦
o Au început întrecerile turneului 

internațional de tenis de la Roanoke 
(Virginia). în primul tur al probei 
de simplu bărbați, Ion Țiriac l-a în
vins în trei seturi (6—7, 6—3. 7—6) 
pe americanul Jeff Austin. Alte re
zultate : Mayer (S.U.A.) — Thung (O- 
landa) 6—2, 6—2 ; Taylor (Anglia) — 
Crookenden
6—4 ; Gerulaitis (S.U.A.) 
(Polonia) 6—4, 7—6 ;

(Noua Zeeiandă) 6—4,
Fibak z

Pisecki (Ceho-

a turneului in
ia Orense (Spa-

o în runda a 12-a 
ternațional de șah de 
nia). Florin Gheorghiu a remizat cu 
Orestes Rodriguez (Peru), rezultat 
consemnat și în partida Quinteros— 
Pomar. Spaniolul Bellon a ciștigat la 
compatriotul său Hernando. In cla
sament conduce Bent Larsen (Dane
marca) cu 8 puncte (1), urmat de 
Florin Gheorghiu (România) și Mi
guel Angel Quinteros (Argentina) — 
cite 8 puncte, Andersson (Suedia) — 
7,5 puncte (1).

LOTO

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 24 IANUARIE 1975

Extragerea I : 1 variantă 10
50 000 lei ; cat. 2 
cat. 3 : 16.60 a 3 664 lei ;
19.45 a 3 127 lei ; cat. 5 : 100,15 a 607 
lei : cat. 6 : 171,75 a 354 lei.

: 4,70 a 12 941 
cat.

% 
lei ;

4 :

a

REPORT CATEGORIA I: 489 267 
lei.

Extragerea a Il-a : Cat. A : 2,15 
variante a 50 000 lei ; cat. B : 2,85 -a 
16 512 lei ; cat. C : 24,70 a 1 905 lei ; 
cat. D : 18,85 a 2 496 lei ; cat. E : 
95.85 a 491 lei ; cat’. F : 189.50 a 248

REPORT CATEGORIA A : 258 649 
lei.

cirea care se dă de către asigu
rat. printr-un consimtămînt 
scris, ca lucrătorii care-i achită 
drepturile bănești să plătească 
direct Administrației Asigură
rilor de Stat, in numele său și 
pentru el, din aceste drepturi, 
primele de asigurare, atit pen
tru asigurările in curs, cit și 
pentru cele pe care dorește să 
le încheie sau să și le reînno
iască. în acest fel. consimțămin- 
tul scris permite o servire 
promptă a asiguraților și o e- 
conomisire a timpului acestora.

6—1, 6—1 ; 
S. Mureșan, 
Marcu, M.

C. Popovici, D. Nemeș 
M. Rusu. B. Almăjan —
I. Sântei 4—6, 1—6 ; T.
Tăbăraș — I. Kerekeș. O. Velcioiu 
6—2, 6—4 : Th. Emmrich, V. Sot.iriu 
— L. Boldor. R. Giurgiu 6—3, 6—1. 
Miine, turneul continuă cu sferturile 
de simplu.

*
slovacia) — Feaver (Anglia) 0—6, 
6—4, 6—3.

• în turneul internațional de tenis 
de la Richmond (Virginia), suedezul 
Bjorn Borg l-a eliminat in două se
turi, cu 6—0, 6—1, pe austriacul Hans 
Kary. Bob Giltinan (Australia) a dis
pus cu 6—4. 6—7, 6—3 de Frew 
McMillan (R.S.A.), iar campionul o- 
landez Tom Okker a ciștigat cu 6—2, 
6—4 partida susținută cu americanul 
Fredi Taygen.

o Festivalul internațional de șah 
de la Wijk aan Zee (Olanda) a con
tinuat cu partidele incluse in runda 
a 13-a a turneelor masculine. în gru
pa maeștrilor internaționali. Victor 
Ciociltea l-a învins pe olandezul 
Dieks. Liderul clasamentului conti
nuă să fie Dvorețki (U.R.S.S.) — 10.5 
puncte, urmat de Schmidt (Polonia) 
— 10 puncte. Ciociltea (România) — 
8.5 puncte. Enklaar (Olanda) — 8 
puncte.

PATJNAJ ARTISTIC
ci

tiv. 
sovietic 
sande 
ropean 
de 
al evoluției 
dat de trei 
remarcat că Irina Rodnina a ciștigat 
pentru a șaptea oară consecutiv titlul 
de campioană continentală în această 
probă (intre 1969—1972 in cuplu cu 
Aleksei Ulanov, iar in ultimele trei e- 
diții împreună cu Aleksandr Zaițev). 
Ei au fost urmați de două perechi din 
R. D. Germană : Romy Kermer—Rolf 
Oesterreich și Manuela Gross—Uwe 
Kagelmann.

oară consecu- 
celebrul cuplu 

Rodnina — Alek- 
a cucerit titlul eu- 

__  ... patinai artistic in proba 
perechi. Apreciind înaltul nivel 

lor. oficialii le-au acor- 
ori nota maximă (6). De

Politehnica
campionilor

în „Cupa
europeni"

Aseară, la Budapesta, intr-un meci 
(tur) contind pentru sferturile de fi
nală (grupa B) ale „Cupei campioni
lor europeni" la baschet feminin, 
s-au întilnit echipele B.S.E. Buda
pesta și Politehnica București. 
Baschetbalistele bucureștene au jucat 
foarte bine, obținind victoria cu scorul 
de 87—77 (46—31).

Returul va avea loc la 6 februarie 
la București.

★

e La Leningrad s-a disputat pri
mul meci dintre echipa locală Spar
tak și formația Levski Spartak Sofia, 
contind pentru etapa a doua a sfer
turilor de finală (grupa A) ale „Cu
pei Liliana Ronchetti" la baschet fe
minin. Baschetbalistele sovietice au 
terminat învingătoare cu 115—46 
(57—26). Din această grupă mai face 
parte și echipa I.E.F.S. București, 
care in turul următor va susține o 
dublă întîlnire cu Spartak Leningrad. 
Primul joc : 12 februarie, la Bucu
rești. iar returul : 19 februarie, la Le
ningrad.

ATLETISM

Pentru a treia 
la Copenhaga. 

: Irina 
Zaițev 
de

americană de speciali- 
and Field News" l-a de- 
semifondistul american

o Revista 
tate „Track 
semnat pe 
Rick Wohlhuter drept cel mai bun
atlet din lume în anul 1974. Dublu 
recordman mondial în probele de 880 
yarzi (l’44”l/10) și 1 000 m (2T3”9/10), 
Rick Wohlhuter nu a cunoscut înfrîn- 
gerea anul trecut, obținînd victoria 
în 28 de concursuri. Pe locurile ur
mătoare au fost clasați compatriotul 
său Jim Bolding și englezul Brenden 
Foster. Au mai fost premiați : tanza- 
nianul Filbert Bayi (pentru cea mai 
bună performanță individuală). Bren
den Foster (cel mai bun atlet euro
pean) și americanul George Woods 
(cel mai bun atlet in concursurile pe 
teren acoperit).

în zilele de 
desfășurat la București lucrările se
minarului „Eficacitatea internă a în- 
vătămintului superior din 
organizat de 
UNESCO pentru 
rior.

Specialiști din 
continentului au dezbătut, cu această 
ocazie, o arie largă de probleme în 
legătură cu conceptul de eficiență, 
structura diferitelor sisteme, factorii 
care determină sporirea gradului de 
eficientă a învățămintului. De ase
menea, s-a relevat importanta selec
ției la intrarea în institute, necesi
tatea unui raport optim intre numă
rul de cadre didactice și cel al stu
denților, precum și a relațiilor dintre 
aceștia în diferite etape ale desfășu
rării procesului de învățămînt. Par- 
ticipanții au acordat atenție extin
derii cercetărilor științifice pentru 
cuprinderea în sfera de investigație 
a laturilor și fenomenelor care con
diționează eficiența învățămintului, 
intensificării colaborării în aceste 
domenii etc.

Europa".
Centrul european 
învățămîntul supe-

mai multe țări ale

(Agerpres)

în Editura politică 
a apărut revista: 

PROBLEME ALE PĂCII
Și SOCIALISMULUI

HL 12/1974

magazine noi,
moderne

Tn ultimii ani, concomitent cu 
construirea de noi moteluri, ca
bane și hanuri turistice, consti
tuind tot atitea puncte de atrac
ție pentru un popas și recreare 
reconfortantă, cooperația de con
sum și-a sporit considerabil re
țeaua unităților sale de desfa
cere în mediul rural. în nume
roase comune au fost înălțate 
magazine universale moderne, 
tip „Supercoop", in care sătenii 
găsesc o gamă largă de produse, 
de la cele alimentare și de uz 
casnic pînă la confecții și tri
cotaje, aparate de radio și tele
vizoare, biciclete, motociclete, 
mobilă. în prezent, cooperația 
de consum dispune de peste 
32 000 de unități de desfacere, 
cu milioane de cumpărători, 
întrucit volumul de mărfuri 
cumpărate prin cooperația de 
consum cunoaște o mare creș
tere de la an la an. pe măsura 
sporirii veniturilor țăranilor co
operatori, rețeaua de magazine 
sătești nu numai că se extinde 
și. se diversifică 
este din ce în ce 
vizionată pentru

permanent, dar 
mai bine apro- 
a răspunde ce-

rințelor mereu 
populației.

crcscinde ale

în fotografie : Supercoop „O-
zana ‘ — unul din cele mai noi
magazine ale cooperației de
consum, dat in folosință la Tg.Neamț.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de uni
tățile C.E.C. din municipiul București ieșite cîștigâtoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul IV 1974 i

»»

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

Cîte un autoturism 14 762-210-2273 32 760-1-67862 50 734-103-51365 68 760-202-18167
DACIA-1 300" în valoare 15 734-103-16643 33 737-113-3792 51 783-1-19601 69 760-206-23558

de lei 70 000 16 734-103-46361 34 760-202-11216 52 763-201-3816 70 765-1-10819
17 763-1-13030 35 760-206-17806 53 764-1-21619 71 759-1-77860
18 763-139-8908 36 760-207-15213 54 764-206-8886 72 731-103-27215

1 759-1-174008 19 764-1-15280 37 762-1-21872 55 759-1-577 73 731-106-21439
2 760-201-13519 20 764-203-11765 38 731-103-30880 56 759-1-78596 74 731-111-16873
3 761-201-9299 21 764-209-434 39 731-106-27276 57 759-1-114135 75 761-205-34350
4 731-103-24372 22 759-1-64632 40 761-205-6469 58 759-1-139489 76 761-208-34935
5 731-106-16487 23 759-1-105131 41 761-205-36832 59 759-1-158246 77 761-201-8518
6 731-111-15163 24 759-1-133222 42 761-208-39099 60 759-1-173885 78 766-1-10302
7 761-205-32548 25 759-1-153383 43 762-207-7771 61 759-1-186633 79 766-1-37312
8 761-208-32101 26 759-1-169956 44 766-1-19463 62 738-103-14581 80 762-1-29020
9 761-201-6354 27 . 759-1-183307 45 766-201-5730 63 759-207-7161 81 762-201-13102

10 762-207-23775 28 764-202-7537 46 762-1-33232 64 760-1-32381 82 762-210-8632
11 766-1-35894 29 738-103-30188 47 762-201-18815 65 760-1-57965 83 734-103-22479
12 762-1-25743 30 760-1-15502 48 762-210-13829 66 760-208-8385 84 734-103-48345
13 762-201-7505 31 760-1-52764 49 734-103-29220 67 760-201-2769 85 763-1-16011

DELHI 30. — Corespondentul Ager
pres transmite : La Vijayawada con
tinuă lucrările celui de-al X-lea Con
gres al P.C. din India. în raportul 
prezentat de secretarul general al 
Consiliului Național al partidului, 
Rajeswara Rao, cu privire la activi
tatea P.C. din India in perioada care 
a trecut de la precedentul congres, 
se arată că linia politică adoptată 
și-a dovedit pe deplin justețea, par
tidul sporindu-și capacitatea de mo
bilizare a maselor in lupta împotriva 
forțelor reacțiunii. El a cerut să se 
acționeze cu și mai multă fermitate 
pentru realizarea unității tuturor for
țelor de stingă și democratice ale 
țării.

Documentul cu privire Ia rezoluția 
politică a congresului fixează ca o-

biectiv strategic al partidului „instau
rarea unui guvern al unității de stin
gă și democratice", care să apere su
veranitatea națională a tării de unel
tirile imperialiste, să promoveze pro
gresul social și să salvgardeze insti
tuțiile democratice de amenințarea 
exercitată de forțele reacțiunii.

La congres a fost prezentat, de a- 
semenea. un raport cu privire la si
tuația internațională.

Participanții la congres au primit 
cu vii aplauze salutul adresat de Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Român, precum și mesajele de 
salut ale altor partide comuniste fră
țești.

Ziarul „Patriot", organ al P.C. din 
India, a publicat mesajul C.C. al 
P.C.R.

Tîrgul internațional al cărții de la Cairo
CAIRO 30. — Corespondentul nos

tru transmite : Incepind de Ia 29 ia
nuarie. capitala R. A. Egipt găzdu
iește cea de-a ,VII-a ediție a Tîrgu- 
lui internațional al cărții, la care par
ticipă case de editură și organizații 
comerciale din 40 de țări. România 
este reprezentată printr-un stand 
care cuprinde citeva sute de titluri 
de cărți din cele mai diverse dome- ' 
nii de activitate — literatură poli
tică. știință, tehnică, beletristică, artă, 
precum și cotidiane și reviste. La loc 
de frunte sint expuse volume cu lu
crările tovarășului Nicolae Ceausescu, 
documentele celui de-al XI-lea Con-

greș al P.C.R.. ca și alte cărți care 
oglindesc realizările poporului român 
pe calea construirii societății socia
liste multilateral dezvoltate, politica 
de pace și colaborare internațională 
promovată de România. Standul re
flectă, de asemenea, cursul mereu 
ascendent al relațiilor de prietenie 
româno-egipteană. prin lucrări con
sacrate vizitei șefului statului român 
in R. A. Egipt.

Standul românesc a fost vizitat de 
Youzzef El Sebai, ministrul culturii, 
și de alte personalități ale vieții cul
turale din R. A. Egipt.

„LE NOUVEL OBSERVATEUR"

S.U.: Consecințe a!e
3

„Economia americană trece prin- 
tr-o criză serioasă. Iar seriozitatea 
situației poate fi rezumată în două 
cifre : peste 6 milioane de șomeri 
si o creștere a preturilor de 12 la 
sută în decurs de un an.

Criza s-a resimțit cel mai mult 
la Detroit, capitala automobilului a- 
merican. în 1974 s-au vindut cu două 
milioane si jumătate mai puține au
tomobile decit in 1973. în noiembrie 
trecut, vinzările societății „American 
Motors" 
acelea 
„Ford" 
la sută, 
vindute __ ____  ... _____ ...
milioane bucăți. în prezent, aproa
pe 300 000 de muncitori, respectiv 40 
la sută din totalul mîinii de lucru 
din această industrie, sint șomeri. 
Profiturile societăților 
s-au transformat sau sint pe punc
tul de a se transforma in deficituri. 
Așa de pildă. „Chrysler", firma cea 
mai vulnerabilă, are atitea datorii 
incit băncile refuză să-i mai acorde 
noi credite.

în sectorul construcțiilor, activita
tea a scăzut la jumătate fată de ce 
era cu un an in urmă. O situație si
milară se constată si in domeniul 
transporturilor aeriene. „Pan-Am“. 
societatea gigantică de transporturi, 
a Înregistrat pierderi de mai multe 
sute de milioane de dolari, ceea ce 
face ca în prezent să se discute po
sibilitatea trecerii 
ne. ceea ce ar fi 
cedent în istoria 
Americii.

Fără a atinge

au scăzut cu 50 la sută, iar 
ale societăților ..Chrysler", 
și „General Motors" cu 35 
Stocurile de automobile ne- 
sc ridică în prezent la 1.7

respective

ei in miini străi- 
un fapt fără pre
statelor Unite ale

o asemenea acui
tate. slăbirea conjuncturii se ma
nifestă si în domeniul electronicii, 
al chimiei, al textilelor, al construc
țiilor de mașini și siderurgiei. In 
schimb, industria carboniferă, dato
rită penuriei energetice. înregistrează 
un spor de activitate.

Consumul scade aproape în toate 
sectoarele. Salariații. a căror putere 
de cumpărare descrește văzînd 
ochii, cheltuiesc 
pentru a 
in cazul că 
ba. în ce-i 
aceștia nu

cu 
i mai puțin 
de rezerve, 

vor pierde sluj- 
1 pe șomeri, 
decit de a-

acum 
dispune 

iși 
privește 

dispun i

„AVANTE !“

JJ

recesiunii economice
locațiile de șomaj, al căror cuanr 
tum este mai mult decit re
dus. în marile magazine, vinzările cu 
prilejul sărbătorilor de sfîrsit de an 
au înregistrat nivelul cel mai scă
zut de la sfirșitul războiului. Săptă- 
minalul ..Time" scria în legătură cu 
aceasta : «Consumatorii, care pînă 
acum citeva săptămîni se temeau în 
special de creșterea preturilor, s'e 
tem acum să nu-și piardă slujbele 
sau celelalte surse de venit. Mulți 
dintre americani au trebuit să rupă 
cu modul traditional de a întîmpi!- 
na sărbătorile de sfirșit de an. S-au 
înregistrat 
ceri, s-au 
cadouri...», 
vînzărilor 
mașini de
zoare. Concertele de muzică ușoară, 
spectacolele de teatru și balet fac 
rețete slabe. întîlnirile sportivei atrag 
mult mai
înainte. Și publicitatea înregistrează 
o scădere fată de trecut.

Reflectînd criza prin care trece 
tara, cursul general al acțiunilor la 
Wall Street a scăzut cu 40 la sută 
în decurs de 15 luni. Trebuie spus 
că scăderea cursurilor acțiunilor lo
vește nu numai pe americanii mai 
înstăriți (1 la sută din familiile a- 
mericane dispun de iumătate din to
talul acțiunilor aflate în circulație), 
ci si milioane de acționari mici și 
mijlocii.

Pentru a evita ca numărul șome
rilor să nu atingă in 1975 8 mili
oane, președintele Ford a anunțat, in 
fata Congresului, unele măsuri de 
relansare economică. Dar această re
lansare. oricit de moderată ar fi ea, 
riscă să dea un impuls' și mai pu
ternic inflației. Iar dacă lucrurile se 
vor înrăutăți si mai mult, ar putea 
fi luat în considerație un program 
de urgentă, pentru a restrînge vin- 
zarea de mărfuri din Europa occi
dentală și Japonia pe piața ameri
cană și pentru a spori vinzările de 
produse americane pe piața acestor 
țări. Cu alte cuvinte, dacă nu vor 
putea să-si rezolve criza prin mij
loace proprii. S.U.A. vor căuta s-o 
atenueze... exportind-o in rindul ță
rilor aliate".

mult mai puține petrc- 
cumpărat mult mai puține 
Se constată o scădere a 

de aparate electrocasnice. 
spălat, aspiratoare, televi-

putini spectatori decît

Sub acest titlu, ziarul ,,AV ANTE !", organ al C.C. al P. C. Portughez, 
publica un articol pe marginea unei importante inițiative a Mișcării 
Forțelor Armate, articol in care se arată :se arată :

„Forțele armate: și-au propus să 
desfășoare in întreaga tară o cam
panie menită să consolideze și să 
lărgească procesul democratic. Este 
vorba de o campanie de dinamizare 
culturală, purtată contra unui ina
mic redutabil, și anume obscurantis
mul pe care forțele reacționare in- 
cearcă să-l mențină în tentativele lor 
disperate de a restaura opresiunea.

Dinamizarea culturală este un mij
loc chemat să suplinească lipsa sau 
lacunele informației politice. îndeo
sebi in anumite zone ale tării, a că
ror izolare a favorizat și favorizează 
tentativele de sabotai ale reacțiunii. 
Ca parte integrantă a luptei antifas
ciste. campania de dinamizare cul
turală isi propune să arate cauzele

Numărul Numărul Numărul
crt. libretului libretului libretului

de economii de economii de economii

86 763-139-10464 104 760 -207-16498 122 764-208-5829
87 764-1-17989 105 733 -110-3097 123 759-1-22468
88 764-206-4306 106 731 -103-33877 124 759-1-85627
89 738-102-2698 107 731 -106-31769 125 759-1-119427
90 759-1-70007 103 761 -205-17874 126 759-1-143322
91 759-1-108786 109 761 -205-39005 127 759-1-161069
92 759-1-135527 110 761 -208-42407 128 759-1-176227
93 759-1-155324 111 762-207-14084 129 759-1-188465
94 759-1-171365 112 766-1-25056 130 738-103-20160
95 759-1-184577 113 766-201-8891 131 759-207-10976
96 738-103-1916 114 762-1-36880 132 760-1-38849
97 738-109-212 115 762-201-22291 133 760-1-60672
98 760-1-23104 116 762-210-17459 134 760-209-3018
99 760-1-54763 117 734 -103-34171 135 760-201-10782100 760-208-4983 118 734-103-53764 136 ț 760-202-21073

101 737-113-6192 119 763-1-22254 137 760-206-26277
102 760-202-14185 120 763 -201-8067 138 765-1-15306
103 760-206-20179 121 764-1-24272 139 763-1-24036

Fondul ciștigurilo-r care s-au acor- țară li s-au acordat printr-o tragere
dat la această tragere la sorți s-a la sorți separată, care a avut loc la
stabilit pe baza datelor definitive. 28 ianuarie a. c., 465 de autoturisme.
la 31 decembrie 1974. Lista oficială a libretelor de econo-

Titularilor de librete de economii mii ieșite cîștigâtoare la această'
cu dobîndă și cîștiguri in autoturis- tragere la sorți s-a publicat în zia-
me emise de unitățile C.E.C. din rul nostru din 30 ianuarie a. c.

care au adus tara în situația lamen
tabilă dinainte de 
plicind, totodată. 
Forțelor Armate.
bui la cimentarea
por și Mișcarea _____ _____ _
condiție indispensabilă a democrati
zării vieții naționale. în același 
timp, campania înseamnă un proces 
de demolare a anumitor structuri 
fasciste, tocmai în domeniul unde a- 
ceastă demolare este mai dificilă și 
necesară : domeniul mentalităților, al 
vieții spirituale încătușate in fa
talismul unei existente mizerabile. 
Se urmăresc, deci, transformarea 
mentalității poporului portughez, con
știentizarea in ce privește potenția
lul său. insuflarea credinței că feri
cirea este posibilă, că prosperitatea 
individului nu constituie un privile
giu determinat prin naștere, că po
norul are dreptul și datoria să-și a- 
leagă propriul destin. Pe scurt, cam
pania de dinamizare pulturală este 
un instrument urmărind eliberarea a 
tot ceea ce fascismul a strangulat, 
atit pe tărim economic, cit si cultu
ral. iar pe plan subiectiv — nu mai 
puțin important — întărirea speranței 
și voinței de a acționa pentru făurirea 
viitorului.

Este vorba de a face să triumfe de
mocrația în Portugalia. Fără îngusti
me sectaristă, cu inteligență in activi
tatea politică, adică cu luarea în con
siderare a condițiilor concrete in care 
trăiește poporul, folosind limbajul 
care-i este familiar in stabilirea dia
logului menit să permită participarea 
la procesul de democratizare a țării, 

în acest scop, realizabil doar in- 
tr-un termen mai lung, tortele ar
mate au creat „comisii dinamizatoa
re" regionale, acestea fiind coordona
te de o comisie centrală, care colabo
rează cu diverse organisme cultura
le. intr-o acțiune hotărită si eficien
tă care să cuprindă . întreg teritoriul 
tării și să atragă populația la dez
bateri foarte largi asupra problema
ticii naționale. Evident, această ac
țiune de clarificare politică a po
porului include în mod necesar ar
mata. adică poporul înarmat, care, a- 
flat în primele rînduri ale procesu
lui revoluționar, se angajează acum 
intr-o acțiune do dinamizare cultu
rală indispensabilă unei opțiuni de
mocratice conștiente".

25 aprilie 1974. ex- 
programul Mișcării 
ceea ce va contri- 
alianței dintre po- 
Fortelor Armate,
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DAMASC 30 — Corespondentul
nostru transmite : La 30 ianuarie, 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, care se află la 
Damasc, într-o vizită oficială de 
prietenie, a fost primit de președin
tele Republicii Arabe Siriene, Ha
fez El Assad.

Primul ministru, al guvernului ro
mân a înminat președintelui Hafez 
El Assad un mesaj al președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tovară- 

Manea Mănescu a transmis, 
partea președintelui Nicolae 

Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, un salut călduros, cele 
mai alese sentimente prietenești, 
împreună cu urări de sănătate și fe
ricire președintelui Siriei și doamnei 
Assad, urări de prosperitate și pro
gres poporului sirian.

Președintele Hafez El Assad a 
mulțumit cu căldură pentru mesajul 
primit și l-a rugat, la rîndul său. pe 
primul ministru român să transmită 
prietenului său. președintelui Româ
niei. Nicolae Ceaușescu. și tovarășei 
Elena Ceaușescu salutul său frățesc, 
cele mai sincere urări de sănătate si 
fericire personală, urări de noi succe
se si bunăstare poporului român.

Șeful statului sirian a evocat cu 
deosebită plăcere vizita pe care a e- 
fectuat-o în România, primirea 
cordialitatea manifestată de 
partidul și poporul român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu.

Președintele Republicii Arabe Si
riene a arătat că, în cursul vizitei 
sale în România, s-au evidențiat în 
mod grăitor prietenia și sentimente
le frățești ce animă cele două po
poare, înțelegerea deplină, reciprocă, 
a politicii interne a celor două țări, 
precum și faptul că activitatea lor

și 
către 

de 
de

e o

S! r

externă are la bază premise asemă
nătoare, ambele popoare luptind pen
tru consolidarea libertății, indepen
denței și suveranității naționale.

Președintele Hafez El Assad a sub
liniat că vizita sa în România i-a 
oferit prilejul de a cunoaște reali
zările remarcabile ale țării noastre, 
care a făcut pași deosebit de mari 
în edificarea economică și socială. 
Poporul sirian, ca bun prieten, iși ex
primă întreaga sa bucurie, precum și 
interesul deosebit pentru experien
ța politică, economică și 
vește activitatea de partid 
nia.

Primul ministru român

în ce pri- 
din Româ-

expus, 
sirian,

a 
împreună cu primul ministru 
Mahmoud Al Ayoubi, rezultatele 
convorbirilor și întîlnirilor de lucru 
dintre cele două delegații, măsurile 
convenite de comun acord pentru 
îndeplinirea integrală a hotăririlor 
adoptate de cei doi președinți, în 
cursul întîlnirilor lor de anul trecut 
de la Damasc și București, cu privi
re la acțiunile de cooperare econo
mică și tehnico-științifică.

Tovarășul Manea Mănescu a infor
mat pe președintele sirian asupra vi
zitelor efectuate la amplasamentele 
obiectivelor 
care formează obiectul c< 
româno-siriene, a analizelor 
împreună cu miniștrii 
sirieni, precum și cu 
tii celor două țări, privind 
pregătirii lucrărilor 
programele de livrare și montaj a 
utilajelor, în scopul asigurării condi
țiilor pentru punerea în funcțiune la 
termen a obiectivelor.

Primul ministru al guvernului ro
mân a subliniat că a fost 
mișcat de faptul că, în 
șantiere, la întîlnirile de 
biectivele de cooperare

industriale și agricole 
obiecțul cooperării 

făcute 
români și 

specialiș- 
stadiul 

de construcții,

deosebit de 
vizitele pe 
lucru la o- 
economică,

oamenii muncii sirieni au manifestat, 
pretutindeni, cu multă căldură, 
pentru iubitul președinte Nicolae 
Ceaușescu. pentru prietenia ro- 
mâno-siriană.

Președintele Hafez El Assad a dat 
o apreciere pozitivă activității desfă
șurate de cei doi prim-miniștri și a 
exprimat satisfacția pentru dezvol
tarea ascendentă a relațiilor econo
mice, convingerea că partea română 
acționează cu seriozitate, competență 
și răspundere, ceea ce oferă garanția 
că hotăririle adoptate în timpul vi
zitelor la Damasc și București ale 
celor doi șefi de stat vor fi înde
plinite în bune condiții.

Președintele Hafez El Assad a ru
gat să-i fie transmise prietenului 
său, președintele Nicolae Ceaușescu. 
vii mulțumiri pentru faptul că a trimis 
la Damasc o delegație guvernamen
tală condusă de primul ministru 
Manea Mănescu pentru a impulsiona 
cooperarea industrială și tehnico- 
științifică dintre cele două țări.

La primire au participat, din partea 
siriană, Mahmoud Al Ayoubi, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
Mohamad Haidar, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri pentru pro
bleme economice.

Din partea română au participat 
loan Avram. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini grele. Nicolae 
Ionescu. ministru-secretar de stat 1a- 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ion St. Ion. secretar general al gu
vernului. Emilian Manciur. amba
sadorul român la Damasc.

La sfirșitul întrevederii, președin
tele Hafez El Assad a reținut la de
jun pe primul ministru al guvernu
lui român. împreună cu persoanele 
oficiale siriene și 
primire.

ADDIS ABEBA 30 (Agerpres). — 
La 30 ianuarie, Mircea Malița, repre
zentantul personal al președintelui Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a fost primit de genera
lul de brigadă Teferi Banti, pre
ședintele Consiliului militar provi
zoriu ăl Etiopiei, căruia i-a înminat 
un mesaj din partea șefului statului 
român.

Mulțumind pentru mesajul primit, 
care exprimă sentimentele 
și guvernului român față 
ința de dezvoltare pe cale 
dentă a tuturor statelor. 
Teferi Banti a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și poporului ro
mân prieten urări de fericire și

poporului 
de năzu- 
indepen- 
generalul

prosperitate. El a dat o înaltă apre
ciere principiilor ce călăuzesc poli
tica României și experienței sale do- 
bîndite în construcția unei economii 
înaintate.

■ Convorbirea ce a avut loc cu acest 
prilej 
țiilor 
și la 
mun.

La
mul vicepreședinte al Consiliului 
litar provizoriu, maiorul Mengistu 
Haile Mariam, și al doilea vicepre
ședinte, maiorul Atnafu Abate, pre
cum și ministrul de externe a.i. 
Arraya Ogbagzy.

s-a referit la întărirea rela- 
bilaterale pe multiple planuri 
alte probleme de interes co-

Declarația cancelarului H. Schmidt

BONN 30 (Agerpres). — Cancelarul 
Republicii Federale Germania, Helmut 
Schmidt, a prezentat, joi, în Bun
destag, o declarație guvernamentală, 
în cadrul căreia s-a referit la unele 
probleme internaționale actuale. In
tre altele, Helmut Schmidt a subli
niat că guvernul R.F.G. este hotărît 
să continue cursul politicii de dezvol
tare a relațiilor cu țările socialiste, al 
cărei început a fost pus de cabinetul 
Brandt-Scheel. în acest context, el a 
apreciat că promovarea politicii do 
extindere a relațiilor cu țările socia
liste, pe baza unor tratate și acorduri, 
a contribuit la întărirea păcii. „Noi — 
a declarat Helmut Schmidt — nu 
avem nici un fel de motive să schim
băm această politică, întrucit ea a 
adus, într-un răstimp relativ scurt, 
rezultate care în anii ’50 sau ’60 ar fi 
fost considerate senzaționale".

Cancelarul R.F. Germania s-a pro
nunțat pentru continuarea procesului 
de destindere internațională, arătînd 
că acest proces contribuie la întărirea 
securității, Ia asigurarea păcii și Ia 
progresul economic. El a relevat că 
guvernul R.F. Germania urmărește 
extinderea relațiilor economice și 
tehnico-științifice cu țările socialiste, 
participă activ la eforturile pentru 
obținerea unor rezultate pozitive la 
Conferința pentru securitate și coope
rare în Europa și în cadrul negocieri
lor pentru reducerea forțelor armate 
și armamentelor și măsuri adiacente 
în Europa centrală, care se desfă
șoară la Viena, Referindu-se pe larg 
la evoluția relațiilor dintre R.F.G. și 
R.D.G., Helmut Schmidt a arătat că 
guvernul său „va continua să depună 
eforturi în scopul îmbunătățirii aces
tor raporturi".

române prezente la
*

au continuat con- 
dintre primii mi-

în cursul zilei 
vorbirile oficiale ____  ____
niștri român și sirian, cu prilejul că
rora s-au examinat rezultatele tra
tativelor în grupe de lucru. Seara 
a avut loc o reuniune plenară cu 
participarea completă a celor două 
delegații, definitivindu-se documen
tele ce urmează să fie adoptate de 
către cele două părți.

PARIS 30 (Agerpres). — Reprezen
tantul delegației Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud la convorbirile 
consultative dintre cele două părți 
sud-vietnameze. desfășurate in sub
urbia pariziană La-Celle-Saint- 
Cloud, a dat publicității o declarație 
în care dezavuează cererea Adminis
trației americane, adresată Congresu
lui S.U.A., de a se acorda un ajutor 
militar suplimentar de 300 milioane 
dolari regimului saigonez al lui Ngu
yen Van Thieu.

Declarația arată 
create de ajutorul 
saigonez continuă 
nice, represiunile 
triva populației sud-vietnameze, im- 
piedicînd rezolvarea pașnică a pro
blemelor interne ale Vietnamului de 
sud. G.R.P. al R.V.S. și populația 
sud-vietnameză — subliniază decla
rația — sint hotărîte să respecte strict 
Acordul de la Paris asupra Vietna
mului și. totodată, să-și continue 
eforturile menite să determine admi
nistrația saigoneză și S.U.A. să pro
cedeze de aceeași manieră pentru a 
se ajunge la restabilirea păcii în con
dițiile independenței și 
naționale în Vietnamul

★
PARIS 30 (Agerpres). 

studenților vietnamezi a 
tății, la Paris, un apel semnat de re-

că, în condițiile 
american, regimul 
acțiunile război- 
și teroarea impo-

înțelegerii 
de sud.

— Uniunea 
dat publici-

primire au fost prezenți pri- 
mi-

prezentanții organizațiilor studen
ților vietnamezi din 28 de țări ale 
lumii. Apelul cere „tuturor guverne
lor, îndeosebi celor semnatare ale 
actului Conferinței internaționale a- 
supra Vietnamului", să uzeze de in
fluența lor pentru a determina re
gimul de la Saigon și Administrația 
S.U.A. să aplice prevederile Acor
dului de la Paris cu privire la Viet
nam.

HANOI 30. — Trimisul special A- 
gerpres transmite : Joi au continuat 
la Hanoi lucrările Comisiei mixte 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică dintre Republica Socia
listă România și R. D. Vietnam.

Convorbirile care au avut loc în 
cadrul grupurilor de specialiști din 
cele două țări s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială. în spiritul tradi
ționalelor relații de prietenie și co
laborare dintre țara noastră și R. D. 
Vietnam.

Cu prilejul lucrărilor Comisiei mix
te de colaborare economică dintre 
România și R. D. Vietnam, tovarășul 
Do Muoi, viceprim-ministru, a oferit 
o recepție in onoarea delegației ro
mâne.

în cursul recepției, viceprim-minis- 
trul vietnamez a rostit un toast. în 
care, aducînd un călduros elogiu 
eforturilor depuse de poporul român 
— strins unit în jurul Partidului 
Comunist Român, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în vederea înfăptuirii Di
rectivelor celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R., Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României spre 
comunism — a exprimat recunoș
tința poporului vietnamez pentru 
ajutorul consecvent și multilateral 
acordat de partidul, guvernul și po-

porul român luptei poporului vietna
mez pentru reconstrucția țării.

în alocuțiunea sa. tovarășul Gheor- 
ghe Radulescu. viceprim-ministru 
al guvernului român, a subliniat 
cursul mereu ascendent al relațiilor 
prietenești dintre partidele, țările și 
popoarele noastre. satisfacția țării 
noastre pentru remarcabilele reali
zări obținute de poporul vietnamez 
în activitatea de reconstrucție a țării, 
relevînd că România se pronunță cu 
consecvență pentru respectarea stric
tă a prevederilor Acordului de pace 
de la Paris. Vorbitorii au toastat 
pentru continua dezvoltare și conso
lidare a relațiilor de prietenie și co
laborare multilaterală dintre parti
dele, țările și popoarele noastre.

ALGER

Cooperativizarea a- 
griculturii. ramură e- 
sențială a economiei 
naționale algeriene, se 
dezvoltă continuu. Ul
timul bilanț în acest 
domeniu arată că e- 
xistă în prezent 2 575 
cooperative agricole 
de producție. 520 coo
perative pentru ex
ploatarea palmierilor. 
600 cooperative poli
valente de servicii. La 
acestea se adaugă și 
alte forme de întra
jutorare în muncă 
create de felahi. Din 
anul acesta a început 
înființarea de coope
rative zootehnice in 
zonele de stepă.

în prezent, coopera
tivizarea agriculturii 
capătă tot mai mult un 
caracter de masă. 
Răspunzînd chemării 
„Viitorul aparține co
operativelor”, țăranii 
din Sidi-Aich. comună 
din apropierea portu-

★

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Perspectivele de supraviețuire ale 
autorităților de la Saigon și Pnom 
Penh nu sint incurajatoare. în ciuda 
ajutoarelor masive primite din par
tea S.U.A., ele pierd constant încre
derea popoarelor respective, dove- 
dindu-se incapabile să facă față evo
luției situației — a declarat John 
Sparkman, noul președinte al Comi
siei senatoriale pentru relații exter
ne. Sparkman a apreciat că este ne
cesar ca Administrația americană 
să-și concentreze eforturile în direcția 
promovării unei soluții politice, atît în 
Vietnamul de sud, cit și in Cambod- 
gia.

în acest context, el a declarat că 
„politica S.U.A. de izolare a Cubei s-a 
dovedit a fi un eșec și este timpul re
examinării ci in sensul încheierii boi
cotului economic și al restaurării unor 
relații normale".

BELGRAD 30. — Corespondentul 
nostru transmite : înfăptuirea unei 
păci juste și trainice este imposibilă 
fără înlăturarea deosebirilor dintre 
săraci și bogați. fără eliberarea ce
lor asupriți și lichidarea tuturor for
melor de imperialism — a afirmat 
Yasser Arafat, președintele Comite
tului Executiv al Organizației pentru 
eliberarea Palestinei, într-o declara
ție făcută Agenției Taniug. Pentru 
noi, a spus el, este esențial să con
tinuăm lupta pină la capăt pentru 
restabilirea drepturilor naționale în 
patria noastră și .în aceasta scontăm 
pe sprijinul omenirii progresiste. EI 
a arătat că, în cursul desfășurării sale, 
revoluția palestineană a realizat o 
colaborare strînsă cu țările neali
niate, țările socialiste și cu alte forțe 
de eliberare și progresiste din Asia, 
Africa și America Latină.

mice 
tală.

consecințele greutăților econo- 
prin care trece lumea occiden-

ministrului 
Marelui 
o vizită 
protoco- 
a avut

bului de vizite dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Gaffar Mohamed Numeiri, a înțele
gerilor și acordurilor realizate.

roma-
condusă de general-colonel Ion 

Coman, prim-adjunct al 
apărării naționale și șef al
Stat Major, care întreprinde 
în Sudan, a făcut o vizită 
Iară la Palatul Republicii și 
convorbiri cu generalul Bashir Moha
med Aii, șeful Statului Major al 
Forțelor armate populare sudaneze. 
Au fost subliniate relațiile strinse 
de prietenie și cooperare stabilite in
tre cele două țări ca urmare a schim-

Negocierile privind re
ducerea trupelor și arma- 
mSntelor ?i masuri adiacente în 
Europa 
după o 
Viena.

centrală au fost reluate, 
scurtă Întrerupere, joi, la

un miting consacrat Zi
lei feroviarilor din Cuba 
inaugurării primului tronson al ma
gistralei feroviare Havana-Santiago 
de Cuba, aflată in reconstrucție, a 
avut loc in provincia cubaneză Las 
Villas, A luat cuvîntul Fidel Castro, 
prim-secretar ai C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al Guvernului 
Revoluționar al Cubei, care s-a refe
rit la perspectivele dezvoltării rețelei 
de căi ferate din țară.

Tentativă de soluționare 
a crizei de guvern din Da
nemarca. într’° actiuns fără pre
cedent pe scena politică daneză, re
gina Margrethe a ll-a a cerut preșe
dintelui parlamentului. Karl Skytte, 
să investigheze posibilitățile formării 
unui guvern majoritar. Potrivit ob
servatorilor. alegerea suveranei re
flectă imposibilitatea — pentru mo
ment — a soluționării crizei guver
namentale de către unul dintre li
derii principalelor partide politice.

lui la Mediterana — 
Bejaia, au hotărît, cu 
citva timp în urmă, să 
se grupeze într-o coo
perativă agricolă de 
producție. Rezultatele 
activității, concretizate 
în creșterea sensibilă 
a producției agricole 
și îmbunătățirea con
dițiilor lor de viață, 
au trezit interesul fe- 
lahilor din zonă. Si la 
scurt timp, exemplul . 
țăranilor din Sidi- 
Aich a- fost urmat și 
de c.ei din Ait-Mendil, 
comună din același vi- 
laiat (provincie), care, 
de asemenea. s-au 
constituit într-o coo
perativă agricolă de 
producție. Statul a a- 
cordat felahilor din 
Ait-Mendil credite fi
nanciare, precum și 
credite in diferite uti
laje și materiale. Re
zultatele muncii unite 
nu s-au lăsat aștepta
te ; lucrările agricole

de sezon au fost ter
minate într-un timp 
mult mai scurt ca de 
obicei. cooperatorii 
plantînd o suprafață 
suplimentară de 50 de 
hectare 
fructiferi 
totodată, 
cultivate
Au început și lucrări 
de defrișare a unor 
noi terenuri.

Chemarea amintită. 
„Viitorul aparține coo
perativelor", iși dove
dește eficienta ; revo
luția agrară algeriană 
ia o tot mai mare am
ploare. îndreptîndu-se 
spre o fază hotărîtoa- 
re. care vizează elimi
narea definitivă și 
completă a vechilor 
structuri din mediul 
rural.

cu palmieri 
și eXtinzind. 

suprafețele 
cu legume.

Mircea
S. IONESCU

te în Anglia un ase
menea proiect nu pu
tea fi privit decit cu 
suspiciune. Abia spre 
sfirșitul secolului tre
cut lucrările au în
ceput. pentru a fi a- 
bandonate în scurtă 
vreme. Avatarurile a- 
cestui proiect pot con
stitui un veritabil ca
pitol de istorie și „Le 
Quotidien de Paris" se 
întreabă cu umor dacă 
„idila franco-engleză 
nu se va resimți se
rios de pe urma noi
lor evoluții".

Dar repercusiunile 
politice ale 
britanice sînt însoțite 
de consecințe 
ciare si 
mediate.

deciziei
finan' 

economice i 
Cele

TOKIO

PARIS

nri-Un accident naval 
fără precedent a avut 
loc luni în Marea Mi
necii : simțind dorin
ța de a se felicita 
printr-o îmbrățișare în 
plină mare, doi co
mandanți au apropiat 
navele lor atit de 
mult îneît una din ele 
a suferit avarii grave. 
Iată o neașteptată con
secință a deciziei gu
vernului britanic de a 
abandona proiectul tu
nelului de sub Marea 
Mînecii. Cei doi co
mandanți au vrut să 
sărbătorească astfel 
faptul că multi ani de 
aici înainte vor conti
nua să transporte zil
nic mărfuri si pasa
geri între insula Al- 
bionului si continent.

Este 
marile

adevărat 
societăți

că 
de

transporturi navale 
aeriene care asigură 
legătura cu continen
tul au luptat din răs
puteri pentru a împie
dica realizarea tune
lului, dar principalele 
motive trebuie căutate 
în enormele dificul
tăți economice prin 
care trece la ora ac
tuală Marea Britanie. 
Hotărîrea guvernului 
britanic se explică
insă, în principal, prin 
alti factori. Inflația,
șomajul. recesiunea 
industrială au deter
minat în mare măsu
ră decizia sa.

Ziarele franceze se în
treabă. totodată, care 
este ponderea politică 
a acestei hotărîri. în- 
trucît sînt bine cunos
cute rezervele si scep
ticismul cu care opinia

publică engleză 
vește participarea Ma
rii Britanii la Comu
nitatea economică eu
ropeană. „Anglia este 
o insulă și înțelege să 
rămînă o insulă. Aces
ta e sensul cel mai 
clar al deciziei guver
nului de la Londra...” 
— scria ziarul 
Monde".

într-adevăr. în 
cursul deceniilor, 
iectul tunelului
Marea Minecii a deve
nit un simbol, un fel 
de barometru al sen
timentelor Angliei fată 
de vecinii săi euro
peni. Cind în 1802 in
ginerul francez Albert 
Mathieu a avut ideea 
acestei construcții. Eu
ropa asista Ia ascen
siunea vertiginoasă a 
lui Napoleon Bonapar-

de- 
pro-
sub

două

guverne vor trebui să 
despăgubească societă
țile de construcție cu 
suma de 560 milioane 
de franci. Pe de altă 
parte, regiunea Nord- 
Pas de Calais va avea 
de suferit de pe urma 
acestui abandon. Toa
te schemele de amena
jare regională au tinut 
seama de realizarea 
tunelului. Constituind 
un fel de nîlnie in 
care urmau să se în- 
mănuncheze toate 
drumurile continenta
le către tunel, regiu
nea era hărăzită unei 
ample dezvoltări co
merciale.

Și, totuși, nu puțini 
sînt cei cărora abando
narea proiectului le-a

adus satisfacție. în a- 
fara marinarilor amin
tiți la început, agricul
torii, care urmau să 
fie expropriați, se 
bucură eă vor rămîne 
pe pămînturile culti
vate din tată in fiu.

Așadar, după nenu
mărate elanuri și re
nunțări. proiectul tu
nelului 
Mînecii rămîne ceea ce 
a fost în urmă cu 173 
de ani : un vis ingine
resc și nimic mai 
mult. Sau. după cum 
scria un publicist 
francez : „un tunel 
fără ieșire”.

sub Marea

..un

Paul
DIACONESCU

La Sofia 3 fost semnată înțe
legerea privind colaborarea dintre 
Uniunea scriitorilor din România și 
Uniunea scriitorilor din R. P. Bulga
ria. pe anii 1975—1976. Documentul, 
care va sta la baza intensificării, în 
continuare, a relațiilor de prietenie 
dintre scriitorii din cele două țări, a 
fost semnat de secretarii generali ai 
uniunilor respective, 
riță, și Slav Hristov

In saloanele Ministerului Cul
turii și Artelor din Teheran s-a 
deschis „Expoziția de pictură ro
mânească contemporană". Sint 
expuse lucrări ce poartă sem
nătura pictorilor Ion Țuculescu, 
Dumitru Gheață, Ion Pacea, 
Henri Catargi, Aurel Ciupe, Li- 
gia Macovei ș.a.

Constantin Chi- 
Karaslavov.

Convorbiri 
engleze. La Casa 
convorbirile oficiale 
tele Gerald Ford și 
al Marii Britanii. 
Cei doi interlocutori au declarat 
discuțiile se vor purta asupra î 
probleme urgente, cum sînt inflația, 
alimentația și energia.

amerwano- 
Albă au început 
dintre președin- 
primul ministru 
Harold Wilson.

; că 
unor

Propunerea britanică pri
vind inițierea de convor
biri asuPra posibilităților de regle
mentare a problemei viitorului con- " 
stituțional al Rhodesiei a fost res
pinsă de premierul 
Smith — anunță un 
vint al Ministerului 
tanic. El a precizat 
calificat asemenea 
»,neoportune”.

rhodesian Ian 
purtător de cu- 
de Externe bri- 
că Ian Smith a 
convorbiri drept

• FESTIVAL CINEMA
TOGRAFIC ARABO-A- 
FRICAN. opt zile a du‘ 
rat cel de-al 
cinematografic 
(Tunisia) care 
nu de mult și 
cipat 19 țări arabe și africane. 
Majoritatea filmelor și-au ex
tras subiectele din preocu
pările actuale ale țârilor res
pective. reflectind lupta po
poarelor tinerelor state pentru 
cucerirea sau consolidarea inde
pendenței. pentru soluționarea 
problemelor dezvoltării lor 
sine stătătoare. în cadrul 
cursului filmelor artistice, 
riul international a acordat 
premiul intii regizorului liba
nez Borhan Alaoui. pentru peli
cula „Kafr Kassem”, pe o temă 
din viața poporului palestinean, 
și regizorului Medu Honda, pen
tru filmul antiimperialist „Piei
le negre, vecinii voștri”. Pre
miul doi a revenit filmului tu
nisian „Sejuan”, consacrat lup
tei poporului acestei țări 
independență.

• MOTOR CU 
MENTATIE MIXTĂ. Biroul 
de patente elvețian a omologat, 
de curind, o ingenioasă inven
ție — respectiv un tip de motor 
„mixt” funcționînd pe bază de 
benzină și gaze. Pe lingă econo
mia de benzină, carburant astăzi 
tot mai prețios, un alt avantaj 
ii constituie gradul foarte redus 
de poluare. Gazele poluante emi
se prin parcurgerea a 1000 de 
km sint echivalente cu cantita
tea pe care un motor obișnuit o 
emite pe o distanță de numai 
400 de metri ! Sistemul mixt de 
alimentare poate fi adaptat la 
orice tip de motor clasic, prin 
adăugarea unui rezervor de 60 
de litri cu gaze. lichide, a unui 
încălzitor, care 
vapori amestecul 
tan și propan, și 
ră modificare a 
original. Gazele 
nu conțin plumb, iar monoxidul 
de carbon este într-o cantitate 
inferioară celei admise de

• BUSINESSUL SĂ
NĂTĂȚII. îrt S.U.A, sint ope
rați anual un mare număr de 
oameni care, de fapt, nu au ne
voie de intervenții chirurgicale. 
O anchetă efectuată de sindica
tele americane arată că, numai 
la New York, din 2 000 de pa- 
cienți 548 au fost operați in mod 
inutil. Lucrurile se explică prin 
faptul că operațiile constituie 
una din cele mai importante 
surse de venituri pentru spita
lele particulare. Pentru o simplă 
operație de .
trebuie să plătească chirurgu
lui 500—600 - - • -
se adaugă 
plata pentru medicamente, 
losirea sălii de operație etc. 
Devenită astfel un business, 
„chirurgo-mania” produce multe 
victime nevinovate.

cincilea festival 
de la Cartagina 
s-a desfășurat 

Ia care au parti-

de 
eon

ii u-

pentru

AL!

transformă in 
lichid de bu- 
printr-o ușoa- 
carburatorului 
de eșapament

lege.

apendicită pacientul
dolari. La aceasta 

costul spitalizării, 
fo-

Sesiunea extraordinară a 
Biroului Federației Sindi
cale Mondiale, consacrată adîn- 
cirii crizei din țările capitaliste și e- 
fectelor ei asupra condițiilor de viață 
ale oamenilor muncii, și-a încheiat 
lucrările la Berlin. La sesiune a par
ticipat și o delegație română condu
să de tovarășul Gheorghe Petrescu, 
vicepreședinte al Consiliului Cen- 

' trai al U.G.S.R.

Viata politică ni
ponă este marcată, in 
aceste zile, de febra 
pregătirilor pentru a- 
legerile locale. în pri
mele zile ale lunii fe
bruarie vor avea loc 
alegeri pentru postu
rile de guvernator din 
șapte prefecturi, ur- 
mînd ca la 13 și 27 
aprilie să fie desem- 

alți 17 guverna- 
precum si prima- 
membrii consilii- 

prefecturale și 
municipale dintr-un 
mare număr de re
giuni si localități.

Apropiatele alegeri 
sint apreciate în cercu
rile politice din Tokio 
drept un test impor
tant pentru noua con
ducere a Partidului 
liberal-democrat de 
guvernămînt — preo
cupat de pierderile de 
voturi înregistrate la 
alegerile din ultimii 
ani. în special în ma
rile centre urbane. De 
altfel, aici se crede că 
rezultatele : scrutinuri- 
lor locale vor influen
ta. în mare măsură, 
hotărîrea guvernului 
în ce privește o even
tuală devansare a ale
gerilor generale.

Interesul cu care 
sînt așteptate alegeri
le locale este cu atît 
mai mare cu cit ele 
vor coincide cu tradi-

tionala „ofensivă de 
primăvară” a sindica
telor japoneze — miș
carea revendicativă 
desfășurîndu-se anul 
acesta in condițiile 
persistentei unor difi
cultăți economice de
terminate. îndeosebi, 
de inflație si de feno
menele de recesiune.

Partidul liberal-de
mocrat s-a angajat în
tr-o intensă campanie 
electorală. propunîn- 
du-si menținerea po
zițiilor sale. Este de 
remarcat în acest sen's 
faptul că noul guvern 
si-a exprimat intenția 
de a acționa pentru 
diminuarea inechități
lor sociale, anuntind. 
totodată. un amplu 
program de combate
re a inflației si rece
siunii.

Deosebit de active 
sint partidele din o- 
pozitie. care iși pro
pun nu numai să-si 
mențină, dar și să-și 
lărgească pozițiile do- 
bîndite 
Partidul 
Japonia, 
tate cu 
doptată 
C.C. din
rie. desfășoară o vas
tă activitate politică 
pentru a-și spori a- 
vansurile obținute în 
ultimii ani. O dovadă 
elocventă a creșterii

pînă acum. 
Comunist din 
in conformi- 
Hotărîrea a- 

Ia Plenara 
17—19 ianua-

popularitătii comuniș
tilor. a forței de a- 
tracție a programului 
propus de P.C.J. este 
faptul 
municipalităților 
care P.C.J. 
un rol important a 
crescut de la 68, in 
august 1970. la 193. la 
sfirșitul anului 1974. 
P.C.J. consideră că un 
nou avans al partide
lor de stingă ar faci
lita deschiderea căilor 
spre formarea 
front unit- al 
progresiste.

Partidul 
din Japonia a 
la recenta reuniune a 
Comitetului său Cen
tral Executiv, să se 
prezinte la alegeri cu 
un program politic cu
prinzător. pornind, de 
asemenea, de la pre
misa că rezultatele a- 
legerilor pot pregăti 
calea spre un front 
unit. antimonopolist, 
al partidelor de opo
ziție.

Este relevat aci cu 
interes faptul că. in 
perspectiva alegerilor 
guvernatoriale. au fost 
de ia organizate fron
turi unite ale forțelor 
progresiste, pe 
local. respectiv, 
nouă prefecturi.

că numărul 
în 

deține

Brazilia — în favoarea 
dezvoltării comerțului cu 
țările socialiste. Brazilia este 
deosebit de interesată în dezvoltarea 
comerțului reciproc avantajos cu ță
rile socialiste, a declarat, în cadrul 
unei conferințe de presă, Shigeaki 
Ueki, ministrul minelor și al ener
giei al Braziliei. El a adăugat că ex
tinderea colaborării cu aceste state 
permite țării sale să suporte mai

Comandamentul general 
al forjelor armate din Por
tugalia a anuntat ca a creat 
un oficiu central de reatestare a ca
drelor. care se va ocupa și de pro
blemele epurării armatei de elemen
tele profasciste. în componenta nou
lui organism va intra și Comisia de 
lichidare a PIDE (fosta poliție se- 
cretș salazaristă).

Refugiajii laojieni se re
întorc în locurile natala. 
Comisia mixtă centrală pentru înfăp
tuirea acordului privind restabilirea 
păcii și înțelegerii naționale în Laos 
a trecut la realizarea practică a în
țelegerii privitoare la reîntoarcerea 
refugiaților în locurile natale. în ca
drul acestei înțelegeri, la 28 ianua
rie, un prim grup de 350 de persoa
ne s-au reîntors, pe calea aerului, la 
domiciliile lor situate in zonele eli
berate.

• „CULTUL SOARE
LUI". 80 de piese de o valoare 
excepțională, aparținînd Mu
zeului din Cairo, urmează să 
poposească pe rind la Bru
xelles, Viena, Oslo, Stockholm, 
Munchen și Berlinul occidental. 
Expoziția, care va purta numele 
„Cultul Soarelui", este alcă
tuită, în mare parte, din ope
rele create în timpul domniei 
regelui antic Akhnaton. care a 
înlocuit cultul divinităților ima
ginate ca purtînd capete de ani
male (pisică, șacal, cîine etc.), 
cu cel al Soarelui, astrul dătător 
de viață. Pe mai multe din ope
rele expuse figurează chipul de 
o inefabilă frumusețe al legen
darei regine Nefertiti.
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unui 
forțelor

socialist 
hotărî t.

Paul DIACONU orfu (Grecia) împotriva proiectatei 
distrugător al flotei a 6-a americane

• MOȘTENIREA LITE
RARĂ A LUI HEMING
WAY. Manuscrise 
15 000 
tind 
Ernest 
oferite în dar bibliotecii ..John 
F. Kennedy", din cadrul Cen
trului federal american de do
cumentare aflat in localitatea 
Waltem (statul Massachusetts) 
de către văduva scriitorului, 
Mary Hemingway. Colecția de 
manuscrise include varianta 
inițială a introducerii la roma
nul „Și soarele răsare", partea 
nepublicată a romanului „Insu
le in ocean” și circa 3 000 de fo
tografii din albumul de familie 
al scriitorului.

de pagini, 
diverse opere 

Hemingway,

însumind
reprezen- 

ale lui 
au fost

VA FI
CURSUL
Aceasta, ca

• VARIOLA 
ERADICATĂ ÎN 
ACESTUI AN.
urmare a unei vaste campanii 
desfășurate la nivel mondial în 
ultimii opt ani, sub auspiciile 
O.M.S. — declară oficialități ale 
Organizației Mondiale a Sănă
tății. Ultimele cazuri de variolă 
au fost semnalate in 
India și Bangladesh. 
O.M.S. apreciază că 
martie a.c. problema combaterii 
acestei maladii va fi rezolvată 
definitiv și in Etiopia, ceea ce 
înseamnă că țările Africii — 
una din cele mai afectate zo-ne 
ale globului — nu vor mai cu
noaște acest flagel, combătut 
de aproape 1 500 de ani.

Etiopia, 
Experții 
in luna
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