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Există O LEGE care stabilește cum trebuie utilizate

COMBUSTIBILUL
Șl ENERGIA ELECTRICĂ
© Sînt respectate toate prevederile acestei legi?
® De ce întîrzie (unele întreprinderi și unele... ministere) elaborarea

bilanțurilor energetice (termen: 31 decembrie 1974)?
® Cum se efectuează extinderea normării științifice a consumurilor, 

revizuirea normelor în vigoare?
© Care este stadiul recuperării resurselor secundare?Dună cum este cunoscut, planul pentru acest an prevede producerea a 56,5 miliarde kWh de energie e- lectrică. Este un nivel de producție riguros determinat, menit să a- sigure acoperirea cerințelor de e- nergie electrică ale tării — fie cele din domeniile industriei, transporturilor. construcțiilor, agriculturii, fie cele din sectoarele social, casnic si edilitar ș.a. — în condițiile gospodăririi cu înalt simt de răspundere si aplicării unui regim sever de economii. Rezultatele din ianuarie arată că. în cea mai mare parte, consumatorii de energie au înțeles importanta si sensul maior al orientărilor stabilite de conducerea partidului și a statului, stră- duindu-se să traducă în viată prevederile Legii cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice si de folosire mai judicioasă a combustibilului si energiei. Efectele pozitive ale acestor preocupări stăruitoare se regăsesc în economiile de peste 200 milioane kilo- wați-oră de energie electrică, economii care. în mod sigur, vor fi tot mai substanțiale în lunile următoare.înfăptuirea riguroasă a măsurilor de gospodărire rațională si economisire a energiei si a combustibilului, a prevederilor legii constituie 

o sarcină permanentă si. de aceea, în fiecare întreprindere si ramură trebuie să se acționeze cu perseverentă și răspundere pentru aplicarea programelor de măsuri stabilite. Pentru tara noastră, care atit în acest an. cit si în viitorul cincinal are de înfăptuit mari obiective ale dezvoltării si modernizării eco

nomiei. problema gospodăririi cu maximă grijă a energiei electrice si a combustibilului reprezintă o necesitate obiectivă imperioasă. Dacă țările cele mai bogate și mai avansate economic iau măsuri drastice în acest domeniu, cu atît mai mult, la noi. trebuie intensificate eforturile pentru economisirea resurselor de energie și combustibil, pentru reducerea consumurilor, pentru ca situația economică grea din lume, criza energetică să influențeze cit mai puțin asupra dezvoltării econo- mico-sociale a tării.Cum este firesc, primii care au datoria să manifeste o înaltă responsabilitate în folosirea combustibililor si energiei sînt producătorii de energie electrică si termică. Permanent, partidul le cere să producă fiecare kilowat-oră în condiții de maximă economicitate. Apli- cînd în practică sarcinile ce le revin. în ianuarie s-au economisit în unitățile industriei energiei c- lectrice 70 milioane kWh. Dar în acest domeniu. îndatorirea majoră a energeticienilor — prevăzută în lege — este de a „folosi cu prioritate combustibili solizi, atît Ia producerea energiei electrice, cit si în alte procese de ardere". Ce se constată însă ? în două decade din ianuarie, planul de producție a e- nergiei electrice pe bază de lignit nu a fost îndeplinit integral. A- ceasta se datorează — potrivit opiniei specialiștilor de la Centrala industrială a energiei electrice si termice — neasigurării întregii cantități necesare de combustibil solid. De aici se desprinde necesi

tatea de a se urgenta aplicarea programelor întocmite, care prevăd ca unitățile Ministerului Minelor. Petrolului si Geologiei să livreze ritmic si în cantitățile planificate cărbunele : întreprinderile Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele să expedieze cit mai grabnic turbinele de 330 MW pentru C.T.E. Rovinari ; Ministerul E- nergiei Electrice să pună imediat în funcțiune agregatele respective, să asigdre — prin măsuri tehnico- organizatorice. prin întărirea disciplinei tehnologice si a muncii — utilizarea maximă a capacităților de producție instalate în termocentralele care funcționează pe bază de cărbune.Atît pentru producătorii de e- nergie. cit și pentru consumatorii acesteia. ..oglinda" în care se reflectă preocupările privind gospodărirea judicioasă a resurselor, instrumentul cu adevărat eficace pentru evitarea pierderilor de e- nergie si combustibil îl constituie bilanțurile energetice. Elaborarea lor este obligatorie pentru toate unitățile si. in acest sens, legea prevede : „Ministerele, comitetele executive ale consiliilor populare județene si al municipiului București, centralele, întreprinderile vor lua măsuri pentru întocmirea bilanțurilor energetice pe utilaje, instalații si pe întreprindere, pînă la 31 decembrie 1974". Termenul a expirat de o lună ; în ce măsură s-au elaborat aceste bilanțuri ?O analiză efectuată de Ministerul Aprovizionării Tehnico-Mate-

riale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe relevă că Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Industriei Ușoare, Ministerul Transporturilor si Telecomunicațiilor. Ministerul Construcțiilor Industriale. Consiliul popular al municipiului București, consiliile populare județene Constanta si Suceava au încheiat întocmirea bilanțurilor energetice. Alte unităti. însă, sint rămase în urmă în acest domeniu. Este vorba de întreprinderi ale Ministerului Agriculturii. Industriei Alimentare si Apelor. Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini-Unelte și Electrotehnicii. Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele. Mai mult chiar. în multe din unitățile subordonate unor consilii populare județene nu s-a întocmit pînă acum nici un bilanț energetic. De ce conducerile întreprinderilor în cauză amină, iar ministerele si consiliile populare respective admit tergiversarea elaborării bilanțurilor energetice, fără do care nu se poate ști decît cu aproximație evoluția consumurilor, nu se poate acționa în deplină cunoștință de cauză asupra tuturor pîrghiilor de evitare a pierderilor de energie si combustibil ?Tot atît de importantă. în acest context, este intensificarea acțiunii de extindere a normării științifice a consumurilor, de revizuire si îmbunătățire a normelor de consum la energie și combustibil. în multe
(Continuare în pag. a III-a)

Fabrica de ciment din Fieni — județul Dîmbovița. în Imagine: noua linie tehnologică cu o capacitate de 
3 000 tone ciment în 24 de ore, realizare de prestigiu a industriei noastre constructoare de mașini 

Foto : S. Cristian

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țării

Există în viata oricărui oraș momente cînd civismul unei întregi colectivități umane — ca stare de spirit, atitudine față de treburile obștii și ca forță mobilizatoare în desfășurarea unor acțiuni spre mai binele urbei — se relevă cu deosebită pregnantă. Tîrgoviștenii au avut prilejul s-o dovedească in mod permanent, astfel de momenta înlăntuindu-se în viata din ultimii ani a orașului lor, intr-o continuă desfășurare. Iată un prim fapt : prodigioasa dezvoltare industrială si însăși creșterea intr-un impetuos ritm a Tîrgoviștei cereau tot mai multă apă. Izvoarele acestui element vital oricăror activități u- mane erau depășite de cereri, vechea sursă de la Reteiu se dovedea insuficientă și orașul trebuia să-și raționalizeze consumul după un orar sever al robinetelor. Perspectiva rezolvării acestei probleme exista, dar ea ră- mînea încă îndepărtată, îndestularea cu apă a marilor și micilor consumatori urmînd să fie rezolvată abia in 1976 sau 1977.„Am avut atunci, ne spune tovarășul Ion Stă- nescu, prim-secretar al județenei de partid Dîmbovița. cea mai scurtă ședință din viața mea. la care convocasem toți factorii responsabili față de viața urbei și fată de cei ce le încredințaseră mandatul lor de a-i reprezenta în treburile obștești î patru minute. 240 de secunde în care nu s-au putut rosti decît foarte puține cuvinte, dar răspicate și fără echivoc, și apoi, pentru cei ce urmau să concretizeze căile de rezolvare a hotărîrii luate

în unanimitate, o noapte albă. Era vorba nu numai despre aportul capi- talului-apă în bunul mers al proceselor industriale.
robinetelor deschise prin care apa trebuia să curgă din belșug. Pînă la acea dată aveam in fată numai o sută de zile. Iar ceea

PLATFORMA UMANĂ A TlRGOVIȘTEI

„A pune umărul"
— pecetea 

spiritului civic
Reportaj de loan GRIGORESCU

ci de însuși gradul de civilizație a orașului. Și s-a decis, stabilindu-se o scadentă fără .drept de apel, fără circumstanțe atenuante și fără nici o posibilitate de amînare : 15 iulie 1973. Ziua tuturor
ce trebuia să dea conținut acestor o sută de zile s-a hotărit doar în patru minute".Au fost, intr-adevăr, patru minute care au decis o acțiune de anvergură. Fără surle si trompe

te, fără cuvinte pompoase. Ca intotdeauna, in marile și profundele noastre acțiuni, cu participarea conștientă a tuturor, de la mic la mare, prin concentrarea forțelor umane și materiale de care dispunea întregul oraș. Și s-a înfăptuit. Ceea ce s-ar fi făcut în peste o mie de zile, s-a terminat la data stabilită. A răspuns prin faptă, prin muncă concretă civismul tîrgoviștenilor, iar ziua cind prin robinetele deschise nu mai avea să șuiere aerul sec, ci să vină din belșug bucuria apei, a fost apropiată cu 900 de zile. Cînd o obște întreagă hotărăște nu numai „să se facă" sau „să i se facă", ci pune umărul și 
face — ne spunea un deputat tîrgoviștean — nimic nu mai pare nici deosebit de greu, nici imposibil. Vechii aducțiuni de la Reteiu i s-au adăugat marile surse de pe „frontul apei" de la La- zuri-Văcărești și bogata sursă de la Dragomirești. Au fost. între cele o sută de zile, două săptămîni de adevărat calvar al meșterului Manole... Ploi torențiale, ruperi de diguri, surpări de canale, ceea ce se dregea ziua se dărîma noaptea, dar, pînă la urmă, cei ce hotărîse- ră să biruie nu numai stihiile, ci însăși inerția celor ce renunțaseră la a cere doar să „li se facă", și puseseră mina pe hîr- lețe și tirnăcoape să-și facă singuri, au învins. Iar ziua supremei răspla- te a eforturilor lor. ziua acestei izbînzi le-a rămas de neuitat.
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Bun de drum, nu de accident!
Cum sint respectate normele legale privind întreținerea autovehiculelor

Să-i învățăm 
pe tineri muzicaApropierea marelui public de muzică, de marea muzică este de fapt adevărata noastră menire. Să facem ca muzica să pătrundă în straturile cele mai diferite ale ascultătorilor, să fie înțeleasă ; să nu fie numai audiată superficial, ci deslușită în sensurile ei adinei. Există o vorbă veche : „muzica este un limbaj pe înțelesul tuturor". Cred că astăzi „vorba" trebuie, in adevăratul ei sens, deslușită, să nu mai producă neînțelegeri. Fără a-și da silința să afle ce se întîmplă într-o simfonie sau în desfășurarea unei muzici de cameră, fără a deține un „cod" al muzicii, o instruire cit de cît, ascultătorul poate să rămînă „în afara" artei. Degeaba inviți la un concert de muzică de cameră pe cel care nu a mai ascultat niciodată o astfel de muzică și nu este deci inițiat. Nu-i faci nici un serviciu. Dacă vrei să-1 ajuți cu adevărat, tu, muzician, explică-i ce a vrut să spună compozitorul în lucrarea respectivă, cum se înlănțuie armoniile, ce mesaj are opusul... Nu-i înțeleg deloc pe acei profesori muzicologi care se străduie în puținele ore pe care le au la dispoziție să facă numai și numai aride lecții de teorie a muzicii. Alfabetul artei sunetelor se învață repede ; mai greu este însă să faci ore de istorie a muzicii, ore în care să-i lași pe copii să înțeleagă cu adevărat a- ceastă artă, ore în care să-i înveți pe școlari pur și simplu să cînte. Dacă s-ar face cu a- devărat o educație sistematică în școală, după opt ani de educație muzicală elevul

va fi cu siguranță un entuziast meloman.E adevărat, în ultimii ani, instituțiile muzicale fac vizibile e- t'orturi pentru atragerea tineretului spre muzică. La concertele- lecții ale Filarmonicii „George Enescu" elevii vin cu plăcere. Și la Iași, și la Cluj-Na- poca, și la Tg. Mureș astfel de „cicluri de inițiere" pentru elevi se fac cu mare succes.Dar — și asta tre-
însemnări de

Zeno VANCEA

buie s-o spunem — de multe ori îți dai seama că acești tineri care vin în sălile de concert sînt nepregătiți. Iată încă un argument care pledează în favoarea convingerii mele că inițierea muzicală trebuie făcută în primul rînd în școală, Ia orele de muzică, la „cercurile de muzică", la orele de cor... Oscar Wilde spunea că se poate trăi și fără artă, dar... nu merită. Trăim într-o epocă in care civilizația tehnică a aiuns pe culmi nebănuite. A- cum. mai mult ca orieînd. așa cum a- răta Enescu. trebuie restabilit acel echilibru intre intelect și simțire, între gîn- dire și sensibilitate. Deci, să nu uităm rolul muzicii, rolul educației muzicale în școală. Noțiunile de „om nou", „om multilateral dezvoltat" nu sînt abstracte, nu sînt simple cuvinte.împlinirea idealului uman pe care societatea noastră și-l propune nu poate lipsi procesul educativ — în special al tinerei generații — de latura sa umanistă. Iată de

ce mi se pare de necrezut că mai există situații în care orele de muzică sînt predate de către profesorul de ...naturale, în care profesorul de muzică se străduie să explice elevilor despre „poli- ritmie", dar uită să-i învețe un cîntec din tezaurul - literaturii noastre corale. Cum poate fi apreciat mesajul unei pagini muzicale românești, cum poate fi înțeleasă cu adevărat muzica unei opere istorice sau a unui balet cu tematică revoluționară dacă cel ce ascultă nu are o inițiere muzicală ? tn drumul nostru sigur, ferm, drum al dezvoltării societății socialiste, arta își are locul ei bine definit. Programul partidului, programul de lucru al fiecărui om de artă spune foarte clar a- cest lucru, subliniază această idee. Cu atît mai mult este timpul să se acționeze pentru o educație sistematică, eficientă a tinerei generații, a publicului in general. Ministerul E- ducației și învățămîn- tului, instituțiile muzicale, creatori, inter- preți au datoria să-și conjuge eforturile în acest sens. Să dăm tinerei generații hrana spirituală, să o învățăm să iubească muzica, s-o învățăm să cînte, să formăm astăzi publicul de mîine, cel care va înțelege deplin nu numai rapsodiile din creația lui Enescu, dar și Simfonia I și a III-a și „Vox Maris", lucrări cu un mesaj u- manist excepțional, cel care va ști, fără dificultate, să deosebească o muzică lipsită de sens de marea muzică. Să împlinim, cu toate eforturile noastre, rolul artei sunetelor în formarea omului nou.

A îndeplinit cincinalulColectivul de muncă al Trustului de construcții Maramureș a atins în ziua de 30 ianuarie cotele finale ale actualului cincinal, creîndu-și condiții ca pînă la finele a- nului 1975 să realizeze suplimentar un volum de construcții- montaj estimat la peste 400 milioane lei.

în telegrama adresată cu acest prilej C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceausescu, se spune, printre altele : Comuniștii, întreg personalul încadrat în muncă închină acest succes alegerilor de deputați în marele sfat al țării și în consiliile populare. Totodată, ne angajăm să

realizăm, peste prevederile cincinalului, 1 632 apartamente și să devansăm punerea în funcțiune cu 30—40 de zile a Fabricii de șuruburi Sighetu-Mar- mației, Fabricii de mobilă Vișeu de Sus, Fabricii de brînzeturi Tîrgu-Lăpuș și a altor obiective. (Agerpres)

Parcul auto, această importantă avuție a societății, se dezvoltă de la an la an — ca urmare a sumelor tot mai mari pe care statul le-a investit și le investește în acest scop. Pentru exploatarea rațională a autovehiculelor au fost adoptate în ultimul. timp o serie de reglementări care vizează direct întărirea siguranței circulației pe drumurile publice, prevenirea uzării premature a autovehiculelor, economisirea carburanților.Traducerea în viață a prevederilor din noile acte normative a dus Ia îmbunătățirea activității parcului auto în fiecare din aceste direcții. O amplă investigație făcută împreună cu organele de specialitate a scos, însă, în evidență că din acest punct de vedere situația nu este încă total mulțumitoare, că apar dese abateri de la reglementările în vigoare — abateri care produc acei-
ÎN LUMINA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XI-LEA

dente de circulație și importante pagube materiale.în cadrul unei ample acțiuni privind desfășurarea traficului auto pe drumurile țării — organizată de către Inspectoratul republican auto din Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, împreună cu organele de miliție — au fost controlate peste 56 000 de autovehicule. S-au descoperit, cu această ocazie, unele transporturi ilicite, deplasări pe alte rute decît cele înscrise în foaia de parcurs, deplasări nejustificate, în gol sau cu încărcătura incompletă, alte încălcări ale dispozițiilor în vigoare, precum și (ceea ce ne interesează în mod deosebit în cazul de față) 2 000 de autovehicule într-o stare tehnică necorespunzătoare, adevărate pericole pe drumurile publice. Cifra este prin ea însăși semnificativă, indiciu al unor grave deficiențe din sistemul
H H Q B @ Q O

AL P.C.R.

Exigențe și preocupări la consiliile populare
Programul partidului subliniază cu pregnanță necesitatea creșterii rolului consiliilor populare în conducerea întregii activități economice și sociale din județe, orașe și comune. înfăptuirea acestor sarcini impune eforturi susținute, pe de o parte, pentru perfecționarea stilului de muncă, promovarea consecventă a unor forme și mijloace eficiente de conlucrare cu cetățenii in

adoptarea deciziilor, în stimularea exercitării inițiativei colective a maselor, în dezvoltarea impetuoasă a vieții economice și sociale, iar — pe de altă parte — pentru generalizarea experienței bune și pregătirea temeinică a tuturor cadrelor din aparatul consiliilor populare.Publicînd, astăzi, două articole consacrate acestor din urmă aspecte, subliniem totodată că
preocupările și experiențele consiliilor populare pentru perfecționarea activității lor în lumina hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului își găsesc, și trebuie să-și găsească, un fertil cîmp de acțiune in această perioadă a campaniei electorale și, mai cu seamă, în perioada imediat următoare alegerii noilor organe locale ale puterii de stat.

Valorificăm mai bine
resursele localeProgramul partidului, aprobat de Congresul al XI-lea, precum și alte documente de partid adoptate în ultimii ani — printre care se înscrie Rezoluția Conferinței pe țară a secretarilor comitetelor comunale de partid și a președinților consiliilor populare din decembrie 1971 — au trasat liniile directoare pentru creșterea rolului și a competenței consiliilor populare, pentru întărirea răspunderii acestora in organizarea vieții economico-sociale locale, în mobilizarea cetățenilor la conducerea treburilor obștești. Elaborarea, dezbaterea și adoptarea planului economic, înființarea de unități economice și de prestări pentru servicii, adoptarea proiectului planului de sistematizare și de înfrumusețare a localită

ților — iată numai cîteva zone în care consiliilor populare le-au fost conferite posibilități ample de a mobiliza masele la elaborarea și apoi la înfăptuirea deciziilor. Ceea ce definește fundamental astăzi stilul de muncă, activitatea generală a consiliilor populare este traducerea în viață, cu mereu mai multă hotărîre și cu tot mai mult succes, a indicației trasate de partid privind lărgirea și întărirea legăturilor cu masele de
Gheorghe BOBOCEA 
prim-vicepreședinte 
al Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean 
Buzâu

(Continuare in pag. a V-a)

Toate cadrele, 
la județ,Este bine știut că, într-o bună măsură, creșterea capacității consiliului popular în organizarea și conducerea vieții economico-sociale din localitate, perfecționarea propriei activități' depind de modul cum lucrează cadrele din administrația locală de stat. Sint deci de înțeles preocuparea și răspunderea pe care trebuie să le dovedească in permanență fiecare comitet executiv al consiliilor populare pentru ridicarea nivelului pregătirii politice și profesionale a cadrelor — de la comună pină la județ.în acest spirit, Comitetul executiv al Consiliului popular județean Gorj a luat măsuri ca acțiunea de perfecționare a cunoștințelor profesionale ale cadrelor din administrația de stat să cuprindă in-

de la comună 
studiază
tregul aparat. Spre exemplu, pînă la ' sfirșitul anului trecut, 42 la sută din cadrele de conducere ale administrației locale de stal (președinți, vicepreședinți, secretari, directori de întreprinderi etc.) au urmat diverse cursuri de pregătire profesională și politică cu scoaterea din producție, organizate atît de Academia „Ștefan Gheorghiu", cit și de Centrul de perfecționare a cadrelor de pe lingă Comitetul pentru problemele consilii-

Ion NICOEA 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv al Consiliului popular 
județean Gorj

(Continuare în pag. a V-a)

de muncă în garaje și autobaze, în sistemul de control pe care conducerile organizațiilor economice deținătoare de parc auto trebuie să-l exercite asupra modului in care sint întreținute, reparate, verificate tehnic vehiculele proprii aflate in exploatare. Este vorba, prin urmare, de 2 000 cazuri grave de iresponsabilitate și indisciplină, de cel puțin tot atîtea cazuri de accidente posibile.Pe de altă parte, cu ocazia controalelor speciale inopinate ale organelor de miliție (pe trasee sau in autobaze) cu privire la starea vehiculelor proaspăt „verificate tehnic", s-a constatat că peste 25 la sută din ele prezentau defecțiuni mai mici sau mai mari. Ceea ce înseamnă că „verificările" respective au fost superficiale, iar dovezile au fost eliberate cu totală lipsă de răspundere. în plus, s-a mai constatat că între cinci și zece la sută din vehicule se aflau în circulație după expirarea datei prevăzute de lege pentru verificarea tehnică anuală.Care este sursa acestor deficiențe ?însoțiți de ofițeri ai Direcției circulației din Inspectoratul general al miliției am poposit, mai întii, la atelierul de reparații al autobazei întreprinderii de utilaje tehnice (I.U.T.) Dristor, din strada Avrig (șef de a- telier Stan Ion). Tocmai au fost terminate o revizie tehnică de gradul doi (revizie minuțioasă prevăzută după un parcurs de 7 500 km — n.a.) și o reparație a sistemului de frînare la autobasculanta 34—B—715. Șoferul respectiv este invitat să scoată vehiculul din atelier pentru o încercare a frînelor. Basculanta prinde viteză, o frînare bruscă și... puțin a lipsit să nu intre în zid. Dacă era pe o șosea, intra în șanț sau intr-un pom. Bineînțeles, basculanta este re- trimisă in atelier pentru remedieri. Iese alt vehicul (33—B—6 993). îl o- prim. O scurtă verificare a sistemului de direcție constată un joc destul de accentuat la capetele de bară. Maistrul se scuză : „Șoferul ceruse o intervenție la motor, nu la bara de direcție". Dar chiar dacă
AI. PLĂIEȘU

(Continuare în pag. a II-a)
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ni. Politica pentru care votăm STABILIREA SECȚIILOR DE VOTARE

au stri-

SOCIETATE pe-
POLITICĂSTAT

ÎN ROMÂNIA‘Vri'l.b

cum ar poezie (județul agitație „Votez

pe ofi- So-pe tă-

cintă.

de cultură al de instruire, a cunoștințe si
într-o lespede de

al politicii Român, în so-

Cronică electorală4. Dezvoltarea învățămîntului, stiintei si culturiis » »Politica partidului nostru, asdgu- rind dezvoltarea economică a țârii, creșterea bunăstării materiale a oamenilor muncii, urmărește, totodată — ca parte integrantă a operei de făurire a noii orînduiri sociale — înflorirea vieții spirituale 
a națiunii noastre socialiste, progresul invățămintului, științei, literaturii și artei.A ridica nivelul maselor, gradul lor satisface setea de . .dragostea de frumos a oamenilor muncii a constituit și constituie un obiectiv esențial Partidului Comunist conformitate cu însăși esența cialismului. care presupune creșterea gradului de civilizație materială și spirituală a societății, dezvoltarea multilaterală a pers ma- litătii umane. Ca urmare a promovării politicii culturale a partidului. în viata tării noastre s-au petrecut schimbări fundamentale. De la starea de înapoiere culturală specifică trecutului — Ilustrată de greaua povară a analfabetismului. de încurajare sub diferite forme a obscurantismului. de indiferentă fată de valorile si cerințele creației științifice și culturale originale — România socialistă de astăzi înfățișează imaginea luminoasă a unei țări aflate intr-o adevărată înflorire culturală.în desfășurarea acestui proces revoluționar, o deosebită însemnătate a avut perioada deschisă de Congresul al IX-lea al partidului, care a determinat o puternică efervescență a vieții spirituale a națiunii, a deschis noi și largi orizonturi invățămintului, științei și artei, stimulind intensificarea activității creatoare în aceste domenii. Orientările Congreselor IX și X ale P.C.R. au fost ridicate pe un plan superior de Congresul al XI-lea, de Programul partidului, care consacră politica de dezvoltare cultu- ral-științifică a țării ca o componentă organică a edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și a înaintării României comunism.Această orientare răspunde necesități obiective ; operă uriașă amploare și complexitate, dezvbltapga. construcției presupune ~un-nivel tot mal'’inalt de cultură al întregului popor, asimilarea și punerea in valoare a celor mal avansate cuceriri ale gindirii umane, ale științei și tehnicii contemporane. Tocmai prin ridicarea generală a nivelului de instrucțiune, prin însușirea științei și culturii de către cele mai largi

categorii ale populației, se realizează ștergerea deosebirilor esențiale dintre munca fizică și intelectuală în procesul înaintării spre comunism. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „îndepli- nindu-și misiunea sa istorică în România, partidul nostru comunist pleacă de Ia premisa că știința și cultura sînt părți componente indisolubile ale procesului de edificare socialistă și comunistă a țării. Răspîndirca științei și culturii în masele largi, ridicarea nivelului de cunoștințe generale ale întregului popor reprezintă o premisă hotă- rîtoare pentru atingerea stadiului superior al societății noastre —

activitate absolut incomparabile față de trecut, iar orientarea fermă spre legarea cercetării de producție, de nevoile reale ale dezvoltării economico-sociale a deschis gindirii științifice originale un larg cimp de afirmare. Este semnificativ pentru importanța ce se atribuie acestui domeniu — ca și pentru solicitările ce-i sînt adresate — faptul că cincinalul viitor, care coincide cu perioada viitoarei legislaturi, a fost definit drept cincinalul revoluției științifice.Politica partidului, urmărind Înnobilarea spirituală a omului, a- oordă o excepțională atenție înfloririi literaturii și

Comitetele executive ale consiliilor populare județene și al municipiului București au emis decizii de delimitare și numerotare a secțiilor de votare pentru alegerile de la 9 martie. în întreaga țară, aceste decizii au fost afișate, pen- . tru a fi cunoscute de toți cetățenii.Conform prevederilor legii electorale, pentru efectuarea alegerilor, teritoriul corespunzător sec-- toarelor municipiului București, municipiilor, orașelor și comune-

lor a fost împărțit în 11 229 secții de votare.In sectoarele Capitalei, in municipii, în orașe și în comunele cu populație de peste 2 000 de locuitori s-a format cite o secție de votare la 1 500—3 000 de locuitori. In București și comunele suburbane, de" exemplu, au fost stabilite 655 de secții.Pentru a veni în sprijinul cetățenilor din satele mai mici, cu populație de pînă la 500 de locui-

martie
Ce trebuie

SOCIALISTĂ

se jt/e cetățeanul
pregătindu-se pentru alegeri

spreunei de o

comunismul, pentru crearea condițiilor ca oamenii să poată face să țîșnească din ce în ce mai bogat izvoarele avuției materiale și spirituale ale patriei noastre".Programul partidului. Directivele Congresului al XI-lea pun un accent deosebit pe dezvoltarea, modernizarea și perfecționarea învăță- mintului de toate gradele, politica partidului nostru urmărind să situeze poporul român la unul dintre nivelurile de instrucțiune cele mai înaintate din lume. Dacă in prezent am ajuns la generalizareașcolii de zece ani, perspectiva este ■ generalizarea învățămîntului obligatoriu de 12 ani — ceea ce înseamnă că întregul popor român va deveni. în anul 1980, un „popor de bacalaureați", ca treaptă nimă a pregătirii școlare.în politica partidului, la frunte se află științei și a progresului Niciodată țara atit de vastă științifică — <
mi-loc de largă a tehnic, noastră nu a avut o rețea de cercetare T.......,_____ , de la laboratoareledin întreprinderi pînă la numeroar sele institute de cercetare științifică răspindite in întreaga '’țară. Politica partidului a asigurat structurile organizatorice de natură să confere cercetării științifice un caracter organizat : programe naționale prioritare concentrează atenția cercetătorilor. Oamenilor de știință le sint create condiții de

promovarea

i artei. Este o politică de promovare a autentice, entării spre unor fund opere dezvoltind cele mai înaintate tradiții ale culturii românești — să fie inspirate de realitățile și năzuințele epocii noastre, 6ă aibă un larg ecou în conștiințe, să contribuie la înrădăcinarea celor mai înalte idealuri și aspirații ale omenirii. Este o orientare ce deschide un cimp larg manifestării plenare a personalităților creatoare, diversității de sti- de expresie — a- fertil stimularea înalte _ ; . caracterizată prin propagarea activă, militantă a optimismului social, a spiritului patriotic, revoluționar, prin cultivarea a tot ce este nobil, frumos și generos in om.Sensul superior pe care-1 dobîn- dește in politica partidului dezvoltarea vieții cultural-științifice a societății iși găsește, totodată, expresie și in acțiunea sistematică de răspîndire a cunoștințelor in mase, precum și in stimularea ' creației artistice amatoare — formă atit de largă de manifestare a talentelor și dragostei de frumos a poporului Activitatea vastei rețele de oase de cultură, cluburi, cămine culturale, biblioteci, universități populare este subordonată acestor o- biective, fiind chemată să contribuie la ridicarea nivelului politic, ideologic, cultural al copulației de la orașe și sate, la dezvoltarea conștiinței socialiste, la formarea omului nou — constrifctor cbPști-’ er.t. al socialismului și comunismului.Votînd la 9 martie pentru can- didații Frontului Unității Socialiste. votăm pentru înfăptuirea politicii partidului care urmărește edificarea unei înalte civilizații spirituale socialiste pe pămîntul patriei.

valorilor , a ori- creațiel realizarea opere pro- umaniste, care —

luri și mijloace vind ca teren creației litenar-artistice cu virtuți etice și estetice.

f'

Serviciile pentru populație Orașul Sfîntu-Gheorghe a cu
noscut, ca toate orașele pa
triei, o puterpicâ 
in Imagine: noi

locuințe

dezvoltare, 
blocuri de

Foto : 8. Cristian

Cîțiva dintre cel 106 000 de cetățeni al Capitalei care s-au prezentat, 
pînă Ieri, la centrele de afișare, au cerut relații și au consultat 

listele de alegători

Secvențe din

cam- me- Cluj. Cen- mai

Timp de două zile am consemnat in carnetele noastre de reporteri crîm- peie aparent disparate ilustrînd aspecte felurite și semnificative ale paniei electorale pe leagurile județuluiCasa alegătorului, trul unuia din celetinere orașe ale județului Cluj — Cîmpia Turzii — este dominat de frumosul club al muncitorilor de la „Industria sirmei". Aici s-a deschis „Casa alegătorului", în cadrul căreia se vor desfășura toate manifestările cultural-educative și artistice pînă în ziua alegerilor de la 9 martie. Pe frontispiciul casei citim : „La 9 martie, votati can- didații F.U.S." în interior întîlnim un set de 15 planșe „România în circuitul economic internațional" care oferă vizitatorilor un cuprinzător tablou al locului pe care România il deține în rin- națiunilor lumii. Pe panouri, sînt înfăți- realizări economice gospodăresc-edilitare actualul cincinal, as-șa te Și din pecte ale dezvoltării uzinei „Industria sirmei" de care sînt legați aproape 8 000 de locuitori ai orașului. La intrarea în sală este amplasată o expoziție de carte politică, în care un loc de frunte îl ocupă operele tovarășului Nicolae Ceaușescu.în cadrul manifestării inaugurale, un mare număr de cetățeni au discutat despre contribuția lor la eforturile pe care partidul și statul le-au făcut în ultimii ani pentru înnoirea urbanistică a acestui important centru muncitoresc. Juristul Teodor Borteș, secretarul

•Două scurte despre precare le fac

consiliului popular al orașului, a vorbit apoi a- legătorilor despre largul democratism al orînduirii noastre socialiste, precum și despre acțiunile gospodărești ce vor trebui continuate spre a cinsti cum se cuvine evenimentul a- legerilor.Teatrele, convorbiri gătirile pecolectivele prestigioaselor teatre din municipiul Cluj-Napoca tn vederea alegerilor.— Un număr de actori de frunte ai Teatrului Național, printre care i-aș numi pe Silvia Ghelan, Anca Neculce-Maximi- lian, Anton Tauf, Nicolae Iliescu, pregătesc în aceste zile un montaj de versuri patriotice pus în scenă de tînăra regizoare Rodica Radu — ne informează Dorel Vișan, secretarul organizației de partid a teatrului. Cu acest montaj ,ne vom deplasa in .campapia electorală pțip. glițburi’.și case de cultura,’ în cașe. ale a- 'egătorului, iar în ziua alegerilor — la localurile de votare, în așa fel incit cuvintul înaripat al poeților noștri să ajungă în toate conștiințele...— Noi pregătim un program complex împreună cu colectivul Operei maghiare — ne comunică Maria Bisztrai, directoarea Teatrului maghiar de stat. Programul e alcătuit dintr-o scenetă de Marton Ianos, „Paznicul de noapte", o bucată în proză de Szabo Gyula, „A coborit o barză ne hambar" — ambele lucrări fiind destinate cultivării spiritului cetățenesc, voinței de a participa activ la conducerea treburilor

lori și situate la peste 5 km de centrele comunale, consiliile populare au stabilit secții de votare și in aceste localități.Au fost organizate, de asemenea, secții speciale în unități militare, pe lingă spitale, maternități, cămine de bătrîni. Alegătorii aflați în călătorie, in ziua alegerilor, vor putea vota la secțiile organizate in stațiile de cale ferată. în porturi și aeroporturi. Cei îmbarcați pe navele sub pavilion românesc vor vota tn secțiile care vor funcționa pe nave.Secții de votare speciale vor fi deschise in ziua alegerilor și lingă misiunile diplomatice și ciile consulare ale Republicii cialiste România, precum și lingă agențiile economice din . rile unde nu există misiuni diplomatice sau oficii consulare. în cadrul cărora își vor putea exercita dreptul de a alege membrii acestor reprezentante și familiile lor, precum și cetățenii români aflați temporar în țările respective.(Agerpres)
• CONCURSURI, Adresate îndeosebi tineretului, multe manifestări inspirate din realizările și perspectivele dezvoltării economi- co-sociale a patriei sînt organizate In forma atractivă a concursurilor. Unele sînt de interpretare, ti festivalul-concurs de „Patria, poporul, partidul" Bihor), cel al brigăzilor de din județul Harghita — pentru a tării înflorire". Altele, ca cele semnalate din județele Vrancea și Gorj antrenează întrebări și răspunsuri pe teme istorice, politice, social-economice.

județul Cluj
obștești — precum și din poezii cu o tematică a- decvată semnate de Me- liusz Iosef. Szemler Ferenc și din cîntece ce vor fi interpretate in limbile română și maghiară.în ambele teatre am fost informați că se pregătește pentru perioada 2—9 martie cite o „săptă- mînă a dramaturgiei originale", in răstimpul căreia piese de mare succes de Victor Eftimiu, Titus Popovici, D. R. Popescu, Mihnea Gheorghiu, Balint Tibor, Mehes Gyorgy vor fi prezentate in cadrul unor spectacole destinate în mod special muncitorilor din marile întreprinderi clujene, țăranilor cooperatori din comunele județului.Printre tineri. Ne aflăm în atelierul mecanic al întreprinderii „Electro- metal". Cu cîteva cline mai înainte s-au adus niște bănci care au fost așezate printre strunguri,și baticuri de probă. E'.'.’jjșfirșitul schimbului.

ca o mare săr- demnității ci-ascultători își cu osirdie. Pun numeroase felurite, la care pri- răspunsuri pe de- E o pro-

Constituția tării, despre înalta responsabilitate civică pe care o implică actul votării, bătoare a vice.Tinerii iau notițeapoi întrebări Si mese plin lămuritoare, discuție aprinsă, fund politică, care reliefează poziția hotărît angajată a tineretului nostru în marile probleme ale obștii socialiste.Activitatea cultural- artistică de masă. înainte de a intra în sediul comitetului de partid al comunei Florești. sunet ce se aerul iarnă, lor < tem invitați politicos să luăm loc. Are loc o repetiție a brigăzii artistice din comună cu un program special pentru campania electorală.’ Alăt.pj'j,,(, dărțiherii din atelier —, . dg..șcenete și cuplete in-, care reprezintă, de altminteri. majoritatea co- vîrșîtoare a muncitorilor secției — se așază cuminți în bănci ca elevi sîrguincioși. unii dintre ei cu carnete in fată.La un moment dat sosește secretarul U.T.C. al întreprinderii. Dorel Marcu, însoțit de un bărbat cărunt, cu priviri vii, deschise. Oaspetele este prezentat tinerilor : profesor dr. docent Tudor Drăganu, cunoscut jurist clujean. A venit să le vorbească celor care vor vota la 9 martie pentru întîia oară despre legea electorală, despre drepturile și îndatoririle cetățenești asigurate de

auzim de acordeon și voci ! împletesc voios în pur al serii . Dăm binețe dinăuntru și de ce- sin-
■ts’pîrate din realitatea locală, în care sînt înfățișate realizările gospodă- rești-edilitare ale cetățenilor comunei și sînt criticate unele lipsuri din activitatea pe acest tărîm, auzim și cîntece sau versuri în care răsună bucuria momentului sărbătoresc al alegerilor. E un program intitulat „Alegeri de primăvară", cu care această brigadă, laureată a numeroase concursuri pe județ și pe țară, iși va aduce inimoasa contribuție la activitatea politico-edi'cațivă din timpul campaniei.

V. BÎRLĂDEANU 
Al. MUREȘAN

pese uni-

pentru în con- urmări ca institutele proiectare
După cum s-a anunțat. Consiliul pentru coordonarea și îndrumarea activității de aprovizionare și prestare de servicii către populație a analizat și adoptat recent programul dezvoltării rețelei de spălătorii și curățătorii chimice. Pornind de la stadiul actual al dotărilor cu asemenea unități și de la cerințele dezvoltării în general a serviciilor care vin săușureze munca ingospodărie, programul conturează evoluția imediată și de perspectivă a acestui sector de larg interes cetățenesc, program care prin înseși prevederile sale constituie un punct de plecare pentru dotarea într-un viitor cît mai apropiat a tuturor localităților tării cu astfel de unități. Prezentăm, in continuare, principalele direcții de dezvoltare.In primul rînd, se va extinde numărul de unități nrin alocarea unor importante fonduri de investiții : circa 57 milioane lei în acest an. peste 200 milioane lei in perioada 1976—1980. Drept urmare, la sfîrsitul viitorului cincinal se va ajunge la dublarea rețelei de unităti. fată de cea existentă in a- cest an. în 1975 se vor construi asemenea u- nităti la Pitești Sinaia, viște. Brăila. Tirgo- Vaslui. Cimpi-

vor con- unităti. cu in noile locuințe.

na. Caransebeș. Hunedoara. Galati. Slatina. Sighișoara. Iași. București, Gheorgheni. Mo- tru. Cîmpulung Muscel si Bocșa (in unele locuri este vorba de extinderea unităților existente), iar in rioada 1976—1980 vor construi noităti in alte cîteva zeci de localități urbane, în final, numărul localităților care vor a- vea pentru prima dată în dotare spălătorii si curățătorii chimice va aiunge la 47.Prin același program s-a stabilit un capitol special pentru Capitală. Aici se strui 11 noi precădere cartiere deîn vederea unei mai bune serviri a populației si pentru corelarea la un nivel superior a cerințelor si posibilităților de satisfacere a lor. s-au stabilit si o serie de măsuri care vizează direct departamentele de resort. Astfel. UCECOM-ul și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini- Unelte și Electrotehnicii vor trebui fectioneze care comoun de spălat si chimic (o mențiune : toate utilajele pentru spălat, uscat si călcat se produc în exclusivitate în nisterul Chimice asigure cesar în

să per- utilajele unitățile curățat
tară), iar Mi- Industriei va trebui să solventul ne- cantitătile so-

DE LALa tragerea de amortizare a gurărilor de viată pentru luna nuarie 1975 au ieșit următoarele combinații de litere :
1) E.C.F.; 2) R.F.X. î 

H.M.X.; 4) W.T.X.; "
6) F.K.H. ; 7) C.S.Y

asi-ia- opt3)55 U.Z.E.; ; 8) F.U.Z.Toți asiguratii cărora le-au ieșit

licitate. C.P.C.P.. sprijinul , Inspectoratului general direcționare structii. va in viitor județene de să prevadă spatii anume pentru spălătorii si curățătorii in noile cartiere de locuințe. De asemenea, se va trece la organizarea de unităti pe bază de autoservire (prima u- nitate de acest gen a si fost organizată zilele trecute de cooperația meșteșugărească din Cluj-Napoca) și la introducerea serviciilor complementare.Realizarea integrală a prevederilor programului adoptat de către Consiliul pentru coordonarea si îndrumarea activității de a- provizionare si prestare de servicii către populație este, desigur. nu numai necesară. dar si posibilă, întrucît au fost stabilite atît fondurile bănești necesare, cît și sarcinile precise ale fiecărui departament în parte. Este acum turor resati rînd
de datoria tu- factorilor inte- — si în primul a consiliilor populare locale — de a urmări cu rigurozitate aducerea lor la indeplinire. incit si ne această cale să se asigure condiții superioare de satisfacere a cerințelor de servicii ale populației.

Mihai IONESCU

ADASuna sau mai multe din aceste combinații de litere înscrise în polițele lor urmează să se adreseze ților ADAS pentru a li drepturile cuvenite.Pentru a participa și toarele trageri lunare esteasiguratii să achite primele de asigurare la termenele stabilite.
se unită- stabiliurmă-lanecesar ca

(Urmare din pag. I)intervenția cerută se referea la motor, un vehicul n-are voie să iasă din atelier fără o verificare a sistemelor de care depinde siguranța circulației ! Propunem să verificăm dacă luminile farurilor sînt reglate, începe căutarea regloscopului. în sfirșit, e găsit în... magazia atelierului, nedespachetat, acoperit cu husa de plastic, așa cum a fost primit încă în primăvara anului trecut.— în ce stadiu sînteți cu verificările tehnice anuale ? — l-am întrebat pe ing. Mihai Onoiu, directorul tehnic al I.U.T.— încă n-am început verificările... ...Altă unitate. Autobaza 2 Giulești.Atelierul de revizii tehnice. In atelier mai multe vehicule se află în revizia tehnică de gradul doi. Se lucrează atent. Confruntăm comenzile cu foile de activitate zilnică ale vehiculelor. La cîteva dintre ele, kilometrajul la care este prevăzută efectuarea reviziilor este depășit cu 10—20 la sută față de toleranțele legale admise.— Așa sînt programate — ne ne șeful atelierului (deși se prea bine că rărirea reviziilor nice are drept urmare scurtarea ții autovehiculului).Repetăm și aici întrebarea : în ce stadiu vă aflați cu verificările tehnice anuale ?— Știți — ne explică ing. Dumi
tru Badea, șeful unității — sintem in

reorganizare, devenim o unitate pen- , tru transporturi comerciale alimentare in Capitală — dar sperăm ca la începutul lunii februarie să demarăm și verificările tehnice anuale....Autobaza I.T.B. Floreasca. De Ia un tehnician aflăm că in februarie încep aci verificările tehnice. „In fiecare an este așa. Atunci primim

asemenea condiții tehnice incit să nu afecteze siguranța circulației. Și, pentru a se crea certitudinea că verificările nu vor fi aminate „sine die“, după aprecierea fiecăruia, a fost ’ prevăzută legal obligativitatea efectuării lor, în fiecare an, pină la 1 iunie. în plus, pentru a se asigura o concepție unitară in ce privește în-BUN DE DRUM, NU DE ACCIDENT!
spu- știe teh- vie-

formularele dovezilor și dispozițiile de la direcția noastră generală". După cum aveam să aflăm insă ulterior, la autobaza I.T.B. din Șoseaua Nordului au început verificările. Aceeași întreprindere — obiceiuri diferite !Constatările raidului nostru, cu puține excepții, nu sînt îmbucurătoare. Actele normative care reglementează circulația pe drumurile publice (Decretul 328 și H.C.M. - 772 din 1966 cu completările ulterioare) prevăd însă că autovehiculele și remorcile trebuie să fie permanent in stare bună de funcționare, iar sistemele de frînare, semnalizare (lumină) și direcție să îndeplinească

treținerea autovehiculelor, o hotări- re a Consiliului de Miniștri (H.C.M.— 1100 din 1968) reglementează reviziile tehnice, periodicitatea lor (în funcție de kilometrajul parcurs), numărul lor și operațiunile obligatorii pentru fiecare tip de revizie. Afară de aceasta, sînt reglementate și reparațiile și înlocuirile de piese și ansamble ori de cite ori vreunul din sistemele autovehiculului se dereglează, dă sempe de uzură prematură.Așadar, reglementări există și — după părerea nu numai a celor care veghează la siguranța circulației, dar și a deținătorilor de parc-auto— ele sînt foarte bune ți exigente.

Dar faptele, accidentele care au avut loc sau care pot avea loc din pricina defecțiunilor readuc în discuție atit lipsa de răspundere a unor conducători auto, a unor cadre tehnice, slaba activitate de control, cît și insuficiențele muncii educative, ce trebuie desfășurată în garaje, coloane, autobaze. Toate acestea vorbesc de exigența scăzută, în numeroase cazuri chiar de iresponsabilitate din partea acelora care autorizează zi de zi ieșirea în circulație pe drumurile publice a unor autovehicule cu defecte tehnice — ceea ce conduce nu numai la accidente grave, ci și la uzura prematură a parcului, la un consum sporit de carburanți, la poluarea mediului ambiant.Se impune, prin urmare, întărirea oontrolului, exercitarea acestuia cu mai multă severitate și exigență, de fapt cu mal multă responsabilitate, Ia toate nivelurile. Conducerile unităților economice care au in dotare autovehicule, departamentele și ministerele care le tutelează au datoria să introducă in practica muncii lor curente controlul, fără rabat, a- supra modului cum este întreținut și folosit parcul auto. Organizațiile de partid din întreprinderile și instituțiile respective trebuie să se considere, și să se dovedească, mai angajate în acest control, să insiste pentru întărirea și permanentizarea Iui, astfel încît nici un autovehicul să nu pornească din garaj decit dacă se află în cea mai bună stare de funcționare.
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ArheologicăConstructorii lucrau de zor la instalarea unei conducte in apropierea Școlii generale nr. 7 din Constanța. Deodată,, un hîrleț^a scăpărat piatră.— Stop ! Stați așa 1 gat cițiva elevi, aflați în recreație.— Ușurel, voinicilor, că știm și noi ce e arheologia...Constructorii și elevii i-au chemat imediat, la fața locului, pe arheologi. Au fost scoase la iveală două morminte — unul din secolele IV—V î.e.n. și altul din secolele II—III e.n. în cel de-al doilea s-au descoperit obiecte de podoabă și un vas de sticlă intact, care prezintă o mare importanță documentară, adăugind noi date asupra rioadelor respective.
Si chitara»

„Omule, care ai găsit chita
ra, poate faci in așa fel ca visul 
studentului piteștean să nu re
mind doar vis...". Sint cuvinte
le cu care încheiam faptul di
vers din 8 ianuarie, unde re
latam împrejurările in care Stu
dentul Adrian Simeanu din Pi
tești pierduse o chitară electrică 
pe care și-o dorise mult. Iată 
că poșta de ieri ne-a adus o 
scrisoare, prin care studentul 
piteștean tine să aducă „cele 
mai călduroase și emoționante 
mulțumiri" celui care a găsit 
chitara și i-a trimis-o. Se nu
mește Ion Popa, șofer lay 
treprindere bucureșteană. 
micihat tn c„.—• 
„Datorită acestui om de 
nie, visul meu n-a rămas 
vis, iar chitara cintă. Cintă 
in cinstea lui". Merită I

in-
_____________ ..... do- 
comuna Voluntari.

ome- 
dcar 

Si

Plimbare la
BabaruncaLa volanul „Daciei" personale, Mihai Grigore Marica a făcut o plimbare la Babarunca, aproape de masivul Ciucaș. Aici, „uitînd" că este cu mașina, a golit cîteva sticle de bere — și... la drum 1 Trecind pe lingă restaurantul „Stadion" din Săcele, n-a rezistat ispitei și a mai golit și aici o sticlă cu vin. Din nou la volan și, din nou, la drum. Oprit de un echipaj al miliției, a fost amendat pe loc cu 500 lei și i s-a ridicat permisul de conducere. Supărat foc, .M.G.M. s-ș reîntors Ja. restaurant, a băut din > nou tJflfWăW’Și/ISm nou, lâ itolah. Nu s-a * mai oprit decit basculantă. Prins iar de miliție și dat pe mina instanței, o să aibă acum timp destul — un an și două luni — să se tot gîndeas- că la plimbarea de la Babarunca.

într-o...

Au încurcat... 
cutiile

Gospodina N C. din comuna 
Budesti—Vilcea și-a trimis deu
năzi copilul să cumpere de 
la magazinul sătesc o conservă 
de fasole păstăi. Copilul a venit 
cu cutia, aospodina n-a rezistat 
tentației de a se mai uita o 
dată la frumoasa etichetă. pe 
care scria și numele fabricii 
producătoare din Turnu-Măgu- 
rele, după care a desfăcut-o. 
Dar, surpriză : in loc de păs
tăi, a dat peste... roșii în bulion. 
Am aflat că întregul stoc 
conserve livrat de fabrica 
Turnu-Măgurele cooperației 
consum din județul Vilcea con
ține, in loc de păstăi, roșii 
bulion, 
scumpe decit păstăile. 
reă ar fi : C 
ta de preț ?

de 
din

deîn 
Cum roșiile sint mai 

intreba- 
cine suportă diferen-

La rînd— Altul la rînd. Mai repede, fraților, mai repede, să nu pierdem timpul de pomană — îi zorea pe oameni responsabilul depozitului de combustibil din Valea Călugărească, atunci cînd aceștia iși așezau lemnele și cărbunii pe basculă. îndemnul lui la grabă nu era de... pomană. Făcea ce făcea și cîntarul „trăgea" în favoarea lui. Nu se știe de cîte ori a făcut ce-a făcut. Se știe însă precis că zilele trecute a fost prins cu „ocaua mică". La o singură cîntărire trecuse, dintr-un condei, în plusul lui și în minusul cetățeanului 90 kilograme de lemne și 125 kg cărbuni. Acum i-a venit și lui rindul să i se „cîntărească" fapta.
Cofetăria... 
lui Bachus

Primind mai multe sesizări 
sint prea puține cofetării in Pia
tra Neamț, întreprinderea de a- 
limentațle publică locală a 
amenajat la parterul unui bloc 
turn o frumoasă unitate, cu un 
nume la fel de frumos : „Mio
rița". Locatarii blocurilor din 
preajmă, mai ales tinerii și ma
mele cu copii, au trecut pragul 
cofetăriei cu bucurie. Care bucu
rie n-a ținut insă prea mult. Și 
n-a „ținut", pentru că dulciurile 
au dispărut, tn schimb, a apă
rut... Bachus, cu tot arsenalul de 
sticle de, țuică (mai mult sau 
mai puțin bătrină), coniac, rom, 
lichior și — ca supliment — un 
fum, „să-l tai cu cuțitul". Cu- 
rind, spațiul „cofetăriei" s-a do
vedit 
de la 
tăria" 
zată 
unde

că

neîncăpător. Inventivi, cei 
I.A.P.L. au extins „cofe- 
cu o nouă încăpere, bote- 
„Casa de comenzi", dar 
nu se comandă decit... 

băutură „la botul calului". Și 
uite așa, incet-incet, din cofe
tăria „Miorița" n-a mai rămas 
decit firma... Să vedem cum ră- 
mine de acum încolo.Rubrlcâ redactată do

Peîre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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RITM Șl RANDAMENT 
In aceste zile pe șantiere

Pe numeroase șantiere, luna ianuarie s-a încheiat cu bune rezultate. Fructificînd timpul favorabil, constructorii si montorii au intensificat ritmul lucrărilor, au realizat zi de zi randamente sporite. Sarcinile ce Ie revin în continuare sint cunoscute : prin buna organizare a șantierelor, prin efortul susținut al tuturor constructorilor si montorilor este posibil Si necesar ca în primul trimestru să se realizeze cel puțin 25 Ia sută din planul anual de investiții, cu respectarea strictă a termenelor de punere în funcțiune a obiectivelor prevăzute pentru această perioadă. Ce rezultate s-au obținut pină acum pe unele șantiere, ce probleme își așteaptă o soluționare grabnică, pentru ca zi de zi să se lucreze cu maximum de randament, la nivelul prevederilor din graficele de execuție ? Iată concluziile desprinse din raidul nostru pe citeva șantiere de investiții.
Avansul de timp crește. 

Vor produce înainte de termenPe platforma industrială a municipiului Sighetu-Marmației se profilează un nou obiectiv : fabrica de șuruburi. Cum se desfășoară lucrările pe șantier ? Lotul de construcții industriale al șantierului (șef de lot, inginerul Gavril Horja) dispune de un efectiv suplimentat de forță de muncă, întrucit s-a asigurat un front de lucru corespunzător și pe timpul iernii. Hala principală a fost închisă cu uși și geamuri și este racordată la sistemul de încălzire al combinatului de prelucrare a lemnului. După cum , ne spunea maistrul principal Vasile Pop, pe șantier se execu- . tă fundațiile pentru utilaje, depozitele de acid sulfuric și stațiile de pompare, lucrări de zidărie la anexele din hală, la depozitele de butelii sub presiune ș.a.— Care este stadiul fizic al lucrărilor ? — îl întrebăm pe maistru.— Avem un avans de 7,5 milioane lei fată de planul la zi, care se concretizează în importante stadii fizice, în diferite lucrări care au fost realizate înainte de termen.Bazați pe acest avans, pe creșterea In continuare a ritmului de lucru, constructorii sigheteni și-au stabilit ca sarcină, pentru primul trimestru, realizarea unui volum de lucrări care să reprezinte cel puțin 2G la sută din planul anual. în acest scop ei au început, mai devreme față de grafic, și alte lucrări. Potrivit prevederilor planului, prima capacitate de producție a fabricii ar trebui să intre în funcțiune la sfîrșitul anului 1975, dar realizările de pînă acum aii dat posibilitatea constructorului și beneficiarului să se angajeze la’ o devansare a acestui termen pentru o

La noua Fabrică 
de șuruburi din 

Sighetu- Marmaț i ei

capacitate de cel puțin 12 000 tone șuruburi.— Pînă acum sîntem mulțumiți de activitatea constructorului, n-avem ce să-i reproșăm — apreciază inginerul Voicu Chioreanu, directorul viitoarei fabrici de șuruburi. Datorită avansului obținut, s-au putut monta în hală numeroase utilaje din prima linie tehnologică ce va fi pusă în funcțiune. Pe măsură ce sosesc utilajele sînt imediat montate. De altfel, și noi am venit în sprijinul celor de pe șantier, an- gajînd o echipă de specialiști pentru operațiile de montaj și care, apoi, vor rămîne să lucreze în fabrică.— Ce trebuie întreprins in momentul de față pentru a vă respecta angajamentul ?.— în primul rînd, este nevoie să se asigure livrarea la termen a utilajelor de dcscopertare-fosfatare și trefilare prevăzute pentru trimestrul II a.c. Și încă o problemă. Dacă Centrala industrială de ruimenți și organe de asamblare din Brașov nu va lua de pe acum măsuri energice ar putea întîrzia livrarea liniei de tratare termică — ale cărei utilaje n-au fost contractate în întregime — ca și a altor mașini și agregate. Asemenea probleme in suspensie nu ne vor împiedica să punem în funcțiune mai devreme Drima capacitate, dar ar putea să influențeze nefavorabil terminarea tuturor lucrărilor la noua fabrică de șuruburi, să ne creeze ulterior greutăți în realizarea parametrilor proiectați. Și. de ce să nu evităm de pe acum asemenea consecințe. ,,in^
Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii"

In prezent, la întreprinderea de mașini grele din București sînt în construc
ție importante capacități de producție. La unele capacități a și început 

montajul utilajelor Foto : S, Cristian
în acest an, ultimul din actualul cincinal, pentru producția de furaje de volum — masă verde, nutrețuri suculente și fin — sînt destinate a- proape 6 milioane de hectare. Cea mai mare parte a acestor terenuri, în suprafață de peste 4 milioane hectare, este ocupată de pajiștile naturale. Ce se întreprinde pentru ca de pe această mare suprafață, din fondul funciar al tării să se obțină producții sporite de unități nutritive și de proteină, pentru ca. din aceste zile de iarnă, să se aplice măsuri ferme în scopul asigurării resurselor de furaje necesare sectorului zootehnic ?O mare însemnătate. în acest context. are îmbunătățirea structurii plantelor de nutreț, în sensul măririi ponderii culturilor leguminoase, bogate în proteină. Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor se desprinde că încă din primele zile de despriinăvărare, în cooperativele agricole vor fi însămînțate 110 000 hectare cu luccrnă, suprafață aproape dublă fată de anii trecuti. ceea ce va influenta pozitiv balanța proteinelor în alimentația animalelor. Prin aplicarea din timp a măsurilor necesare in scopul organizării loturilor semincere s-au asigurat cantitățile prevăzute de semințe. în aceste zile continuă condiționarea semințelor în stațiile de decuscutare : lucrarea respectivă trebuie încheiată cit mai repede, astfel incit fiecare unitate a- gricolă să aibă asigurate semințe de calitate, pentru lucernă. precum si pentru alte plante furajere.Pentru prima dată în acest an. în zonele cu condiții favorabile din județele Brașov, Harghita, Suceava, Covasna, Botoșani și altele se vor cultiva cartofi furajeri, în vederea înlocuirii unor cantități cît mai mari de porumb în hrana porcilor și creșterii producției de carne pe baza resurselor fiecărui județ. în acest scop au fost asigurați cartofi de sămîntă din-soiuri de înaltă productivitate, care. în condiții normale, dau 35—40 tone de tuberculi la hectar. De a- semenea. au fost achiziționate instalații de spălare, sortare, aburire si zdrobire a cartofilor pentru înși- lozare în complexele si fermele de stat si cooperatiste mari producătoare de carne de porc. Acum, important este ca specialiștii să asigure amplasarea culturilor de cartofi furajeri pe cele mai potrivite tere

nuri. să organizeze fertilizarea lor cu cantități corespunzătoare de îngrășăminte organice. Cu maximă atenție trebuie, controlată starea tuberculilor de sămînță din silozuri, astfel încit să se preîntîmpine orice pierderi.La indicația organelor județene de partid. în județele Constanta. Prahova. Ilfov,. Argeș. Bacău. Mureș și altele s-a trecut la aplicarea de programe complexe pentru ameliorarea pajiștilor, fertilizarea terenului destinat plantelor de nutret. cultivarea fiecărei palme de pămînt din incin-

„Nu iarna creează greutăți, ci unii furnizori 
de utilaje..."Luna ianuarie s-a dovedit a fi deosebit de propice activității pe șantierele industriale din Galați. Cum au folosit constructorii condițiile bune de lucru ? Iată tema raidului întreprins recent pe șantierele unor obiective industriale aflate în construcție la Galați.Un prim popas — pe platforma combinatului siderurgic. Dintre obiectivele aflate în construcție ne oprim la două : furnalul nr. 4 de 1 700 mc și oțelă- ria cu convertizoare nr. 2. în ce ritm se lucrează pe aceste șantiere ? Adresăm întrebarea tovarășului O- vidiu Velehorschi, directorul tehnic al întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galați.— La furnalul nr. 4 lucrările se desfășoară in ritm susținut și ne străduim să asigurăm punerea sa în funcțiune la 15 aprilie a.c. La acest obiectiv este rezolvată, în linii generale, și problema utilajelor tehnologice.Precizarea este bine venită, cunoscut fiind faptul că restanțele acumulate în execuția lucrărilor la acest obiectiv (și la altele de pe platforma siderurgică gălă-

țeană) au fost determinate, în principal, de neli- vrarea la timp a unor utilaje. Așadar, acum, respectarea noului termen de punere în funcțiune depinde exclusiv de constructorii și montorii de aici, respectiv, de colectivele șantierelor 61, 11, 31, 41. Con-

șini Reșița — nu șî-au o- norat încă integral obligațiile pe care le au. „Nu iarna ne creează greutăți, ci unii furnizori de utilaje — ne spunea inginerul Gheorghe Cașcaval, director al grupului de șantiere oțelării. Constructorii și montorii noștri folosesc
Pe șantierele unor obiective 

din Galați

știenți de responsabilitatea ce le revine, colectivele a- cestor șantiere se străduiesc să devanseze termenul prevăzut’ pentru intrarea în producție a furnalului nr. 4. în prezent se desfășoară probe la diferite instalații, în paralel cu încheierea lucrărilor de finisaj ș.a.La oțelăria cu convertizoare nr. 2, ritmul activității este influențat și acum, în bună măsură, de livrarea ultimelor utilaje și de calitatea acestora. Două întreprinderi — „Progresul" Brăila și întreprinderea de construcții de ma-

acum din plin vremea prielnică, munca se organizează în funcție de fronturile de lucru existente. Sîntem hotăriți să respectăm noul termen de punere în funcțiune a oțelări- ei : 30 aprilie a.c.".Iată-ne pe un alt șantier, la întreprinderea Laminorul de tablă din Galați, unde se construiește o secție de profile formate la rece din bandă. Sînt prevăzute a se realiza două linii de fișiere și 4 de profilare. La începutul acestui an a fost dată în funcțiune o linie de fișiere, celelalte avînd terme

ne de punere In funcțiune în acest trimestru și în cel viitor. Constructorii sînt : Grupul de șantiere pentru construcții industriale și agrozootehnice Galați și întreprinderea de rețele e- lectrice Galați. După cum ne spunea inginerul Iage- lo Bouroș, șeful biroului de investiții al întreprinderii beneficiare, constructorii înregistrează un ritm bun de lucru. Menținerea acestui ritm, finalizarea lucrărilor pe șantier depind însă, în bună parte, tot de sosirea utilajelor restante (principalul furnizor : întreprinderea de utilaje industriale pentru materiale de construcții Bistrița-Nă- săud). Deci, cînd vor fi lichidate aceste restanțe ? Chiar dacă această secție e mai mică in comparație cu noile obiective de pe platforma combinatului siderurgic, totuși Ministerul Industriei Metalurgice are datoria să intervină pentru a grăbi sosirea utilajelor de la întreprinderea din Bistrița-Năsăud, în așa fel încit noua capacitate să producă la termen și chiar mai devreme.
Dan PLAEȘU
corespondentul „Scînteii"

La Tarnița, unde se prepară minereurile

Realizări ale minerilor suceveni

Două luni au fost recuperate, și totuși
multe probleme își așteaptă soluționarea

La Urziceni se află în plină construcție, concen- trind eforturile unui puternic detașament de constructori, montori și instalatori din cadrul Trustului de construcții industriale și agrozootehnice București, o mare fabrică de zahăr. începute în luna a- prilie.'1974, cu o ’ 'înțîrziere ' de cinci luni, din cauia schimbării amplasamentului de la Fierbinți la Urziceni, lucrările de pe șantierul acestui mare obiectiv al economiei județului Ilfov au avansat intr-un ritm rapid : Ia sfîrșitul si
nului trecut, două din cele cinci luni de înțîrziere au fost recuperate. Și aceasta cu toate că noul amplasament a presupus. între altele, baterea a 6 500 piloți ia o adincime de 10 metri pentru consolidarea fundațiilor. executarea unui volum de circa 400 000 mc te- rasamente și umpluturi. Invingînd greutățile determinate de structura terenului (lucrările de montaj al prefabricatelor și la cele de fabricare și transport al betonului sînt integral mecanizate, iar cele de tera- samente și săpături — în proporție de 80 la sută), constructorii nu-și precupețesc eforturile pentru a realiza în primul trimestru circa 30 la sută din planul anual de investiții. O asemenea hotărîre are la ba

ză și faptul că, la sfîrșitul acestui an, fabrica trebuie să intre în funcțiune. La ora actuală, 60 de obiective principale, care asigură fluxul tehnologic, se află în diferite stadii de execuție — unele la fundație, altele pe terminate.Dar atît realizarea pla-

nitivă pentru acoperișul magaziei de borhot. De pe acum, constructorul s-a a- provizionat cu un produs indigen — tabla cutată „Romcord", dar proiectan- ții nu sînt de acord cu folosirea acestui material.Pe șantier se pun și alte probleme jcomplexe. „Con- . . r < juri/rj ■ ji*
Pe șantierul Fabricii de zahăr 

din Urziceni

nului pe primul trimestru, cit și punerea in funcțiune a fabricii încep să fie condiționate de soluționarea unor probleme. Din punctul de vedere al constructorului', de exemplu, două sint cerințele.— în primul rînd, întreprinderea de prefabricate din Găești, ne spune ing. Mircea Chițu, director adjunct al grupului de șan- tiere-vest, din cadrul trustului amintit, trebuie să urgenteze livrarea a două ferme metalice, cu o deschidere de 30 m, pentru acoperirea halei de prepa- rare-uscare borhot ; în al doilea rînd, proiectanții de la Institutul de cercetări și proiectări pentru industria alimentară au datoria să ne comunice soluția defi-

structorii ne-au creat front de lucru, dar nu prea avem ce monta, ne relatează ing. Marin Ștefan, șeful șantierului de instalații- montaj. Și noi ne-am propus să realizăm 30 la sută din planul anual in primul trimestru. Iată însă că din cele 1 600 tone de utilaje, pe care urmează să le montăm pînă la sfîrșitul lunii martie, am primit doar 600 tone, iar din a- cestea doar 200 tone pot fi montate, deoarece livrarea nu s-a făcut în ordinea de montaj stabilită în documentație".Din discuțiile cu cei doi interlocutori, precum și cu inginerii Dumitru Enache, șeful șantierului de construcții, Ion Niculescu. directorul viitoarei fabrici, și

Gheorghe Panaitescu, șeful secției de utilaje, s-au mai desprins și alte urgențe, alte probleme nesoluționa- te. Unele echipamente de automatizare și utilaje, și nu dintre cele neînsemnate, au termene de livrare între trimestrele doi 1975 . ,,și... trei 1976.: Lipsesc de., m pe’ șantier documentațiile!' ’pentru alimentarea cu apă potabilă și canalizare, pentru stația de pompare, silozul de zahăr și centrala termică. Nici în ce privește racordul rutier. stația de racord adine pentru e- nergia electrică și dezvoltarea stației de 110 kW lucrurile nu s-au lămurit definitiv.Punerea în funcțiune a fabricii la termenul stabilit este obligatorie. Rațiunile sînt de mare însemnătate și. de aceea, aspectele consemnate trebuie să o- cupe un loc prioritar pe agenda de lucru a forurilor de specialitate din Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și A- pelor, în scopul soluționării tuturor problemelor de care depind terminarea și intrarea în producție la data prevăzută a întreprinderii de zahăr din Urziceni.

încă din primele zile ale a- cestui an, in exploatările Combinatului minier Suceava s-a vădit o preocupare stăruitoare pentru realizarea obiectivului prioritar : continua perfecționare tehnică a activității de extracție și preparare. Ți- nînd seama de ponderea însemnată pe care o au în activitatea combinatului sucevean exploatarea minieră Leșu-Ur- sului și exploatarea de preparare Tarnița, eforturile de perfecționare tehnică s-au îndreptat mai cu seamă spre aceste două unități. Despre rezultatele obținute ne-a vorbit inginerul Gheorghe Teodorescu, director adjunct al exploatării miniere Leșu-Ursului.— Prin concentrarea producției pe orizonturi mai puține, organizarea unor brigăzi complexe, dotate cu tehnică de lucru corespunzătoare, realizăm in prezent. în majoritatea abatajelor, lunar, o producție de cei puțin 950 tone minereu extras. față de media de 600 tone, cit se realiza în aceeași perioadă a anului trecut. în prezent, avem documentația avizată și au demarat lucrările de investiții vi- zind introducerea sistemului de rambleu hidraulic. Noul procedeu, care va fi aplicat, începînd cu semestrul II, va duce la o creștere a productivității muncii pe abataj de la 3 tone pe post în prezent, la 5—8 tone pe post, redueîndu-se muit consumul de lemn de mină.

Un amplu complex de măsuri în vederea creșterii randamentelor instalațiilor de flotație este în curs de aplicațe la exploatarea de preparare a minereurilor Tarnița.— în perioada viitoare — ne-a spus inginerul Ștefan Ga- lat, directorul unității — Rotațiile noastre urmează să a- ducă o contribuție mai mare la antrenarea în circuitul economic și a minereurilor mai sărace in substanțe utile. în a- cest scop, am efectuat lucrări de revizie tehnică a instalațiilor și utilajelor pe tot fluxul tehnologic. O acțiune importantă la care lucrează în această perioadă specialiștii unității noastre, ai centralei și ministerului de resort se referă la a- daptarea „din mers" a fluxurilor tehnologice de preparare în funcție de modificările survenite în caracteristicile minereurilor de la Leșu-Ursului. Ne străduim să ajungem în cel mai scurt timp posibil să livrăm concentrate la nivelul exigențelor mereu sporite ale beneficiarilor noștri.Aici, în marele perimetru al hărniciei — Tarnița—Leșu-Ursului — ca și la exploatările din Vatra Dornei și Fundu-Moldo- vei, peste tot. minerii suceveni sînt hotăriți să aducă o con-l tribuție importantă la îndepli-' nirea cincinalului înainte de termen.
Gh. PARASCAN
corespondentul „Scînteii"

Alexandru BRAD
corespondentul „Scinteii y

.ts-MOBlLĂ „ORADEA (Corespondentul „Scînteii", Dumitru Gâță). Printre cele mai cunoscute fabrici de mobilă din țară figurează și „Alfa" — Oradea. Garniturile de mobilă „Daniela". „Dacia". „O- radea". nrecum și diferite tipuri de biblioteci fabricate aici se bucură de o bună apreciere atît în tară, cit și peste ho

ALFA" LA EXPORTtare. Așa se explică faptul că. în acest an. valoarea producției livrate la export creste.: fată de 1974 cu aproape 40 milioane lei. Marca „Alfa" va fi prezentă pe numeroase garnituri de mobilă ce vor fi exportate în U.R.S.S., S.U.A., Canada, R. D. Germană. R. F. Germania, Suedia, Israel, Libia și în alte țări ale lumii.
La Șantierul naval din Drobeta Turnu-Severin

în construcția 22 tancuri petroliere și cargouri

în cadrul Șantierului naval din Drobeta Turnu-Severin se află in diferite faze de execuție 22 tancuri petroliere și cargouri de mare capacitate destinate transportului general de mărfuri, precum și alte tipuri de vase. Ca urmare a creării a două noi cale pentru montaj și lansare și a unei hale pentru secțiile de sculărie și întreținere, și îndeosebi a creșterii productivității muncii.

producția șantierului, sub raport valoric, este cu 156 la sută superioară nivelului din 1970 și cu peste 16 la sută mai mare comparativ cu producția stabilită pentru ultimul an al cincinalului.Se apreciază că actualul nivel reprezintă cea mai ridicală cotă de producție din istoria întreprinderii. Circa 97 la sută din producție este destinată exportului. (Agerpres)Urgentă este și o altă problemă care se ridică in județele cu mari sisteme de irigații — Ialomița. Constanta. Dolj. Brăila ș.a. — și anume : creșterea ponderii porumbului în structura culturilor cerealiere și a ponderii lucernei în raport cu celelalte plante de nutreț. în județul Constanța, după cum ne relata ing. Constantin Nenovici, director adjunct al direcției agricole, anul acesta se vor însămința 7 000 ha cu lucernă, în timp ce suprafețele, cu borceag vor scădea cu 4 000 ha fată de anul trecut. Pentru sporirea producției de masă ver-
Iarna sint multe de făcut pentru a pregăti

PRODUCȚIADEFURAJE
ta fermelor zootehnice. extinderea culturilor furajere irigate, angajarea producției în acord global cu cooperatorii și efectuarea pe scară largă a lucrărilor mecanice. în județul Ilfov. de pildă, cea mai importantă acțiune este extinderea culturilor de lucernă pe încă 18 000 ha. din care aproape jumătate ne terenuri irigate. întrucit această cultură dă cea mai mare cantitate de proteină la unitatea de suprafață, pe 8 500 ha nu se vor mai cultiva borceagul și alte plante cu randament mai redus, ci lucerna. De asemenea. în jurul construcțiilor zootehnice, oe porțiuni de teren bine fertilizate, se va insă- mînta sfeclă de nutret. la care se prevede o producție de 120 tone la hectar. O experiență în curs de extindere — am reținut de la ing. Gheorghe Liciu. director adjunct al direcției agricole județene — constă în crearea pajiștilor cultivate pe suprafețe mici, de 10—15 hectare irigate, pe lingă fermele de vaci din cooperativele agricole. Asemenea pășuni au fost înființate în 28 de cooperative agricole, precum și pe izlazurile unor consilii populare pentru animalele ce aparțin gospodăriilor populației.

de se vor însămința 70 000 ha de porumb în cultură dublă, din care 30 000 ha in teren irigat. Bine se lucrează. în aceste zile. în unitățile din cadrul consiliilor intercooperatiste „23 August". Topraisar. Castelu și Dorobanți pentru asigurarea furajelor pe calea măririi recoltelor la hectar. în acest scop s-au format echipe mobile dotate cu tractoare, remorci si greifere. care se deplasează în cooperativele agricole pentru a transporta ingrășămintele organice în cimp — lucrare de bază, de care vă depinde nivelul producției de fu- raie in acest an.Fertilizarea pajiștilor naturale, a Iucernierelor și altor culturi furajere preocupă in aceste zile unitățile agricole din județul Prahova. Se cuvin relevate în acest sens citeva inițiative : pentru fertilizarea lucer- nierelor. fiecare stațiune de mașini si tractoare a fost dotată cu cisterne, care zilnic se deplasează de la o cooperativă la alta, asigurind transportul si împrăstierea îngrășămintelor naturale din fermele zootehnice. Cele mai mari suprafețe de lucerniere s-au fertilizat în cooperativele agricole Tirgușoru-Vechi. Bărcănești. Gher-

ghița. Fulga de Sus. Pe această cale, cooperatorii din Tirgușoru-Vechi au obținut anul trecut 10 tone de fin la hectar de pe lucernierele fertilizate. în teren neirigat — recoltă de trei ori mai mare decît se realiza anterior. în aceeași unitate. Merită remarcată, de asemenea, măsura luată de conducerea Complexului in- tercooperatist de îngrăsare a taurinelor Bărcănești. care a transportat peste zece mii de tone de îngrășăminte organice oe terenurile cooperativelor cu care cooperează în producerea furai elor.Totuși, în unele județe nu se acționează cu fermitate pentru a se urgenta lucrările de sezon si cele pregătitoare în vederea creșterii recoltelor de furaje în județele Botoșani, Alba, Galați și altele nu s-au asigurat cantități suficiente de semințe de ierburi graminee și leguminoase. Pentru rezolvarea acestei situații trebuie urgentate acțiunile de întrajutorare cu semințe si. in special, de extindere a loturilor semincere. Cea mai importantă lucrare care trebuie executată în această perioadă. pentru creșterea producției de masă verde la hectar, este fertilizarea pășunilor si tinetelor. Or. în unele județe — printre care Hunedoara. Maramureș. Covasna. Vrancea Si ațtele — se manifestă din par*ea unor specialiști si cadre de conducere tendința de a se limita la aplicarea îngrășămintelor chimice, in loc să organizeze largi acțiuni pentru transportul îngrășămintelor naturale.Zilele de iarnă pot și trebuie să fie mai bine folosite pentru ca. pretutindeni. să se creeze condiții bune in vederea sporirii producției de furaje. Asemenea probleme cum sint îmbunătățirea structurii culturilor furajere, ameliorarea pajiștilor naturale, fertilizarea unor suprafețe cît mai mari, asigurarea și condiționarea semințelor de plante de nutreț trebuie să preocupe stăruitor organele și unitățile agricole, organizațiile de partid de la sate, astfel îneît. în a- cest ultim an al cincinalului și în primul an al cincinalului viitor, fiecare județ, fiecare unitate agricolă si fermă în parte să dispună de furajele necesare pentru a obține producții animaliere sporite si venituri cit mai mari din zootehnie.
Constantin BORDEIANU

COMBUSTIBILUL
Șl ENERGIA ELECTRICĂ

(Urmare din pag. I)întreprinderi, prin aplicarea unor norme riguros determinate si respectarea lor cu strictete. sistematic se obțin importante economii de energie și combustibil. De pildă, anul trecut, la 140 norme de consum s-au realizat economii concretizate în 624 mii tone combustibil conventional și 443.6 milioane kWh de energie electrică. Dar la alte norme prevederile nu au fost îndeplinite. Circa 472 milioane kWh energie, electrică si 344 mii tone combustibil convențional puteau fi contabilizate in „contul" de economii. dacă se. respectau toate normele de consum. Nu ne este indiferent cu cită energie si cu cît combustibil realizăm fiecare produs sau semifabricat. Conducerile de întreprinderi nu pot trece cu vederea că — fată de alte țări — la noi. in unele cazuri, se consumă mai multă energie si mai mult combustibil pentru obținerea unei cantităti similare de produse. Și a- ceasta cu atît mai mult, cu cît situația din anul trecut nu a fost înlăturată în prima lună a acestui an. O atenție deosebită se cere acordată producției de laminate finite. semifabricate si țevi laminate, de aluminiu electric, alumină calcinată, de otel electric, amoniac, clincher, la care si in acest an se constată depășiri ale consumurilor normate. în acest domeniu trebuie acționat cu toată fermitatea si răspunderea pentru ca nici un kilo- wat-oră de energie electrică, nici

un kilogram de combustibil să nu fie consumat peste normele aprobate.De maximă atenție este necesar să se bucure si valorificarea resurselor energetice secundare. Un calcul este deosebit de edificator in acest sens : fiecare tonă de combustibil convențional recuperată din resurse secundare echivalează cu 735 kg de păcură (sau 700 kg țiței). Dacă acestea sînt avantajele economice, atunci cum explică u- nele unități din cadrul industriei metalurgice, industriei chimice, e- conomiei forestiere și materialelor de construcții faptul că nici pină acum nu au întocmit studii de recuperare a resurselor secundare pentru 1.297 mii tone combustibil convențional ? Este în interesul e- conomiei să se urgenteze lucrările de execuție pentru recuperarea gazelor reziduale la fabricarea negrului de fum în întreprinderea „Carbosin" din Copșa Mică, unde anual s-ar putea economisi circa 34 600 tone combustibil convențional. precum si la combinatele chimice de la Tg. Mureș. Piatra Neamț si Tirnăveni unde, la nivelul unui an. peste 25 000 tone combustibil convențional s-ar putea e- conomisi prin recuperarea fracției oxicarbonice. Fiecare zi de intîr- ziere. de tergiversare in executarea lucrărilor pentru recuperarea resurselor energetice secundare in aceste unităti și in altele Înseamnă pierderea a sute si sute de tone de combustibil, atit de necesare e- conomici naționale.

Evident, am adus în discuție doar citeva din problemele de stringentă actualitate, care se ridică in domeniul gospodăririi energiei si combustibilului, probleme pe care le supunem atenției conducerilor de ministere, organelor și organizațiilor de partid, consiliilor și comitetelor oamenilor muncii din unitățile industriale. Este o realitate că. de la an la an. preocupările pentru economisirea combustibilului și energiei sint tot mai ample si stăruitoare. iar rezultatele obținute merită a fi apreciate. Dar mai sînt multe de făcut, nu peste tot se dovedește fermitate în aplicarea strictă, severă și integrală a programelor stabilite. Este de datoria organelor si organizațiilor de partid să controleze sistematic modul în care se aplică prevederile legii, indicațiile formulate de secretarul general al partidului in privința folosirii resurselor de energie si de combustibil ale economiei. Pretutindeni. prin folosirea tuturor forj melor muncii politico-educative, organizațiile de partid sint chemate să acționeze cu consecventă pentru dezvoltarea puternică a inițiativei și spiritului de bun gospodar al tuturor muncitorilor, inginerilor si tehnicienilor, pentru extinderea experienței înaintate, curmarea din rădăcină a risipei si pierderilor, pentru instaurarea unui sever regim de economii, in așa fel încit energia Și combustibilul să fie drămuite cu grijă si maximă responsabilitate.

i
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Mărturii ale unei arte

milenareîn continuarea subiectelor legate, de tema „Creșterea rolului condu- ' câtor al partidului în etapa actuală" — temă căreia i-a fost consacrată și precedenta consultație publicată în cadrul acestei rubrici (vezi „Scînteia" nr. 10 074, din 11 I a.c„ despre integrarea organică a partidului în viața societății noastre), ne propunem durile de cupăm de consecvente a centralismului democratic, care îmbină nitară, disciplina fermă cu creșterea fiecărei „Aplicarea cele două laturi ale sale — se subliniază în Raportul prezentat la Congresul al XI-lea de tovarășul Nicolae Ceaușescu — a- sigură dezvoltarea democrației de partid, participarea tuturor cadrelor, a întregului activ, a tuturor comuniștilor la conducerea vieții de partid ; totodată, aceasta determină întărirea disciplinei și unității partidului".îmbinarea organică a democrației cu disciplina reprezintă o cerință legică in activitatea partidului. Urmărind făurirea societății socialiste și comuniste, care reprezintă cel mai avansat tip

camai jos să necesitatea ; în • viata dearmonios
in rin- ne o- aplicării ; partidconducerea u-răspunderii organizații acestui și inițiativei de partid, principiu, cu

tinic, principialității comuniste le sînt deopotrivă străine atit neglijarea cerințelor democrației, recurgerea la metode de comandă, administrative, cit și interpretarea eronată a cerințelor democrației, în sensul unor concesii făcute tendințelor liberaliste, mic-burgheze. Dezbaterea democratică a problemelor în cadrul organizației de . partid, cu participarea activă a tuturor comuniștilor, urmată de e- fortul consecvent pentru aplicarea deciziilor în spiritul disciplinei comuniste, chezășuiește gradului de eficiență munci de partid.Programul partidului,la necesitatea dezvoltării deopotrivă a democrației și a disciplinei comuniste, subliniază direcțiile în care sînt chemate să acționeze în

creșterea al întregiipornind de

derilor Programului și Statutului P.C.R., ale Codului etic.Abordînd în cadrul cursurilor de partid problemele legate de întărirea rolului conducător al partidului, este necesar și util ca propagandiștii și lectorii să releve însemnătatea disciplinei, rațiunile ce impun dezvoltarea ei continuă : totodată, este nu numai oportun, dar și indicat să se ia în discuție cazuri concrete de încălcare a disciplinei, să se combată comportările acelora care, nesocotind obligațiile decurgînd din calitatea de membru al partidului, nu își îndeplinesc sarcinile sau răspunderile încredințate, consideră ca facultativă, benevolă, îndeplinirea unor hotărîri de partid.Disciplina de partid obligă organizațiile partidului să îndeplinească cu aceeași rigurozitate și propriile

partidului să intens.trasată

ÎMBINAREA organică
A DEMOCRAȚIEI CU DISCIPLINA

ca viata democratică a pulseze mereu mai acest sens, orientarea Programul partidului situează pe primul plan participarea activă a comuniștilor la dezbaterea problemelor fundamentale ale politicii partidului, dezvoltarea inițiativei și responsabilității lor partinice, cultivarea spiritului critic și autocritic. Aceasta înseamnă. practic, ca organizațiile de partid să antreneze întreaga masă a membrilor de partid la elaborarea și aplicarea hotărîrilor, să combată manifestările de pasivitate ale oricăror membri de partid, să se îngrijească de crearea unui climat tovărășesc, în care fiecare să-și exprime liber părerea, să critice neajunsurile, să facă propuneri. punîndu-și din plin în valoare priceperea și experiența : înseamnă să se pună capăt acelor situații în care hotărîri în probleme importante sînt luate doar de biroul organizației, ceilalți membri de partid fiind solicitați numai... să-și exprime a- cordul, sau în care la îndeplinirea sarcinilor organizației sînt a- trași doar cîtiva oameni, mereu a- ceiași.Concepția pe care se sprijină orientarea stabilită de Congresul al XI-lea constă în

în de 10,00 Biblioteca pentru toți : Pavel 
Dan.

10.45 Eroi îndrăgiți de copii : 
Năzdrăvanul Dennis.
Mari ansambluri : orchestra 
„Doina Moldovei" a comite
tului județean al sindicatelor 
și echipa de dansuri a între
prinderii de tricotaje „Moldo- 
va“-Iași.
Teleclnemateca. Filmul 
tea". Scenariul : 
povici. Regia : 
gan.
Preferințele dv.
și preferințele 1

14,10 Expediție de vînătoare : „Pe 
Rîul Mare din Retezat".

14,30 Caleidoscop cultural-artistic. 
Emisiune de informare și ac
tualitate literară, teatrală, 
muzicală, plastică, cinemato
grafică și a activității artisti
ce de amatori.

14.45 Teleglob : San Marino.
15,05
16,00
16,05

11,40

13,35

Tltus 
Mircea

„Se- 
Po- 

Dră-

muzicale sînt 
noastre.

mai avansat tip de democrație, partidul trebuie să se caracterizeze el însuși printr-o organizare democratică, în măsură să stimuleze și să pună în valoare inițiativa și energia creatoare a tuturor comuniștilor, a maselor largi ale celor ce muncesc. O operă de asemenea amploare, cum este făurirea noii orînduiri, presupune,. în același timp, o activitate socială precisă, riguros organizată, condusă unitar, centralizat, ceea ce impune înainte de toate unitatea de acțiune a partidului, forța conducătoare a construcției socialiste. O asemenea unitate lizează prin disciplină de tocmai disciplina permite tuturor verigilor partidului într-un■ organism monolit, îi dă posibilitatea să concentreze forțele întregului popor spre realizarea unor țeluri precis determinate în fiecare domeniu.Necesitatea dezvoltării mai departe a democrației, concomitent cu întărirea disciplinei în viața partidului nostru, apare cu atit mai imperioasă in condițiile sarcinilor grandioase stabilite de Programul partidului și Directivele Congresului al XI-lea. Este un a- devăr axiomatic că făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism sînt strîns legate de vigoarea, dinamismul și marea capacitate de mobilizare pe care le imprimă organizațiilor de partid îmbinarea strînsă a democrației cu disciplina de partid.înțelegerea corelației dialectice Indisolubile între democrație și disciplină, ca trăsături care nu numai că nu sînt opuse, antagonice, dar reprezintă, dimpotrivă, laturi complementare ale activității partidului, este cu atit mai necesară cu cît orice unilateralitate în acest domeniu n-ar putea avea decit efecte dăunătoare. Spiritului par-

se rea- partid ; sudarea

acest scop organele și organizațiile de partid.întărirea disciplinei va constitui în continuare un factor de prim ordin în creșterea capacității de luptă și acțiune a partidului — arată Programul, supune hotărîrilor organelor datoria fiecărui comunist, rent dc locul său de muncă, ziția și funcția pe care le de a acționa neabătut pentru tuirea politicii partidului domeniile de activitate.Din momentul în care tat primirea în rîndurile tilor, fiecare și-a asumat în mod conștient îndatoririle rîn'd, obligația cerințele disciplinei partinice consemnată în Angajamentul lemn semnat dul Comunist deplini fără rile date de pecta în toate gramul și Statutul politică generală a partidului, de a face totul pentru întărirea unității partidului, pentru creșterea rolului său conducător în societate.Respectarea strictă a disciplinei nu este o cerință mecanică, ci este izvorită din însuși conținutul ei, din faptul că este menită să asigure înfăptuirea ungi politici, ce urmărește progresul multilateral al țării, ridicarea ei pe treptele tot mai înalte ale civilizației socialiste, făurirea bunăstării întregului popor. Esența cerințelor practice de- curgînd din disciplina de partid constă în efortul statornic, de zi cu zi, pentru a dărui tot ce ai mai bun cauzei făuririi socialismului multilateral dezvoltat, edificării societății comuniste pe pămîntul României, în acțiunea plină de elan, abnegație și spirit revoluționar pentru transpunerea în viață a preve-

relevind că aceasta pre- aplicarea neabătută a superioare, indife- de po- ocupă, înfăp- toatein soliei-a comuniș- membru de partidstatutare și, în primul decurgînd din și sola primirea în Parti- Român — de a în- șovăire însărcină- partid, de a res- împrejurările Pro- P.C.R., linia

lor hotărîri. Or, mai pot fi întîlnite organizații de partid unde, după îndelungi investigații, discuții și rodnice confruntări de opinii în vederea adoptării unor hotărîri riguros fundamentate, acestea sînt numerotate, îndosariate și „puse la păstrare" in sertar. Trebuie clar înțeles că organizațiile de partid nu sint cluburi de discuții, ci organizații ale acțiunii revoluționare, că și cea mai judicioasă hotărîre ră- mîne fără efect dacă nu se urmărește metodic aplicarea ei.Concluzii practice se impun, totodată, pentru fiecare organizație de partid din faptul că, in condiții^ societății noastre, în care partidul comunist este forța conducătoare, iar legile țării constituie expresii juridice ale politicii partidului, sfera de aplicare a disciplinei de partid se lărgește, inclu- zînd, deopotrivă, disciplina de stat, respectarea legilor devenind o componentă a disciplinei de partid. în lumina obligațiilor statutare, comunistul este chemat nu numai să fie el însuși un exemplu de apărare a legalității socialiste, dar să militeze sistematic pentru stricta aplicare a legilor de către cei din jur. De aceea nu poate fi trecută cu vederea tendința membri de partid, printre și cadre de conducere, se mărgini la o formală ... ____la cunoștință" a unor Tegi și > ho- " t’ărîri din domeniul ’ lor,’-.'de activitate, uitind apoi de existența acestora. ca și cum nu ei ar fi aceia care au1 îndatorirea nemijlocită de a organiza sau asigura îndeplinirea lor riguroasă.Apare pilduitor pentru fiecare organizație de partid faptul că documentele Congresului al XI-lea abordează problemele întăririi disciplinei. în strînsă legătură cu a- dincirea democrației de partid, pre- cizînd cu claritate căile și modalitățile principale menite să asigure

unor care de a „luare

aceea că, departe de a constitui un scop în sine, democrația de partid reprezintă, în ultimă instanță, ansamblul modalităților menite să amplifice si să dinamizeze potențialul de gîndire Si acțiune al comuniștilor ; rostul ei este să determine activizarea politică a fiecărei organizații, intensificarea participării fiecărui comunist la viața de partid. Practica arată că cu cît membrii de partid sînt mai larg consultați, cu cit ei participă mai activ la elaborarea hotăririlor. cu atit acestea sînt mai judicioase, mai bine adaptate necesităților reale.Pe aceeași linie a adîncirii democratismului se situează cerința, pregnant reliefată în documentele Congresului al XI-lea. privind promovarea largă a principiului muncii și conducerii colective : se cuvine accentuat — după cum a arătat de repetate ori secretarul general al partidului — că asigurarea climatului de colegialitate principială propice confruntării libere a părerilor nu înseamnă nici vorbărie colectivă, nici diluarea răspunderii personale, ci. dimpotrivă, presupune creșterea responsabilității și aportului efectiv al fiecăruia la îmbunătățirea muncii de partid.Modul în care asigură efectiv în activitatea practică îmbinarea organică a democrației cu disciplina reprezintă unul dintre cele mai serrinificatiVd „teste" ale maturității politice a fiecărei organizații de partid. înțelegerea temeinică a motivațiilor acestei orientări fundamentale, de principiu, a vieții interne a partidului nostru, urmată de măsuri efective pentru rea ei în viață pe toate partidului, reprezintă o esențială a dezvoltării șiționării rolului conducător al partidului.

Vîrstele peliculei.
Telex.
Laudă mîinilor tale I Emisiu
ne muzical-literarâ.
Rugbl : Anglia — Franța (tur
neul celor cinci națiuni). 
Transmisiune directă de la 
Londra. Comentează Anton 
Groman.
Din nou o seară la „Club T“ 
Lumea copiilor prezintă 
„Poșta veselă". Răspunsuri 
muzicale telespectatorilor co
pii.
1001 de seri.
Telejurnal • Curier electoral. 
Teleenciclopedia. Din sumar: 
o Secolul XXI — Omul și 
spațiul cosmic a Zoorama 
a Nașterea unei insule (apa
riția vieții).
Publicitate.
Film serial : 
sibilă". Box 
fără (partea 
principale : 
Martin
Bain, Gregory Morris.
Surpriza serii — muzică 
ușoară cu Vicky Leandros și 
Nana Mouskouri.

21,45 Telejurnal a Sport. 
22,00 Intîlnirea de la ora 10... 
23,00 închiderea programului.

16,35

18,15
19,00

19,20
19,30
20,00

20.45
20,50

21,35

„Misiune impo- 
cu mănuși... și 
I). In rolurile 
Peter

Landau,
Graves, 
Barbara

In sala Dalles e prezentată publicului românesc, prin intermediul unor copii de mari dimensiuni, o expoziție de fresce vechi din India.Expoziția este precedată de numeroase fotografii, care prezintă variate aspecte ale Indiei de astăzi, aducind, în prim plan, imagini sugestive ale prieteniei dintre țara noastră și India, e- vocind vizita făcută în această țară de președintele României socialiste.Imaginile de actualitate înglo- ~ bează astfel organic tradițiile și mărturiile străvechii culturi indiene, prefațind sugestiv această manifestare cui- - turală intitulată India independentă.Exponatele propriu-zise, copiile vechilor picturi murale dezvăluie pentru prima oară în țara Vorone- țului și Suceviței măiestria plastică a artiștilor indieni. E o inițiativă a Academiei de arte plastice (Lalit Kala) din New Delhi, care a organizat această expoziție itinerantă, sub auspiciile UNESCO. Dintre piesele expuse rețin atenția în primul rînd două copii ale renumitelor fresce de la Ajanta (secolul II înaintea erei noastre — secolul VII al erei noastre), puse la dispoziție de Comisia de arheologie a Indiei. Sînt prezentate apoi reproduceri din colecția amintitei academii, care și-a propus, printre acțiunile de valorificare și conservare a artei indiene, copierea celor mai importante opere de artă ; pot fi văzute, astfel, în sălile Dalles imagini ale vechii picturi indiene, începînd din secolul al VI-lea pînă în prima jumătate a secolului al XVIII-lea.Expoziția, care a fost prezentată și la Paris, Copenhaga și Belgrad, însoțită de secretarul Academiei Lalit Kala, criticul de artă A. K. Dutta, oferă o imagine succintă a desfășurării unei tradiții plastice specifice de o vechime milenară — începînd chiar cu acea miraculoasă descoperire de la sfîrșitul secolului

trecut : pictura grotelor de la Ajan- ta, pictură considerată in genere ca una dintre cele mai desăvîrșite realizări ale sensibilității artistice universale. Intr-adevăr, ritmul dansat al gesturilor personajelor, înscrise în contururi simple, dar precise, expresivitatea figurilor de-abia însăilate, vraja culorilor luminoase, denotă un rafinament neobișnuit. Prin tot simbolismul scenelor răzbate bucuria de
Expoziția de vechi 

fresce indiene

a trăi, o bucurie curată și adîncă, de o grație ne- sfirșită, de o desăvârșită armonie artistică. Frescele din aceeași perioadă — de la Bagh — vădesc o mai mare viguro- zitate compozițională. a reprezentării oamenilor și animalelor, ca și frescele mai tîrzii — de la Sittanavasal — cu exuberanța lor vegetală, în culori mai intense și mai bogate. Finețea desenului se accentuează în frescele de la Sujanpur-Tira. care anunță școala Kangra, celebră mai cu seamă prin miniaturile și ilustrațiile sale, ca și prin lirismul său, școală reprezentată în expoziție prin pictura rajahului Rupi din Kulu, ca și prin aceea din templul din Nur- pur. își tr-o centuat ____________tea grafică și cromatică. In ansamblul ei, această expoziție — care oferă posibilitatea de a aprecia valori reprezentative ale artei indiene — constituie de cultură.Interesantă și ția are însă și o altă semnificație decit aceea — deosebit de importantă, desigur — a contactului cu o artă străveche. Ea se înscrie pe linia acelor adevărate, profunde în- tîlniri dintre popoare în gesturile expresiei lor de existență, de cultură.

Oameni. animale și plante îmbină întotdeauna — în- mare armonie stilistică, ac- decorativă — virtuozita-
un incontestabil actsugestivă, expozi-

Nina STANCU1ESCU

traduce- verigile condiție perfec-
Tudor OLARU j

ROMANIA-FILM" prezintă

teatre enemaromână" : Țară bogată-n frumu
seți — 19,30.
a Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 16; 19,30.

PERMISUL DE CONDUCERE

Noi exponate Ia Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România

Săptamîna trecută a a- vut loc — in organizarea redacției de teatru a Ra- dioteleviziunii. cu colaborarea revistei „Teatrul" și cu aceea a A.T.M. — o dezbatere teoretică, amplă si metodică, o „sesiune". cum se spune în terminologia consacrată, a- vînd următoarea temă : Teatrul T.V. — un nou gen de spectacol, și estetica lui. Dezbaterile au durat două zile, cu participarea a numeroși oameni de teatru de toate felurile — de turgi și critici, actori, pînă la celor mai fine acestei cea mai nouă cea. jnai puternică forjțiă daiddmunicatie de masă —- ‘și au dus la forrhula- rea cîtorva caracteristici si postulate, dacă nu a unor concluzii, cu privire la specificul estetic si tehnic al teatrului T.V., care vor ajuta serios pe cei ce lucrează in acest domeniu, si chiar în domeniul de ansamblu teatrului.Dar. ca totdeauna, indiferent de obiectul supra căruia se aplică, semenea dezbateri trebuie să readucă in turor ideile fondul moral pial. din care de orice specializare de care orice specializare trebuie să rămină în mod strîns și conștient legată.

la drama- regizori si specialiștii tehnici ale Si

alSi a- a-atentia tu- generale. si princi- se desprinși
Comedie franceză cu : Louis Velle, Pascale Roberts, Jacques Jouanneau, Maurice Biraud 

Regia : Jean Girault

Colecțiile Muzeului de istorie al Republicii Socialiste România au fost completate recent cu numeroase rarități și unicate, între care matricea „peceții mari" a cancelariei lui Alexandru cel Bun, sigiliul mare al lui Grigore Dimitrie Ghica, pe care sînt gravate medalioanele celor 17 județe ale Țării Românești și inscripția „Io Grigore Ghica, domn...", un pistol aurit al lui Al. I. Cuza, numeroase scrisori de pe fronturile războiului de independență (1877— 1878). Dintre lucrările de artă de o deosebită valoare intrate de curînd în patrimoniul bustul lui Karl anul 1912 de Georgescu.
muzeului amintim Marx, realizat în sculptorul Spiridon

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)
al

lină tehnico-știintifică. au devenit speciile teatrale cu cel mai numeros public. strivitor mai numeros decit al tuturor celorlalte teatre — teatrele speciei tradiționale și. pînă în epoca noastră, u- nică — la un loc. Oricare ar fi nuanțarea morală si intelectuală a fiecăruia fată de acest feno-

de oamenide milioanepot descoperi că omul nu s-a născut pe fata pămîn- tului pentru a merge la teatru, teatru munci, pentruînfrumuseța viata.Muncii, creației. îmbunătățirii și înnobilării o- mului si vieții sale, tea-
pentru a vedea — ci pentru a pentru a crea, a-si ameliora si

Un mare
si care Aceas- primul el s-anăscut, s-a dezvoltat, a progresat, exclusiv în socialism. beneficiind de toate forțele materiale . si spirituale, !;de ideile no- s

pentru micul 
ecran

însemnări de Radu POPESCU

53

Fără cea mai mică ambiție de precizie istorică sau de minuție cronologică. se poate afirma că acum douăzeci si cinci de ani teatrul T.V. nu se născuse încă, nici la noi. nici aiurea, si că acum cincizeci de ani. teatrul radio, de asemenea, nu se născuse încă, sau că abia încerca „din goluri a se naște". După un sfert de veac și. respectiv, o jumătate de veac, aceste două activități, condiționate și slujite de o formidabilă. magică trambu-

men. el se impune tuturor cu o forță uriașă, și aproape înspăimîntătoare. Un public atit de numeros — și nu știu încă dacă îi pot spune fidel, dar nu pot să nu-i spun constant — trebuie să ridice problema teatrului T.V. ne primul plan al conștiinței noastre, în centrul cel mai dogoritor al răspunderii științei. Căci fenomene, fără de(chiar dacă rul este. în lui. oarecum cum singur) tere. si vor

si con- asemenea precedent, colectivăumanitate telespectato- tata ecranu- izolat. oare- pot da nas- da cu siguranță. altor fenomene conștiință colectivă, as îndrăzni să spun, revelație colectivă. Si dinții, si cea mai decisivă ar fi aceasta : că tot privind teatru, zeci, sute
de ba.de cea

trul. artele le-au fost totdeauna un instrument de primă însemnătate, le-au fost de un ajutor neprețuit. în momentele lor de conștiință a slujirii. Dar le pot fi și o dică. și o negație, ofensă, atunci cînd trul pierde această stiintă. sau o lasă măcar să somnoleze. Dacă efectul de deservire, ca și cel de servire, care poate fi al teatrului fată de om. nu s-a arătat încă, în chip manifest. în toată amploarea lui. aceasta se datoreste desigur faptului că acțiunea asupra publicului a teatrului de mijloace tradiționale este, la scara umanității. relativ lentă, de influențare imperceptibilă. din pricina posibilităților sale reduse de a atinge publicul. Dar

pie- și o tea- con-

pu-

blicul televiziunii este popor întreg, este umanitate și efectul în bine sau în rău se produce masiv, rapid și. poate, ireversibil. De aceea, problema teatrului T.V. este acută, este imediată si este totală. In fiecare zi. in fiecare clipă, soarta însăși a teatrului se joacă ori de cite ori se joacă teatru la televiziune.Teatrul românesc T.V. este un teatru bun progresează rapid, ta. datorită în rînd faptului că
bile și avansate, de idea"’ lurile cinstite și arzătoare pe care socialismul le pune la baza oricărei activități dacă el s-a dezvoltat rapid si sănătos, publicul de azi. format în cea mai mare parte tot în socialism. s-a dezvoltat la fel de rapid si de sănătos. Incit așteptările. exigentele. cunoștințele publicului sporind, sporesc si responsabilitățile, si dificultățile, si răspunderile teatrului T.V.Pentru a face fată, pentru a îndeplini misiunea sa. teatrul T.V. trebuie să extindă și să adincească fără încetare sfera idealului său social, a datoriei sale sociale si comuniste. El trebuie să milioanelor, zecilor milioane de cetățeni formează publicul hrană revoluționară, că. patriotică, umanistă, educativă, prin care omul creste, prin care adaugă tuturor celorlalte ale sale încă eficient de forță. încă un coeficient de . ..Teatru comunist si teatru politic, teatru al omului, teatru al slujirii celui mai nobil ideal, iată ce trebuie să fie — mai mult decit orice altceva, si mai mult decit oricare altul — teatrul T.V.

omenești. Dar

dea de care său civi-
surse un co-progres.

I

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Medeea — 19,30, (sala 
mică) : Năpasta — 19,30.
o Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic ; dirijor : Remus Georgescu ; 
solistă : Ileana Dumitrescu — 20.
• Opera Română : Olandezul zbu
rător — 19.
© Teatrul de operetă : Spune ini
mioară, spune — 19,30.
e Teatrul de comedie : Volpone — 
19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Anunțul la mica publi
citate — 19,30, (sala din str. Alex. 
Sahia) : Elisabeta " "
— 19,30.
© Teatrul Mic :
19,30.
© Teatrul „C. I. 
Magheru) : Și eu

I — 15, Tranzit

După cădere —

Nottara" (sala 
_________ , . ... ... am fost în Ar
cadia — 19,30, (sala Studio) : Ho
telul astenicilor — 19.
a Teatrul Giulești : Sîmbătă la 
Veritas — 19,30.
A Teatrul evreiesc de stat ; Casa 
cu șapte buclucuri — 19.30.
c Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Vic
toria) : Un băiat de zahăr... ars
— 19.30
• Teatrul de revistă și 
„I. Vasilescu" : Piruete
— 19.30.
o Teatrul „Ion Creangă" 
nitorii — 10, Păpușa cu 
rupt șl Pufușor și
— 16.
® Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) : Ileana Sinziana — 17 
(sala Academiei) : Tigrișorul Petre 
— 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia

comedie 
muzicale

: Moște- 
piciorul 

Mustăcioara

a Actorul și sălbaticii : PATRIA
— 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30,
BUCUREȘTI — 9; 12; 16,15; 19,15. 
FAVORIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19.15. 
MODERN — 9; 12; 16; 19.
a Zapata : SCALA — 9; 11,15;
13,45; 16; 18,30; 20.45.
o Jerry traficantul : LUCEAFĂ
RUL — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45, FESTIVAL — 8,45; 11,15;
13,30: 16; 18,30: 20,45, CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16: 18,15;
20.30.
a Veronica : DOINA — 9,30; 11,15; 
13,15; 15,30; 17,30.
a Program de documentare : 
DOINA — 19,30.
o Conrack : CAPITOL — 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.

ștefan cel Mare 
CENTRAL — 9,15; 
EXCELSIOR — 9; 
TOMIS — 9; 12,30; 
MURA — 9; 12.30; 16: : 
a Călătorie întreruptă :
— 9; 11; 13; 16; 18: 20. 
a Visuri împlinite : TIMPURI NOI
— 9: 11,15: 13.30: 15,45; 18: 20.15. 
a învățătoarea din Șatrii — 14,30, 
Jucării mecanice — 16.30. Freud —
18.30, Firecreek — 20,30 : CINE
MATECA (sala Union).
a Școala tinerilor căsătoriți : 
VICTORIA — 9: 11,15: 13.30: 16; 
18.15: 20,30. GRIV1ȚA — 9; 11.15; 
13.30: 16: 18,15; 20,30.
a Zidul : BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20.15. AURORA — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20,15.
a A început la Neapole : MELO-

9,30;

1475 :
19,30,
19,30, 
FLA-

— Vaslui 
12,30; 16; 
12.30; 16: 
16; 19.30.

19.30. 
: LUMINA

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.
Q 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.
o Un gentleman în Vestul sălba
tic : DACIA — 8,30: 11; 13,30; 16; 
18,30; 20.45.
a S-a întîmplat după război I 
UNIREA — 16; 18: 20.
o Micul dejun la Tiffany i BU- 
CEGI — 15,30; 18; 20,15.
o Duhul aurului : PACEA — 16;
18; 20. '
• Clanul sicilienilor : LIRA —
15.30; 18; 20,30.
Q Acțiunea Bororo : FLOREAS-
CA — 10; 15.30; 18; 20,15.
• Articolul 420 : DRUMUL SĂRII
— 10; 15.30: 19.
o Un zimbet pentru mai tirziu : 
POPULAR — 15,30; 18; 20,15.
a Program de desene animate 
Walt Disney : FERENTARI — 14; 
16; 18; 20.
• Cavalerii teutoni : MUNCA — 
16; 19.
® Cleopatra : COTROCENI — 11; 
15; 18,30.
o Iluminare : COSMOS
20.30.
• Cei șapte magnifici : MOȘILOR
— 9: 11,30; 14,30; 17; 19.45.
a Dragoste la 16 ani : FLACARA
— 14; 16; 18; 20.
o Timpuri noi : CRINGAȘI — 16; 
18.15.
• Agentul straniu : ARTA — 
15,30: 17,45: 20.15.
o Goana după aur : VIITORUL
— 14; 16: 18; 20.
o Bunicul siberian : RAHOVA — 
15.30: 18; 20,15.
• Locotenent Columbo : VITAN
— 10; 15.30: 18: 20.
• Urmărit—urmărită ! : PRO
GRESUL — 15.30: 18: 20.15.
• Alexandru Macedon : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15.30: 
19.

Acest greu examen tîrgoviștenilor a devenit stimulator pentru trecerea altor examene ale comportamentului civic „în major".. Pe rînd, cele mai importante obiective edilitar- gospodărești și social-cultu- rale ale orașului au fost declarate șantiere ale muncii patriotice. Nu numai pe hîrtie, ci în fapt, cu mîna pe unelte și cu convingerea că, pretutindeni, această formă de activitate obștească riguros urmărită în ritmurile ei mobilizatoare și „contagioase" pentru toți cei ce tin să se bucure mai devreme de roadele civilizației are extraordinarul efect de a-1 împinge pe constructor de la spate.Așa s-a întîmplat cu ridicarea marelui spital județean din Tirgoviște, pe șantierul căruia satele, comunele, cooperativele agricole dîmbovitene au trimis Ia muncă patriotică, pentru cîte două zile, echipe de cîte 50 de oameni pentru ca ziua în care acest important lăcaș al sănătății tuturor avea să-și deschidă porțile să le fie mai apropiată. Așa s-a în- timplat cu terminarea unor construcții întîrziate din Tirgoviște. ca hotelul „Dîmbovița" și Casa de cultură a sindicatelor. Așa s-a întîmplat cu modernizarea stadionului local și cu construirea teatrului de vară. Acesta din urmă, ridicat prin muncă patriotică în numai trei luni și jumăta-

te, a trecut printr-un moment de impas chiar în ziua deciziei cu privire la amplasarea lui. Pe locul a- les se aflau doi nuci bătrîni. dar încă viguroși. pe care buldozerele nu puteau să-i cruțe. Ocrotiți prin lege, acești pomi impuneau găsirea altui loc pentru amplasarea teatrului. Iar alt Ioc, mai bun, era greu de găsit. Și atunci, cetățenii

a Țării Românești, tezau- rizator al unor comori spirituale fără seamăn, de neprețuită valoare pentru memoria patriei. Iar acest o- ras. care a venit către prezent desprinzîndu-se din pulberea argintie a istoriei și înfățișîndu-ni-se pînă mai acum cîtiva ani cu un aer patriarhal, somnolent, copleșit de propriul său trecut, a fost supus unei

construi 15 440 apartamente, din care peste zece mii numai în reședința de județ. Aceasta înseamnă că doar în cinci ani se va dubla întregul volum de locuințe construite aici în trei decenii. Marea platformă industrială cere un oraș modern, pe măsura excepționalei sale industrii.Trei sute de ingineri constructori, urbaniști și„A pune umărul**
au hotărît ; în locul celor doi nuci bătrîni vor planta în spațiile verzi ale o- rașului pentru piardă tră, să văzut acei nuci cu tulpinile tinere, drepte, groase cit un braț de copil, cu scoarța lunecoasă, verde-argin- tie. umflîndu-și mugurii în așteptarea primei lor primăveri din multele decenii de viață tîrgovișteană care ii așteaptă înainte. Era cea mai discretă, dar cea mai durabilă lovitură de gong la primul proaspătului și-a scris o piesă prin însuși actul său de naștere.Tirgoviștenii sînt oameni mîndri de trecutul orașului lor. moștenitor al vestigiilor istoricei cetăți de scaun

200 de nuci tineri, ca urbea lor să nu nimic, ci. din con- cîștige însutit. Am

spectacol al teatru, care emoționantă

fundamentale prefaceri. O impetuoasă dezvoltare, ca o consecință firească a implantării giganticei platforme industriale de pe malul sting al Dîmboviței și a dublării populației urbei în mai puțin de un deceniu, a impus îndrăznețe soluții de modernizare, prin aplicarea unui riguros plan de sistematizare urbanistică. obligat să tină cont de specificul local și de zonarea perimetrelor care dețin valorile istorice și arhitecturale ale trecutului.— Noi, aici — ne spune inginerul constructor Nicolae Alexe. directorul institutului județean de proiectări — trebuie să facem adevărate operații de chirurgie estetică și transplanturi de modern în armonie cu frumusețile trecutului. în viitorul cincinal. în Dîmbovița se vor

arhitecți conturează în schițele și în machetele lor Tirgoviștea de mîine. Abia văzîndu-le planurile realizate în nenumărate zile și nopți de lucru, întocmite în cîteva încăperi austere și într-o sală de lucru încropită într-una din clădirile vechi ale unei școli profesionale din vecinătatea localului mai mult de- cît modest al institutului, înțelegi ambițiile edilitare ale celor 300 de proiectanți care creează profilul viitorului oraș. Locul unde se naște arta lor de constructori și urbaniști pare să n-aibă importanță. Si totuși. este greu de crezut că acolo, pe planșele ticsite, a- șezate pe spetezele scaunelor invalide. într-un cadru de adevărată austeritate spartană, se naște arta. Dar se naște. Din ambiția

și din pasiunea arhitecților și a urbaniștilor tirgovișteni care înțeleg că trăiesc aici,. așa cum trăiesc și lucrează, cei mai frumoși ani ai vieții lor. Ani în care trebuie să creeze pentru încă alți 40 000 de locuitori citi se vor adăuga aici în următoarele două decenii, ani in care vor trebui să pună în valoare complexul istoric al orașului — cetatea domnească — să construiască, să construiască noi cartiere, să taie noi artere de circulație. să proiecteze noi o- biective edilitar-gospodă- rești și social-culturale. Cînd am stat de vorbă, întregul colectiv lucra la definitivarea schițelor, proiectelor și machetelor care să fie expuse în cele mai importante puncte electorale, pentru ca apoi, toate, să fie reunite într-o mare expoziție. unde să se desfășoare un amplu dialog cu locuitorii orașului pe tema des- voltării municipiului.Pentru tirgovișteni, atitudinea civică înseamnă, înainte de toate, a acționa, astfel incit scopul final ai marelui proces novator prin care trece orașul să aibă o unică rezultantă : coeziunea civică, suprema expresie a oricărei așezări umane din timpul nostru socialist. în care, după înțeleaptă vorbă a românului, „omul sfințește locul". Așadar. punînd umărul și fă- cînd din efortul colectiv in perfectionarea treburilor obștii expresia elocventă a patriotismului.

18;

9;
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In numele guvernului și poporului indonezian, am marea plăcere de 
a transmite Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu fericita ocazie 
a aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre.

Vă rog să primiți urările mele cele mai bune de fericire și sănătate 
personală pentru Excelența Voastră.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

Semnarea planului de colaborare culturală și științifică 
dintre România și R. D. Germană pe perioada 1975-1977

Cronica zilei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să transmit Excelenței Voastre sincerele mele felicitări cu 
fericita ocazie a aniversării zilei de naștere a Excelenței Voastre.

Am plăcerea să exprim urările mele cele mai bune de sănătate per
sonală pentru Excelența Voastră.

HAMENGKU BUWONO
Vicepreședinte

, al Republicii Indonezia

Sesiune științifică la Academia de științe sociale și politice

La Ministerul Afacerilor Externe a avut loc. vineri, semnarea olanului de colaborare culturală si științifică intre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Democrate Germane, pe perioada 1975— 1977.Documentul a fost semnat de Va- sile Gliga. adjunct al ministrului a- facerilor externe, si dr. Hans Voss, ambasadorul R. D. Germane la București.în scopul adîncirii colaborării cul- tural-stiințifice dintre România si R. D. Germană si sporirii eficientei sale, cele două părți au convenit a- supra realizării unor acțiuni privind aceste sectoare de activitate. în domeniul stiintei va continua colaborarea dintre instituțiile cu acest profil din cele două țări, pe baza înțelegerilor existente. în ce privește învătămintul. sint prevăzute schimburi de experiență și vizite de studii, de profesori si studenti. de lectori pentru limba si literatura română si.

respectiv, germană, participarea reciprocă la cursurile internaționale de vară de limbă și literatură, dezvoltarea colaborării în domeniul invăță- mintului public, profesional, artistic, al cercetării pedagogice. între bibliotecile universitare. O serie de ac- tiuni-turnee ale unor artiști si formații reprezentative, expoziții, prezentări de filme etc. vor face mai bine cunoscute realizările artistice contemporane si alte valori culturale create de cele două popoare. în a- cești trei ani vor fi intensificate, de asemenea, relațiile pe linia sănătății. radioteleviziunii. presei, turismului și in alte domenii.La festivitatea semnării au participat Traian Pop. adjunct al ministrului educației si învătămîntului. loan Jinga. vicepreședinte al Consiliului Culturii si Educației Socialiste. funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, precum Si membri ai Ambasadei R. D. Germane la București. (Agerpres)Sub egida Academiei de științe sociale si politice, la București a avut loc, vineri, sesiunea științifică cu tema „Revoluția socialistă și revoluția științifică și tehnică".în cuvintul de deschidere, prof. dr. docent Mihnea Gheorghiu, președintele Academiei de științe sociale si politice, a subliniat importanța acordată de documentele Congresului al XI-lea al P.C.R. studiului și aplicării revoluției științifice si tehnice în țara noastră, faptul că actuala sesiune se înscrie ca o parte a unui cuprinzător program de lucru desfășurat de academie in acest domeniu.Agenda reuniunii a cuprins mai multe comunicări, axate, in general, pe analiza principiilor esențiale de orientare metodologică a cercetării și pe prezentarea rezultatelor obținute ca urmare a unor studii aplicate, în special comunicări dedicate științei

conducerii societății socialiste. Par- ticipanții au dezbătut, cu acest prilej, o arie largă de probleme, de o deosebită actualitate și complexitate, in legătură cu conducerea economiei naționale in condițiile afirmării cu putere a revoluției științifice si tehnice în România, corelația dintre revoluția socialistă și cea științifică și tehnică in planul conducerii sociale. Au fost relevate, de asemenea, contribuții însemnate la cunoașterea relației societate-natură în contextul revoluției științifice și tehnice, a noilor dimensiuni pe care această revoluție le imprimă acțiunilor sociale. O atenție deosebită a fost acordată problematicii sistemelor, corelației si convergențelor unor fenomene In condițiile științifice si tehnice cunoscute. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a menținut în 

general închisă. Au căzut precipitații 
sub formă de lapovită și ninsoare • în 
Moldova și estul Transilvaniei, mai ales 
sub formă de ploaie în Dobrogea, es
tul și sudul Munteniei. Vîntul a prezen
tat intensificări la munte, în Dobro
gea, Bărăgan și sudul Moldovei. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila între 
minus 2 grade la Satu-Mare. Baia 
Mare, Zalău și Bistrița și 10 grade la 
Ana Neagră.

în București : Vremea a fost închisă. 
Temporar a plouat. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 6 grade.

Timpul probabil pentru 2, 3 și 4 fe-

bruarie. In țară : Vremea va continua 
să se răcească în prima parte a inter
valului, apoi se va încălzi ușor. Cerul 
va fi mai mult acoperit. Vor cădea 
precipitații locale mai ales sub formă 
de ninsoare în jumătatea de est a tă
rii șt cu caracter Izolat în rest. Vîntul 
va sufla moderat cu unele intensifi
cări la începutul intervalului în estul 
țării. Minimele vor fi cuprinse Intre 
minus 10 și zero grade, izolat mai co- 
borite, iar maximele între minus 3 și 
plus 7 grade. La munte, temporar, va 
ninge, iar pe alocuri ninsoarea va fi 
spulberată.

In București : Vremea In răcire la 
început, apoi tn încălzire. Cerul va fi 
mai mult noros Vor cădea precipitații 
slabe. Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

» SPORT » SPORT « SPORT » SPORT » SPORT « SPORTTENIS: „Circuitul României4*
TURNEUL DE LA CLUJ-NAPOCA

Azi, meciul Emmrich-Ovici

HOCHE| * România — 
Cehoslovacia (tineret) 9-3

CLUJ-NAPOCA (corespondentul „Scînteii", Al. Mureșan). — Vineri, în sala sporturilor din Cluj-Napoca. s-au disputat sferturile de finală Ia simplu ale turneului de tenis.Cel mai spectaculos meci a avut loc între campionul R.D. Germane Thomas Emmrich și Viorel Sotiriu, care s-a încheiat cu rezultatul de 7—6, 6—4 in favoarea jucătorului german.

în celelalte partide : Ovici-Tăbă- raș 6—1, 6—1 ; Hărădău-Mureșan6—4. 6—3 și Marcu-Santei 6—1. 6—4.Miine, în semifinale la dublu se vor intîlni perechile : Ovici-Hărădău cu Mureșan-Santei și Emmrich-So- tiriu cu Marcu-Tăbăraș. La simplu vor avea loc două partide foarte interesante : Emmrich-Ovici și Hără- dău-Marcu.

Aseară, la Miercurea Ciuc, s-a disputat intilnirea internațională de hochei pe gheață dintre echipa României și selecționata de tineret a Cehoslovaciei. Hocheiștii români au obținut victoria cu scorul de 5—3 (1—1, 2-0, 2-2).Astăzi, tot la Miercurea Ciuc, are loc cea de-a doua partidă.
★ÎN CÎTEVA RÎNDURI Patinoarul artificial „23 August" din Capitală este deschis pentru public astăzi, între orele 17—20. și duminică, între orele 10—13 și 17—20.

ȘAHCu două runde înainte de încheierea turneului internațional de șah de ia ,ț)rense (Spania), marele maestru român Florin Gheorghiu continuă să se numere printre fruntașii clasamentului. După consumarea a 13 runde, Florin Gheorghiu împarte primul loc cu suedezul Ulf Andersson, ambii șahiști totalizînd cite 9 puncte.în runda a 13-a, Florin Gheorghiu l-a Învins, în 41 de mutări, pe spaniolul Jesus Diez del Corral.
TENISîn optimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Roanoke (Virginia), americanul Vitas Geru- laitis l-a eliminat cu 6—2. 6—3 pe compatriotul său Gene Mayer. Jucătorul român Ion Tiriac a pierdut, cu 3—6, 6—7 partida susținută cu englezul Roger Taylor.

BASCHETLa Milano, în cadrul etapei a doua a sferturilor de finală (grupa B) ale „Cupei campionilor europeni" la baschet feminin, s-au întîlnit în primul lor meci formația italiană Geas Sesto San Giovanni și echipa franceză Clermont Ferrand. Baschetbalistele franceze au terminat învingătoare cu scorul de 70—59 (32—32).Din această grupă face parte și e- chipa Politehnica București, care, după cum s-a mai anunțat, a ciști-

gat cu scorul de 87—77 prima partidă, susținută in deplasare, cu formația B.S.E. Budapesta.■ ; - '■ M
CAMPION ATELEEUROPENE 

DE PATINAJ ARTISTICCampionatele europene de patinaj artistic au continuat la Copenhaga cu desfășurarea probei individuale masculine. Pentru prima oară în istoria competiției, titlul de campion continental în această probă a fost cucerit de un patinator sovietic : Vladimir Kovalev, în vîrstă de 21 de ani. student al Universității din Moscova. Medalia de argint a revenit englezului John Curry, revelația actualei ediții a campionatelor, iar cea de bronz a fost ciștigată de Iuri Ov- cinikov (U.R.S.S.). După cum se știe, la campionatele din acest an nu a participat deținătorul titlului mondial, Jan Hofmann (R. D. Germană), care este accidentat.în proba de dansuri, dună executarea figurilor impuse, conduce cunoscuta pereche sovietică Ludmila Pahomova-Aleksandr Gorșkov, cu 104,68 puncte. îi urmează cuplurile Hilary Green — Glynn Watts (Anglia) — 100,12 puncte și Natalia Liniciuk — Ghenadi Karponosov (U.R.S.S.) —98 72 puncte.După desfășurarea programului „scurt", în campionatul european de patinaj artistic — proba feminină — pe primul loc în clasament se află Dianne de Leeuw (Olanda) cu 124,11 puncte, urmată de Christine Errath (R.D. Germană) — 123,60 puncte.

HANDBAL:

la "Ploiești, 6 partide1 
din campionatul masculinîn sala „Victoria" din Ploiești au continuat vineri întrecerile din cadrul campionatului masculin divizionar la handbal masculin. Dinamo București a învins cu 24—10 (13—7) pe Universitatea Craiova, iar Steaua a întrecut cu 22—13 (13—6) pe Dinamo Brașov. Jocul Politehnica Timișoara — CAROM s-a încheiat la egalitate : 20—20 (10—7).

★La Kiev s-a disputat meciul retur dintre echipa locală Spartak și formația poloneză Ruch Chorzow, con- tind pentru sferturile de finală ale „Cupei campionilor europeni" la handbal feminin. Gazdele au repurtat victoria cu scorul de 14—10 (6—4). învingătoare și în primul joc (scor : 15—12), echipa sovietică s-a calificat în semifinalele competiției.După cum se știe, în sferturile de finală evoluează și echipa I.E.F.S. București. Handbalistele românce au ciștigat. cu 13—9, prima „manșă" a dublei întîlniri cu formația olandeză Mora Swift Roermund. urmind să dispute partida retur, in deplasare, la 5 februarie.

Timpul probabil 
pentru luna februarie Se pare că iarna nu-și mai arată fața ei de altădată. Potrivit datelor furnizate de serviciul de prognoză, în februarie, temperaturile medii lunare vor fi puțin mai ridicate decit valorile medii multianuale. îndeosebi in vestul țării. Cantitățile de precipitații ce vor cădea in această lună vor fi sub valorile normale. exceptind regiunile din estul țării, unde vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă.în prima decadă va predomina o vreme noroasă, cu înseninări de scurtă durată. Temporar va ninge, iar spre mijlocul intervalului, datorită creșterii temperaturii, precipitațiile vor cădea și sub formă de lapovită și ploaie. Vintul va predomina din sud-vest și vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 15 și minus 5 grade, iar maximele între minus 4 și plus 6 grade, local mai ridicate. Pe alocuri, dimineața și seara, se va produce ceață.între 11 și 20 februarie, ceru] va fi mai mult noros și local va ninge. în sudul și estpl,.ii.ărj.i1,„ ninsoarea va fi temporar viscolită. Vintul va sufla potrivit cu unele intensificări din nord-est și est.. Cele mai scăzute temperaturi se vor înregistra către mijlocul intervalului. Minimele vor oscila între minus 15 și minus 6 grade, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade.în ultima decadă, cerul va fi variabil, mai mult noros. în u- nele zile vor cădea precipitații sub formă de lapovită și ninsoare. Pe alocuri se va produce, mai ales dimineața și seara, ceață. Temperaturile minime vor fi cuprinse în această decadă între minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între minus 2 și plus 8 grade. (Agerpres)

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 31 IANUARIE 1975Extragerea I : 59 44 25 49 62 67 4 13 50.Extragerea a H-a : 57 80 42 36 15 28 81 52 66.Fond general de ciștiguri : 1 663 195 lei. din care 747 916 lei report.
Valorificăm mai bine 

resursele locale
(Urmare din pag. I)cetățeni. Consultarea cetățenilor In toate problemele ce privesc dezvoltarea economică, edilitar-gospodă- rească a localităților în care trăiesc imprimă muncii organelor locale ale puterii de stat realism, dinamism și eficientă. în acest mod. potențialul materia! și uman existent este tot mai bine valorificat, interesele colectivității găsindu-și materializarea operativ.Avînd la bază o profundă cunoaștere a realităților economice și sociale din fiecare localitate, ținînd Seama de creșterea competenței cadrelor din conducerea organelor locale ale administrației de stat. Consiliul popular județean Buzău, sub conducerea comitetului județean de partid, a adoptat un complex de măsuri menit să ducă la creșterea capacității și responsabilității consiliilor populare orășenești și comunale, să le creeze cadrul propice angajării lor și mai hotărîte în organizarea și conducerea vieții economico-sociale din fiecare localitate. în acest sens, au fost puse la dispoziție și instrumentele organizatorice cuvenite. Astfel, o serie de lucrări finanțate din contribuția bănească a populației, din impozitul pe clădiri, din beneficiile activităților industriale sint aprobate și avizate de către fiecare consiliu comunal sau orășenesc, indiferent de valoare. în același context, competențele au fost acordate și în materie de finanțare a acțiunilor de învățâ- mint, sănătate și cultură pentru care, înainte de aplicarea măsurilor aprobările erau date de diferite organe specializate de la județ.Una din direcțiile în care se realizează cu consecvență aceste competențe o constituie valorificarea mai bună a resurselor materiale locale — sarcină subliniată in mod deosebit în cuvîntarea secretarului general și in Rezoluția la Conferința pe țară a secretarilor comitetelor comunale de partid și a președinților consiliilor populare. Preocuparea tot mai sus

ținută tn acest sens a condus la dezvoltarea intr-un ritm intens a activităților economice, mai cu seamă a celor cu caracter industrial, în care sint ocupați in prezent peste 1 500 de cetățeni. Numai în anul 1974 producția industrială realizată in sistemul consiliilor populare comunale depășește 120 milioane lei. Pe această bază, resursele de materii și materiale aflate in perimetrul fiecărei localități au putut fi valorificate superior, acoperind in cea mai mare măsură nevoite rezultate din planul de dezvoltare al dotărilor edilitar-gospo- dărești și al construcțiilor de locuințe pentru populație.Fără îndoială, dezvoltarea economică a fiecărei localități intr-un ritm rapid a atras după sine sporirea zestrei de dotări social-culturale. în ultimii doi ani, participarea masivă a cetățenilor la diferite acțiuni și-a arătat din plin roadele. Astfel, pe lingă obiectivele finanțate de stat, au fost date in folosință 35 săli de clasă, 12 ateliere școlare, 7 grădinițe, 8 cămine culturale, extinderi și construcții de spații spitalicești ce însumează 750 de paturi și altele.Preocuparea noastră a fost să dezvoltăm și să perfecționăm formele de consultare cu cetățenii asupra problemelor care privesc viața și activitatea lor. Dar, deopotrivă, am urmărit simplificarea relației cetățean- instituție. Așa, spre exemplu, pentru acordarea de avize și autorizații pentru construcții de orice natură, a u- nor certificate, adeverințe sau alte documente a fost scurtat considerabil drumul solicitanților in obținerea celor trebuincioase.Nu este mai puțin adevărat că u- nele consilii populare cum sint cete din Pîrscov, Balta Albă. Gherăseni, Costești, Rîmnicelu. Grebănu și altele nu au acționat corespunzător răsnunderilor ce le-au fost atribuite pentru rezolvarea problemelor cetățenești. au manifestat lipsă de receptivitate fată de propunerile și sugestiile cetățenilor, s-au ocupat In

mică măsură de dezvoltarea unor activități industriale pe raza lor de activitate etc. Iată și explicația primirii. în cursul anului 1974, a peste 1 000 sesizări și reclamații la organele de partid și de stat județene sau ale celor centrate în care cetățenii iși manifestau nemulțumirea pentru modul defectuos de lucru al instituțiilor amintite.Repetatele analize ale acestor situații, atît la comitetul executiv al consiliului popular județean, cit și în sesiunile consiliului popular, au fost urmate de măsuri concrete de perfecționare a activității consiliilor populare orășenești și comunale prin mutarea centrului de greutate al muncii de control și îndrumare a organelor județene din birou în teren, acolo unde o cere viața de zi cu zi. în același sens a fost Îndreptată și activitatea cadrelor de conducere de la orașe, comune și sate, care vin în contact direct cu propunerile și sugestiile oamenilor, cunoscind mai temeinic realitățile concrete.Pe de altă parte, dezbaterea publică a proiectelor de hotărîri ce privesc dezvoltarea economico-so- cială a localităților stimulează participarea largă a cetățenilor la transpunerea lor în viață, la afirmarea tot mai plenară a inițiativei colective.îmbunătățirile aduse Constituției, Legii electorale. Legii de organizare și funcționare a consiliilor populare deschid noi perspective perfecționării in continuare a activității consiliilor populare, creșterii răspunderii lor în înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român în dezvoltarea multilaterală a patriei.în spiritul acestor reglementări, ne propunem să acționăm cu fermitate pentru perfecționarea în continuare a formelor organizatorice de legătură a consiliilor populare cu masele, pentru stimularea participării cetățenilor la realizarea programului de dezvoltare economico-so- cială a județului și a fiecărei localități în parte.Campania electorală, in care sîn- tem angajați cu toate forțele, dar cu deosebire lunile ce vor urma după alegerea noilor organe locale ale puterii de stat, constituie în a- cest sens prilejuri deosebite de intensificare a eforturilor.

Toate cadrele,
la județ,

(Urmare din pag. I)lor populare ; de asemenea, 64 președinți, vicepreședinți și secretari ai birourilor executive ale consiliilor populare comunale au absolvit cursuri de reciclare cu scoaterea din producție. în ultimii trei ani, aproape întregul aparat al administrației de stat din județ a absolvit o formă sau alta de invățămint, și-a completat studiile ori a urmat un curs de perfecționare sau reciclare.în vederea îmbunătățirii continue a activității de conducere, a îmbogățirii și valorificării mai bune a experienței cadrelor, atît la județ cit și la comune am acționat și acționăm — așa cum ne-a indicat conducerea partidului — pentru realizarea rotației cadrelor in ambele sensuri. De pildă, în ultimii 3 ani, 36 de activiști de partid au fost trecuți in funcții de stat la comune și orașe — primari și vicepreședinți, iar 18 activiști de stat au fost promovați in munca de partidO importanță deosebită o are modul cum organizăm și controlăm pregătirea aparatului consiliilor populare din subordine prin studiu individual pe bază de programă. Spre exemplu, in^nul trecut, pentru președinții birourilor executive ale consiliilor populare comunale, am stabilit ca temă de studiu elaborarea unei lucrări privind dezvoltarea social- economică in perspectivă a comunelor în fruntea cărora se află. Pentru secretarii acelorași organe am stabilit, de asemenea, o serie de teme privind perfecționarea activității de administrație ca : elaborarea și fundamentarea deciziilor, îmbunătățirea circuitului informațional, imbunătă țirea sistemului de audiere a cetățenilor la consiliile populare etc. Aceste teme au un pronunțat caracter practic Iată de ce, spre a asigura o Cit mai mare eficiență activității curente a celor care elaborează temele respective,

Tovarășul Gheorghe Oprea, vice- prirn-mimstru al guvernului, a primit, vineri, pe Mihail Rakovski, președinte, permanent al Comisiei inter- guvernamentale de colaborare a țărilor socialiste în domeniul tehnicii de calcul, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării al U.R.S.S., care, împreună cu un grup de specialiști, tace o vizită in tara noastră.în cadrul întrevederii au fost abordate probleme referitoare la colaborarea și cooperarea țării noastre cu Uniunea Sovietică în domeniul producției de echipamente de tehnică de calcul.
★Președintele Camerei poloneze de comerț exterior, Wladzimierz Wisniewski, care a făcut o vizită în țara noastră, a părăsit vineri Capitala.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost salutat de Roman Moldovan, președintele Camerei de comerț si industrie., de alte , persoane oficiale.în timpul șederii tn România, Wladzimierz Wisniewski a vizitat întreprinderea „Tractorul" din Brașov.
★Vineri după-amiază s-a înapoiat de la Berlin delegația Uniunii Generate a Sindicatelor, condusă de tovarășul Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al. Consiliului Central al U.G.S.R., care a participat la sesiunea extraordinară a Biroului Federației Sindicate Mondiale.
★Atașatul militar, aero și naval al Republicii Populare Democrate Coreene, colonel Am Sun Dăk, a organizat vineri o conferință de presă cu prilejul cetei de-a 27-a aniversări a întemeierii Armatei Populare Coreene, la care au luat parte ziariști români.Au fost prezenți, de asemenea, o- fițeri ai forțelor noastre armate, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Exțerne. precum și atașați militari si de presă acreditați la București.în încheiere a fost vizionat un film documentar -- producție a studiourilor cinematografice din R. P. D. Coreeană.
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3 917 T O T A [> : 5 749 000Ciștigurlle revin întregi obligațiunilor de 200 lei în valoarea ciștigu- rilor este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoare.Plata cîștigurilor se efectuează prin sucursalele și filialele C.E.C.
de la comună 
sîudiazăprocedăm — adoptînd sistemul de la CEPECA — la o discutare, atit a celor mai reușite, cit și a celor mai puțin reușite, cu toți primarii și secretarii birourilor executive ale consiliilor populare comunale. Intrucit ne-am convins că această metodă servește cel mai direct scopului propus — prin faptul că stimulează atît schimbul de opinii, cit și critica și autocritica fată de propria activitate— o vom continua si în acest an.Avînd în vedere, de asemenea, faptul că sarcinile de partid și de stat se întrepătrund tot mai mult, atît prin conținutul lor. cit și prin cumulul funcției de conducere, am trecut la efectuarea in comun, atit pentru aparatul de partid, cit și pentru cel de stat, a instruirilor periodice. Pe baza unui program dinainte anunțat, primarii din orașe și comune prezintă rapoarte — pe marginea cărora iși expun părerile și observațiile celelalte cadre, ceea ce conferă instruirii un profund caracter de schimb de experiență.în baza Legii nr. 2/1971 am manifestat și vom manifesta și în continuare întreaga răspundere și exigență față de atestarea cunoștințelor profesionale anuale ale cadrelor din administrație. De pildă— pe baza calificativelor obținute în anul trecut ta verificarea cunoștințelor, a rezultatelor necorespunzătoare din munca lor — un număr de 10 primari au Cost eliberați din funcție, in locul lor fiind promovați vicepreședinți sau alte cadre din aparatul de partid. Pentru că, in întreaga activitate pe care o desfășurăm pentru formarea și pregătirea cadrelor din administrația de stat, ne conducem după principiul promovat cu fermitate de partidul nostru— omul potrivit la locul potrivit, prin „om potrivit" ințelegind pe a- cela care, pe lingă alte calități, învață, șe perfecționează continuu, are grijă să nu rămină in urma cerințelor tot mai complexe ale vieții.

Congresul Partidului
Socialist FrancezPAU 31 — Corespondentul nostru transmite : Vineri au început in orașul Pau, din sud-vestul Franței, lucrările Congresului Partidului Socialist Francez, la care participă 1 200 de delegați aleși de federațiile P.S.F. din întreaga țară. La lucrările congresului asistă, de asemenea, 44 de delegații străine, reprezentind partide socialiste, social-democrate,

comuniste, precum și mișcări progresiste din diverse țări ale lumii.Reprezentantul Partidului Comunist Român, tovarășul loan Ursu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al’ P.C.R., a transmis congresului, primului secretar al Partidului Socialist Francez, Franțois Mitterrand, un mesaj de salut din partea C.C. al P.C.R.
Mesajul de salut al C. C. al P. C. R.în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, al membrilor partidului, mesajul adresează tuturor militanților Partidului Socialist Francez un cald salut prietenesc.Raporturile tradiționale de prietenie, solidaritate și colaborare durate de-a lungul veacurilor între popoarele celor două țări ale noastre in lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă. pentru triumful idealurilor păcii, independentei naționale și progresului iși găsesc întruchiparea in relațiile strînse dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Francez. Partidul Comunist Francez. Mișcarea Radicalilor de Stingă și alte organizații muncitorești, democratice și progresiste din FranțaSubliniind că ultimii ani au oon- stituit cea mai fertilă perioadă din istoria legăturilor dintre partidele noastre. în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite cu prilejul Intilnirii de la București dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Franqois Mitterrand, mesajul reafirmă hotă- rîrea partidului nostru de a milita pentru dezvoltarea în continuare a acestor relații, considerînd că a- ceasta reprezintă, totodată, un important aport la lărgirea raporturilor politice, economice, teh- nico-științifice și culturale care se dezvoltă în mod fericit între România și Franța, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii, destinderii și colaborării în Europa și în întreaga lume.După părerea partidului nostru, dezvoltarea socială contemporană, cursul vieții internaționale impun cu toată forța întărirea pe baze noi a unității clasei muncitoare, a tuturor forțelor revoluționare, progresiste, în acest sens o importanță deosebită avînd colaborarea și unitatea dintre comuniști și socialiști. Recentul congres al partidului nostru a subliniat că atingerea acestui țel reclamă să se pornească de Ia ceea ce unește, de la experiența pozitivă de pînă acum și să se acționeze de ambele părți pentru depășirea oricăror greutăți și neînțelegeri, spre a se ajunge la o adevărată reconciliere istorică între partidele comuniste și socialiste, la întărirea colaborării lor. Partidul Comunist Român a salutat cu satisfacție conjugarea unitară a eforturilor forțelor muncitoreștii democratice din Franța și; in primul rînd, dintre comuniști și socialiști, pe baza unui program comun, și dorește ca acest proces unitar să se consolideze în folosul luptei clasei muncitoare franceze, pentru apărarea intereselor sate vitale, ale întregului popor francez, pentru prosperitate, progres social și pace.Evidențiindu-se complexitatea problemelor politice și economice care confruntă lumea, pașii pozitivi în- făptuiți pe calea destinderii, cit și faptul că acest proces este abia la începutul său, în mesaj se relevă că

in condițiile actualului raport de forțe pe plan mondial se deschid noi perspective de transformare a societății, sint create condiții favorabile intensificării luptei maselor populare pentru apărarea intereselor lor eco- nomico-sociale și naționale, a democrației, pentru eliberare națională și socială, pentru o nouă ordine politică și economică internațională.în această ordine de idei, referin- du-se la situația din Europa, mesajul arată că este de datoria maselor populare, a partidelor lor politice să acționeze pentru a imprima actualului proces al destinderii un caracter ireversibil, trainic, pentru realizarea unei securități reale pe continentul nostru. Mai mult ca orjcînd. este necesar ca popoarele să preia destinele păcii in propriile mîini, ceea ce presupune intensificarea acțiunilor comune ale tuturor forțelor revoluționare. progresiste, democratice, patriotice, antiimperialiste, atit pe plan național, cit și internațional, ale cercurilor sociale largi, indiferent de convingerile lor ideologice sau filozofice, pentru eradicarea definitivă in relațiile interstatale a torței și amenințării cu forța, pentru rezolvarea problemelor internaționale cu participarea pe bază de egalitate a tuturor statelor, pentru ca fiecare națiune să se afle la adăpost de orice agresiune sau amestec din afară, să se dezvolte liber și suveran, să participe neîngrădit la circuitul mondial al valorilor materiale și spirituale.Partidul Comunist Român este ho- tărit să participe activ la găsirea unor soluții care să ducă la realizarea pe continentul nostru a unui climat de pace și securitate și să acționeze în continuare pentru încheierea cu succes a lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare, pentru ținerea ultimei faze la cel mai înalt nivel, pentru asigurarea unui cadru organizatoric corespunzător procesului, de edificare a securității și dezvoltare a colaborării pe continent.După ce relevă preocupările poporului român, decis să traducă in viață hotăririle istorice ale Congresului al XI-lea al P.C.R., activitatea partidului nostru în direcția dezvoltării raporturilor de cooperare, de solidaritate și prietenie cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste și social-democrate, cu partidele de guvernămînt din. noile state independente, cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele progresiste, antiimperialiste în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului, pentru salvgardarea păcii, pentru socialism, mesajul a adresat, in încheiere, urări de succes deplin lucrărilor Congresului P.S.F.
*în prima zi a lucrărilor, delegații au discutat cete patru moțiuni prezentate congresului, după care au început dezbaterile de politică generală.

Socialiștii francezi se prezintă la congres intr-un moment cind partidul lor numără 140 000 de aderenți, iar audiența sa in rindu- rile poporului francez înregistrează o ten-r dință ascendentă. Observatorii remarcă faptul că această e- voluție se datorează, in bună măsură, uniunii stingii, acțiunilor desfășurate in comun cu Partidul Comunist Francez și cu Mișcarea radicalilor de stingă, semnatare ale Programului comun de gu- vernămint, acțiuni a căror vitalitate a fost confirmată elocvent in cursul alegerilor prezidențiale din nrimă- vara anului 1974.Importanța congresului este determinată, printre altele, și de faptul că Partidul socialist trece printr-o perioadă de clarificare și de unificare a diverselor sate tendințe. Astfel, congresul va dezbate o serie de moțiuni. Una dintre acestea, elaborată sub îndrumarea lui Franțois Mitterrand, prim-se- cretar al partidului.

tace bilanțul activității partidului din 1971 pină acum și prezintă o serie de propuneri asupra unor probleme actuale, cum sint : e- ventualitatea obținerii puterii de către forțele stingii, alegerile municipale, criza
Corespondentă 

din Pau

capitalismului mondial, raporturile dintre politică și sindicalism, relațiile dintre partidul socialist și partidul comunist, prezenta socialiștilor în cadrul acțiunilor revendicative, activitatea internațională a P.S.F. O altă moțiune, inițiată de Centrul de studii și cercetări condus de Jean-Pierre Chevenement și Georges Sacre, secretari ' naționali ai partidului. subliniază necesitatea relansării uniunii stingii, pe baza acțiunilor comune cu P.C.F., o activitate la nivel local conformă cu spiritul programului comun și

al strategiei uniunii stingii.în acest context, congresul P.S.F. este urmărit cu deosebit interes în rindurile cercurilor largi _ ale populației muncitoare din Franța, care iși exprimă dezideratul ca lucrările sale să aducă o contribuție cit mai importantă la consolidarea u- nității forțelor de stingă, să marcheze un moment important pe această cate. Este convingerea împărtășită de cete mai largi .mase populare că întărirea unității, eliminarea oricăror fenomene de natură să diminueze eficienta acțiunii unitare a tuturor forțelor progresiste, dezvoltarea unei conlucrări rodnice, la toate nivelurile, a partidelor semnatare ale Programului comun constituie cerințe majore ale soluționării cu succes, în interesul maselor largi ale poporului francez, a importantelor probleme care stau astăzi in fata tării.
Paul 
DIACONESCU

OCEANUL INDIAN SA DEVINĂ 0 ZONĂ A PĂCII
Rezoluția adoptata de Congresul P.C. din IndiaDELHI 31. — Corespondentul A- gerpres transmite : Participanții la cel de-al X-lea Congres al P.C, din India au adoptat o rezoluție cerind lichidarea bazei navale Diego Garcia, din Oceanul Indian. P.C. din India a'lansat chemarea către toate forțele de stingă și democratice din țară de a participa la acțiunile din cadrul unei săptămini de protest Intre 16 și 23 luna viitoare. împo

triva instalării bazei navale americane de la Diego Garcia.Rezoluția afirmă sprijinul față de inițiativa guvernului indian de a se convoca, la o dată apropiată, o conferință internațională cu participarea tuturor statelor riverane și a altor țări interesate la care să se hotărască măsurile pentru punerea in aplicare a rezoluției O.N.U. privind păstrarea Oceanului Indian ca o zonă a păcii.
BRAZILIA

Arestarea a numeroși militanți ai partiduiui comunistBRASILIA 31 (Agerpres). — tn- tr-o alocuțiune radiotelevizată, ministrul brazilian al justiției, Armando Falcao, a anunțat arestarea de către forțele de securitate a numeroși militanți al Partidului Comunist Brazilian, aflat in ilegalitate,
informează agențiile France Presse și Reuter. Totodată, el a arătat că in orașele Rio de Janeiro și Sao Paulo au fost descoperite două imprimerii folosite pentru tipărirea organului partidului, „Voz Ope- raria".



PAGINA 6 SClNTEIA — sîmbătă 1 februarie 1975Vizita primului ministru al guvernului român în Siria
Continuarea convorbirilor în vederea perfectării 

înțelegerilor economiceDAMASC 31 — Corespondentulnostru transmite : La 31 ianuarie, primul ministru al guvernului român, tovarășul Manea Mănescu, însoțit de persoanele oficiale siriene, a luat cunoștință de exploatările de fosfați de la Kneiffis, puse în valoare prin cooperarea româno-siriană, și a discutat probleme legate de continuarea și extinderea colaborării dintre cele două țări în acest domeniu.în aceeași zi la Damasc au continuat tratativele bilaterale la nive

lul miniștrilor și specialiștilor, defi- nitivîndu-se contractele, protocoalele și programul de măsuri care urmează să fie semnate de primii miniștri și miniștrii de resort români și sirieni.
★Primul ministru al guvernului român, tovarășul Manea Mănescu, împreună cu președintele Consiliului de Miniștri al Siriei, Mahmoud Al Ayoubi, au vizitat, la 31 ianuarie, orașul Kuneitra distrus în întregime în perioada cînd s-a aflat sub ocupație străină.

BELGRAD

Deschiderea Conferinței Interparlamentare
în problemele cooperăriiBELGRAD 31 — Corespondentul nostru transmite : La Belgrad, in clădirea Adunării R.S.F. Iugoslavia, au fost inaugurate vineri lucrările celei de-a doua Conferințe Interparlamentare, consacrată cooperării și securității în Europa.La lucrările conferinței, convocată de către Consiliul interparlamentar. reunit anul trecut la București, participă delegații de parlamentari din 25 de țări europene, din S.U.A., Canada, observatori ai O.N.U., UNESCO. O.M.S. și Consiliului vest- european, precum și reprezentanți ai unor parlamente din țări neeuropene. Din țara noastră participă o delegație de deputați ai M.A.N., condusă de Corneliu Mănescu, președintele grupului român al Uniunii Interparlamentare și membru în Comitetul E- xecutiv al uniunii.Pe ordinea de zi a conferinței se află promovarea cooperării, securității și destinderii în Europa, contribuția la pacea și prosperitatea universală în conformitate cu orientările actului final al conferinței interparlamentare, organizată cu doi ani în urmă la Helsinki.După deschiderea lucrărilor de că
tre Gurdial Singh Dhillon, președin-

Miscările rhodesiene de 
eliberare națională doresc 
un guvern african majoritarJOHANNESBURG 31 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului sud-african „Financial Mail", Nda- baningi Sithole, fostul președinte al Uniunii Naționale Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.j, mișcare integrată în Consiliul Național African (A.N.C.), 
a relevat că mișcările rhodesiene de eliberare națională doresc să se realizeze un guvern majoritar a- frican în următoarele șase luni sau un an. El a acuzat autoritățile sud- africane de a se fi amestecat în treburile interne ale Rhodesiei.Evocînd posibilitățile de a ajunge, într-un viitor apropiat, la un acord în problema rhodesiană, liderul Z.A.N.U. s-a declarat puțin optimist în această privință, dat fiind că regimul minoritar al lui Ian Smith va face totul pentru a se menține la putere cit mai mult timp posibil. Pe de altă parte, Sithole a afirmat că dorește ca proiectata Conferință constituțională în problema rhodesiană să aibă loc în afara granițelor acestei țări, pentru a se preîntîmpina un nou val de arestări în rîndurile patrioților a- fricani în cazul eșuării negocierilor.

și securității în Europatele Uniunii Interparlamentare, s-a dat citire mesajului adresat partici- panților la reuniune de către președintele Iosip Broz Tito, în care se relevă „răspunderea pe care o poartă parlamentele pentru menținerea păcii și necesitatea ca să-și sporească și mai mult contribuția la cunoașterea reciprocă, apropierea și colaborarea între popoare și trasarea căilor dezvoltării viitoare pe continentul nostru".A adresat, de asemenea, un mesaj conferinței secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, care și-a exprimat speranța că reuniunea se va solda cu inițiative utile.Salutînd pe participants Peter Stambolici. vicepreședintele Prezidiului R.S.F.I., a declarat că „singura premisă pentru ca relațiile dintre țările europene să fie așezate pe bazele coexistenței pașnice și colaborării este ca în raporturile dintre state să se respecte suveranitatea, integritatea teritorială, egalitatea în drepturi și independenta fiecărei țări".în continuarea lucrărilor. Peko Dapcevici, șeful grupului iugoslav, a fost ales președinte al conferinței.în cursul după-amiezii au început dezbaterile generale la primul punct al ordinii de zi, care cuprinde patru probleme principale : securitatea, relațiile economice, colaborarea în domeniul științei, tehnologiei, învăță- mintului și culturii, precum și schimbul de vizite și informații, activitățile interparlamentare în domeniul cooperării și securității în Europa.

PREȘEDINTELE MAKARIOS APRECIAZĂ SPRIJINUL 
ACORDAT DE ROMÂNIA REZOLVĂRII SITUAȚIEI DIN CIPRU

NICOSIA 31 (Agerpres). — Președintele Republicii Cipru, arhiepiscopul Makarios, l-a primit pe Ion M. Anghel, însărcinatul cu afaceri a.i. al României la Nicosia. Cu acest prilej a fost transmis președintelui Makarios. din partea președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, urări călduroase de sănătate și succes în activitatea

sa. Președintele Makarios a exprimat președintelui României sentimentele de satisfacție și gratitudine, precum și recunoștința poporului cipriot față de sprijinul acordat în legătură cu situația actuală din insulă. în cursul convorbirii au fost abordate unele aspecte ale raporturilor bilaterale ro- mâno-cipriote, posibilitățile de dezvoltare a acestora.

ETIOPIA.

Întîlnîri ale reprezentantului 
președintelui României

DE PRETUTINDENI

ANGOLA

Constituirea guvernului de tranzițieLUANDA 31 (Agerpres). — Vineri a fost constituit guvernul de tranziție al Angolei care, în conformitate cu acordul de la Alvor. va conduce tara pină la proclamarea independenței depline, la 11 noiembrie 1975.în guvernul de tranziție, care a depus vineri jurămîntul. participă cite trei reprezentanți ai Frontului Național de Eliberare a Angolei (F.N.L.A.). ai Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.). ai Uniunii Naționale pentru Independenta totală a Angolei (U.N.I.T.A.) și ai Portugaliei.Cele 12 portofolii vor fi deținute după cum urmează : Portugalia — transporturile și comunicațiile, lucrările nublice. construcțiile de locuințe si planificarea urbană, problemele e- conomice ; F.N.L.A. — internele, sănătate si agricultură ; M.P.L.A. — informațiile, justiția, planificarea e- conomică și finanțele : U.N.I.T.A. — educație, resursele naturale, securitatea muncii și problemele sociale.în baza acordului de la Alvor. guvernul de tranziție al Angolei nu va fi condus de un prim-ministru, ci de un Consiliu Prezidențial. organism format din reprezentanți ai celor

trei mișcări de eliberare. Au fost desemnați să facă parte din Consiliul Prezidențial Johnny Eduardo (F.N.L.A.). Lopo do Nascimento (M.P.L.A.) și Jose N’Dele (U.N.I.T.A.).„Aducîndu-ne aminte de privațiunile si suferințele din timpul luptei care a trecut si care a făcut acest moment posibil, a declarat înaltul Comisar portughez. Antonio da Silva Cardoso, la ceremonia de instalare, privim acum spre viitor pentru a înfăptui speranțele de miine și pentru a începe edificarea păcii și progresului".Răspunzînd. în numele guvernului, Manuel Rui Monteiro (M.P.L.A.) a arătat că independența a deschis calea pentru stabilirea unor relații bune între Angola și Portugalia, ca între două țări libere. El a spus că „noul guvern va avea o orientare antiimperialistă și antineocolonia- listă".
„NAȚIUNILE UNITE TREBUIE SĂ AJUTE NOILE STATE 

INDEPENDENTE"
— menționează secretarul general al O.N.U.NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a declarat că noile state independente ce vor apărea ca rezultat al lichidării colonialismului portughez trebuie să primească asistență din partea comunității internaționale.într-un discurs rostit la deschiderea primei reuniuni din acest an a Comitetului special pentru decolonizare al O.N.U., Waldheim a precizat că această asistență, în special economică, le va fi necesară țărilor respective nu numai în perioada de tranziție, ci și după obținerea independenței propriu-zise.După ce teritoriile controlate pînă acum de Portugalia vor deveni independente, încă 17 milioane de oameni vor continua să rămină sub un regim colonial. Waldheim a evocat în acest sens situația din Rhodesia și Namibia. Conform rezoluțiilor Națiu-

nilor Unite și Curții Internaționale de Justiție, Republica Sud-Africană trebuie să recunoască integritatea teritorială a Namibiei și să renunțe la menținerea Namibiei sub administrația sa ilegală, pentru a permite a- cesteia să devină liberă și independentă.

ADDIS ABEBA 31 (Agerpres). — Mircea Malița, reprezentantul personal al președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit cu ministrul de externe a.i. al Etiopiei. Arraya Ogbazgy. cu ministrul planificării. Berhanu Wak- waya, cu ministrul dezvoltării resurselor naturale, Mebrate Mengistu, și cu adjunctul ministrului dezvoltării, Mulugueta Bezabbih. Cu acest prilej, au fost discutate probleme privind posibilitățile de dezvoltare a coope

rării economice și tehnice dintre cele două state, reliefindu-se experiehța țării noastre in colaborarea cu țările care pășesc pe calea dezvoltării independente. De asemenea, Mircea Malița a mai avut convorbiri cu Robert K. A. Gardiner, secretarul executiv al Comisiei Economice O.N.U. pentru Africa. La întîlniri au participat Sava Mihail, însărcinatul cu afaceri a.i. al țării noastre în Etiopia, și Vișan Marin. șeful secției economice a Ambasadei române din Addis Abeba.
MOSCOVA:

Consfătuire a adjuncjilor miniștrilor de externe 
ai statelor participante la Tratatul de la VarșoviaMOSCOVA 31. — Corespondentul nostru transmite : în zilele de 29—30 ianuarie 1975, la Moscova a avut loc o consfătuire a ad- juncților miniștrilor afacerilor externe ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, la care au luat parte : din partea R. P. Bulgaria — A. Traikov, din partea R. S. Cehoslovace — F. Krajcir, din partea R. D. Germane — H. Krolikowski, din partea R. P. Polone — Șt. Trepczynski. din partea Republicii Socialiste România

— C. Pacoste, din partea R. P. Ungare — J. Marjai, din partea U.R.S.S.— N. N. Rodionov. La lucrările consfătuirii a participat N. P. Firiubin, secretar general al Comitetului Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia. La consfătuire, care s-a desfășurat într-o atmosferă de colaborare rodnică, prietenie frățească și înțelegere reciprocă, s-a efectuat un schimb de păreri în unele probleme de interes comun.
JAPONIA

Măsuri vizînd atenuarea efectelor recesionisteTOKIO 31 — Corespondentul A- gerpres transmite : După reuniunea de vineri a guvernului japonez, vice- premierul Takeo Fukuda a declarat că sint în curs de examinare măsuri vizînd atenuarea efectelor recesioniste resimțite de economia niponă. Potrivit precizărilor sale, Consiliul pentru politica economică, pe care ii prezidează, va dezbate, sîmbătă, măsurile antirecesioniste urgente. Printre aceste măsuri figurează facilita

rea operațiunilor de credit, alocarea unor fonduri destinate executării de lucrări publice etc. în concepția guvernului nipon, a subliniat vicepre- mierul, noile măsuri nu vor afecta politica economică actuală de restricții și control vizînd contracararea inflației, ci au semnificația aplicării unei politici mai flexibile pentru antrenarea economiei pe calea unei dezvoltări într-un ritm moderat și stabil.

de presă transmit:

Roma. Demonstrație organizată de Comitetul permanent antifascist, cu 
participarea celor mai importante centrale sindicale, a reprezentanților 
partidelor comunist, socialist, democrat-creștin și ai altor formațiuni po

litice, împotriva provocărilor și atentatelor elementelor fasciste

La Bratislava 8 fost semn8t protocolul privind schimburile de bunuri de larg consum pe anul în curs și programul de colaborare teh- nico-științifică între Ministerul Comerțului Interior al Republicii Socialiste România și Ministerul Comerțului al R. S. Slovace. El prevede un spor de 30 la sută, comparativ cu prevederile anului precedent, al schimburilor bunurilor de larg consum și schimburilor interma- gazine. Documentele au fost semnate, din partea română, de N. Bozdog, prim-adjunct al ministrului comerțului interior, iar din partea slovacă de Emil Vicen, locțiitor al ministrului comerțului al R.S. Slovace.Remaniere guvernantei!'- fală. Președintele Franței, Valery Giscard d’Estaing, a procedat vineri la o remaniere guvernamentală, numind pe Yvon Bourges în funcția de ministru al apărării, în locul lui Jacques Soufflet, iar pe Norbert Se- gard — ministru al comerțului exterior.în India 8-8 comemorat „Ziua martirilor", simbolizînd omagiul națiunii adus memoriei celor căzuți în lupta pentru independenta țării. Președintele Indiei, Fakrhuddin Aii Ahmed, premierul Indira Gandhi și alte oficialități indiene au depus coroane de flori la monumentul Rajghat și la casele memoriale dedicate lui Mahatma Gandhi.

Președintele Finlandei,Urho Kekkonen, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al R.S. Cehoslovace. Bohuslav Chnoupek, care se află într-o vizită oficială la Helsinki.
<în sala „Passage 44“ din Bru

xelles a avut loc gala filmului 
românesc, q^ganizată de către 
Ministerul belgian al Culturii și 
Ambasada României din Belgia, 
în cadrul programului de schim
buri culturai-științifice dintre 
cele două țări. Printre oficialită
țile prezente se aflau Leon-Eli 
Troclet, ministru de stat, pre
ședintele Asociației culturale 
„Belgia-România", reprezentanți 
personali ai miniștrilor belgieni 
ai culturii și educației, senatori, 
deputați, reprezentanți ai con
ducerilor unor partide politice 
belgiene, membri ai corpului di
plomatic. ,

La Geneva au fost reluate> vineri, tratativele sovieto-americane privind limitarea armamentelor strategice (S.A.L.T.) La sediul reprezentanței permanente a U.R.S.S. pe lingă oficiul O.N.U. din Geneva a avut loc o întîlnire între șeful delegației Uni

unii Sovietice, Vladimir Semionov, ministru adjunct al afacerilor externe, și șeful delegației S.U.A., Alexis Johnson, ambasador cu însărcinări speciale.Rezervele de aur ale Mo- zauibîcului. Directoru' serviciului minelor din Mozambic, Fernando Rebolo, a declarat că rezervele de aur ale țării sint considerabile și că autoritățile de tranziție mozambicane au hotărît să redeschidă în curînd minele abandonate. El a precizat că, în afara minelor de aur de la Manica, din apropierea frontierei cu Rhodesia, au mai fost reperate terenuri aurifere și în alte regiuni, rămase însă neexploatate în timpul luptelor pentru eliberare națională a Mozam- bicului.Concedieri în S.U.fl. Cor- porația „General Motors" a anunțat închiderea, pe timp de o săptămină, începînd de luni, a șapte dintre u- zinele sale de asamblare, măsură ce comportă concedierea a peste 15 500 muncitori. Un purtător de cuvînt al firmei a declarat că acțiunea se înscrie în planurile anunțate deja privind reducerea drastică a producției în primul trimestru al anului, ca urmare a scăderii vînzărilor.

De ce a fost aminată reuniunea O.S.A. 
de la Buenos Aires ?

Poziții ferme in sprijinul unor relații internaționale 

echitabile, fârâ restricții și discriminări

Așa cum s-a anunțat, conferința O.S.A. (Organizația Statelor Americane). care urma să reunească pe miniștrii de externe ai S.U.A. si ai țărilor latino-americane și care era prevăzută să se desfășoare în martie la Buenos Aires, a fost aminată pe termen nedefinit. Departe de a fi o simplă modificare de program, această decizie comportă semnificații deosebite.în primul rînd, amînarea a fost determinată, așa cum au arătat reprezentanții unui șir de state latino- americane. de nemulțumirea fată de măsurile apreciate ca avînd un caracter discriminatoriu, conținute in noua legislație comercială nord-ame- ricană — respectiv de clauzele care împiedică acordarea de tarife preferențiale unor țări în curs de dezvoltare, producătoare de materii prime — inclusiv din America Latină.Dînd expresie acestei nemulțumiri, reuniunea extraordinară a consiliului permanent al O.S.A., convocată la cererea Venezuelei, Ecuadorului, Columbiei și Perului s-a încheiat cu adoptarea unei rezoluții, aprobată prin votul a 20 de țări latino-americane, care condamnă, în termeni energici, măsurile respective, subliniind caracterul lor incompatibil cu cerințele unui comerț internațional larg, echitabil, eliberat de restricții și piedici artificiale. în lumina situației create, s-a considerat ca reuniunea la nivelul miniștrilor de externe nu mai are in prezent condiții de a fi ținută. Dezbaterile din consiliul O.S.A.. ca si cele care au avut sau au loc în alte foruri latino-americane. au prilejuit afirmarea unui larg consens de opinii asupra necesității stringente de a se asigura promovarea unor raporturi comerciale echitabile. care să excludă practicile discriminatorii ce aduc, a- tingere suveranității de stat sau im

pietează asupra dezvoltării economiilor naționale, subliniindu-se dreptul inalienabil al țărilor în curs de dezvoltare de a hotărî de sine stătător în privința resurselor lor naturale. Țările latino-americane au subliniat că orice nesocotire a acestui principiu nu poate decit să a- ducă prejudicii mecanismului colaborării internaționale.O altă problemă importantă care a influențat decizia de a se amina reuniunea de la Buenos Aires este aceea a ridicării măsurilor nejuste, ilegale, de blocadă instituite, cu peste un deceniu în urmă. împotriva Cubei. Un șir de țări. începînd cu Mexicul, au precizat. în mod ferm, că nu vor participa la conferința miniștrilor de externe dacă nu va fi invitată și Cuba. Este încă o expresie grăitoare a afirmării puternicului curent de opinie de pe continent. in favoarea anulării măsurilor „anacronice, ineficiente și inoportune impuse împotriva Cubei" — cum se arăta, nu demult, în „Declarația de la Quito", semnată de 12 țări care au votat pentru anularea discriminărilor. Reintegrarea Cubei a devenit acum o chestiune Cardinală — apreciază comentatorii politici din zonă — de rezolvarea căreia depinde însuși viitorul O.S.A. Un pas important în vederea soluționării depline a acestei probleme a fost decizia privind reintegrarea Cubei în crupul țărilor latino-americane de la Națiunile Unite — eveniment anunțat chiar in aceste zile. în același timp, secretarul general al organizației interamericane. Galo Piaza, declara recent că Cuba ar putea fi repusă în drepturile ei în O.S.A. la viitoarea adunare generală si că. în acest scop, o comisie specială a fost însărcinată cu studierea posibilității de a se modifica procedura de vot din sinul organizației, pentru ca

voința clar exprimată a majorității statelor latino-americane, de anulare a măsurilor discriminatorii an- ticubane, să poată fi ratificată, în lumina acestor fapte, se înțelege că amînarea conferinței O.S.A. capătă noi implicații, reflectind procesele noi de pe continentul latino-ameri- can. arătind cit de departe tind să rămină vremurile cînd statele latino-americane erau chemate să înregistreze. cu docilitate, pozițiile impuse.Opinia publică din tara noastră privește cu sentimente de simpatie si solidaritate eforturile țărilor latino-americane îndreptate spre instituirea unui nou tip de relații interstatale. bazate pe egalitate si avantaj reciproc, pe dreptul sacru al fiecărui popor de a dispune liber de bogățiile sale naturale și de a le folosi în interesul propriei dezvoltări, pe eliminarea restricțiilor care ridică piedici artificiale în calea colaborării internaționale, nu servesc cauzei apropierii, încrederii si conlucrării între popoare. Ea însăși tară socialistă în curs de dezvoltare. România susține eforturile popoarelor latino-americane de a se ridica spre orizonturile progresului și civilizației, in condițiile unor relații e- chitabile de colaborare și schimburi economice, conforme atit intereselor progresului economic, cit și cerințelor consolidării cursului destinderii, încă o dată se vădește că este în interesul întregii comunități internaționale de a se acționa consecvent pentru instaurarea unei noi ordini e- conomice si politice mondiale, pentru statornicirea unui climat de înțelegere și colaborare, care să favorizeze propășirea tuturor popoarelor.
V. OROS

Pregătiri pentru alegerea liderului conservatorilor britanici. A £ost închisa lista de candidaturi pentru postul de lider al Partidului Conservator din Marea Britanie. Cei trei candidați înscriși sint Edward Heath — actualul lider conservator, Margaret Thatcher — fost ministru al educației, și Hugh Fraser, care a deținut postul de ministru al aerului. Primul tur de scrutin pentru ocuparea acestui post, deținut de peste nouă ani de Edward Heath, este programat pentru marțea viitoare.

CAMBODGIA. Forțele de eliberare cambodgiene au efectuat un nou bombardament asupra aeroportului Pochentong al orașului Pnom Penh. Proiectilele de artilerie și rachetele lansate de patrioții khmeri au distrus un avion de bombardament și au avariat trei avioane de transport ale aviației lonnoliste. în fotografie : Nori de fum deasupra Pnom Penh-ului, după un atac al patrioților

DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

bonn. „Șomeri mai numeroși, 
salarii mai reduse"Aceasta este, exprimată lapidar, principala concluzie pe care presa vest-ger- mană o trage pe marginea raportului economic anual — elaborat de ministerul federal al economiei — si aprobat săptă- mîna aceasta de guvernul R.F.G. în document este prezentată evoluția economiei vest-germane pe 1974, ca și estimările cu caracter de prognoză pe termen scurt, referitoare la 1975. Concluziile acestui raport sint cu atit mai relevante, cu cit privesc o economie a- preciată ca fiind cea mai stabilă și mai puțin afectată de fenomenele de criză din ansamblul țărilor occidentale. Și intr-adevăr, fie că este vorba de rata inflației sau de rezervele valutare, economia R.F.G. se prezintă incomparabil mai bine în raport cu aceea a unor țări ca Anglia, Italia sau Franța,Și totuși, in cursul anului 1974, produsul social brut a sporit — in prețuri comparabile — cu numai 0.6 la sută — cu alte cuvinte. evoluînd într-un mod caracteristic perioadelor de recesiune. în același sens, pledează și cifrele referitoare la șomaj : procentajul persoanelor ocupate în economia națională a scă

zut cu 1,7 la sută, numărul șomerilor totali ajungînd să reprezinte 2,6 la sută din totalul forței de muncă a țării. în același timp, volumul absolut al investițiilor s-a redus cu 2,3 la sută.Este important de luat în seamă faptul că acești indicatori reflectă, in mare parte, unele dificultăți obiective ale ansamblului economiilor occidentale, dar. în același timp, ei oglindesc și efectele politicii conjuncturale, antiin- flaționiste promovate de autoritățile vest- germane, care a avut în vedere o reducere a cererii interne de mărfuri, atit în privința bunurilor de consum, cit și a celor destinate investițiilor, cu scopul de a încetini creșterea prețurilor, de a se frina inflația. Trebuie remarcat că succesele repurtate în acest sens apar ca limitate, după cum arată cifrele raportului guvernamental : prețurile plătite de consumatori au crescut in 1974 cu 7,3 la sută, ceea <•& reprezintă cel mai mare spor din ultimii patru ani, pentru 1975 esti- mîndu-se o nouă creștere de 6 la sută.Rezultatele — apreciate ca doar parțial satisfăcătoare — obținute pînă acum în urma aplicării politi

cii antiinflaționiste au determinat o re- orientare a măsurilor. Investițiile vor fi din nou stimulata, astfel încît. de la o scădere a lor, să se a- jungă la o creștere de 4 pină la 6 la sută in cursul anului 1975. E- fectele noilor investiții nu se vor resimți însă imediat, după a- precierile raportului amintit, deoarece în 1975 se prevede creșterea șomajului cu încă 1,5 la sută, astfel incit numărul celor ce nu au de lucru va ajunge la peste 730 000.Vorbind despre „riscurile și pericolele" ce stau în calea evoluției economiei vest-germane in 1975, raportul apreciază că asupra acesteia — și în primul rind a acelor sectoare legate de comerțul exterior — vot acționa serios „efectele tendințelor spre recesiune ale economiei mondiale".După cum comenta ziarul „General An- zeiger" din Bonn, datele raportului reflectă tocmai un șir de incertitudini in ce privește perspectivele economiei vest- germane, în condițiile în care se constată o conjunctură defavorabilă pe ansamblul economiei lumii occidentale.
N. S. STĂNESCU

• PE URMELE LUI 
STANLEY. Membrii unei expediții britanice s-au reîntors la Londra, la încheierea călătoriei efectuate in zona cataractelor fluviului Zair. Expediția, care a parcurs aproximativ 4 300 kilometri in zona respectivă, a fost organizată cu prilejul aniversării unui secol de la prima expediție efectuată în această regiune de exploratorul britanic Henry Stanley. Conducătorul expediției a declarat că i se pare o realizare cu totul remarcabilă faptul că Stanley a reușit, cu mijloacele modeste de care dispunea, să întreprindă o asemenea călătorie. Am reușit să ajungem cu bine la capătul ei utilizînd numai mijloace tehnice perfecționate și, în primul rînd. bărci gonflabile, dotate cu motoare, în timp ce Stanley a folosit simple bărci de lemn, scobite din trunchiuri de copaci — a declarat el. Exploratorii au colecționat exemplare de faună ,și floră, a căror studiere va necesita aproximativ cinci ani. .

• „PENURIE DE AER". Madridul necesită o intervenție chirurgicală urgentă — opinează arhitectul Miguel Pisana, referi ndu-se la gradul de poluare a capitalei spaniole. Atră- gînd atenția asupra aceluiași fenomen. Asociația spaniolă pentru apărarea mediului înconjurător a adresat guvernului o scrisoare, în care se relevă că veritabila penurie de aer curat afectează tot mai mult sănătatea copiilor madrileni și grăbește moartea a numeroase persoane suferinde de boli cardiovasculare și pulmonare. Pină și nepieritoarele pinze ale lui Velasquez și Goya, expuse în muzeul „Prado", suportă tot mai greu poluarea. Cauza constă — arată specialiștii — în planificarea nesatisfăcătoare a construcțiilor in marele oraș, insuficiența spatiilor verzi și norii de gaze de eșapament, care au devenit și mai pernicioși de cind proprietarii automobilelor preferă folosirea benzinei de calitate inferioară, ca urmare a scumpirii produselor petroliere.
• CAPRICIILE ORDI

NATOARELOR. In ultiraa vreme, în R.F.G., mai multe ordinatoare aflate în dotarea organelor administrative au surprins prin deciziile lor capricioase. între altele, s-a semnalat că unul dintre ele a făcut un proaspăt tată dintr-un preot de 70 de ani, iar altul a distribuit note telefonice astronomice. Primindu-și noua fișă fiscală de la municipalitate, preotul respectiv din orașul Maien- ța a constatat... că are un băiat, care după verificare s-a dovedit a fi fiul-unui tiz din același oraș. La Bleskastel, un cetățean a rămas uimit primind o factură telefonică în valoare de 227 819,16 mărci, în timp ce el datora'doar 11,16 mărci.
• SÎNTEM PESTE PA

TRU MILIARDE! Potrivit statisticilor unei organizații a- mericane, populația globului a depășit în prezent 4 miliarde; Numărul locuitorilor Terrei crește anual nu cu 75 de milioane, cum arată datele oficiale, ci cu 90 de milioane. într-o serie de țări care au o populație de peste 100 de milioane, datele recensămintelor sint mai mici decit cifrele reale, deoarece un mare număr de locui-- tori nu sint recenzați. Se afirmă, astfel, că, de exemplu, in S.U.A., în timpul recensămîntu- lui din 1970 nu au fost înregistrate .5,3 milioane persoane.
• SURPRIZĂ NUMIS

MATICĂ. O surpriză pentru numismați rezervată de Banca națională a Franței : în curînd va intra în circulație o nouă monedă de zece franci, într-o viziune inedită, aparținînd artistului plastic Georges Matier. Pe fața monedei este reprodus un hexaedru stilizat, simboli- zînd conturul geografic al Franței, iar reversul iși propune să sugereze, tot printr-o imagine stilizată, dezvoltarea tehnică și industrială a țării.
• FESTIVALUL ZĂPE

ZII. La Sapporo au fost încheiate pregătirile pentru tradiționalul festival al zăpezii, care va fi inaugurat sîmbătă. 205 statui gigantice din zăpadă și gheață, reprezentînd edificii celebre și personalități renumite, vor constitui principala atracție pentru cei aproximativ 2 milioane de turiști care se așteaptă să viziteze localitatea în cele cinci zile ale festivalului. Printre altele, statuile înfățișează clădirea Parlamentului austriac, casa de oaspeți din Tokio a guvernului nipon și chiar un antrenor de baseball.
• O STATÎE BIOLO

GICĂ MARINĂ se aflâ !n construcție, in Uniunea Sovietică, pe malul vestic al Mării Caspice. Ea se va compune, in final, din acvarii, o grădină botanică. cu floră acvatică, laboratoare, săli de conferințe S’ chiar un hotel. Obiectul de studiu al acestui centru vor fi procesele biologice și fiziologice ale lumii vegetale și animale în Marea Caspică — cea mai întinsă mare închisă din lume.
• PICTORUL DRAMA

TURG. Prea puțini știu că marele pictor de origine austriacă, Oskar Kokoschka, este și un remarcabil scriitor. Cu prilejul împlinirii de către artist a vîrstei de 89 de ani, programul doi al televiziunii vest-germane va prezenta drama lui Kokoschka, „Comenius", consacrată personalității lui Jan Amos Komensky, marele umanist și pedagog ceh din secolul al XVII-lea, fondatorul pedagogiei moderne.
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