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în lupta pentru cucerirea puterii: instaurarea primului guvern democratic

poporului românComitetului Politic
A

xecutiv al C. C. al P. C. R.

PROLETARI blN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VÂt

Acum trei decenii, oamenii muncii din țara noastră dobindeau o victorie istorică

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vineri 21 februarie 1975 6 PAGINI 30 BANI

6 MARTIE 1945- 
rod al voinței și luptei

în ziua, de 20 februarie 1975 a avut loc 
ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Politic Executiv a adoptat o 
hotărîre privind majorarea retribuirii me
canicilor agricoli din unitățile agricole de 
stat. Ținînd seama de faptul că mecanizarea 
lucrărilor din agricultură are un rol hotă- 
rîtor în sporirea producției agricole, și 
avînd în vedere că în acest sector lucrează 
peste 147 000 mecanici agricoli, Comitetul 
Politic Executiv a hotărî* ca majorarea re^ 
tribuției acestora să se facă cu începere de 
la 1 martie a.c. — și nu de Ia 1 septembrie, 
cum era prevăzut în cadrul eșalonării ge
nerale, pe ramuri și activități, a majorării 
retribuției oamenilor muncii.

Comitetul Politic Executiv a ascultat in
formarea prezentată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, în legătură cu vizita de 
prietenie făcută în țara noastră de tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Comunist Bul
gar, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria. Comitetul Po
litic Executiv a aprobat în unanimitate re
zultatele vizitei și a dat o înaltă apreciere 
contribuției tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la întărirea prieteniei, solidarității și cola
borării multilaterale dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv își manifestă

satisfacția pentru rezultatele convorbirilor 
între cei doi conducători de partid și de 
stat, exprimate în hotărîrea comună pri
vind impulsionarea colaborării economice 

- dintre cele două țări și, în special, realiza
rea unor cooperări în producție, a unor o- 
biective comune, îndeosebi în industriile mi
nieră, petrolieră, construcția de mașini, pre
cum și în hotărîrea de a se accelera pregă
tirea lucrărilor pentru începerea construi
rii hidrocentralei româno-bulgare de pe 
Dunăre.

A fost apreciată, de asemenea, importanța 
deosebită a convorbirilor avînd ca obiect 
problemele vieții politice internaționale ac
tuale, în cursul cărora s-a manifestat uni
tatea deplină de vederi a celor două părți.

Comitetul Politic Executiv a-dat o înaltă 
apreciere vizitei și convorbirilor avute, re- 
levînd importanța lor pentru interesele po
poarelor român și bulgar, pentru cauza 
construcției socialiste în cele două țări, sub
liniind că acestea sînt o contribuție concre
tă la statornicirea unui climat de destin-' 
dere, cooperare și înțelegere în Balcani și 
în Europa, un aport de seamă la întărirea 
unității țărilor socialiste, a partidelor co
muniste și muncitorești, în lupta pentru so
cialism, progres social și pace în lumea în
treagă.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic E- 
xecutiv a examinat evoluția situației din 
Republica' Cipru. Manifestîndu-și îngrijora
rea față de consecințele create, ca urmare 
a recentei hotărîri a conducerii comunității 
turce de a proclama Nordul insulei drept 
„stat autonom și federat”, Comitetul Politic 
Executiv a liotărît efectuarea unui demers

diplomătic pe lîngă guvernele Greciei, Tur
ciei, Ciprului și pe lîngă Secretariatul Ge
neral al O.N.U. în vederea afirmării pozi
ției țării noastre față de situația actuală din 
Cipru, care a dus la o nouă creștere a ten
siunii în zona Mediteranei și a Balcanilor. 
Comitetul Politic Executiv a subliniat că o 
condiție esențială pentru evitarea amplifi
cării conflictului este abținerea de la orice 
acte de forță sau măsuri unilaterale. Este 
necesar să se continue eforturile pentru re
glementarea diferendelor în cadrul unui 
dialog politic constructiv, al unor negocieri 
directe între cele două comunități cipriote, 
în vederea găsirii unei structuri statale co
respunzătoare năzuințelor și intereselor fun
damentale ale tuturor ciprioților, inclusiv 
forma de stat federal, dar aceasta ca urmare 
a acordului lor și nu ca o măsură unilate
rală.

Comitetul Folitic Executiv apreciază că 
Ia soluționarea problemei cipriote trebuie 
să participe direct și țările din Balcani și 
din bazinul Mediteranei, pentru ca ele să-și 
poată aduce contribuția activă la asigurarea 
dezvoltării Ciprului ca stat independent și 
suveran, la stingerea focarului de încordare 
din această parte a lumii, la întărirea cola
borării dintre toate țările balcanice și ba
zinului mediteranean, Ia transformarea a- 
cestei zone într-o Zonă a bunei vecinătăți și 
conviețuirii pașnice, la cauza păcii, destin
derii și colaborării în Europa și în întreaga 
lume.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, o serie de probleme curente 
ale activității de partid și de stat.

Această perioadă, în care întregul popor se pregătește, într-o atmosferă de puternic avint politic, pentru alegerile de la 9 martie, coincide cil a 30.-a aniversare a unui moment esențial în desfășurarea revoluției populare : instaurarea, la 6 martie 1945, a guvernului revoluționar democratic, primul guvern cu adevărat democratic din istoria României, cu pronunțat caracter muncitoresc-țărănesc. Este un prilej de a evoca marile bătălii revoluționare prin care poporul român, condus de partidul comunist, și-a cucerit dreptul de a fi stăpîn deplin al propriilor lui destine. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „instaurarea puterii populare, a guvernului prezidat de dr. Petru Groza este rodul luptei duse de masele largi populare sub conducerea Partidului Comunist Român. Victoria de Ia 6 martie nu a venit de la sine și nici nu a fost adusă din afară ; ea a fost ciștigată prin luptă, prin

jertfe grele date de forțele revoluționare șl democra
tice din România".La alternativa care «-a pus României în perioada ce a urmat insurecției naționale antifasciste armate, pe ce drum va păși : înainte, pe drumul deschis la 23 August, spre un regim de reală democrație, spre lichidarea exploatării și asupririi din trecut, spre făurirea orînduirii noi, socialiste, sau înapoi, spre trecut, spre vechile rinduieli burghezo-moșierești, răspunsul a fost dat ferm; definitiv și ireversibil de poporul însuși, de cele mai largi mase ale celor ce muncesc, care, sub conducerea Partidului Comunist Român, au izbutit să-și impună prin luptă voința.Evocînd evenimentele de acum trei decenii, ne propunem să reliefăm, într-un ciclu de articole pe care-1 inaugurăm astăzi, aspecte și momente - principale ale marilor înfruntări sociale prin care poporul român a obținut istorica sa victorie de la 6 martie 1945.

în pagina a ll-a, publicăm primul articol din acest ciclu :

GIGANTICUL VAL AL DEMONSTRAȚIILOR POPULARE

CÎTEVA ÎNVĂȚĂMINTE DINTR-UN CONTROL ÎN 700 DE UNITĂȚI

angajamentele în întrecere
FEMEIA 

în munca de creație 
a bunurilor materiale

Siderurgiștii reșițeni își depășesc

Exercitarea unui control prompt, competent și exigent asupra utilității economice a oricăror cheltuieli, încă înainte de efectuarea lor, constituie o condiție de bază a bunei gospodăriri a fondurilor materiale și bănești încredințate fiecărei întreprinderi spre administrare. Obligativitatea controlului financiar preventiv este, de altfel, instituită prin lege, din care se desprind îndatoriri precise în acest sens- pentr.u toți factorii de răspundere din întreprinderi, centrale șl ministere. Subliniind încă o dată necesitatea întăririi controlului preventiv, la Conferința activului de partid șl de stat din domeniile finanțelor, prețurilor și retribuirii muncii, secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, atrăgea atenția asupra faptului că, uneori, controlul are mai mult un caracter constatativ decît preventiv și, de aceea, toți cei cărora le revine responsabilitatea gospodăririi in spirit economic, in conformitate cu planul de dezvoltare a țării noastre, a fondurilor statului, trebuie să combată de la început orice abuzuri, orice tendință de risipă. în legătură cu modul în care se aplică și se respectă Legea privind controlul financiar preventiv, ne-am adresat tovarășului Emil Hatos, prim-vicepreședinte al Curții-Superioare de Control Financiar, care ne-a spusControalele efectuate în a douajumătate a anului trecut de către Curtea Superioară de Control Financiar, împreună cu Ministerul Finanțelor și băncile, în peste 700 uni-' tăți socialiste, au scos în evidență faptul că, în multe unități, după intrarea în vigoare în iunie 1974 a Legii controlului financiar preventiv, se acționează cu mai multă exigență și fermitate pentru respectarea legalității, că organele de decizie, compartimentele de specialitate și cadrele financiare-contabile manifestă o mai mare preocupare pentru gospodărirea judicioasă, cu rezultate superioare, a mijloacelor materiale și bănești. îmbunătățirea activității înA trecut mai bine de un an si jumătate da la adoptarea Hotăririi C.C. al P.C.R.. cu privire la creșterea rolului femeii în viața politică, economică și socială a tării. Programul de măsuri, elaborat . pentru traducerea practică. în viată, a acestei importante hotărîri, stabilește cu rigurozitate răspunderi precise pentru toate organele centrale și locale de partid și de stat. Una din prevederile fundamentale, pentru a cărei înfăptuire 'programul cuprinde măsuri ce privesc toate compartimentele societății noastre, este atragerea tot mai amplă a femeilor in 'sfera activității productive, de creare a bunurilor materiale și. în nemijlocită legătură cu aceasta, asigurarea condițiilor de ridicare continuă a nivelului lor profesional.' Tocmai în această direcție — așa cum sublinia plenara C.C. al P.C.R. — trebuie îndreptate cu precădere preocupările întreprinderilor, centralelor, departamentelor si ministerelor, ale tuturor, organismelor care au sarcini în ce privește creșterea rolului femeii în producția bunurilor materiale. Pentru că. știut este, de gradul de calificare a femeilor, de măsura în care ele îsi însușesc cunoștințele profesionale depind direct atît contribuția lor în activitatea economică generală, cit și promovarea lor în toate sectoarele vieții sociale.Faptele pe care timpul le-a adunat demonstrează că a crescut considerabil cota, de participare a femeilor in activitatea celor mai diverse domenii economice si socialei în prezent, femeile din țara noastră reprezintă circa 45 la sută din populația ocupată, iar, ceea ce ni se pare demn, de relevat, ponderea lor în totalul' lucrătorilor din industrie a crescut de la 32,4 la sută în 1973, la 35,5 la sută. în 1974. _____ în acest sens mai trebuie subliniat y __ Vcă anul 1974 a marcat o treaptă caii- '| ’’tativă in procesul de puternică inte- 
L~ grare a femeii în activitatea produc- 1 tlvă. Paralel cu creșterea. considerabilă a numărului de femei .care au pășit peiitru prima oară într-o întreprindere industrială, prezența acestora s-a făcut pozitiv remarcată în ramuri industriale de mare finețe tehnică, în care munca cere un înalt grad de calificare — cum sînt industria electronică și electrotehnică, industria chimică, mecanica fină ș.a. Toate acestea reprezintă, de fapt, concretizarea măsurilor din program.

a aplicării consecvente a nomenclatorului de 640 de meserii, funcții și specialități ce pot fi exercitate de femei. în materializarea programului un rol deosebit de activ l-au avut și-1 vor avea fără' îndoială, în- continuare. organele și organizațiile de partid, sindicatele, conducerile unităților economice — care manifestă, în general, preocupare și interes față de modul cum sint traduse în viață prevederile acestuia.Este, de asemenea, pozitiv faptul că obligația de a analiza periodic nomenclatorul. în vederea îmbunătățirii și completării lui, se află în atenția organelor responsabile. Astfel,, recent. Ministerul Muncii. Ministerul Educației și învățămîntufui, Uniunea Generală a Sindicatelor și Consiliiil Național al Femeilor au analizat noile propuneri ale ministerelor producătoare privind lărgirea actualului nomenclator : din cele 105 propuneri analizate. 66 vizează meserii și funcții noi. ce se vor ’adăuga celor existente. restul fiind îmbunătățiri procentuale ale prevederilor cu privire la proporția în care anumite(Continuare în pag. a V-a)

A apărut broșura

ROMÂNIA
SOCIALISTĂ

- Cifre și fapte —

EDITURA POLITICA

Este o vreme dulce, nesperată pentru un început de februarie. Citesc In ziare că aiurea au înflorit migdalii și că urșii, beți de . înșelătoarea vreme, umblă 'chiauni prin păduri. De iepuri, ce să mai vorbim : ei și-au schimbat blana și, albi cum au devenit, sînt ținte sigure pentru vină-, tori. în America s-au înmulțit mierlele într-atît incit vor fi congelate din a- vioane ; mai lipsește ca rîurile s-o apuce spre izvoare...— Vreau șă întreb ceva, zic, privind dealurile do- mOale pe care petele de zăpadă punctează spinările lucind în soare ale obcine- lor, ce puteți să-mi spuneți despre migrarea masivă a țăranilor spre așezările urbane ?Sociologul Merfea, un om de 50 de ani pe care nu-i trădează cu nici un chip, simpatic și volubil, nu se lasă prea mult invitat.— Cu problema aceasta o să fiți confruntat încă de la primele lntîlniri. în ce privește județul chestiunea este de lămurită : cei mai dintre țărani lucrează în industrie, la Onești, la Bacău, au rămas în sate mai mult femeile și copiii...Privesc pădurile îndepărtate și munții parcă decu-

nostru, mult mulți

REȘIȚA (Corespondentul „Scînteii", Nicolae Cătană). — Fă- cînd bilanțul activității pe primele 50 zile din acest an, derurgiștii reșițeni care au chemat la trecere socialistă lectivele siderurgice din țară — raportea-
de si-în- co

ză . realizarea peste prevederile planului a 4 000 tone de fontă, mai bine de 3 700 tone de oțel, 8 632 tone de laminate, 420 tone de cocs, aproape 7 000 tone de aglomerat pentru furnale și peste 10 000 tone de zgură granulată. în același’

timp au fost obținute importante economii de materii prime, combustibil și energie, în primul rînd la secțiile mari consumatoare, consemnîn- du-se : 150 tone cocs economisit, precum și 366151 kilowați/oră e- nergie electrică.'

acest domeniu își . are explicația, în principal, In stabilirea mai precisă, prin lege, a atribuțiilor și răspunderilor tuturor cadrelor din unitățile socialiste pentru administrarea cu maximum de eficientă a patrimoniului socialist încredințat de stat, în însușirea și aplicarea temeinică a noi-

lor reglementări de către factorii d« răspundere, cadrele din aparatul fi- nanciar-bancar și personalul finan- ciar-contabil.Mai există însă și situații clnd, în unele unități socialiste, nu s-au a- plicat pe deplin prevederile Legii privind controlul financiar preventiv, ceea ce a dat naștere la a- pariția unor cazuri de risipă și slabă gospodărire a fondurilor, însoțite u- neori chiar și de fraude din avutul obștesc. Așa. de exemplu, la emiterea comenzilor și încheierea contractelor pentru aprovizionare și desfacere,■ compartimentele de specialitate din unele unități socialiste nu au analizat, în mod aprofundat și cu toată răspunderea. oportunitatea și economicitatea tuturor operațiilor, iar contabilii șefi nu au avut o poziție ho- tărită pentru a opri acele aprovizionări' peste necesar; care au generat stocuri supranormative și. uneori,■ chiar pierderea capacității de plată pentru operații utile activității economice. întreprinderea „Nicovala" din Sighișoara, deși a fost sesizată de unitatea bancară din localitate «ă(Continuare in pag. a IlI-a)

Scriitorii despre actualitatea socialistă a țăriiScriitorii despre actualitatea socialistă a țării

păți în decorul albastru. . Locuri de pășunat, creșterea vitelor, tăierea în parchete a copacilor... Nu, e ceva mai mult, e panorama uriașă și fumegoasă pe care - aveam s-o văd abia la întoarcere. Peste 20 de kilo-
ăsta" 7 întreb. „Era pe aici așezare de catolici", și mi se arată o biserică pe un deal. O turlă ca o lance sfidează înălțimile), Scor- țeni, Arijeoani (ce nume puternic 1), Strugari ; unsprezece cu toate. O medie

' tuiește însoțitorul meu : Cea a fondului funciar și Legea sistematizării satelor. Sint probleme care-i preocupă foarte tare pe oameni.Bănuiesc. Satele devin o- rașe. Zilele trecute am citit
JURNALUL UNUI CANDIDAT

La Livezi, un program

metri, de-a lungul cărora semnătura industriei noastre se înscria în cer cu fumuri albe și mirosul persistent de azot sau de amoniac, nu-mi dădeam bine seama. Mi se procurase de dimineață o listă cu satele pe care trebuie să le vizitez : Livezi, Helegiu, Săn- duleni, Berești-Tazlău, Bîr- sănești, Berzunți („aici o să vă placă cel mai mult", îmi spune însoțitorul, „satul se află chiar sub munte"), N. Bălcescu, Luizi-Că- lugăra („ce e cu numele

de Eugen BARBU

de 5 000—6 000 locuitori ; înmulțesc, cifra devine a- mețitoare pentru mine, pentru că într-un fel de pe a- cum incep să mă simt responsabil de fiecare destin al acestor locuri. Și eu nu am văzut încă nici un chip, sint probabil niște țărani pe cale de a deveni orășeni, obișnuiți cu tehnica vorbirii prin ședințele lor de la fabrică și ei or să mă frece binișor la o adică.— Două legi trebuje în- ■ vățate foarte bine pînă la aceste întrevederi, mă șfă-

că pînă în '80 vom avea peste UNA SUTA, NOI O- RAȘE, și asta mi se pare grandios ! Venind Încoace, pe drum, și privind coșurile reci ale cătunelor și satelor am observat un lucru incredibil : rare fumuri deasupra acoperișurilor. Nu spun că la țară nu trăiesc oameni obîșnuiți cu frigul, și la drept vorbind erau 5—6 grade la soare, dacă nu mai mult în aceste zile, dar fumurile acelea nu știu de ce mie îmi lipseau. Sigur că Încălzitul electric a

apărut peste tot unde e- xistă antene de televiziune și fir electric ce străbate ogrăzile spre zidurile proas- • păt spoite, dar nu știu de ce imi este greu să mă despart de imaginea tradițională a satului românesc. Ea, imaginea tradițională a satului românesc va suferi oare aceleași metamorfoze pe care le-au cuhoscut la începutul erei noastre, o- rașele socialiste, înțelegînd prin aceasta o pătrundere puternică a civilizației prin înlocuirea mahalalelor sor- • dide cu cartiere elevate de blocuri unde apa caldă, baia, mobila scumpă și .caloriferul au luat loc rapid sobelor de tuci, lighianu- lui, noroiului și chiar porcului din spatele curții ? Ce, se va face țăranul român fără orizontul familiar de dimineață de la cinci, cind el avea alte habitudini : inspectarea ogrăzii, a orătăniilor, plecarea la cimp, care, ori cum, nu-i va lipsi, dar spre care va merge cu autobuzul, nu cu carul cu boi sau cu căruța ; o să existe probleme de familie, de pe acum prezente : acea risipire a fiilor prin școli, uzine, armată, facultăți, absența, iată, a bărbaților din curtea milenară care va fi comu-(Continuare în pag, a IV-a)

Oe drept și in fapt

IA NOI, CULTURA

APARȚINE POPORULUI

Congresul al XI-lea 
«1 ultimele documente de partid care au și vor avea in viitorii 15—20 de ani o influență covîrșitoare în toate domeniile de activitate ale societății noastre, schimbind e- fectiv fața țării, vor determina, așa cum e firesc, mari prefaceri și în cultura românească.încă de la instaurarea puterii populare s-a declanșat ceea ce se numește pe drept cuvînt o adevărată revoluție culturală. Amploarea măsurilor luate de partid si de stat a dat acestei acțiuni anvergura unui proces istoric. «Lichidarea analfabetismului, creșterea e- normă a rețelei de în- vătămint. ca si perfecționarea acesteia, milioanele de cărți tipărite, înființarea de noi instituții de cultură, dezvoltarea fără precedent a mișcării artistice de amatori, cuprinderea masivă a satului în circuitul vieții culturale etc., sînt prea cunoscute, prea intrate în. viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi pentriț a mai insista a- supra lor.In felul acesta s-a deschis o largă cale de acces a maselor spre cultură, avînd. drept rezultat final nu numai îmbogățirea cunoștințelor, o ridicare a nivelului intelectual general, ci și apariția unei conștiințe noi. unei minți noi. scop urmărit de partid cu o perseverentă și o tenacitate fără răgaz.Principiile și ideile marxist-leniniste care au stat la temelia revoluției culturale au rămas desigur aceleași, ele au asigurat continuitatea și reușita șă- vîrșirii acestei opere uriașe.Dar dezvoltarea noastră ... istorică, circumstanțele momentului . prezent, atît de limpede analizate în ^Programul partidului.

impun o redime'nsio- nare, o restructurare calitativă a lor în lumina altor exigente.E clar că intrăm In- tr-o nouă etapă, care urmează nu numai să lărgească și să adîn- cească accesul maselor la o cultură tot mai înaltă, ci să le facă participante active la procesul de construire a acestei culturi, a- vind ca scop făurirea omului nou al societății socialiste multilateral dezvoltate. înțeleasă în, toată complexitatea ei. în marile ei ambiții patriotice, a-
însemnări 
de Horia 

LOVINESCU

chestiu-

A

— m-am trezit cu dorința de a nu rămine un simplu spectator, ci de a mă implica, ori- cit de modest, în munca lor. .De pe acum, într-o splendidă casă de cultură, pe care oameni îngrijit îmbrăcați și ar- borind un aer oarecum solemn, festiv, o umplu pînă la refuz, s-a ajuns cu concursul mai multor teatre bucureștene la realizarea unei stagiuni permanente. (Cinci spectacole pe lună 1). O e- chipă de amatori, patronată de Teatrul Nottara muncește cu riv- nă și pasiune punind bazele unui viitor teatru popular care să aibă un repertoriu propriu. Cu sprijinul institutului de arte plastice „Nicolae Grigo- rescu" s-au inițiat cursuri de estetică, de sociologie a artei și de inițiere în arta plastică. Un alt curs de .inițiere muzicală, orga-ceasta e o ne care ne privește pe toți și ... ______ ______care în parte, care ne nizat în colaborare cu pune tuturor problema unui proces de conștiință, făcut cu luci-’ ditate, cu intransigență, cu mare curaj și chibzuință.Zilele. trecute am a- vut prilejul să întovărășesc un turneu al Teatrului Nottara la Slobozia. Uimirea dea descoperi un oraș a- .proape în întregime nou în mijlocul Bără-' ganului n-a fost mică. Cu asemenea miracole am început să ne obișnuim Dar descoperi- ____ , _____ __ ,____ v_rea că în aceste forme permanente de sculptură în aer liber.Desigur că fenomenul acesta de atragere, de implicare directă a maselor in actul de cultură are loc șl în alte regiuni ale țării.Si atunci, cum să nu vorbești de o etapă nouă, de un spirit nou și să nu te dăruiești cu entuziasm unui asemenea program realist, complet, științific, menit să dea un contur și o substanță densă conceptului de umanism socialist ’

pe fie- conservatorul „Ciprian Porumbescu". va introduce . publicul, folosin- du-se de conferințe însoțite de exemplificări, în tainele muzicii.în sfîrșit, în luna iulie, aproximativ 70 de studenți de la Institutul de arte plastice își vor faqe acolo practica în cadrul unei tabere de vară, urrhînd ca lucrările lor să rămînă în patrimoniul orașului și să permită organizarea unei expozițiinoi a apărut masiv, a- tit de masiv incît o simți de la primii pași pe stradă, o altă substanță de viață spirituală m-a făcut șă pricep mai bine si în chip direct, nemijlocit, că etapa superioară de care vorbeam a și Început să prindă viață. Ba mai mult, stînd de vorbă cu cei ce răspund de dezvoltarea culturală a orașului și județului — cîștigăt de entuziasmul și îndrăzneala programului lor
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anticul val

Cetățeni, 
verificați 
înscrierea 
în listele

După Insurecția națională din august 1944, lupta antifascistă și de eliberare națională a poporului român s-a dezvoltat rapid într-o amplă, mișcare socială, care a cuprins toate forțele, politice și sociale ale țării, ho- tărîte să asigure un curs progresist dezvoltării societății românești.în condițiile în care atît posturile- - cheie ale guvernului, ca și organele locale ale puterii de stat mai erau încă dominate de reprezentanți ai reacțiunii, masele populare, folosind condițiile noi cucerite în urma răsturnării dictaturii fasciste, au recurs la organizarea și desfășurarea . unor largi mitinguri și demonstrații de stradă, ca o formă de luptă deosebit de eficientă, prin care își afirmau forța reală și își exprimau răspicat hotărîrea de a-și impune voința.Sufletul acestor acțiuni, ca și al întregului proces revoluționar, l-a constituit Partidul Comunist Român care a desfășurat o vastă și intensă activitate politică și organizatorică în rin- durile tuturor categoriilor de oameni ai muncii. Pornind în politica sa de la realitățile țării, de la interesele vitale ale poporului român, partidul a știut să stabilească acele obiective da luptă, să lanseze acele chemări care au găsit cel mai larg ecou și au dat un sens clar luptei maselor, sporind puterea lor de luptă. Sub îndrumarea sa directă au fost organizate sindicatele unice, ceea ce a ridicat pe 
o treaptă nouă unitatea de acțiune a clasei muncitoare, consolidîndu-i rolul de forță socială conducătoare a poporului, nucleul unității de luptă a tuturor oamenilor muncii. Totodată, și-au intensificat activitatea Uniunea Tineretului Comunist, Frontul Plugarilor, Uniunea Patriotică, Uniu- nea Populară Maghiară și alte .organizații democratice. Practic, nu au existat categorii sociale, forțe politice interesate în dezvoltarea democratică, progresistă a țării, cu care Partidul Comunist Român să nu fi stabilit legături de strînsă colaborare.Mitingurile și demonstrațiile au reflectat pregnant procesul atragerii in lupta revoluționară, sub conducerea partidului, a maselor celor mai largi ale poporului, deplasările tot mai accentuate produse in raportul de forțe in favoarea forțelor democrației șl progresului. Astfel, lunile ce au urmat insurecției evidențiază o tot mai mare creștere a acestor acțiuni de masă, atit sub raportul frecvenței, cit și al numărului de participanți, ele ajungind să cuprindă sute de mii și milioane de oameni — practic întreaga populație muncitoare a țării. Se cuvine remarcată totodată marea lor diversitate — adunările largi cetățenești îmfiinîndu-se cu întrunirile pe profesii, categorii sociale etc. Viața politică a țării nu mai cunoscuse nicicind pină atunci asemenea manifestații, expresii ale activizării politice a maselor celor mai largi.Aceste adunări și mitinguri au în-

deplinit o importantă funcție politică. In condițiile luptei ascuțite, decisive pentru întregul curs al dezvoltării viitoare a României, ele au avut caracterul unor puternice demonstrații de forță, au evidențiat în mod pregnant ce puternică adeziune populară aveau partidul comunist si ceilalți expo- nenți ai democrației și progresului social, ce mase uriașe erau capabile să ralieze, ce înalt grad de organizare și combativitate le puteau asigura. încercările forțelor reacțiunii de a folosi pozițiile importante pe care le dețineau încă în guvern, în aparatul de stat, în organele locale ale puterii pentru a interzice sau a împiedica desfășurarea acestor acțiuni de masă au eșuat, s-au dovedit total neputincioase. Astfel, aceste mitinguri și demonstrații au arătat deopotrivă voința poporului, a celor mai largi mase de cetățeni, cit și capacitatea de a o impune. Dacă în țara noastră procesul instaurării puterii populare nu a căpătat forma luptei armate, a unui război civil, la aceasta a contribuit în bună măsură și faptul că uriașele mitinguri și demonstrații au arătat clar cit de largi erau forțele sociale — cuprinzînd practic întregul popor — care erau hotărîte să lupte pînă la capăt pentru profunde transformări democratice, pentru puterea populară.Chiar în primele zile după 23 august 1944, în întreprinderi și instituții au început să aibă loc adunări și mitinguri ale muncitorilor, în care se puneau bazele unității muncitorești, prin organizarea sindicatelor unice. Erau continuate astfel cele mai bune tradiții ale partidului comunist, ale mișcării noastre muncitorești, ceea ce a asigurat forța de neînvins a în-

Aspect de la marea întrunire desfâșuratâ în Capitală la 8 octombrie 1944.mocratizarea țării, exproprierea moșierilor și împroprietărirea țăranilor, refacerea economică și îmbunătățirea condițiilor de trai ale maselor muncitoare — propriile lor năzuințe, masele largi de muncitori, țărani, intelectuali, pături ale micii burghezii își manifestau în însuflețite întruniri voința de a acționa pentru aplicarea neîntîrziată a Platformei. La prima întrunire organizată în comun, pe stadionul A.N.E.F. din Capitală (8 octombrie 1944), de Frontul Unic Muncitoresc si organizațiile democratice care aderaseră la platformă — Frontul Plugarilor, U.T.C., Uniunea Patrioților, Madosz etc. — au participat peste 100 000 de _..................        oameni. Această întrunire a fost ur-trunirtlor și demonstrațiilor de masă mată de țin adevărat .val de^mitin- a fost tocmai faptul; că muncitorimea ț ’ ~ ‘ ’ - - a . •>a participat întotdeauna strîns unită la aceste acțiuni, indiferent de apartenența politică. Totodată. în întreprinderi au fost create comitetele muncitorești, ceea ce a avut o deosebită importantă, însemnînd practic instituirea controlului clasfei muncitoare asupra întreprinderilor. Comitetele muncitorești au jucat un rol însemnat în organizarea producției. în combaterea sabotajului capitaliștilor. în înlăturarea elementelor fasciste din întreprinderi. Astfel, se poate spune că încă înainte de naționalizare, de trecerea fabricilor și uzinelor în proprietate socialistă, cu- vîntul muncitorilor în conducerea Întreprinderilor dobîndise o pondere importantă.însemnătatea politică a mitingurilor si demonstrațiilor muncitorești. ca și ale altor categorii de oameni ai muncii rezidă, totodată. în faptul că ele au fost folosite ca o formă de exprimare a adeziunii la proiectul de Platformă a Frontului Național Democrat, publicat la sfîrșitul lunii septembrie 1944. Recunoscînd în obiectivele Platformei — susținerea prin toate mijloacele a războiului antihitlerist, de

tante. Totuși, reprezentanții partidelor burgheze reacționare au continuat să aibă preponderență în guvern, o- punîndu-se prin toate mijloacele înfăptuirii transformărilor democratice cerute de mase, pregătindu-se să treacă la represiuni împotriva forțelor democratice.Acestor manevre ale reacțiunii, forțele democratice le-au răspuns prin intensificarea și mai puternică a luptei revoluționare. Din ce în ce mai mult întrunirile și demonstrațiile de masă, mereu mai ample, mai viguroase, s-au împletit cu acțiuni pentru înfăptuirea cu de la sine putere, peste capul autorităților reacționare, a unor obiective prevăzute în Platformă, în speță democratizarea apa- ----- -R^rwjr------------Sv?-;—. ,, fătului de. stat/si înfăptuirea refor- guri șl demonstrații îh care, odată cu- mej agrarei'Mitingurile ’> ș'i demonstrațiile' de masă au atins punctul culminant după publicarea, la 28 ianuarie 1945. a ' Programului de guvernare al Frontului Național Democrat, care,, pre- luind principalele‘prevederi ale platformei din septembrie 1944, chema la instalarea fără nici o amînare a unui guvern al F.N.D. Astfel, în București, au demonstrat în ziua de 30 ianuarie peste 300 000 de oameni; în zilele de 3 și 4 februarie au demonstrat cîte 30 000 de oameni la Ploiești și Constanța ; cîte 6 000 la Craiova și Moreni, 5 000 la Cîmpina, 3 000 la Roman și Botoșani, 8 000 Ia Brăila, 10 000 la Tîrgoviște etc. O participare .și mai mare s-a înregistrat la mitingurile și demonstrațiile Organizate în zilele de 10—13 februarie ; la București — 500 000; la Brăila — 10 000 ; la Ploiești — 60 000 ; laMorerii — 10 000. La uriașele mitinguri și demonstrații de la orașe au participat mii și mii de țărani, veniți cu căruțe sau pe jos, de la zeci de kilometri. Pretutindeni răsunau aceleași lozinci : „Vrem guvern
F.N.D. „Vrem pămînt pentru țărani !“, „Vrem democratizarea tării !“,

adeziunea la proiectul de platformă a F.N.D., masele cereaii înlăturarea guvernului cu majoritate reacționară și instaurarea unui guvern al F.N.D., în măsură să aplice în viață prevederile Platformei. „Noi, cetățeni ai Ca
pitalei r se spunea în moțiunea a- doptată de marea adunare desfășurată în Capitală la 28 qctombrie 1944 — cerem neintirziata formare a 
unui guvern al F.N.D., un gțivern 
care să meargă cu poporul și in frun
tea poporului pentru realizarea plat
formei F.N.D.". „Muncitorimea plo- 
ieșteană — se spunea în moțiunea a- doptată la mitingul de la Ploiești — își ia angajamentul solemn să-și mo
bilizeze toate forțele și să nu dezar
meze pină cind actualul guvern nu 
va fi izgonit și pină nu se va instau
ra la cirma țării un guvern al 
F.N.D., singurul care poate să sal
veze țara de la prăpastie..."Marile acțiuni de masă desfășurate pe întreg teritoriul țării în sprijinul platformei F.N.D. au determinat răsturnarea succesivă — la 4 noiembrie și 6 decembrie — a unor guverne cu majoritate reacționară, formarea u- nor guverne noi, în care forțele democratice au cucerit poziții impor-
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Ilfov ’75Satele și orașele județului Ilfov fși vor spori și in acest an zestrea edilitară cu noi și moderne construcții. Din fondurile statului și prin contribuția cetățenilor vor fi construite la Giurgiu, Oltenița, Ur- ziceni, Buftea și în unele comune 1 330 de apartamente, un spital județean cu 700 de paturi, o policlinică și 5 dispensare umane. Vor fi Învestite în continuare fonduri pentru mărirea capacității grădinițelor și creșelor din mediul urban cu Încă aproape 600 de locuri, iar la sate vor fi construite aproape 100 de noi săli de clasă, un mare număr de ateliere și laboratoare pe lingă unitățile școlare. Cu complexele și magazinele ce vor fi construite la Giurgiu, Urziceni si Oltenița, suprafața comercială in mediul urban va spori cu încă 4 500 mp. De asemenea, în comunele Pante- limon, Vidra, Valea Argovei, Ghimpați, Dragomirești Vale, Domnești, Fierbinți, Periș, Brănești, Comana, Mînăstirea, Roata de Jos, Mogo- șoaia, Frăsinet, Stănești și în multe alte localități vor fi date în folosință supermagazine, complexe comerciale, de prestări servicii și de

Un guvern în stare 
să asigure clădirea

unei Românii democratice, 
libere și independente"

DIN CUVÎNTĂRILE ROSTITE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAQSESCU LA MARILE MANIFESTAȚII 

DE MASĂ ALE VREMII -Acordind o mare importanță întrunirilor și demonstrațiilor de masă, Partidul Comunist Român a încredințat sarcina organizării și conducerii lor celor mai bune dintre cadrele sale. Astfel, o intensă activitate a desfășurat pe acest tă- rîm tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe atunci secretar general, al organizației revoluționare a tineretului — Uniunea Tineretului Comunist. Experiența pe care o dobîndise din perioada ilegalității, însușirile sale verificate în numeroase acțiuni de luptă — fermitate și pasiune revoluționară, combativitate și spirit organizatoric — au găsit un larg cîmp de manifestare în activitatea„Tineretul din România cere

de organizare a tineretului, de mobilizare a acestuia alături de întregul popor muncitor, în lupta . pentru învingerea definitivă a fascismului, pentru reforme tice, pentru instaurarea vern al muncitorilor și pentru izbînda revoluției în numele tineretuluinar, tovarășul Nicolae Ceaușescu a luat cuvîntul la numeroase întruniri cetățenești. El a participat, de asemenea, la prima mare întrunire a Mișcării Tineretului Progresist din Capitală, organizată cu prilejul constituirii acestei organizații. Spicuim din cuvîntările pe care le-a rostit cu aceste prilejuri :un guvern care să oglindească voința șl năzuințele poporului șl ale tineretului român, un guvern de Front Național Democrat. Tineretul român cere drepturi politice de la 18 ani în sus. Tineretul român își ia angajamentul să lupte cu toată hotărîrea alături de Frontul Național Democratic pînă la plecarea acestui guvern șl pentru un guvern al Frontului Național Democratic". (Din cuvintarea la marele miting al cetățenilor Capitalei 
din 19 Octombrie 1944).Cerem guvernului să plece. Dacă nu va pleca, sîntem hotărîțl ca, alături de Frontul Național Democratic, să-l gonim. Tineretul cere un guvern al Frontului Național Democratic, singurul în măsură să salveze țara de la prăbușire și să asigure clădirea unei Românii democratice, libere și independente I" (Din cuvintarea rostită la prima 
mare întrunire a Frontului Unic Muncitoresc al Tineretului din Româ
nia, București, 22 octombrie 1944).„Vrem un guvern care să dea drepturi egale tuturor cetățenilor acestei țări, care s’a aresteze pe toți criminalii de război și pe toți criminalii legionari și antonesclenl. Șl acest guvern trebuie să fie un guvern al F.N.D. Trebițle să-l impunem prin forță". (Din cuvintarea la 
mitingul a 70 000 de cetățeni ai Capitalei din 28 octombrie 1944).„Mișcarea Tineretului Progresist din România este nu numai un început, dar și un imbold la lupta pentru distrugerea Germaniei hitleriste. Toate eforturile noastre vor fi îndreptate spre victorie. Nu numai în vorbe, dar și în fapte trebuie să muncim, în fabrici, pe pgpqrș, în laboratoare, pretptlndenl, pentru sprijinirea armatei, pen- tHih'cucerirea victoriei pe frontul.antifascist.'<(. Lupta pentru un viitor mai bun impune înfrățirea întregului tlne- 
ret, a tinerilor de toate naționalitățile din țara noastră. Adresăm un apei călduros tuturor tinerilor spre a deveni activiști și sprijinitori al Mișcării Tineretului Progresist, pentru o viață mal bună șl mal fericită a tineretului, a întregului popor". (Din cuvintarea la prima 
mare întrunire a Mișcării Tineretului Progresist din Capitală, ținută in 
aula Academiei Comerciale la 4 februarie 1945).Sub conducerea partidului, tineretul tării s-a dovedit o importantă forță socială în lupta împotriva reacțiunii. pentru dezvoltarea democratică. progresistă a tării, afir-

democra- unui gu- tăranilor, populare, revoluțio-

4

mîndu-si cu vigoare spiritul militant. înaltul simt de răspundere, devotamentul față de cauza revoluției.
„Vrem o Românie liberă și independentă 1".Era evident că paralel cu puterea centrală, exercitată de guvernul cu majoritate reacționară, în țară se dezvolta o altă putere, puterea maselor populare, din ce în ce mal mult stăpîne pe străzi, în fabrici, Ia sate. Este ceea ce recunoștea însuși șeful guvernului, generalul C. Sănătescu, cind declara în ședința Consiliului de Miniștri din 20 noiembrie 1944 : 
„Ceea ce mă îngrijorează pe mine 
este faptul ca nu cumva să scăpăm

din mină autoritatea și să treacă 
peste noi aceste mase, pe care nu le 
vom mai putea stăpini".Aceste ample acțiuni de masă au constituit un important factor în înfrângerea forțelor reacțiunii și cucerirea istoricei victorii de la 6 martie 1945. Ele confirmă, cu forța de netăgăduit a faptelor, că instaurarea puterii populare a fost rodul voinței și al luptei poporului român, făuritor conștient al propriei sale istorii.

Ion ALEXANDRESCU

e,

«4

18 din Legea electorală, listele cuprind totalitatea cetățenilor cu drept de vot care domiciliază în teritoriul unei secții de votare. Pentru o lesnicioasă i- dentificare, listele se întocmesc la orașfe — pe străzi, iar în comune — pe sate, iar în cuprinsul listei alegătorii sînt înscriși în ordine alfabetică.Listele cuprind numele, prenumele, vîrsta și domiciliul a- legătorilor, numărul circumscripțiilor electorale. Fiind întocmite de comitetele executive ale consiliilor populare ale municipiilor și sectoarelor municipiului București, respectiv de birourile executive ale consiliilor populare orășenești și comunale, listele sînt semnate de președintele și secretarul a- cestor organe.
G Unde sînt afișate lis

tele ?Listele de alegători sint afișate vizibil, In condiții care să permită tuturor cetățenilor să le consulte operativ, la centrele de afișare deschise în localul viitoarelor secții de votare sau al consiliilor populare. în satele unde nu sînt stabilite secții de votare, listele sînt afișate la cămine culturale sau școli. O multitudine de panouri, săgeți indicatoare și alte însemne îndrumă pe cel interesați spre locurile de afișare, despre a căror înființare alegătorii au putut afla și prin publicitatea asigurată de consiliile populare. De asemenea, activul voluntar al circumscripțiilor electorale a- nuntă Și oral pe cetățeni despre afișarea listelor.
© De ce se afișează lis

tele de alegători ?Dreptul la vot este unul din drepturile fundamentale ale cetățeanului, iar exercitarea lui— o datorie de onoare. Listele de alegători constituie documentul principal pe baza căruia comisiile electorale ale secțiilor de votare cunosc pe cei care, pre- zentîndu-se ■ la-ume-, :au drept', de. vot. .De- aceeâf fiecare alegă- tor are datoria Cetățenească de a verifica din timp listele și de- 
a observa eventualele omisiuni șau greșeli de consemnare. în forma inițială a listelor afișate pot apărea cazuri de alegători omiși, cu atît mai posibile în condițiile dării mereu in folosință a unor locuințe noi și a apariției unor noi locuri de muncă. Trebuie, de asemenea, verificat cu atenție dacă ortografia numelui corespunde cu cea din actul de identitate, cu care alegătorul se legitimează in fața comisiei.Alte erori pot privi neîmpli- nirea vîrstei majoratului (18 ani in ziua de 9 martie 1975) sau interzicerea dreptului de a alege prin hotărîrea unei instanțe judecătorești
® Cine poate semnala 

erorile sau omisiunile, 
cum se îndreaptă ele ?Orice alegător poate semnala greșitele înscrieri sau omisiunile, indiferent dacă ele privesc persoana lui sau persoana altui cetățean. Se înțelege deci că orice alegător are dreptul să consulte totalitatea listelor și nu numai pe cea în care e consemnat numele său. întîmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greșite și altor erori sînt rezolvate de comitetul — respectiv biroul— executiv care a întocmit listele, în termen de cel mult trei zile de la înregistrarea întimpi- nării. în practică, pentru erorile simple, în special cele care privesc ortografia numelui, este valabilă și întimpinarea verbali făcută de alegător. Aparatul și- activul voluntar ale consiliilor populare dovedesc maximum de solicitudine și rezolvă de multe ori pe loc aceste întîmpinări. Decizia luată se aduce la cunoștința celor interesați înlăuntrul aceluiași termen de trei zile de la primirea întîmpinării. Cind întimpinarea privește o altă persoană decît alegătorul ' care o face, ea se comunică așadar amindurora.Ca o garanție suplimentară, legea prevede că și deciziile de soluționare a întîmpinărilor pot fi atacate prin plîngere. Termenul este de 3 zile, calculat de la comunicarea deciziei. Competenta aparține de această dată judecătoriei în circumscripția căreia s-au afișat listele, țlar plîngerea poate fi depusă și la comitetul (biroul) executiv al consiliului popular, care ’ are obligația să o Înainteze, de Îndată, instanței. Judecarea plîngerii se face tot într-un termen de 3 zile (următoare Înregistrării), iar hotărîrea se pronunță în cel mult 24 de ore. Ea este definitivă și se comunică atit celui care a făcut plîngerea, cit și comitetului (biroului) executiv.

© Pînă la ce dată cetățenii 
pot verifica înscrierile 
în listele de alegători ?Un termen limită nu e prevăzut in mod expres, dar dacă se are în vedere posibilitatea Îndreptării eventualelor erori, trebuie ținut seama de faptul că rectificările trebuie făcute pină cu 2 zile înainte de data alegerilor, termen la care comitetele, respectiv birourile executive, ale consiliilor populare predau Emisiilor electorale ale secțiilor de votare un exemplar al listelor de alegători în forma lor definitivă.

Sergiu ANDON

. .................. „.-J ai jud. Brăila 
■Ifaii cerut un guvern ENJD. 
J................................... so ateat 35.000 cetățeni an cerut gavera

Marile manifestații de masă din perioada premergătoare Iul 6 martie 1945, reflectate în presa vremii
o AGENDAalimentație publică. în acest fel, suprafața comercială utilă va spori cu 12 500 mp., iar numărul secțiilor și atelierelor de prestări servicii către populație cu încă 150.

AI. BRAD

Expune industria 
ușoară bihoreană...La casa de cultură a sindicatelor din municipiul Oradea este deschisă, începind de la 17 februarie, expoziția de modele și produse noi realizate de industria ușoară a județului Bihor. Expun fabricile de încălțăminte „Solidaritatea", „Crișul", „Arta", fabricile de confecții din Oradea și Marghita, de tricotaje „Miorița", de textile „Crișana", de blănuri „1 Mai", de produse pentru uz casnic „Metalica" din Oradea, precum și grupul județean de industrie locală etc.Expoziția — care face parte din acțiunile menite să întîmpine alegerile de la 9 Martie — prezintă evoluția industriei ușoare bihorene, precum și perspectivele ei de dezvoltare. Colecția pune în discuția, vizitatorilor și modele proiectate să intre în producție in primul an din

CETĂȚENEASCĂ»AGENDA CETĂȚENEASCĂ ®

Corespondenții „Scînteii" transmit:
viitorul cincinal. Sugestiile și propunerile ce se fac cu acest prilej vor constitui obiect de studiu pentru compartimentele de creație și concepție ale respectivelor ; întreprinderi.

Dumitru GAȚA 
Din pricina 

unor etichete...Preocupat de găsirea unor • procedee pentru conservarea unui sortiment cit mai bogat de fructe și legume, existente din abundentă vara, și de introducerea lor în consum iarna, inginerul horticol Mihai Stănculescu de la I.A.S. Nazarcea, județul Constanța, autor al mai multor rețete pentru produse alimentare de larg consum, a prezentat, incă din 1972, comisiei județene de omologare a produselor 3 noi sortimente : compot de pepene galben, pastă de pepene galben și sos picant de roșii tip „ketchup". Toate cele trei rețete aveau ca scop valorificarea materiilor prime exis-

tente din abundență în județ și îmbogățirea sortimentului în magazinele alimentare. Cum era de așteptat, noile produse au aprecierea unanimă.în martie 1974,. direcția cială județeană a organizat ziție cu vînzare pentru noilor sortimente ale întreprinderilor de industrie alimentară din județ. Unele din cele 140 de exponate au și intrat în consumul curent al populației, dar altele . n-au mai fost văzute de atunci, deși se bucuraseră de aprecierile elogioase ale cumpărătorilor — exprimate în chestionare sau în registrele de impresii. Printre cele uitate se numără și. cele 3 produse realizate de inginerul Stănculescu. Propuse mai întîi fabricii de conserve „Munca" din Constanța și înaintate, spre omologare, comisiei centrale din cadrul trustului fabricilor de conserve București, ele culeg numai aprecieri. După acest •-ultim . examen au fost înaintate cu acte-n regulă comisiei de stabilire a prețurilor din cadrul aceluiași orga-

întrunitcomer- o expo- testarea

nism tutelar. Numai că fabrica de conserve a neglijat să trimită — odată cu eșantioanele respective — și machetele de etichete, conform regulamentului. Efectul neglijenței: cele 3 produse au pierdut campania de fabricație (între timp, pe piață a apărut un sortiment similar de sos picant de roșii adus din import).Desigur, viitoarea campanie de prelucrare a conservelor de legume și fructe este incă departe. Rîndu- rile noastre au doar menirea să amintească întreprinderii constăn- țene să-și procure din timp... etichetele.
George MIHĂESCU

Sistematizarea — 
tema unui schimb 

de experiențăComuna Gugești, una din viitoarele localități urbane din județul Vrancea, a fost gazda unui interesant schimb de experiență avînd ca • temă modul.. cum se înfăptuiesc prevederile legii sistematizării. Organizat din inițiativa secretariatului comitetului județean de partid,

schimbul de experiență a reunit secretarii comitetelor comunale de partid, membrii comisiei județene de sistematizare, cadre din domeniul proiectării și sistematizării de la nivelul organismelor de resort ale consiliului popular județean. Cu acest prilej au fost prezentate în cadrul unei expoziții schițele de sistematizare pentru fiecare comună din județ, precum și alte documentații (detalii de centre Civice, proiecte de locuințe-tip pentru mediul rural, detalii de organizare a gospodăriilor).în acest context amintim și faptul că în prezent comisia județeană de sistematizare are în pregătire un catalog cu proiectertip de locuințe în mediul rural, iar lucrările de definitivare a documentațiilor de sistematizare, schițe, detalii de amplasament pentru viitoarele construcții ale cincinalului următor sint într-un stadiu avansat de execuție. De asemenea, pentru viitoarele centre urbane — și in mod prioritar pentru localitățile Gugești și Vidra — au fost întocmite documentații și programe de aplicare a măsurilor practice de urbanizare.
Dan DRAGULESCU

i
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Un obiectiv esențial subliniat de Comunicatul privind dezvoltarea economico-socială in 1974 

îndeplinirea riguroasă a contractelor 
de cooperare interuzinală

După cum se subliniază in Comunicatul cu privire Ia dezvoltarea economico-socială a României în anul 1974, oamenii muncii au obtinut succese importante în îndeplinirea planului. Concludent în acest sens este faptul că în industrie — ramură principală, fundamentală a economiei — s-a realizat cel mai înalt ritm de creștere a producției — de 
15 la sută — din ultimul deceniu. Creșteri importante s-au realizat la majoritatea produselor ; concomitent, s-a accentuat procesul de ridicare calitativă, de creștere a eficientei activității economice în industrie.Relevînd succesele obținute in realizarea planului pe anul 1974, comunicatul arată că. in industrie, rezultatele puteau fi și mai bune dacă. în fiecare unitate, se acționa cu fermitate pentru înlăturarea lipsurilor și neajunsurilor din activitatea productivă, pentru valorificarea deplină a potențialului tehnic și uman al întreprinderilor. Totodată. comunicatul precizează că îndeplinirea planului și a angajamentelor asumate pentru anul 1975 impune, ca o direcție principală de acțiune. îmbunătățirea relațiilor de cooperare dintre întreprinderi și a aprovizionării cu materii prime și materiale.Din capul locului se cuvine a fi remarcat faptul că, trăgînd învățămintele cuvenite din activitatea anului trecut, cînd tocmai datorită unor dereglări intervenite pe firul cooperării interuzinale planul nu a fost Îndeplinit la diferite sortimente — marea majoritate a unităților fac, în acest an, dovada unei discipline contractuale ferme, onorîndu-și exemplar obligațiile asumate. De altfel, importantele cantități de produse — motoare electrice, transformatoare și autotransformatoare, mijloace de automatizare electrotehnice, locomo

tive electrice și Diesel, autoturisme 
de oraș ș.a. — obținute peste plan, 
in luna ianuarie, de către o serie de Întreprinderi, arată că s-a asigurat 
o bună. aprovizionare tehnico-mate- rialâ, ceea ce a permis înfăptuirea programelor de fabricație și, implicit, realizarea contractelor de cooperare interuzinală. Șl în continuare slnt întrunite condiții favorabile pentru ca disciplina contractuală să fie respectată. Astfel, amintim că prin plan, prin balanțe și repartiții s-a creat la nivelul întregului an baza materială necesară bunei desfășurări 
a activității in toate ramurile industriale. Esențial este ca, pornind de la această realitate, fiecare unitate să-și facă datoria, să producă și să livreze ritmic produsele sale, în conformitate cu contractele încheiate. Ce se în- tlmplă cînd o atare cerință nu este respectată ?De cîteva săptămîni, ziarul nostru publică rubrica „Dispeceratul public

Secția turbine a întreprinderii de mașini grele București Foto. 8. Cri,
Ce vom purta 

în viitorul apropiat?

LA TULCEA

Primul șantier pentru 
construcția și repararea 
navelor de pescuit oceanicAu Început lucrări
le de construcție a Șantierului naval Tulcea. Pentru a înfățișa cititorilor importanța acestui obiectiv- industrial, redactorul nostru Ion Lazăr s-a adresat tovarășului inginer Dumitru Nistor, adjunct al ministrului Industriei construcțiilor de mașini grele, care a precizat :Șantierul va fi profilat pe construcția de nave pentru pescuit o- ceanic, de tipul cel mai complex și de capacitatea cea mai ma
re realizate pînă în prezent pe plan mon
dial. De asemenea, se prevede ca acest șantier să efectueze reparațiile navelor de Îiescuit oceanic (trau- ere) și ale transportoarelor frigorifice. 

Prin complexitatea și tehnicitatea lor, navele construite la Tulcea vor fi, practic, na- ve-uzină, echipate cu cele mai moderne e- chipamente destinate pescuitului, prelucrării peștelui și conservării acestuia Ia temperaturi scăzute. Șantierul naval din Tulcea este conceput pe baza ultimelor rezultate în domeniul construcției de șantiere navale specializate. Trasarea și debitarea elementelor corpului navei se vor efectua prin folosirea calculatoarelor electronice și a comenzilor numerice. La montajul mecanismelor se va utiliza tehnica a- gregatizării pe module, adică montarea u- nor grupe de utilaje,

al cooperării întreprinderllor*‘. După cum relevă aspectele prezentate în cadrul „Dispeceratului", ca și alte semnale primite din diferite unități, există încă întreprinderi care nu respectă riguros prevederile legii contractelor, periclitînd realizarea sarcinilor de plan, organizarea judicioasă a activității în unitățile beneficiare. Și un asemenea efect nefavorabil a reieșit în evidență într-o serie de întreprinderi, care în luna ianuarie au înregistrat restanțe la producția fizică — mașini șî utilaje pentru industria metalurgică, frigidere cu compresor, autoturisme de teren, autoutilitare. în fiecare caz în parte a fost suficient ca numai una-două unități să nu-și respecte obligațiile contractuale, pentru ca planul să nu fie realizat integral la produse principale pentru economie.Să analizăm, fie și pe scurt, faptele petrecute în perimetrul unor asemenea relații situate în afara cadrului contractual legal. Iată un prim aspect : chiar la jumătatea celei de-a doua luni a anului 1975 mai erau unități care nu aveau încă încheiate contractele de aprovizionare sau de cooperare la nivelul planului — deși prin balanțe și prin repartiții, pe ansamblul ecqnomlei au fost alocate resursele necesare. Este de relevat, în acest sens, situația de la întreprinderea „1 Mai" din Ploiești, care în prima decadă a lunii februarie aștepta cu produse finite executate — în valoare de peste 10 milioane Iei — în 

de construcții compacte. Asamblarea și armarea navelor nou construite vor fi făcute în hală închisă, asigu- rîndu-se condiții de lucru deosebite. Transferul — respectiv lansarea și ridicarea navelor cu mijloace mecanizate — va fi o noutate lsf noi în țară.Realizarea' navelor de pescuit oceanic pune sarcini mari în fața multor subramuri ale construcțiilor de mașini, în vederea asigurării echipamentelor necesare, începînd cu motoarele Diesel de propulsie, grupurile e- lectrogene, instalațiile frigorifice și tehnologice, echipamentele e- lectrice și terminînd cu aparatura electronică. 

curtea fabricii, ca întreprinderea de utilaj petrolier din Tîrgoviște să încheie contractul și să livreze robine- ții cu sertar paralel. Dar de ce atît cele două unități, cît și centrala — CIUTCPM — au tolerat atari incertitudini și n-au acționat ferm, pină la începerea noului an, pentru soluționarea tuturor divergențelor precontractuale ? Și cazul nu ■ este singular ! în situații similare se află și întreprinderea mecanică Roman, întreprinderea „Unio" Satu-Mare ș.a. Iată de ce încheierea operativă a tuturor contractelor pentru întreaga producție a acestui an nu mai poate fi amînată ! Reamintim conducerilor de întreprinderi și centralelor o cerință desprinsă din legea contractelor economice : planul de aprovizionare tehnico-materială și de cooperare este parte integrantă a planului de stat și nu este îngăduit nimănui, fie el furnizor sau beneficiar, să nesocotească sarcinile stabilite, să nu încheie Ia vreme contractele economice.Unele din neajunsurile apărute în prima lună a acestui an în domeniul aprovizionării tehhico-materiale. al cooperării interuzinale. se datoresc lipsei de conclucrare directă între beneficiar și furnizor. Se știe că, o- dată semnat, contractul reflectă o o- bligație legală a producătorului de a livra cantitățile la termen și în a- numite condiții de calitate ; orice ne- respectare a acestor clauze înseamnă o încălcare a prevederilor legale. Dar aceasta nu înseamnă ca beneficiarii să lase lucrurile să se desfășoare de la sine. Să reflectăm asupra citorva 'situații: întreprinderea „Progresul" Brăila reclama lipsa unor suban- samble. pe care nu i le-a livrat întreprinderea „Neptun" din Cîmpina, însă „uită" că aceste subansamble n-au putut fi executate pentru că, la rindul ei. unitatea brăileană n-a expediat unele piese care intră în componenta subansamblului mult așteptat ; alte întreprinderi solicită insistent.. prin intermediul hîrtiilor. unităților furnizoare să dea dovadă de înțelegere și să livreze in avans u- nele materiale sau piese, dar nici pentru 5 minute reprezentanții întreprinderilor respective nu s-auîn-

Stofe și confecții mai durabile, mai frumoase, mai funcționale și ușor de întreținut, adecvate exigențelor omului modern. Pentru producerea lor, specialiștii Centrului de cercetare și proiectare a îm- brăcăminții își spun cuvîntul încă de pe acum. Iată cîteva mos-tre :• Noile stofe tricotate pe bază de polies- ter în amestec de 10—15 la sută cu lină sau melana (realizate în colaborare cu Centrul de cercetări al Centralei industriale de fibre si fire sintetice Săvinești) dau senzația plăcută . de cald pentru sezonul rece și de răcoare vara. Din „stofa tricotată tip lină" ‘— cu aspectul stofei din lînă. dar cu calitățile de rezistentă și întreținere ușoară a materialelor sintetice — se vor con- 

fecționa încă din acest an circa 100 000 costume bărbătești. Perspectiva 1 In 1980 circa 20 la sută din producția Centralei industrieiconfectiilor va fi realizată din acest tip de fibre chimice în a- mestec cu fibre naturale.• Vor fi realizate imprimeuri mai frumoase si mat durabile, pe baza unei metode originale, care permite. în același timp, reducerea prețului de cost la această operațiune cu circa 55 la sută.• Clasicele cusături cu ată vor fl în curînd înlocuite prin sudura cu curenți de inaltă frecventă sau ultrasunete la materialele sintetice de tip tricot poliester, poliamide, P.N.A., melana. Cusăturile „sudate" s-au dovedit a avea o trăinicie cel puțin egală

tîlnit sau n-au luat legătura — chiar prin telefon I— pentru a stabili o soluție optimă. Și, în loc ca piesele sau materialele să sosească cît mai repede în unitatea beneficiară, aceasta, respectiv lucrătorii compartimentelor de aprovizionare-cooperare se a- coperă cu documente „justificatoare" : telexuri, telegrame, scrisori, informări. note și eventual comenzi.Practica a dovedit că ori de cîte ori „dialogul" dintre hîrtii este înlocuit cu conlucrarea dintre oameni, cind pe primul plan se situează interesele generale ale economiei — spiritul de solicitudine învinge ! între toate unitățile socialiste. între toate întreprinderile — animate de aceleași interese trebuie să se ă- firme în practică relațiile socialiste de colaborare și întrajutorare tovărășească. Pentru .aceasta însă, cadrele de conducere trebuie să comunice direct, deschis, să acționeze intr-un spirit de solicitudine reciprocă pentru a asigura condiții în vederea realizării ritmice a planului la fiecare produs, la fiecare sortiment.Desigur, conducerilor de întreprinderi, centralelor și ministerelor le revin mari răspunderi, sarcini precise în domeniul respectării disciplinei de plan și contractuale. în același timp însă, în întronarea unei ferme discipline contractuale un rol deosebit îl au organizațiile de partid, care trebuie să analizeze sistematic stadiul realizării producției fizice și onorării contractelor, să intervină cu operativitate atunci cînd apar dereglări în desfășurarea cooperării interuzinale. să sădească în conștiința fiecărui lucrător răspunderea față de propria muncă, răspunderea colectivă pentru respectarea obligațiilor contractuale asumate fată de fiecare uiiitate. Să se înțeleagă clar, de fiecare om al muncii, de către fiecare colectiv, că numai dacă mecanismul producției din fiecare unitate va fi bine reglat, numai dacă relațiile de colaborare se vor desfășura normal, cu precizie de ceasornic, vor putea fi realizate exemplar sarcinile importante ale planului pe 1975 — ultimul din actualul cincinal.
Viorel SAL AGEAN

cu a materialului și. în plus, dau creatorilor posibilitatea de a „desena" cu fantezie ornamente tip matlasat.• Calculatorul este de pe acum o „unealtă" de bază în industria confecțiilor. El permite o adaptare rapidă a producției la cerințele pieței interne și externe, la stăpîni- rea datelor pentru o decizie operativă, științifică. eficientă.Lista enumerărilor rămîne deschisă. Sînt numai cîteva din rezultatele prezentate la sesiunea tehnico-știin- tifică cu tema „Incursiune în viitor. în cincinalul revoluției tehnico-științifice" prilejuită de momentul festiv al îndeplinirii peste cîteva zile a prevederilor cincinalului actual, pe ansamblul centralei. în 4 ani Si 2 luni.
EI. MANTU

Imagine dlntr-una dlri secțiile Filaturii de bumbac din Baia Mare, prima unitate a Industriei ușoare din această localitate, obiectiv realizat in anii actualului cincinal Foto : loan Deao
Aplicarea corectă a acoNolai global 

pe echipă si brigadă întărește
producțierăspunderea colectivă fată1975 este al cincilea an de aplicare a acordului global în cooperativele agricole. Rezultatele bune obținute în această perioadă, experiențele pe care le oferă multe unități reprezintă o remarcabilă confirmare practică a superiorității acestui sistem de organizare si retribuire a muncii; Evidențiindu-se avantajele și rezultatele în aplicarea acordului global — între care stimularea introducerii tehnologiilor moderne de producție, folosirea rațională a forței de muncă, creșterea răspunderii pentru producțiile obținute — Ia Consfătuirea activului de partid și de stat din agricultură s-a arătat, totodată, că în acest sistem de organizare și-au făcut loc unele interpretări greșite, exage- rîndu-se forma așa-zisei munci familiale sau individuale și neglijîn- du-se munca echipei sau a brigăzii.S-a demonstrat, cu fapte și date comparative, că argumentul potrivit căruia acordul individual sau pe familie ar da cele mai bune rezultate în condițiile actuale, fiind mai pe înțelesul cooperatorilor, nu-și găsește întotdeauna o acoperire în realizările obținute. De multe ori, sistemul muncii familiale sau individuale nu numai că constituie o frînă în calea aplicării tehnologiilor moderne de producție, folosirii raționale a mașinilor agricole și mijloacelor de transport, dar. pe ansamblul unor unități, determină obținerea de producții și. implicit, de venituri mai mici decit atunci cînd munca se organizează pe echipe sau brigăzi. La asemenea concluzii s-a ajuns anali- zindu-se experiența județului Prahova unde, anul trecut, în sectorul vegetal, 44 din cele 95 de cooperative au practicat acordul global pe echipe, iar 16 cooperative numai pe familii și individual. Să analizăm, bunăoară, rezultatele obținute la cultura porumbului. Diferența între producția medie la hectar realizată în cooperativele agricole din Vadu-Săpat, Cornet Cuib. în care acordul global a fost organizat la nivel de echipă și producțiile înregistrate în cele mai bune cooperative care au aplicat acordul individual este de circa 1 000 kilograme ; de asemenea, în cooperativele amintite numărul de zile ce revin pe un lucrător a crescut în medie cu 40 ; important este, totodată, că perioada de desfășurare a campaniei de toamnă s-a redus cu 10—15 zile. Ca rezultat al producțiilor superioare obținute. cooperatorii și-au sporit in mod corespunzător veniturile, valoarea unei norme în unele cooperative, cum sînt cele din Vadu-Săpat, Cep- tura. Fintînele, fiind cuprinsă între 45 și 50 leLViața a confirmat că echipa, brigada. constituie forma de organizare rațională a muncii in cooperativele agricole, întrucît întărește răspunderea colectivă pentru aplicarea corespunzătoare a regulilor agrotehnicii moderne pe întreaga suprafață, pentru executarea la timp și de calitate 

a tuturor lucrărilor. La cooperativa agricolă din Vadu-Săpat, de exemplu, constituirea formațiunilor de lucru, nominalizarea suprafețelor și sarcinilor de producție se asigură de către șefii de fermă și de echipă care, de comun acord cu membrii cooperatori, stabilesc cu înaltă exigență și răspundere obligațiile ce le revin, nivelul producțiilor și tarifelor la tonă, în funcție de fertilitatea solului și în cadrul reglementărilor legale. Cu alte cuvinte, echipa organizată în a- cest fel este o formațiune de muncă cu răspunderi precise, care obligă pe toți membrii ei și pe fiecare în parte să execute întregul volum de lucrări de care depinde realizarea recoltelor sporite prevăzute. Și. dacă la Vadu- Săpat, pe terenuri frămîntate și neirigate, se obțin producții medii de porumb de 5 305 kg la hectar înseamnă că oamenii din echipe și brigăzi au ajuns la înțelegerea răspunderii pe care o au cu toții pentru recoltele ce trebuie să le obțină pe suprafața angajată în acord global, conștienți fiind de avantajele ce decurg pentru fiecare în parte și pentru cooperativă în ansamblu.Dar superioritatea acestei forme de organizare și retribuire a muncii este dovedită cu pregnantă mai ales de diferentele marî de producții obținute chiar in cadrul aceleiași unități unde se practică, în paralel, acordul global pe echipe și familii. Bunăoară, la cooperativa agricolă din Ceptura, județul Prahova, 21 cooperatori și-au manifestat dorința de a lucra indi

vidual. Rezultatul: pe ansamblul cooperativei, producția medie planificată de porumb a fost depășită cu 400 kg, în timp ce din cele 17 ha lucrate individual, pe 7 hectare planul a fost depășit cu 100—200 kg la ha, iar în cazul celorlalte 10 hectare producția obținută a fost cu 300—400 kg sub media planificată. La struguri, în aceeași cooperativă, între producțiile obținute pe suprafețele • lucrate în echipe și cele lucrate individual, diferența a fost de aproape 800 kilograme la hectar.In această perioadă, cind în cooperativele agricole planurile de pro-
IH COOPERATIVELE AGRICOLE
ducție au fost definitivate, cind se alcătuiesc și organizează formațiunile de muncă, este prilejul cel mai nimerit pentru stabilirea măsurilor concrete referitoare Ia perfecționarea: aplicării acordului global. Trebuie a- vut în vedere, în primul rînd, ca sarcinile de producție și mijloacele materiale să fie defalcate și nominalizate cît mai judicios și cît mal realist pe fiecare formațiune de lucru. Cooperatorii și mecanizatorii trebuie să cunoască de pe acum în ce echipe vor munci și pe ce terenuri, pentru a se ocupa de efectuarea lucrărilor de fertilizare. De asemenea, în contextul pregătirilor care se fac pentru producția acestui an, este necesar să se precizeze tehnologiile ce urmează să fie aplicate în scopul obținerii producțiilor prevăzute. Mărimea și componența echipelor le pot stabili înșiși cooperatorii. Este nece- Bar însă să se asigure o dimensionare optimă a echipelor și un echilibru între acestea, atît sub aspectul dotării cu mijloace mecanice, dar mal ales sub raportul factorului uman, pentru că de aceasta depind mult

Distenul-un minereu prețios
Pregătiri pentru valorificarea zăcămîntului de la Ne- 

govanu — SibiuIn lumina sarcinilor ce revin cercetării geologice și industriei miniere din Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R., se acționează stăruitor pentru valorificarea largă a rezervelor minerale existente, inclusiv a celor cu un conținut util mai sărac, spre a se asigura o mai bună bază proprie de aprovizionare a economiei cu materii prime și materiale.Ca rezultat al lucrărilor geologice efectuate în munții Lotrului, masivul Negovanu, județul Sibiu, s-a pus în evidență un zăcămînt de 'disten — materie primă pentru Industria de produse refractare silico-aluminoase. In legătură cu importanța acestui, zăcămînt, cu modul de valorifica

re, am solicitat cîteva amănunte dr. ing. Gheorghe Dobra, primadjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei.Necesitatea de a produce în țară materiale refractare alu- minoase, de calitate superioară, utilizate în industria siderurgică, precum și insuficiența unor materii prime cu caracteristici corespunzătoare pentru fabricarea acestor produse impun importul de argile refractare cu conținut ridicat de oxid de aluminiu, alumină calcinată, bauxită ș.a. Pentru reducerea parțială a acestui efort valutar au fost efectuate cercetări în scopul valorificării zăcămintelor de roci dis- tenice din țară, utilizării concentratelor de

îndeplinirea sarcinilor de producție de fiecare formațiune de lucru, coeziunea și unitatea de acțiune a membrilor săi.Ținînd seama de rolul tot mai important pe care îl are mecanizarea în sporirea producției, la consfătuire s-a insistat în mod deosebit asupra necesității constituirii unor brigăzi mixte din cooperatori și mecanizatori, cărora să li se repartizeze cîteva sute de hectare, în raport cu condițiile din fiecare zonă, cu specificul culturii, urmînd ca acestea să răspundă de la început și pînă la sfir- șit de toate lucrările. Sînt multe coo- • perative care oferă o experiență valoroasă în acest sens: Vînători-Vran- cea, Tudor Vladimirescu-Brăila, Mo- vilița-Ilfov, Slăveni-Olt ș.a., unde alcătuirea unor asemenea formațiuni este de acum o treabă practic încheiată. întrucît în multe unități agricole există o reținere nejustificată față de promovarea acestui sistem de organizare, esto de datoria organizațiilor de partid comunale, a organelor agricole județene, a specialiștilor să se preocupe în mal mare măsură de constituirea unor astfel de brigăzi, pornind de la necesitățile concrete ale practicii de producție, de la specificul zonei respective.Aplicarea și generalizarea acordului global în toate sectoarele agriculturii cooperatiste, entuziasmul cu care masele de cooperatori au îmbrățișat acest sistem sînt urmarea firească a unei intense munci politice și educative, a perseverenței cu care organizațiile de - partid de la sate,' ■ specialiștii11 din Agricultură au acționat pentru clarificarea tuturor modalităților- concrete de aplicare, pentru înțelegerea de către oameni, prin date și comparații, a superiorității acestei forme de organizare și retribuire a muncii. Ceea ce cere a- cum conducerea partidului este de a se adopta în cooperativele agricole acele forme ale acordului global care să țină scama de organizarea cît mai rațională a muncii, să ducă la o mai iniensă utilizare a forței de muncă, a bazei tehnico-materiale de care dispun, la punerea deplină în valoare a marilor rezerve care există In agricultură, la întărirea spiritului colectiv de muncă șl a răspunderii colective a cooperatorilor — condiții esențiale pentru obținerea de producții superioare, cît mai eficiente din punct de vedere economic.
losîf POP,

disten ca înlocuitor al materiilor importate, începutul va fi făcut prin punerea în valoare a zăoămîntului de la Negovanu-Sibiu.Cele 1,8 milioane tone de minereu brut de disten pe an se vor extrage în carieră în formă de scară, cu trepte de 15 m înălțime, situate între cotele 1 460 m și 1 700 m. Vor fi folosite utilaje de mare capacitate : foreze, excavatoare și autobasculante. în aval de carieră va fi amplasată uzina de pre- parație. Producția anuală de 75 000 tone concentrat de disten va fi livrată siderurgiei, industriei materialelor refractare ș.a., redueîndu-se importul de bauxită și argilă superioară.
(Urmare din pag. I) 
la măsuri pentru lichidarea unor stocuri supranormative de fontă specială. a continuat să se aprovizione
ze cu încă 267 tone. O situație asemănătoare s-a depistat și la întreprinderea de industrializare a laptelui din Cluj-Napoca. care s-a aprovizionat. pînă la 30 octombrie anul trecut, cu 2 370 mii capace din plastic. din care a utilizat numai 10 la sută. Cu toate acestea, întreprinderea 
a comandat și pentru anul 1975 încă 
3 700 mii capace.

— După cîte cunoaștem, ma
nifestări de risipă in utilizarea 
fondurilor, prin decizii care nu 
au fost oprite la controlul pre
ventiv, s-au constatat'și in cazul 
cheltuielilor administrativ-gos- 
podărești.— Din păcate, așa stau lucrurile. Bunăoară, întreprinderea de industrializare a cărnii din Bacău a procurat din fondurile de producție... servicii de cafea și de ceai, sto

fe pentru huse auto, covoare, pluș, difuzoare, cu toate că asemenea a- ®hiziții sînt interzise de lege. Au fost 

si situații de trecere pe costurile de producție ă mai multor cheltuieli neproductive. neeconomicoase — fără ca organele de cpnducere colectivă și cadrele de conducere din unități să analizeze cauzele care le-au generat, să ia măsuri pentru prevenirea lor în viitor și să stabilească răspunderile lucrătorilor din vina cărora s-au produs. Este edificator, în această privință, cazul petrecut la întreprinderea de construcții și montaje siderurgice din Galați: aici s-au trecut pe costuri dobînzi și penalizări în sumă de peste 800 mii lei, fără aprobarea conducerii unității și fără acordul contabilului șef. La întreprinderea „Armătura" din Cluj-Napoca s-au trecut pe costurile de producție cheltuieli neproductive provenite din rebuturi în sumă de 2,5 milioane lei (350 tone de metal), cu toate că aproape 50 la sută din aceste rebuturi s-au datorat unor cauze subiective.In toate aceste situații este limpede că acțiunile și măsurile întreprinse de ministere și celelalte organe centrale, inclusiv de centralele industriale, pe linie financiară, nu s-au ridicat la nivelul cerințelor legii, ceea 

ce a lntîrziat înrădăcinarea spiritului de economie, de ordine și disciplină în gestiunea unor unități socialiste.
— Ce concluzii s-au desprins 

din controlul financiar preven
tiv pe care tl exercită nemijlocit

Gospodărirea fondurilor financiare
Curtea Superioară la unele mi
nistere și organe centrale ?— Anul trecut. Curtea Superioară a exercitat controlul financiar preventiv. prin organele sale proprii, în 11 ministere și organe centrale de stat. Efectuarea controlului a avut ca rezultat imediat oprirea unor operații care nu aveau bază legală sau nu erau eficiente. în valori destul de mari, precum și economisirea unor însemnate fonduri valutare. Așa, de exemplu, nu au fost aprobate unele investiții, întrucît nu erau necesare sau eficiente, precum $i unele chel

tuieli bugetare fără justificare. Este edificator cazul lucrării de investiții „Stația PECO-Brașov", din competenta Ministerului Industriei Chimice, pe care Curtea a oprit-o ca fiind ineficientă, deoarece pe traseul respectiv mai există încă 8 stații de 

benzină, cu o distanță medie între ele de circa 15 km. Concomitent. au fost identificate însemnate rezerve în prețurile interne ce se a- probă de ministere, atît în ce privește cantitatea de manoperă și costurile indirecte, cît și rentabilitatea produselor, în sensul exagerării nivelului acestora. Asemenea situații s-au constatat Ia unele produse. între care : rezervoare de 2 100 mc, corpuri de iluminat, granulatoare de furaje, mobilă pentru export, mașină de filat mătase artifieială. Tot cu prilejul controalelor au fost o

prite și unele casări de mijloace fixe, întrucît ori erau necesare în continuare, ori puteau fi utilizate de alte unități sau în alte sectoare. Astfel de exemple oglindesc faptul că, în unele ministere, controlul financiar preventiv nu se exercită în toate ca

zurile, de către cei în drept, cu maximum de exigență și de fermitate.
— Ce ar trebui întreprins pen

tru prevenirea cu mai multă 
fermitate și exigență a unor 
abateri și a operațiilor patrimo
niale ineficiente — dăunătoare 
pentru avuția națională — în 
unitățile socialiste în care 1 mai 
există încă anumite deficiente în 
acest domeniu ?— în primul rînd, se impune să se aplice întocmai prevederile legii, atît în privința organizării și exercitării, cit și a răspunderii efectuării 

controlului preventiv. Cînd este vorba de fondurile materiale și bănești ale statului, ale întregii societăți, cheltuirea fiecărui leu, a fiecărei cantități de materiale trebuie să aibă la bază calcule precise, estimări făcute din timp și în deplină cunoștință de cauză ; pentru aceasta este nevoie de o gîndire economică profundă, de înrădăcinarea spiritului de bun gospodar în practica de zi cu zi a unităților, in așa fel incit pretutindeni să se aplice rigorile prevederilor Legii controlului financiar preventiv. De asemenea, acestei activități trebuie să i se acorde o a- tentie mai mare din partea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, care, în adunările generale, au datoria să facă ori de cîte ori este necesar. și cel puțin o dată pe an. o analiză critică asupra contribuției controlului financiar preventiv la mai buna gospodărire a mijloacelor materiale și bănești.Practica demonstrează că trebuie intensificată munca de îndrumare și control la toate nivelurile organizatorice — minister, centrală, întreprindere — fără de care neajunsurile e- xistente nu pot fi depistate la timp •1 Înlăturate. Din acest punct de ve

dere, socotim necesar ca și aparatul financiar și bancar să-și aducă mal substanțial . contribuția la întărirea ordinii și disciplinei în gospodărirea patrimoniului socialist ; organele fi- nanciar-bancare au datoria să folosească cu promptitudine și cu întreaga fermitate necesară toate pîrghiile de care dispun, spre a asigura respectarea întocmai a legislației economice, îndeplinindu-și totodată funcția preventivă împotriva oricăror abateri. La rîndul lor, conducătorii unităților socialiste, ceilalți lucrători cu atribuții în acest domeniu trebuie să dovedească exigență și răspundere atunci cînd aprobă, întocmesc sau participă la elaborarea documentelor pentru operațiile ce se supun controlului financiar preventiv. Deosebit de important este ca — în lumina indicațiilor date de secretarul general al partidului — șeful contabil să-și exercite dreptul pe care i-1 conferă legea, de a opri a- cele operații care nu sînt legale, necesare, oportune sau economicoase șl de a aplica sancțiuni pentru încălcarea normelor legale.Convorbire realizată de 
Comeliu CĂRLAN
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ce răspundere mope umerii criticu-

tara care

care pleacă

Dacă-i bal...

Răspunderea morală 
a criticului muzicalFără îndoială‘funcția critică este extrem de importantă și necesară în societatea modernă, in acea societate în care energiile creatoare, multiplicate parcă la infinit, exercită o considerabilă presiune informațională a- supra consumatorului de artă și cultură. Oricîtă bunăvoință va avea a- cesta și oricît entuziasm, el nu 'se va putea ține la curent în mod nemijlocit cu tot ceea ce — potențial — este apt să-1 intereseze. O bună parte din contactul său cu produsele culturii va fi deci indirect și posibil doar datorită activității corpului specializat al criticilor. Mai concret : o cronică muzicală se așterne pe hîrtie mai ales pentru cei care nu au asistat la concert. Și — bineînțeles — cu scopul de a lăsa pentru istoria ce se va scrie cîndva mărturii cît mai vii și mai complete asupra realităților artistice și a- supra puterii de judecată ale unei a- numite vremi.Dacă n-ar fi să subliniem decît rosturile mai sus menționate (dar sînt. bineînțeles, și altele. între care în primul rînd cea educativă) și încă ne vom da seama rală uriașă apasă lui de artă, atît față de public, cît și față de creatori. Și aceasta mai ales în societatea noastră, care pune un atit de puternic accent pe funcția tului critic.

Puncte de vedere
de Pascal BENTOIU

e duca tiv ă a ac- Meseria 'pe care o exercită il obligă să caute cu toată buna credință a spune adevărul, numai adevărul și tot adevărul. Ceea ce presupune cîteva cerințe prealabile. întii o competență efectivă, aptă de a fi recunoscută, ca atare, fie și dintr-un singur articol, dublată de ceea ce numim „fler", adică un instinct sigur al valorii. După aceea cinste și curaj, căci adevărul supără uneori, știm prea bine ; ceva mai mult, s-ar putea ca primul pe care adevărul sări indispună citeodată să fie însuși criticul, contrariat poate în așteptările sale. în continuare se cuvine să vorbim de obiectivitate, a- dică de acea calitate care interzice criticului să fie un ascultător ca toți ceilalți, cu preferințe și idiosincrazii inexplicabile, cu orizont eventual limitat, cu mentalitate de grup sau — mai rău — de „bisericuță", cu manii sau cu fobii ș.a.m.d. Ar trebui să mai adaug două calități deloc secundare, chiar dacă în enumerare le-a venit rîndul la sfîrșit : o reală bunăvoință față de domeniul cercetat (actul critic fiind,, cred, mai substanțial cînd descoperă și subliniază valoarea, decît cînd se războiește cu non-valoarea. ceea ce nu exclude deloc exigența) și. in fine, un minimum onorabil de abilitate literară, proza sălcie răminînd sălcie, deci antipatică si inutilă, chiar atunci cînd conținutul ei nu e contrar bunului iimt.Probabil că portretul trasat mai sus păcătuiește prin afilierea prea francă la filozofia dubioasă a lui „n-ar -fi rău să fie bine" și ,ar, fi amuzant-.de . căutat sub pana unui critic de meserie un portțet corespunzător al compozitorului ideal. Totuși cred că nu strică să ne întrebăm dacă — fie și cu limitele inevitabile — reprezentanții criticii noastre muzicale răspund în mare cerințelor arătate. Mai precis : se străduiesc ei suficient spre a evita „prezentarea — cum snun documentele Congresului al XI-lea al partidului — în culori trandafirii a aspectelor negative din artă ?". Păstrează ei o proporție acceptabilă între calitatea elogiilor distribuite si statura reală a lucrărilor comentate ? Caută ei cu destulă ambiție să nu alunece pe panta subiectivismului nesemnifica-

tiv ? Este o întrebare ce are în vedere și raporturile dintre critică și creație — condițiile finalității acestui raport. Nu vreau să intru în prea multe amănunte ; există desigur înacest domeniu aspecte pozitive, după ,cum intîlnim și aspecte negative. întrebarea care trebuie insă pusă cu toată luciditatea îmi pare a fi urmă- . toarea ; care sint mijloacele de „a- părare" ale vieții muzicale împotriva activității critice insuficient de competente, a celei flagrant părtinitoare sau a celei ce se complace in zona incertă a compromisului dulceag ? Deoarece — nu trebuie să ocolim, realitatea — un critic care nu-și exercită meseria cum se cuvine poate aduce mai multă urîțenie pe lume de- cit două duzini de compozitori neta- lentați la un loc. E de rezolvat aici o contradicție : pe de o parte’ criticul trebuie să aibă posibilitatea de a spune liber ce gîndește, iar pe da alta tocmai această libertate recunoscută poate duce la abuzuri, la falsificarea opiniei publice, dacă cel ce uzează de ea nu are calitățile. foarte deosebite cerute omului cu vocație reală. . "Cred că în ultima vrem? prezența criticii si cronicii muzicale lasă mult de dorit ne planul cantitativ. Ea n-ar ' trebui să se, rezume in general la snoradice apariții.. . Prilejuite mai a- desea de vizitele unor oaspeți de peste hotare. Sînt convins că singura modalitate de exercitare valabilă ?■ a funcției critice este asigurarea unei continuități care să permită îmbrățișarea, evident nu exhaustivă, dar totuși cit mai completă, a unei vieți muzicale bogate și diverse, și totodată să ofere posibilitatea constituirii unei credibilități a spuselor criticului, unei adevărate ‘ autorități morale a acestuia. Procentul de afirmații verificabile și verificate ihtimp nu trebuie să scadă sub un anurhe nivel pentru ca cititorul interesat săa- corde și să mențină încrederea sa.' Activizarea criticii n-o văd desigur sub forma introducerii' unor violențe verbale inutile, nicî sub cea a, avansării unor opinii din ce in ce mai categorice, mai intransigente și în fond mai unilaterale, ci, dimpotrivă, sub înfățișarea unei adinciri a , colaborării utile între grupul restrîns ai celor ce creează și acela și mai, restrîns al celor care — intr-o primă fază — sînt chemați să constate, ce e bun și ce e mai puțin bun în operele prezentate. Critica activă nu se poate dispensa de pasiunea autentică pentru substanțialitatea artei de care se ocupă. Giumbușlucuri pentou â- muzamentul sau amețirea celor ne- pricepuți sînt ușor de pus pe hîrtie ; mai grea e munca constructivă, aceea care într-adevăr servește patria și cultura ei.Și pentru că am ajuns aci, âș dori să accentuez că nu numai Ce s-a scris alaltăieri Șl s-a executat ieri este cultură muzicală a patriei, ci și un întreg patrimoniu artistic, edificat, cu 'răbdare și pasiune în decenii' și’ decenii de eforturi creatoare, in a- ceastă ordine de idei cred că o sumă de. critici muzicali ar putea să ia drept exemplu ■ cele ce se pdtrec în critica literară, mult mai atentă In general la sensul continuității, sens fără de care cultura rămîne un cu- vint sonor, însă lipsit de conținut. De asemenea preocupări ar beneficia fără îndoială pînă Ia urmă și Unii dintre cei responsabili de conținutul programelor muzicale într-o sumă de instituții artistice de diverse profile. Ciștigătorul final nu poăte fi decît publicul și odată cu el, calitatea vieții culturale in țara noastră, profunzimea și demnitatea ei.

In România zilelor noas-3 încordate de energia creatoare a Întregului popor, cultura își determină finalitatea prin cucerirea științifică a realității, prin cucerirea filozofică a adevărului și cucerirea artistică a frumuseții. Ea este, în esențialitatea ei, un gigantic element propulsor, un continuu proces generator de noi și noi valori, o operă comună, în care se conjugă efortul colectiv al statului socialist și cel individual al creatorului. Poate să fie repetată mereu afirmația că lumea există și se manifestă plenar in activitatea pentru imensul bun comun pe care il reprezintă operele culturii ' și ale civilizației. Istoria, la rîndul ei, este suma Valorilor spirituale, 'a operelor de creație pe care și le transmit generațiile t în succesiunea lor, pentru perfectibilitatea societății umane.Cultura contemporană a României este determinată de structurile umanismului socialist, • de caracteristici fundamentale sociale și etice, iar cei care o servesc, cu devoțiune, nu se izolează din viața unanimă a țării, sint străini de-ideile nocive ale separării intre activitățile umane, nu acreditează ierarhii absurde sau afirmații despre caracterul apolitic sau amoral al artei, în același timp, dezvoltarea noii culturi românești nu se poate realiza plenar printr-o închidere în limitele propriilor valori naționale, Ci, dimpotrivă, prin asimilarea, în mod creator, a tot ce este valoros în spiritualitatea întregii lumi. De oriunde ar fi, în orice epocă va fi trăit, în orice literatură va fi fost creată, figura purtătorului torței ideilor înaintate ale uma

nismului ne aparține poate fi transmisă reciproc pe meridianele lumii însetate de adevăr și de frumusețe. La rîndul lor, scriitorii patriei noastre trebuie să cunoască și să-și . însu- zșească arta celor mai valoroase opere literare ale altor popoare și culturi naționale, perfecționîndu-și astfel propriile metode de creație, contribuind la dezvoltarea interferențelor undelor umaniste și artistice, oriunde in lume.

gruzzl, Bolintineanu, Alec- sandri pînă la' Eminescu. Traducerile acestor clasici ai literaturii române sînt caracterizate de tendințe umaniste, ilustrînd ideile avansate ale Europei de a- tunci.<După eliberarea țării s-â trecut la o activitate intensă, constantă și sistematică pentru receptarea in limba română a operelor Importante ale literaturilor străine, precum și pentru ridicarea nivelului de cali-

Aria vastă a investigațiilor, cantitatea și calitatea traducerilor sînt o rezultantă directă a activității editurilor, orientate de ample planuri de perspectivă.Calitatea traducerilor, guvernată de criterii politice, etice și estetice, exclu- zind criterii mercantile, întemeiază aserțiunea că traducerea literară devine o ramură a literaturii limbii in care este făcută, iar traducătorul un scriitor pe deplin răspunzător pentru

(Urmare din pag. I)nă ; In locul vetrei de lut — caloriferul care sfiriie, în locul fintînei care scir- țiie — apa ce vine de la robinet: ceva se schimbă, contrazice parcă firea molcomă a acestor oameni pentru care timpul avea altă dimensiune. Cum va intra sau, mai bine-zis,‘ cum a intrat țăranul nostru în ritmul accelerat al industriei care cere reflexe, inteligență rapidă, inițiativă, calități de care nu s-ar zice că este lipsit, dimpotrivă I Un cercetător observa cu ani în urmă că la noi, spre deosebire de Italia, de pildă, centrele de civilizație s-au născut în jurul Satului, nu al Cetății sau Orașului. Intrau aici considerente strategice, economice, spirituale. Cum îmi spune însoțitorul : Problema mea cea mai importantă în a- cești ani a fost fixarea, stabilizarea populației în a- ceste locuri ; dacă ținem seama că în satele pe care va trebui să le ascultați e- xistă țigani și ceangăi. E- vident nu e vorba numai despre niște oameni care o- dinioară parcă simțeau mereu nevoia să plece în alt loc. Fabrica, , magazinul universal, școala, spitalul i-aii legat de vetre, o să vi se pară exagerat, dar așa este. Nomadismul, cred eu,

ținea și de o absență de bunuri materiale, nu era numai o necesitate de a căuta spații inedite.Și din vorbă ' in vorbă, iată-ne în Livezi ! Șosea asfaltată .; 5 537 ha, în relief variat, cum scrie în documentarul ce mi s-a pus la dispoziție. Populație : 5 433 de locuitori ; densitate, 98 locuitori la . km pătrat. Funcțiunea economică dominantă : agricultura. Pe a- ceste locuri au trăit doi moșieri și cinci chiaburf, 200 de familii de țărani, la .eliberare nu posedau pă- mînt, neavind atelaje și pluguri. Existau la această dată numai 6 școli ; cu dat se I—IV, cu 500 de elevi șî\ 11 cadre didactice. Comuna avea un singur spital, un medic și două surori medicale din care una era moașă. Un medic la 4 020 de locuitori, iată cifra.După 30 de ani : un sediu C.A.P., 5 grajduri moderne, unde sînt crescute una sută capete de vită ; 2 magazii pentru cereale, a 
o sută tone fiecare ; un dispensar veterinar ; o remiză și o „Casă de apă" ; două școli noi ; un cămin cultural, cu o capacitate de 400 de locuri ; un oficiu P.T'T.R., modern ; un sediu al miliției și un magazin nou. Cooperativa agri-

colă de producție „Octombrie roșu" ia ființă in 1961 cu un număr de 60 de fami-■ Iii. în 1962 toți locuitorii comunei devin membri ai cooperativei. Suprafața cooperativei : 2142' ha, dincare 1710 ha teren arabil, în trei ani fondul de bază al cooperativei a crescut de

Livezi
la 2 682000 lei la 3 250 000 lei. Investițiile proprii (aici, cred, e secretul progresului) sint duble față de ere- ■ dltele de la stat. Se cultivă aici griu, porumb, sfeclă. ih-ulei. cartofi.me. Mecanizarea la grîu a ajuns la 82%, iar la porumb ta 40% ; mai există vii, livezi, pășuni șl finețe.Cultura cerealelor este preponderentă, mergînd pină la 63% din terenul a- rabil. Ca perspectivă, In pomicultură vor fi afectate 112 ha pină la sfirșitul a-

legu-

teatre
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Concert extraordinar de muzică 
de Jazz, pop, rock — susținut de 
formafla „Romanticii” — 20.
• Teatrul Național București (sa
la mare) : Danton — 19, (sala mi
că) : Părinții teribili — 19.30.
• Filarmonica „George Enescu” 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic — 20
• Opera Română : Coppeila — 19.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 19,30.
• Teatrul de comedie : Tovarășul 
feudal șl fratele său — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Ivanov — 19.30, (sala 
din str. Alex. Sahla) : Noile su
ferințe ale tînărului „W“ —
• Teatrul Mic : Răspintla 
mare — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Adio, Charlie — 
a Teatrul Gluleștl : Pasărea 
kespeare — 19,30.

• Teatrul satiric-muzical „C. Tâ- 
nase" (sala Savoy) ; Pardon, scu
zați, bonsoar — 19,30, (sala Vic
toriei) : Un băiat de zahăr... ars
- 19,30.
• Teatrul de revistă si comedie 
„I. vasilescu" : Dudui Iui Traian
— 19,30.
■ Teatrul „Ion Creangă" : Moș
tenitorii — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică (sala Vic
toria) ; Șoricelul și păpușa — 10, 
(sala Academiei) : Un băiat Is
teț și un rege nătăfleț — 17.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română : Țară bogată-n frumu
seți — 17,30; 19,30.
• studioul i.a.t.C. „I. L. Cara- 
glale" : Slmbătă Ia Veritas — 20. 
o Circul de stat : Un șerif la... 
circ — 19,30.

19,30.
cea

(sala
19,30.
Sha-

cinema
• Fillp cel bun i SCALA - 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Scufundarea Japoniei : BUCU-

De aici rezultă rolul âtît de important al unor oameni de cultură cum sînt traducătorii, acei scriitori care favorizează 'cunoașterea și apropierea nemijlocită între popoare. Ei sint constructorii Înaltelor punți de comunicare artistică între culturi și națiuni. Prin intensa lor activitate, opera tradusă deyine parte integrantă a literaturii naționale și îndeplinește aceeași funcție culturală ca și o operă originală. Traducerea corespunde unor necesități efective ale culturii și acționează „în mod sensibil asupra dezvoltării patrimoniului spiritual.în România trecutului a existat o tradiție a traducerilor. «Se poate amiiiti de tentativa enciclopedică lui Eliade Rădulescu,pot aminti, la originile a- cestei activități, numele unor scriitori care merg de la Dosoftei, Văcărești, Ne-
a se

cestui an. în ultimii trei ani, în comună s-au construit 161 de case noi.Ce mai există aici ? 7 magazine, 2 bufete, o cofetărie, o secție de construcție dulgherie, 4 croitorii, o cizmărie, una secție tricotaje și un centru de achiziții. Locuitorii au cheltuit 1973, de pildă : 200 000 pe mobilă ; 150 000 leimașini de cusut ; 22 000 pe biciclete ; 25 000 lei
in lei pe lei .. .................— , Pe motorete. La ora de față, comuna are 8 școli, din care 3 școli generale de 10 ani.; 7 grădinițe și un cămin de copii. în 1974 existau in comuna Livezi : 850 elevi : 250 preșcolari î 240 cadre didactice ; 130 de elevi la orașe. Valoarea manualelor școlare pe anul 1973— 1974 se ridica la suma de 152 000 lei. Din efectivul locuitorilor acestei comune în ultimii ani s-au ridicat : 1 300 muncitori; 20 de funcționari ; 11 profesori; 12 învățători ; 5 educatoare ; 4 medici ; 3 ingineri ; 12 tehnicieni; 7 cadre M.F.A. Comuna Livezi mai are 5 biblioteci ; 3 unități cinematografice ; un spital ; 2 dispensare ; o formație de a- matori ; în ’74 existau în comună : 292 de aparate de radio ; 763 de difuzoare ; 203 televizoare. Comuna

REȘTI — 8,30 Î 10,45; 13,15; 16;
18,30; 20,45.
• Luminile rampei : PATRIA — 
8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20.30.
• Șapte mirese pentru șapte 
frați i FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30.
a Ulzan* — căpetenia apașilor : 
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 10,30; 20,45, FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
O Răzbunarea lui Dani : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30:
20,45, MOȘILOR — f " *.............
• Moulin rouge : 
9,30; 11,45; 14! 16,15
• Dragoste ' "*
- 9; 11.15;
0 Permisul
ROVIAR - 
18,15; 20,15.
• Ilustrate
CENTRAL
16; 18,15;
11,15; 13,30; 
MIS — 9; :
20,15.
• Ancheta : CASA FILMULUI - 
16.; 12; 14; 16.
e Frelshiltz : CASA FILMULUI
— 19,30.

.... 18,30:
15,30; 18: 20,lȘ. 

CAPITOL — 
... 18,30; 20,45.
la 16 ani : LUMINA 
13,30; 15,45: 18; 20,45 
de conducere : FE- 
0; 11.15; 13,15; 16;

tate, de măiestrie a traducerilor. S-a putut ajunge astfel la zeci de mii de pagini de traduceri literare, anual, în tiraje considerabile, Index Translationum, repertoriul de traduceri al organizației UNESCO, si- tuind de ani de zile țara noastră în rîndul „marilor traducătoare" ale lumii. S-a acordat un interes excepțional tălmăcirii clasicilor literaturii universale ' și a celor mai valoroși reprezentanți ai literaturii mondiale conterhporane. O atenție deosebită s-a acordat traducerilor din literatura țărilor socialiste ; tălmăcirea operei scriitorilor naționalităților conlocuitoare din țara noastră, parte integrantă a culturii poporului nostru muncitor, angajat pe deplin solidar în opera de construcție socialistă, constituie, in mod firesc, o preocupare . statornică.

mai are un sanatoriu pentru copiii reumatici din tot județul Bacău, un dispensar, un punct sanitar, in comună existînd 4 medici umani,- un medic veterinar, trei ingineri, 7 tehnicieni;, comuna este complet electrificată. Mai există 10 organizații P.C.R. ; 12 U.T.C. j organizații ale femeilor și de pionieri, reunite sub e- gida Frontului Unității Socialiste : sint aleși 55 de deputat! comunali și unul județean.în 1974 acțiunile de muncă patriotică pentru înfru-, musețarea comunei au valorat 1 200 000 lei. Au^ fost construite astfel : 4 săli de clăsă ; 5 km de drum ; 8 magazii de materiale ; una punte peste riul Tazlău ; 4 parcuri pentru copii ; 3 terenuri de sport. în perspectivă : se vor construi 2 școli în satele Poiana și Orșa ; două grădinițe pentru copii, două ateliere școlare ; o brutărie cu o capacitate de 2 tone pîine pe zi; un mic complex pentru prestări de servicii ; 3 terenuri de sport; 2 parcuri de agrement ; un magazin universal, nou, o baie comunală cu o capacitate de 25 de dușuri, vor fi în sfîr-' șit plantați circa 7 000 de pomi fructiferi.Recunoașteți : e un program 1 Acum trebuie să vedem. și oamenii.,.
• Navigatorul — 14,30, Muguri 
zdrobiți — 16,30, Trenuri bine 
păzite — 10,30, Morocco — 20,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Zapata : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
a Un zimbet pentru mal tlrziu : 
DOINA — 12,15; .14,15: 16,13; 18,15;
20.15.
• Program de desene - animate 
pentru copii ; DOINA — 9,45; 11. 
. Actorul și sălbaticii : GRIVIȚA
— 9; 12; 16; 19, VOLGA — 9; 12;
16; 19, MIORIȚA — 9,30; 12,30;
16; 19.
• A Început la Neapole : DACIA
— 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15; 20,30.
• îndrăgostiți! anului unu : TIM
PURI NOI — 9; 11,15", 13,30; 15,43: 
18; 20,15.
• Acțiunea Bororo : 
18; 20.
• Program de desene animate
Walt Disney : BUCEGI - 10; 16. 
a Zidul : UNIREA — 15,30; 18;
20.15, PROGRESUL — 16; 18: 20.
o Jerry traficantul : GLORIA — 
8,45; 11,15; 13.30; 15,45; 18.15; 20,30, 
AURORA - 9; 11,15; .13,30; 15,45; 
18; 20,15. ' ' .
• Ștefan cel Mare — Vaslui 14751

13,30; 15,43:

BUCEGI -

înțelegerea și transmiterea originalului. Arta traducerii, fidelitatea față de opera tradusă nu înseamnă desigur reproducere fotografică a realității operei de tradus, ci o înțelegere în profunzime, structurală, pentru a transmite echivalențele, caracteristicile de originalitate, vibrațiile de emoție. Munca de traducere cere calități scriitoricești de exprimare artistică șl o vastă cultură generală, o cunoaștere a limbii' în toate nuanțele ei, precum și o‘ temeinică aprofundare a epocii și a condițiilor în care s-a scris opera destinată traducerii. Traducătorul trebuie să învingă toate obstacolele diferenței tre două limbi spre transmite conținutul Idei în veșmintul lui artă. El trebuie să reconstruiască, sub un alt cer, un mare edificiu, o construcție analogă, recompunînd
în- a de de

ansamblul arhitectonic mortarul minții și sufletului său, obligat să redea armonios întreaga complexitate a elementelor componente ale operei. Traducerea este acel cristal transparent care recepționează, reține și retransmite luminos imaginile artei.Putem afirma cu justificată mindrie că, grație strădaniei traducătorilor, avem astăzi in limba română majoritatea capodoperelor literaturii universale, din îndepărtata antichitate și pină la cele mai valoroase lucrări contemporane. Mai există si unele arii insuficient explorate, sau abia la începutul lor. cum sînt literaturile Orientului, literaturile africane sau latino- americane.Imensa receptivitate a culturii românești față de arta celorlalte popoare este însoțită și de voința puternică de’a transmite întregii lumi valorile patrimoniului nostru spiritual. Cartea românească se face cunoscută — ca niciodată în trecut — pe mari spații geografice și ar fi greu de inseriat cele aproximativ două mii de titluri care au apărut în străinătate în anii noștri și din care nu lipsesc operele celor mai reprezentativi scriitori, de la . clasicii literaturii române, la interesanții noștri poeți, prozatori și dramaturgi contemporani, tineri și virstnici. Literatura română. într-adevăr caracteristică pentru marea noblețe a unui popor, sensurile pătrunde culturală treaga sa oglindește ideile frumuseții și dreptății, ideile care orientează întreaga colectivitate a României socialiste.

! FAPTUL
DIVERS
si berzeleVioleta este numele unei pioniere de Ia școala generală din satul Gruia, județul Mehedinți. Intr-o scrisoare adresată rubricii noastre, Violeta Oiței ne istorisește că la mijlocul lunii februarie, aflîndu-se într-o „excursie de documentare" cu ceilalți colegi prin împrejurimile satului, a văzut două berze dînd roată bălții, apoi pădurii și, în cele din urmă, obosite de drumul lung străbătut din țările calde pînă aici, și-au aflat culcuș într-un stufăriș. „De atunci — scrie Violeta — în fiecare zi vin alte șl alte berze, care își caută vechile cuiburi. Și cum berzele la noi vestesc totdeauna primăvara, nici nu vă închipuiți cît de bucuroși sîntem noi, copiii". Ne închipuim.

dimensionind spiritualității sale, în comunitatea a lumii cu în- originalitate, care

Atracția spectacolului

Credem că nu greșim considerind predilecția Teatrului dramatic din Galați pentru piesa de dezbatere etică și una din teristjci logic si au avut pieselor .. _ ________________________ _____I. D. Sirbu, „Timp și adevăr" de E. Busuioceanu. „Fata din baracă" de Măria FOldes. Tot aici a văzut pentru prima oară lumina rampei „Procurorul" de G. Djagarov.Continuind o mai veche colaborare a sa cu Eugenia Busuioceanu. colectivul gălătean a inclus pe afișul actualei stagiuni o nouă lucrare a 'ațes.ț'eiș, .,in. ,pre- 3 mi eră absolută:„Cazul . profesorului Enăchescu".Axată pe o investigație legată de însușirea de către o firmă străină a unei invenții în curs de desăvirșire la un institut de cercetări din noastră - constituia un secret de stat — piesa captează desigur și prin trama sa polițistă. Dar aceasta mai ales la o primă și superficială vedere — autoarea neexersîndu-șl prea mult abilitatea și nefiind deosebit de perseverentă în această direcție. „Cazul profesorului Enăchescu" interesează de fapt, prin pledoaria pentru încrederea în buna credință. în angajarea unor intelectuali alături de forțele avansate ale societății, prin curajul cu care susține respectarea și aplicarea legalității socialiste — incompatibilă cu metodele de intimidare, cu acuzațiile și actele lipsite de bază reală, care pot leza demnitatea individului. Și, in sfirșit — poate cu asta trebuia început — prin apelul la omenie, prin pregnanta cu care ilustrează forța constructivă, transformatoare a „comunistului de omenie".Fără a fi spectaculos, progresul ..întru meșteșug" al autoarei este sensibil.. Deși E. Busuioceanu nu pătrunde nici aici în chiar miezul trăirilor conflictuale (relevarea din interior a dramei profesorului — de pildă), impresia de ilustrativism (lăsată de anterioara piesă. „Timp și a- devăr") e mult diminuată. Au dispărut si accentele excesiv sau prea direct moralizatoare. Replica a devenit mai firească si. pe alocuri, de • un

politică de actualitate drept cele mai Pronunțate carac- ale programului său ideo- arțistic. La acest teatru loc premierele pe tară ale „A doua tată a medaliei" de

pe mare
Freamăt neobișnuit la danele 

45 și 46 din portul Constanța, In 
aceste .zile, aici se încarcă pe 
cargoul „Călimăhești" utilaje 
grele șl materiale de construc
ții. Odată cu materialele și uti
lajele se vor îmbarca și nume
roși constructori români, care 
au executat- noul port Constan
ța. Destinația : Maroc. Ei vor 
construi acolo un nou port, cu 
o suprafață de 100 hectare. Nu 
ne rămîne decit să le adresăm 
urarea marinărească: „Vint 
bun la pupa !“. 1

Supărare
foc

umor agreabil. Alături de eroi destul de convenționali, aflăm în „Cazul profesorului Enăchescu" o tipologie mai complexă șl interesantă. Memorabil este personajul „nea Vasile Dogaru", fost muncitor, secretarul de partid' al institutului — una dintre cele măi vii. autentice, convingătoare figuri de comunist din literatura dramatică a ultimilor ani — un om atent la reacțiile celor din jur, înțelegător fată de micile lor slăbiciuni, nlin de încredere în consecventa lor morală. Modest, dar ferm si intransigent. el acționează profund creator — in spiritul indicațiilor partidului. căci aceste „indicații" sînt identice, cu gindirea lui intimă.
jî e neosificată, receP" j' tivă la ' cortcretiil' existentei. Prietenos. deschis, săritor. eficace, „nea Vasile" — numit de tovarășii săi cu simpatie „doctor în activitatea obștească" si „activist emerit" — Întruchipează e- motionant pe comunistul de omenie. ilustrează convingător roluluriaș al secretarului de partid in munca cu oamenii.Spectacolul teatrului gălătean beneficiază de un talentat interpret ai acestui personaj-cheie. Aqtor incă tî- năr'. dar perfect stăpîn pe mijloacele. pe efectele sale expresive (așa incit realizează publioul). Mihai de a fi realizat unei compoziții

,CAM PROFESORULUI 
ENĂCHESCU" 

la Teatrul dramatic

un viu dialog cu Mihail are meritul — prin intermediul ----- -------------- atent dozate — un erou complex, dinamic, o personalitate umană în continuă devenire. Eroul — înzestrat cu o partitură generoasă de către autoare — Capătă in interpretarea artistului gălătean o deosebită individualitate; e plin de umor, dar și reflexiv. într-o neliniștită si profundă căutare a adevărului. E popular, dar și decis in acțiuni, principial în orice atitudine.Se remarcă, de asemenea, din distribuția montării echilibrate si mature a Teatrului din Galați, contribuția Margăi Georgescu, a lui Serbau Bogdan șj Marcel Hirjoghe. efortul de a conferi — prin iocul lor — un plus de adîncime trăirilor individuale, un plus de tensiune înfruntărilor.In chip firesc, spectacolul realizat in regia Arianei Kunner Stoica, a fost deja reprezentat de peste 50 de ori. si s-a bucurat de o bună primire din partea publicului, prilejuind interesante discuții cu Spectatorii.
Natalia STANCU-ATANAS1U

LaboratorSLOBOZIA (Corespondentul „Scin- teii“, Lucian Ciubotaru). — La Slobozia a fost inaugurat recent un laborator agrochimie care își va desfășura activitatea de studiere a solului pe o suprafață de pes.te 500 000 ha teren arabil cit are județul Ialo-

agrochimiemița. Noul laborator este dotat cu aparatura necesară pentru analiza a 100 probe pe zi (100 000 ha anual) în vederea cunoașterii exacte a fiecărei parcele și pe această bază să se poată administra în doze științifice Ingrășămintele chimice.
ARTA —
LIRA —

COTROCENI — 15,30; 19, 
12,30; 16; 19,15.
o Cel șapte magnifici t 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Nemuritorii : PACEA
17,45; 20, FLOREASCA —
18; 20,15, VIITORUL — 15,30; 
20,15.
o Conrack : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18; 20,15.
• Școala tinerilor căsătoriți : 
GIULEȘTI — 10; 15,30; 18; 20,15,
• Păcală : VITAN — 15; 18.
a S-a Intimplat după război : VI
TAN — 20,30.
• Clanul sicilienilor : MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Urmărit — urmărită : 

.TARI — 14; 16.
o Astă-seară dansăm in 
FERENTARI - 18; 20,15.
• Timpuri noi t COSMOS
16,30; 18,30; 20,30.
o Visuri împlinite t RAHOVA — 
16; 18,15; 20,30.
o Un gentleman in Vestul sălba
tic : FLACARA — 10; 12,30; 15,30; 
18; 20,30.
• Al șaptelea cartuș : POPULAR
— 15,30; 18; 20,15.
• Cavalerii teutoni : CRÎNGAȘI
— 15,30; 18.30.

— 15,30; 
15,30; 

18;

FEREN-

familie :

- 14,30;.

PROGRAMUL I
16,00 Teleșcoalfi.
17,00 Telex.
17,03 Emisiune In limbă germană.
18,50 Tragerea Loto.
19,00 Județele țării pe verticala 

dezvoltării. Azi — județul 
Neamț.

19.20 1001 de seri : Bugs Bunny.
19.30 Telejurnal • Curier electoral. 
20,Oo Izvoarele culorilor.. Docu

mentar artistic realizat de 
Studioul de film al Televi
ziunii române.

20.20 Oaspeți pe scenele noastre: 
spectacol de dansuri susți
nut de ansamblul „Mansu- 
de" din R.P.D. coreeană.

20,40 Film artistic : „Noul anga
jat" — o producție a stu
diourilor poloneze. Premieră 
TV. Regia : Jerzy Zlarnlk.

22,10 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

Umbra

An-
Re- 

Cu : 
Dal-

Tur-
cu Mlhaela 

Enache.
a Capitalei.

PROGRAMUL U

17.30 Telex.
17,35 File de dicționar : Bibi 

derson. „Voi fi mamă", 
gia : Ingmar Bergman. 
Bibi Anderson, Eva 
beck, Ingrid Thulln.

19.30 Telejurnal.
20,00 Roman foileton : 

pulul.
20,50 Muzică ușoară 

Duțu și George
21,05 Viața economică
21,20 Telex.
21.25 Treptele afirmării. Violonista 

Rose-Marle Negrea, studen
tă la Conservatorul națio
nal superior de muzică din 
Paris. în program : Bach, 
Mozart, Enescu. La pian : 
Viorica Cojocaru.

21,45 Drumuri pe cinci continente. 
Noi orizonturi pentru iubi
torii filmului documentar 
• „Sticla slovacă" a „Tokio 
— un oraș spectacol" — film 
de montaj realizat de Romeo 
Brădeanu.

22.25 închiderea programului.

Un sătean din comuna șoara, județul Olt, s-a întors deunăzi acasă cu sămînță de scandal. Văzind că nevasta răspunde la injuriile lui, s-a părat foc și a încercat să răzbune. Cum nu i-a venit altă idee, s-a apucat să dea Ia o boccea, ca să-și „sperie vasta". Văzind . că tot nu-i chip, I s-a dus vaL-virtej și a dat foc i i grajdului. Fpcul ș-a întețit repede. îot „repede'au sărit veCii!;v';I | niî,'au venit' pompierii. Casă” a "' fost salvată, dar grajdul .s-a fă-■ | I cut- scrum. Și, o dată cu el, și I o joiană aflată înăuntru. I

nu su
ge o foc ne-

Dol flăcăi din satul Bălcaciu 
(Alba), loan Lăcătuș și Emil 
Ruja, au plecat cu două fete la 
bal, intr-un sat vecin. Ca să-și 
cruțe picioarele (că doar le tre
buiau la dans), au intrat in 
curtea secției de mecanizare 
din sat și s-au suit toți patru 
pe un tractor. Cum nici unul nu 
avea permis de conducere, trac
torul mergea anapoda. Pină la 
urmă, s-a răsturnat într-o vă
găună. Cei patru au scăpat te
feri. Unul din ei, loan Lăcătuș, 
s-a dus repede și, din . același 
loc, a mai luat un tractor. $i al 
doilea a avut aceeași soartă, 
răsturnindu-se. Depistați de mi
liție, n-au mai ajuns la bal. Nici 
ei, nici paznicul, care nu se știe 
ce-o fi... păzit in seara cu pri
cina. Acum e prins și el in „ho
ra" răspunderii. Dacă-i bal, bal 
să fie 1

Pe recepțieTrithis cu treburi la Iași, R. Sorin din București a solicitat, pentru două nopți, un loc la hotelul „Unirea".— Vă dăm un loc pentru noapte, la camera.................mutăm în alta.L-au mutat în . _____  ______Obosit, omul s-a culcat devreme. Pe la 1 noaptea a fost trezit de lin cetățean, supărat foc că i se ocupase patul. R.S. și-a luat bagajul și s-a dus la recepție. „Scuzați. Se întîmplă. Și la C.F.R. se mai vind două bilete pe un loc, citeodată chiar trei, nu-i așa ?“ O glumă spusă la 1 noaptea, scrie R.S., oricît de bună, nu prea o guști. I s-a dat un pat fa camera 604, dar patul 6ra... ocupat. „Scuzați. Mergeți la 211". A mers la 311, dar nici aici nu era pat liber. Dta nou „scuze" la recepție, și o nouă trimitere la 209... Și uite așa, tot bătind de la o ușă la alta, R.S. era gatâ-gata să-i scoale din somn pe toți oaspeții hotelului. Și aceasta, în timp ce omul de la recepție se legăna în brațele lui Morfeu. Acum, 11 vor trezi mai marii lui, cu un răspuns... pe recepție !

O501. Mîine văcamera 1 105.

Torța de la
Muscel

S-a intimplat in apropierea 
stației PECO din Cimpulung 
Muscel. Autoduba 21-AG-1086 a 
Întreprinderii mecanice Muscel, 
încărcată cu nitrolac, a ars ca 
o torță. Paguba 75 000 lei. Mo
tivul incendiului: neasiguraiva 
unor condiții corespunzătoare 
impyse de transportul de mate
riale inflamabile. Ca prin minu
ne, șoferul autodubei, Traian 
Popescu, a scăpat cu viață și 
nears de flăcări. In schimb, s-a 
„ars" la buzunar. $i el, și cei 
care l-au trimis in asemenea- 
condiții la drum.Rubrlcâ redactata de

■Petre POPAcu sprijinul corespondenților „Scinteil"
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Președintele Comitetului 
a plecatJoi a plecat la Praga tovarășul Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, pentru convorbiri cu privire la coordonarea planurilor de dezvoltare a economiei României și Cehoslovaciei pe perioada 1976—1980.La plecare, pe aeroportul Otopeni, țj au fost prezenți Traian Dudaș, mi- ' nistrul transporturilor și telecomunicațiilor, membri ai conducerii

de Stat al Planificării 
la PragaC.S.P., alte persoane oficiale.Erau de față Miroslav Sulek, ambasadorul Cehoslovaciei la București, membri ai ambasadei.

*La sosirea la Praga, tovarășul Mihai Marinescu a fost întîmpinat de Vaclav Hula, vicepreședinte al Guvernului R.S. Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat pentru Planificare, de membri ai Ambasadei române.

Cronica zilei

COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ SUCEVEANĂ 
A ÎNDEPLINIT CINCINALULSUCEAVA (Corespondentul „Scînteii". Gheorghe Parascan). —- Oamenii muncii din unitățile de producție și servire ale Uniunii județene a cooperativelor meșteșugărești Suceava au raportat. în ziua de 19 februarie, realizarea prevederilor de plan pe întregul cincinal. Ca urmare a avansului ciștigat, meșteșugarii suceveni vor realiza pină

la finele anului curent o producție, suplimentară în valoare de peste 275 milioane lei, reprezentînd, între altele, portante depășiri în servirii populației, al tiei de mărfuri destinate dului pieței și exportului, precum și în desfacerea produselor Cu amănuntul prin intermediul rețelei' comerciale proprii.

lm- sectorul produc- foh-

Joi a avut Ioc la Ministerul Afacerilor Externe semnarea Programului pențru aplicarea Acordului cultural intre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Regatului Olandei, pe perioada 1 ianuarie 1975—31 decembrie 1976. Documentul a fost semnat de V. Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, președintele secției române în Comisia mixtă româno-olandeză, și M. P. M. van Karnebeek, președintele secției olandeze în aceeași comisie. A asistat August Hyacinth Croin, ambasadorul Olandei la București.în conformitate cu prevederile acordului, părțile au convenit asupra realizării de schimburi și alte acțiuni în domeniile științei, învă- țămintului și culturii. Vor fi promovate, in continuare, contactele directe și cooperarea științifică și tehnică între organizații, instituții și specialiști din cele două țări. In ce privește învățămintul, sînt prevăzute schimburi de cadre didactice și stu- denți, acordarea de burse pentru studii, organizarea reciprocă de simpozioane, cooperare directă între universități și biblioteci, schimburi de manuale, cursuri universitare, publicații, materiale documentare.

în același timp vor fi studiate posibilitățile de realizare a unor schimburi de ansambluri artistice de a- matori, expoziții, turnee teatrale, înscrierea reciprocă a unor opere de valoare în repertoriul, formațiilor muzicale, traducerea și publicarea de lucrări. Alte puncte ale programului se referă la întreprinderea unor acțiuni în domeniile sănătății, radioteleviziunii, presei, sportului, turismului etc. ■. .
*

A apărut

ERA SOCIALISTĂ"
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• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT « SPORT
TENIS t „Circuitul României* ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Joi după-amlază, la Casa Centrală a Armatei a avut loc o adunare festivă consacrată celei de-a 57-a aniversări a Forțelor Armate ale U.R.S.S., Ia care au participat generali. ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București. Au fost prezenti V. I. Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. în țara noastră, $1 membri ai ambasadei.Adunarea a fost deschisă de gene- ralul-colonel .Sterian Țîrcă, adjunct al ministrului apărării naționale.Despre semnificația evenimentului aniversat a vorbit colonelul A. F. Musatov, atașatul militar aero și naval al U.R.S.S. 1a București. Par- ticipantii la festivitate au asistat apoi la vernisajul unei expoziții de fotografii care înfățișează imagini din viata și activitatea militarilor sovietici, precum și tiilor de prietenie român și sovietic, celor două țări.In continuare au fost filme documentare inspirate din pregătirea militarilor sovietici.
aspecte dintre dintre ale rela- popoarele armatelevizionate

Câștigătorii turneului de la Pitești
HANDBAL

(Corespondentul „Sein-PITEȘTIteii". Gheorghe Cirstea). Ieri s-au \ disputat în Sala sporturilor din Pitești finalelela simplu și dublu din la tenis ale localitate. La..Circuitul României" turneului din această
simplu, Traian Marcu l-a învins pe Toma Ovici cu 6—2 ; 6—2. La dublu a cistigat perechea română T. Marcu. M. Tăbăraș in fața bulgarilor Ve- lev. Petrov cu 6—2. 6—4.

* August" dinAstăzi, în sala „23 ..Capitală, în preliminariile competiției internaționale de tenis pentru „Cupa Ausonia", rezervată echipelor alcătuite din jucători sub 18 ani, se întilnesc formațiile României și Cehoslovaciei. Dimineața, de ia ora 9,30. are loc meciul de simplu Jean Bircu (R) — J. Navratil (C). precum și proba de dublu L. Țiței, M. Mirza — Zofka, Kulhaj. Cu începere de la ora 16,00, întilnirea continuă cu . desfășurarea a 3 partide de simplu. Echipa învingătoare se va califica pentru faza finală, programată în Italia, la Viareggio, între 7 și 9 martie.

★frunte cu John Newcombe (Australia). Ilie Năstase (România) și Arthur Ashe (S.U.A.).

La Iași au continuat joi întrecerile din cadrul Campionatului republican masculin de handbal. Rezultate înregistrate : Carom—Independența Sibiu 28—22 ; Universitatea CIuj-Napoca—Universitatea Craiova 24—13 ; Știința Bacău—Dinamo Brașov 24—21 ; Dinamo București—H. C. Minaur Baia Mare 23—17.

Cu același prilej, atașatul militar aero și naval al U.R.S.S. la București s-a întîlnit cu militari ai armatei noastre la Academia militară și intr-o unitate din garnizoana București.

In deschidere sînt publicate articolele : Pentru înflorirea patriei, pentru bunăstarea poporului și Vast program de acțiune pentru dezvoltarea și modernizarea agriculturii. In continuare sint inserate articolele : Perfecționarea conducerii — cerință a progresului social-economic de Iulian Ploștinaru ; Direcții fundamentale în politica de inves- ~ tiții de Ioan L. Ciolan ; Dinamica structurii sociale a României de Ion Blaga ; Exigentă și responsabilitate în domeniul irigațiilor de Eriache Sîrbu.Petru Pânzaru semnează, în cadrul rubricii OPINII, articolul Trebuințele — în perspectiva civilizației socialiste și comuniste (II). La rubrica CONSULTAȚII este publicat articolul Formarea și dezvoltarea conștiinței socia-' liste a maselor de Petre Dunea. La rubrica CREAȚIA LITERAR- ARTISTICĂ este inserat articolul : Cum se explică tensiunea scăzută a satirei și umorului 7 semnat de Valentin Silvestru. La rubrica DIN MIȘCAREA COMUNISTA ȘI MUNCITOREASCĂ MONDIALĂ este inserat, sub titlul Cele mai glorioase pagini din istoria milenară a Vietnamului, textul prescurtat al cuvîntării rostite de Le Duan la adunarea consacrată celei de-a 45-a aniversări a creării Partidului celor ce piuncesc din Vietnam.Un conținut bogat au. de asemenea, celelalte rubrici ale revistei ; VIAȚA INTERNAȚIONALĂ, , CURENTE ȘI IDEI, CĂRȚI ȘI SEMNIFICAȚII și REVISTA REVISTELOR.

Funeraliile tovarășului
Chivu StoicaJoi, 20 februarie, au avut loc funeraliile tovarășului Chivu Stoica, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. ,al P.C.R., președintele Colegiului Central de Partid. vechi militant al mișcării comuniste și. muncitorești din țara noastră.Sicriul cu corpul neînsuflețit al tovarășului Chivu Stoica a fost depus în holul Palatului Marii Adunări Naționale. La catafalc au fost depuse coroane de flori din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și guvernului, a unor organizații obștești și Întreprinderi.La mitingul de doliu au participat membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, numeroși cetățeni ai Capitalei,Au luat cuvlntul tovarășii Gheorghe Rădulescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, președintele Comisiei de partid și de stat p.entru organizarea funeraliilor, Constantin Pirvulescu,

vechi militant al mișcării muncitorești din țara noastră, și Ilie Bologa, secretarul Comitetului de partid ai întreprinderii „Grivița Roșie".Vorbitorii au înfățișat îndelungata activitate a tovarășului Chivu Stoica In rîndurile mișcării muncitorești revoluționare din țara noastră. Evo- cînd momente mai importante ale vieții și muncii sale, vorbitorii au subliniat participarea activă a lui Chivu Stoica la desfășurarea eroicelor lupte ale ceferiștilor din februarie 1933 organizate și conduse de Partidul Comunist Român. A fost relevată contribuția sa în funcțiile de răspundere pe care le-a avut, la întărirea partidului, a unității sale și a rolului său conducător în construcția societății noi, socialiste, la dezvoltarea și consolidarea statului nostru socialist, la înfăptuirea politicii interne și externe a Partidului Comunist Român.După încheierea mitingului de doliu, cortegiul funerar s-a îndreptat spre Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism, unde a avut loc înhumarea.
Produse noi în industria locală 

maramureșeană

în turul al doilea al turneului de la Boca’ Raton (Florida), jucătorul american Jimmy Connors l-a eliminat cu 6—4, 6—3 pe compatriotul săuBob Kreiss, iar cehoslovacul Jan Nodes a cîștigat cu 7—6, 7—6 partida susținută cu sud-africanul John Yuill.Ilie Năstase a renunțat să mai participe la acest turneu.Turneul de tenis de la Țucson (A- rizofta), programat între '31 martie Și f> aprilie,; va reuni' 64 de jucători, în

(Urmare din pag. I)

Rezultate înregistrate în două turnee internaționale de tenis contind pentru Circuitul W.C.T. : la Rancho la Costa (California) : Metreveli (U.R.S.S.) - Pasarell (S.U.A.) 5—7, 7—6, 6—2 ; Ismail el Shafei (R.A.E.) — Hagey (S.U.A.) 6—3, 6—2 ; La Fort Worth (Texas) ; Alexander (Australia) — Anand Amritraj (India) 6—2, 6—1 ; Hrebec (Cehoslovacia) — Van DiRen, (S.U.A.) 6—4, 6—7, 6—4; Stockton (S.U.A.) — Gerken (S.U.A.) 6—3, 3—6, 6—3 ; Drysdale (R.S.A.) — Richey (S.U.A.) 3-6, 7-6, 6-3.Turneul international de tenis de la Barcelona, contind pentru Circuitul W.C.T., a programat primele partide din cadrul optimilor de finală ale probei de simplu. Suedezul Bjorn Borg l-a învins cu 6—4, 3—6, 7—6 pe americanul Sherwood Stewart, spaniolul Jose Higueras a dispus cu 6—1, 4—6, 6—4 de australianul Bob Giltinan, iar Bob Hewitt (R.S.A.) l-a întrecut cu ’7—6, 6—2 pe englezul. Buster Mottram.

funcții și meserii vor fi ocupate de femei. Cu prilejul acestei analize a ieșit în evidentă însă și o anumită rezistentă din partea unor departamente în ce privește lărgirea evantaiului de meserii ce pot fi atribuite femeilor, chiar și în domenii in care capacitatea acestora este probată de ani de muncă fructuoasă și rezultate excelente — cum sint industria textilă și cooperația meșteșugărească.Nomenclatorul de meserii, funcții li specialități oferă femeii o arie largă ,de afirmare în producția materială. dar numai cu condiția însușirii cunoștințelor profesionale complexe cerute de tehnica nouă cu care este înzestrată industria noastră. Și în această privință s-au făcut pași însemnați. în toate formele de ridicare a calificării ponderea femeilor a crescut, cu deosebire însă în întreprinderile și centralele aparținind Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Unelte și Electrotehnicii, Ministerului Industriei Chimice. Ministerului Industriei Ușoare ș.a., care s-au ocupat nu numai de angajarea unui număr cît mai mare de femei, ci și de pregătirea lor pentru o rapidă integrare în procesul de producție. în multe întreprinderi din județele Satu-Mare, Brăila, Prahova, Arad. Iași ș.ă„ din inițiativa organizațiilor de partid, au luat ființă colective de muncitoare cu experiență care le ajută pe noile angajate să învețe, cît ' mai repede, meseria, să se adapteze cerințelor locului de muncă.încadrarea femeilor în formele de calificare la locul de muncă a dat rezultate bune și, fără îndoială, este o acțiune ce trebuie continuată. O atenfie cel puțin egală se cere însă acordată calificării și ridicării calificării femeilor prin lnvătămîntul profesional și de maiștri; în aceste școli — deși in ultima vreme a crescut — procentul femeilor continuă să fie foarte mic. Pe de altă parte. în cursurile de calificare de scurtă durată, gradul I, ponderea femeilor este Satisfăcătoare, dar în cele de gradul

II, care conferă o calificare și retribuție superioare, procentul este minim. S-ar mai putea face, de asemenea, unele observații privind programul și condițiile de desfășurare a unor cursuri, formalismul in organizarea altora — lipsuri care le diminuează simțitor eficienta.Aspectele semnalate de organele de control și sinteză in această direcție trebuie să constituie, pentru . toate departamentele economice, un motiv de atentă reconsiderare a modului în care este organizat, orientat și condus procesul pregătirii profesionale a femeilor, in sensul eliminării carențelor semnalate. a încadrării lor și in forme superioare' de calificare. Ceea ce ar constitui un real stimulent pentru ca un număr tot mai mare de femei să se încadreze în cursurile de calificare în vederea însușirii de noi meserii și, în consecință, pentru creșterea contribuției lor la îndeplinirea sarcinilor mari pe care le are economia noastră.în acest an, din totalul muncitorilor 'calificați ce vor intra în producție, o treime o vor constitui femeile. Este un motiv in plus pentru ca ministerele, centralele industriale, întreprinderile, paralel cu eforturile pentru atragerea unui număr cit mâi mare de femei in activitatea economică, să se ocupe mai îndeaproape și mai stăruitor de organizarea mai bună, mai eficientă a calificării lor profesionale. Controlul asupra îndeplinirii propriilor programe — în care sînt incluse. de fapt, aceste importante sarcini — trebuie să joace un rol mai activ, mai dinamizator. Comitetele județene de partid, fiecare organizație de bază au datoria să asigure traducerea în viață a hotă- rîril de partid, să combată tendințele de superficialitate în aplicarea prevederilor ei.' Fiindcă, în momentul de față, este foarte important ca femeile, alături de toti oamenii muncii, să, contribuie, cu toată puterea și capacitatea lor dd muncă, la efortul pentru înfăptuirea Programului și Directivelor Congresului al XI-lea al partidului.

Puncte de atracție turisticaPentru amatorii de drumeții în zone de un pitoresc Inedit și la'monumente istorice și de artă sau pentru cei care vor să petreacă ore și zile de odihnă și recreare reconfortantă, cooperația de consum a construit, in ultimul timp, hanuri, moteluri și cabane turistice care se bucură de o mare afluență de vizitatori în tot timpul anului. In aceste zile, de pildă, un număr mare de turiști au poposit la motelul „Gura Motrului" din Județul Mehedinți, dat recent în folosință, pe șoseaua internațională E 94 București — Timișoara, la kilometrul 273, în a- propierea orașului Filiași. Un alt motel al cooperației de consum, cu numele „Balota", se află amplasat la numai 12 kilometri de Drobeta Turnu-Seve-____________________________________________

rin. Ambele moteluri dispun de camere confortabile, cu încălzire centrală și restaurante în care se servesc preparate culinare specifice bucătăriei locale, la prețuri convenabile. Ele sint șl foarte bine gospodărite, avînd fiecare cite o stupină proprie, stină, crescătorie de păsări, cuptor țărănesc pentru piine.într-un alt județ, Caraș- Severin, cooperația de consum oferă turiștilor locuri de popas si recreare dintre cele mai atrăgătoare. De curînd au fost date in folosință citeva noi unități : motelurile „Tibiscum" (la Caransebeș) și „Caras" (la Oravi- ța), Cabana „7 Brazi" (la marginea orașului Oravița). De a- semenea, a fost construit un frumos motel, „Gărîna", în munții Semenicului.

VOLEI
Se extinde rețeaua de magazine sătești

ATLETISM

FOTBAL

continuare va Galați—Explo-

IN JUDEȚUL TIMIȘ

în sala Floreasca din Capitală, In cadrul Campionatului național masculin de volei, echipa Steaua a învins cu 3—2 pe C.S.U. Galați. De remarcat că voleibaliștii gălățeni au condus cu 2—0 la seturi. In cel de-al doilea joc, Dinamo București a dispus cu 3—0 de Explorări Baia Mare. Astăzi, de la ora 17,00, Steaua joacă cu Dinamo, iar in avea Ioc jocul C.S.U. rări Baia Măre.
care are Ioc IaIn turneul feminin,Constanța, Rapid București a întrecut cu 3—1 pe Penicilina Iași, iar Dinamo a dispus cu 3—1 de Farul Constanța.

La Leningrad au luat Sfîrșit întrecerile campionatelor de atletism pe teren acoperit ale U.R.S.S. La competiție au participat și sportivi invitați din alte țări, printre care și . Ro.mânia, Performerul ult-ințerzile de"'-, concurs a fost Aleksei PereverzevJ' . învingător in proba de săritură ,, în lungime cu' rezultatul de' 8,00 m/'Cu un rezultat bun s-a încheiat și proba de aruncarea greutății. în care Aleksandr Barșinikov a realizat 20,16 m. în cursa de 60 m garduri, cîștiga- tă de Viktor Miasnikov cu timpul de 7”7/10, atletii români Erwin Sebes- tien și Nicolae Perțea au fost cronometrați cu 7”9/10 și, respectiv. 8”2/10.
Joi, la Deva, echipa poloneză de fotbal „Gornik Zabrze" a Întîlnit In meci amical formația locală Mureșul. din categoria B. Oaspeții au repurtat victoria cu scorul de 2—1 (1-1).

★într-un meci tur din cadrul preliminariilor turneului de fotbal pentru juniori U.E.F.A.. ieri, la Bergamo, Italia a învins cu scorul de 3—1 (1—1) formația Portugaliei. întilnirea retur se va disputa la 5 martie la Lisaboha.
★Selecționata de fotbal (amatori) a R.F. Germania va întreprinde un turneu de trei jocuri în R.P. T Fotbaliștii", vest-germani vor Pekin și Șanhai la 29 iunie, ' iulie. Chineză, la 5

BOX ValeriCunoscutul boxer sovietic ______Popencenko, fost campion olimpic și european la categoria „mijlocie", a decedat in urma unui tragic accident. Popencenko, in vîrstă de 37 de ani, era lector Ia institutul de sport ..Bauman" din Moscova.

Anul 1975 a debutat în întreprinderea de industrie locală a județului Maramureș cu cîteva noutăți în domeniul extinderii gamei sortimentale de produse. Astfel, în cadrul colaborării cu Unități ale industriei republicane din construcția’ de mașini, au intrat în producția de serie cîteva repere complexe și subansamble de tehnicitate sporită destinate construcției de autovehicule. Printre ele se numără discurile de ambre- iaj pentru autoturismele de teren construite la Cimpulung- Muscel, capete de bară și bare de direcție, saboți și cablu de frină pentru ‘“autovehiculele realizate de întreprinderea „Autobuzul" din București, cruci cardanice pentru autocamioane „Roman", flanșe cardanice pentru I.P.A. Sibiu și altele. De altfel, nomenclatorul de produse al întreprinderii a fost reînnoit și diversificat și în domeniul bunurilor de larg consum, atit pentru - cele destinate pieței interne, cît și cele solicitate la export. A-

mintim în acest sens noile garnituri de mobilă intrate acum în producție, dintre care doua tipuri de sufragerii'„Pi ntca" (rustică și clasică), precum și o garnitură pentru cameră de zi „Olimpia". De asemenea, mobilierul comercial modern șl practic ce se construiește aici s-a îmbogățit cu- noi elemente de structură (gondolă cu coșulețe, suport pentru expus covoare, casă pentru magazine cu autoservire etc). Toate aceste .produse noi se disting prin linii constructive moderne, calitate îmbunătățită și finisaj superior.Noile produse sînt rodul strădaniei colectivului de muncă al întreprinderii de industrie locală maramureșeană, care valorifică mai bine resursele locale de materii prime și materiale și se preocupă constant de reducerea cheltuielilor materiale și de satisfacerea cerințelor mereu cres- cînde ale numeroșilor săi beneficiari.
Gheorghe SUSAcorespondentul „Scînteii"

LOTO
CIȘTIGURILE TRAGERII DIN 14 FEBRUARIE 1975 :Extragerea I : Cat. 1 : 1 variantă 50% 

a 50 000 lei ; Cat. 2 : 6,15 a 10 051 lei ; Cat. 3 : 7,00 a 8 830 lei ; Cat. 4 : 25,65 a 2410 lej. ; ;Cat. 5 :,Ț46> a 423 lșC) Cat. 6 : 313.95 a 197 lei.REPORT CATEGORIA I : 539 131 lei.
riantă 25% a 50 000 lei ; Cat. B : 2 variant^ 25% a 7 635 lei și 11 variante 10%.a 3 054 lei ; Cat. C ; . 9,95 a 4 911 .lei : CatriDiț 10,90 a>4 483 Iei; Cat. E :«Si 72,95 a 670 tel ; Cat. F : 158,05 a 309 . lei ; Cat. X : 2 164,95 a 100 lei.Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 va- REPORT CATEGORIA A : 350 415 lei

Acordind o atenție deosebită aprovizionării tot mai bune a populației rurale, cooperația de consum din județul Timiș a construit și modernizat, în ultimul timp, un mare număr de unități comerciale, ceea ce a determinat nu nUmai o creștere a suprafeței de vînzare, ci și a volumului de desfacere a mărfurilor. Au fost date în folosință și o serie de mari unități de tip „Supercoop" și „Supermagazin". Astfel, la Lo- vrin funcționează un „Super- poop" cu o suprafață comercială utilă de peste 1 250 metri pătrați. amenajat pe principiul modern al autoservirii. Alte magazine „Supercoop" au fost construite și date în folosință la Nădrag și buziaș, iar la Redaș funcționează un mare complex comer-

cial. Toate aceste mari unități ale cooperației de consum timi- șene sînt prevăzute cu raioane specializate și bine aprovizionate cu mărfuri alimentare și nealimentare (încălțăminte, confecții, tricotaje, articole electrotehnice și de uz casnic, produse cosmetice, obiecte de artizanat etc). Anul trecut, numărul de magazine și raioane ale cooperației de consum din județul' Timiș a sporit cu 73, iar alte 67 unități au fost modernizate. A- ceastă acțiune de și diversificare a rației de consum Timiș continuă și numeroase sate.în fotografie : magazinul Buziaș.
modernizare rețelei coope- din județul in acest an, inImagine din „Supercoop" de la

Timpul probabil pentru zilele de 22. 23 și 24 februarie. în tară : Vreme relativ rece, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, mai mult noros. Vor cădea precipitații locale, sub formă de ninsoare

în jumătatea de nord a tării si mai ales sub formă de lapovită si ninsoare în regiunile sudice. Vintul va prezenta unele intensificări, spulbe- rînd local zăpada în zona de munte si in Cîmpia Dunării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 si plus 2 grade, local mai cobo- rite. iar cele maxime vor oscila între minus 5 si plus 5 grade. în București : Vreme relativ rece. Cerul va fi mai mult acoperit. Vor cădea precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare. Vintul va sufla potrivit.

.LE MONDE

Regimul de la Seul luptă cu un ziar...
Zilele trecute, agențiile de presă au relatat pe larg despre de

monstrațiile de. protest atit din Seul, cit și din alte localități ale Co
reei de sud, prin care reprezentanții unor organizații de masă 
au denunțat așa-zisul referendum înscenat de autoritățile sud- 
coreene pentru aprobarea politicii regimului dictatorial. Ziarul 
,,Le Monde" aduce o altă mărturie a stării de spirit a maselor celor 
mai largi din Coreea de sud, care desfășoară cu cura) lupta pentru 
drepturi și libertăți democratice.„Populația din Coreea de sud urmărește cu un deosebit interes lupta pe care „DONGA ILBO“, cel mai mare ziar din Seul, o desfășoară împotriva guvernului, pentru afirmarea libertăților democratice. Cotidianul, care are un tiraj zilnic de 600 000 de exemplare, manifestă, de mai multe luni, o atitudine critică deosebit de curajoasă față de regimul dictatorial al lui Pak Cijan Hi. Intervențiile, manevrele și amenințările cenzurii nu au reușit să pună capăt campaniilor de protest inițiate de ziar. „Don- ga Ilbo" continuă să publice informații pe care guvernul ar vrea să le treacă sub tăcere. — de exemplu despre acțiunile opoziției, despre nenumăratele încălcări ale drepturilor omului, despre arestările arbitrare și înăbușirea oricăror libertăți cetățenești ș.a. Riposta guvernamentală nu s-a lăsat așteptată, imbrăcînd diferite forme. Așa, de pildă, la mijlocul lunii decembrie, 20 din cele mai importante firme din țară, care își făceau reclamă în paginile ziarului, și-au anulat brusc publicitatea, iar, cu începere de la 20 ianuarie, pină și rfiicile anunțuri publicitare au fost retrase ; ca urmare, „Donga Ilbo" a

început să apară cu pagini întregi sau cu jumătăți de pagini goale. Este clar pentru toată lumea că autoritățile sud-coreene sînt cele care au impus acest boicot, cu scopul de a determina falimentul rapid al ziarului, care depinde, din punct de vedere financiar, într-o proporție de 60 la sută de publicitate. Dispunînd de dovezi certe ale presiunilor exercitate de autorități pentru anularea de către firmele economice sau simpli particulari a anunțurilor publicitare, ziarul Ie-a făcut cunoscute cititorilor.Urmarea ? La mijlocul lui ianuarie, printre cititori s-a declanșat spontan o campanie de salvare a ziarului, campanie care, s-a bucurat, de îndată, de sprijinul tuturor forțelor de opoziție. A fost înregistrată o mare afluență de donații în bani, inclusiv de la emigranții din străinătate, în special din Japonia ; a fost declanșată o adevărată campanie de „realizare a unui milion de abonamente" ; la Seul s-a ajuns la boico- tarea societăților care și-au retras publicitatea ; din diverse părți ale lumii sosesc tot mai multe mesaje de încurajară.

în același timp, în paginile ziarului și-au făcut apariția mici anunțuri din partea unor particulari, care doresc să vină în ajutorul ziarului, inserînd mesaje de simpatie pe spațiile rămase necompletâte din paginile destinate publicității.Zilnic, coloanele ziarului rezervă spațiu unui schimb de mesaje, care de care mai ingenioase și mai emoționante. „Țineti-vă bine", sună unul din mesaje. „Ar fi trebuit să acționăm mai curînd" — spune altul, „Să luptăm cot Ia cot", cere un al treilea. Pe un larg spațiu alb, ca un fel de carte de vizită, aceste cuvinte simple : „O bunică este alături de voi". Un grup de studenți anonimi : „Să se schimbe Constituția". Un alt mesaj este semnat „Un ofițer ai armatei". Ca urmare a acestui mesaj, mai mulți funcționari ai redacției au fost supuși, timp de trei zile, unor interogatorii dure de către securitatea militară din Seul, dar anchetatorii nu au putut afla nimic despre autor.Dar nu toate mesajele sînt anonime, multe din ele fiind însoțite de semnături, iar simpli cetățeni trimit fonduri, însoțite de liste ale dona-, torilor pe care ziarul le publică cu acordul acestora.Trebuie recunoscut că este nevoie de mult curaj pentru a sfida astfel autoritățile sud-coreene, ale căror acțiuni represive sînt bine cunoscute. Caracterul de masă al campaniei le dă serios de gîndit acestora", încheie „Le Monde".

R. P. CHINEZĂ

Oamenii Senianu ui
Străbăteam nesfîrși- tele drumuri ale Republicii Populare Chineze și încercam să-mi ordonez numeroasele impresii culese în cele cîteva săptămîni de călătorie. Nu era o treabă ușoară. Pentru că tot ce am văzut la Pekin sau Șanhai, la Canton sau Talien, în îndepărtatele sate de munte sau în comunele populare din sudul însorit, toate realizările acestor meleaguri sînt lucruri care, prin semnificația lor deosebită, ți se întipăresc adînc în memorie. Mai presus de orice, la capătul unei asemenea călătorii păstrezi puternic în minte și în inimă imaginea oamenilor Chinei populare. Acei oameni care au știut să refacă cu migală și tenacitate ceea ce a distrus urgia războiului, care știu să cultive trecutul în tot ce are el mai uman, mai înaintat, și, în a- celași timp, să-și construiască un prezent și un viitor pe dimensiuni noi, socialiste. Și această impresie mi-a fost întărită, o dată mai mult, de în- tîlnirea cu oamenii Șenianului...Șenianul își are un loc al său, aparte, în geografia . provinciei Leaonin. Așezare străveche, numărînd peste două milenii de existență, ea și-a extins mereu limitele, ajun- gînd să adăpostească astăzi peste 3 milioane de locuitori. Situat lntr-o zonă bogată în resurse minerale, o- rașul și-a cîștigat cu timpul și o trainică tradiție industrială. Cu cele peste 2 090 de fabrici și uzine ale sale — profilate in special lăe construcții de mașini și pe electrotehnică — Șenianul este astăzi unul dintre cele mai importante centre industriale ale Chinei.Am vizitat mai multe întreprinderi din Șenian. Peste tot am întîlnit aceiași oameni

harnici și dîrji, angajați intr-o luptă bărbătească, plină de dăruire. pentru făurirea vieții noi. Oameni ale căror eforturi creatoare și al căror spirit de responsabilitate muncitorească înnoiesc continuu imaginea locurilor în care se află. Iată-i, de pildă, pe 6ei de la Fabrica de tractoare pășitoare...Pe la începutul ani-' lor ’60, două sute de muncitori ai unor vechi ateliere în care se produceau robinete (amplasate pe teritoriul actualei întreprinderi) au trecut la traducerea în faptă a unei importante chemări a partidului — respec-
tNSEMNARl 

DE CĂLĂTORIE

tiv producerea de mijloace mecanizate pentru agricultură. Și au început încercările. Grele, pentru că nu dispuneau nici de u- tllaje sau hale, adecvate, nici de experiență in domeniul respectiv Dar după patru ani de trudă, adăpostiți în niște barăci improvizate, acești două sute de muncitori au realizat primul tractor pășitor de 8 CP., cu folosințe multiple : a- rat, grăpat, stropit, transport, producere de energie.Ulterior au primit teren pentru construirea fabricii. Un teren răscolit de bombe și obuze în timpul războiului de eliberare, apoi năpădit de ierburi sălbatice. Muncitorii au trebuit să disloce 35 000 de mc de pămînt pentru a nivela locul, au strîns cărămizi vechi de prin tot orașul și au înălțat hale de producție cu o suprafață de peste 4 000 mp. Cu timpul, au conceput și au construit singuri peste 200 de utilaje, creînd astfel condiții pentru producerea în serie a tractoarelor.

Dar greutățile începutului sint de mult lăsate în urmă. Astăzi, uzina are .1 200 de muncitori, dispune de utilaje perfecționate, tractorul care se realizează aici este de un tip nou, de 12 CP, iar producția a crescut de peste 25 de ori față de anul 1965. Așa cum aveam însă să aflăm de la secretarul ' comitetului de partid, muncitorii fabricii tot nu au liniște ; nu sînt mulțumiți de gradul de tehnicitate al întreprinderii, nu sint mulțumiți de costul tractorului, De aceea caută soluții noi pentru reducerea consumului de materii prime, pentru valorificarea superioară a materiilor mai costisitoare, pentru creșterea productivității muncii. „Datorită spiritului gospodăresc al oamenilor noștri — ne relata secretarul comitetului de partid — în decurs de cinci ani am redus costul tractorului nostru la mai puțin de jumătate, dar putem face mai mult".Șenianul, împreună cu marele centru siderurgic Anșan fac din provincia Leaonin una dintre cele mai puteri nice zone industriale) ale țării. Este provincia cu cel mai înalt grad de urbanizare, peste 11 milioane de locuitori din cei 34 de milioane pe care-i cuprinde trăind în orașe. Industria regiunii — în structura căreia predomină siderurgia, construcțiile de mașini, extracția de cărbune, industria petrolieră — participă cu 90 la sută la volumul global al producției locale.Sînt doar cîteva date și fapte care atestă marele efort constructiv al acestor oameni, al întregului popor chinez, care-și făurește cu succes noua istorie socialistă.
Corneliu PILOFF

r
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LA CONFERINȚA PENTRU SECURITATE AMMAN

Șl COOPERARE ÎN EUROPA Convorbiri româno -iordaniene

Finalizarea textului care consacră 
dreptul inalienabil al fiecărui popor 

de a-si hotărî singur destineleGENEVA 20 (Agerpres). ,— Intensificarea eforturilor pentru, desăvîr- sirea elaborării declarației privind principiile care trebuie să guverneze relațiile dintre state în Europa a dus, recent, la finalizarea. în cadrul Conferinței pentru securitate si cooperare în Europa, a textului asupra egalității în drepturi si dreptul popoarelor de a dispune de ele însele ca un principiu fundamental al noului sistem de relații pe continent. Hotărârea adoptată exprimă angajamentul statelor participante de a respecta egalitatea în drepturi si dreptul popoarelor de a dispune de ele însele. Se prevede expres, ca element .principal al acestui principiu, dreptul permanent al fiecărui popor de a determina în deplină libertate, fără nici un amestec din afară, atunci cînd dorește si conform voinței sale, statutul său politic intern si extern. In același timp, se prevede dreptul fiecărui popor de a promova în deplină libertate, conform voinței sale, dezvoltarea sa politică, economico-socia- lă si culturală. Se consacră, astfel, dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-si hotărî destinele atît în ceea ce privește dezvoltarea sa în toate domeniile, cît si în ceea ce privește statutul său fată de alte popoare.Dînd un conținut cît mai larg angajamentului lor de a respecta dreptul popoarelor de a dispune de ele însele, statele participante reafirmă, totodată, importanta universală a respectării si exercitării efective a aces

tui drept pentru dezvoltarea de relații prietenești între ele. ca si cu toate celelalte state din lume. Ele reamintesc importanta eliminării oricărei forme de violare a acestui principiu.Subliniind importanta pe care România o acordă respectării dreptului popoarelor de a dispune de ele îrisele. reprezentantul tării ■ noastre a arătat că . este necesar. în același timp, ca statele să se abțină de la orice acțiune, care ar putea aduce a- tingere sau ar amenința total sau Partial integritatea teritorială si unitatea oricăruia din statele participante. El a arătat că documentele conferinței trebuie să cuprindă angajamente precise ale statelor participante în acest sens și să prevadă că toate principiile trebuie respectate integrai. fără rezerve, si nici un principiu nu poate fi invocat pentru a viola un alt principiu.
WOSLO — Norvegia — a declarat ministrul afacerilor externe al acestei țări, Knut Frydenlund — consideră Conferința pentru securitate și cooperare în Europa drept unica modalitate de continuare a procesului destinderii pe continent. Pe baza lucrărilor care se desfășoară în prezent la Geneva, a adăugat el, se deschide posibilitatea ca această conferință să se încheie în cursul verii. Sperăm; a spus Knut Frydenlund, că ea se va solda cu rezultate concrete, care vor sta Ia baza continuării politicii de destindere.

RABAT 20 — Corespondentul A- gerpres transmite : Joi la -amiază a sosit la Casablanca tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care va reprezenta Partidul Comunist Român la lucrările Congresului Partidului Progresului și Socialismului din Maroc (P.P.S.), care încep la 21 februarie.La sosire, oaspetele a fost întimpi- nat de Abdesalem Bourkhita, membru al Biroului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Progresului și Socialismului. Simon Levi, membru al Biroului Politic al P.P.S., de membri ai C.C. al P.P.S. și activiști ai partidului.Au fost de fată ambasadorul țării noastre la Rabat. Ovidiu Popescu, și membri ai ambasadei.
★In aceeași zi, tovarășul Cornel Burtică s-a întîlnit cu tovarășul Aii Yata, secretar general al Partidului Progresului și Socialismului din Maroc.Tovarășul Cornel Burtică a adresat tovarășului Aii Yata un călduros salut din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, urări nătate și fericire, precum și deplin lucrărilor Congresului nai al Partidului Progresului cialismului din Maroc.Mulțumind călduros pentru _______transmise, tovarășul Aii Yata a rugat ca. în numele său și al conducerii Partidului Progresului și Socialismului, să se transmită tovarășului Nicolae Ceaușescu sentimentele lor - de stimă și considerație. împreună cu urări de sănătate și succese în activitatea pe care o desfășoară în fruntea partidului și statului.

Convorbirea care a avut Ioc cu a- cest prilej atmosferă s-a desfășurat într-o caldă, tovărășească.
★tovarășul Cornel Burtică a convorbire cu Mohamed secretar general al Parti-

AMMAN 20. — Corespondentul nostru transmite : Paul Niculescu, vice- prim-ministru al guvernului român, ministrul educației și învățămîntului, a avut o întrevedere cu. Salah Abu Zeid, ministrul iordanian al culturii și informațiilor, cu care a procedat la un schimb de păreri privind posibilitățile multiple de dezvoltare a raporturilor româno-iordaniene în

domeniile culturii si informațiilor. In cadrul vizitelor la instituții culturale din Amman, oaspetele român a avut convorbiri la Asociația științifică regală cu dr. Nouri Shafik, președintele asociației, și cu alți membri ai conducerii acestei instituții, cu privire Ia posibilitățile de colaborare ro- mâno-iordaniană în domeniul științei.

de să- succes Națio- și So-urările

Tot joi, avut o Boucetta, _______ .._______ ______dului Istiqlal. Cu’acest prilej, au fost abordate aspecte ale relațiilor dintre cele două partide.La convorbite au participat Abdel- hafid Kaadiri, membru al Comitetului Executiv al partidului, și Abdel- hral Tazi, membru al Comitetului Executiv și secretar general al Uniunii Tineretului istiqlalian, prectim și Ovidlu PopescU, ambasadorul țării noastre la Rabat.
★Ziarul „AL-BAYANE" — organ central al Partidului Progresului. și Socialismului din Maroc — adresează, în numele conducerii partidului, în numărul său festiv apărut cu prilejul deschiderii lucrărilor congresului, un salut călduros reprezentantului Partidului Comunist Român, precum și celorlalți reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești de peste hotare, ai mișcărilor de eliberare națională, venîți, de asemenea, la lucrările congresului. Subliniind că prezenta lor la acest eveniment constituie o mărturie a bunelor relații dintre Partidul Progresului și Socialismului din Maroc și partidele reprezentate la dezbateri, dintre popoarele șl țările respective, același ziar consacră României socialiste un amplu articol în care se evidențiază avîntul continuu al industriei românești și al mișcării de invenții si inovații în rîndurile muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din țara noastră.

S. U. A.

Cereri privind normalizarea relațiilor cu CubaWASHINGTON 20 — Corespondentul nostru transmite : Congresmanul Michael Harrington a introdus în Camera Reprezentanților un proiect de lege în vederea normalizării relațiilor S.U.A. cu Cuba, prin amendarea sau abolirea unor legi depășite de evenimente.„Proiectul de lege, sublinia vorbitorul. are menirea de a pune icapăi sancțiunilor economice impușe de S.U.A. Cubei, fapt care ar aduce relațiile noastre cu Cuba pe linia eforturilor S.U.A. de îmbunătățire a relațiilor cu alte state. A ignora destinderea cu Cuba, sau cu orice altă țară, ar însemna să intri în contradicție cu principiile declarate ale politicii externe a S.U.A.".

Arătînd că 8 state membre ale O.S.A. — Argentina. Mexic. Peru, Venezuela, Barbados. Jamaica. Panama si Trinidad-Tobago — au recunoscut Cuba. iar alte trei — Columbia. Costa Rica si Ecuador — intenționează să adopte schimbări similare în. politica lor externă, congresmanul Harrington a subliniat că „dacă Congresul ia în serios problema inițierii unui nou dialog cu America Latină si politica destinderii, atunci trebuie să înlocuiască declarațiile do bune intenții cu acțiuni concrete".
Sesiune științifică

DEBRECENt la Dubna

Expoziție dedicată 

României

In legătură cu situația din Cipru
&

Convorbirea dintre secretarul general al O.N.U. și primul mi
nistru al GrecieiATENA 20 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a avut miercuri seara o convorbire cu primul ministru al Greciei, Constantin Caramanlis. consacrată actualei situații 'din Cipru.într-o declarație făcută presei după întrevedere, premierul grec a arătat că a subliniat gravitatea situației care s-a creat în Cipru în urma recentelor evenimente și s-a referit' Ia rațiunile care au stat la baza cererii Ciprului de convocare a Consiliului de Securitate. El a relevat că Grecia este decisă să nu cedeze în a- ceastă problemă în fața unei politici 

a „faptului împlinit11.

înaințe de plecarea din Atena spre Ziirich, Kurt Waldheim a făcut o scurtă declarație, apreciind situația din Cipru ca foarte gravă. Este datoria noastră a tuturor., a Națiunilor Unite și a întregii comunități, internaționale, de a face ,tot,ul pentru a evita o confruntare — a spus el.Referințiu-se la măsurile practice care ar putea fi adoptate, potrivit Cartei, de Consiliul de Securitate, secretarul general a spus : Vechile metode- nu au reglementat chestiunea ; Vom căuta acum noi procedee
ORIENTUL APROPIAT
© O declarație a suveranului iordanian; ® Un mesaj al șefului 

statului sirian adresat președintelui AlgerieiAMMAN 20 (Agerpres). — Adresîn- du-se unui grup de ziariști americani' pe care i-a primit în cursul vizitei lor la Amman, regele Hussein al Iordaniei a confirmat că în această tară vor avea loc. într-un viitor apropiat, alegeri legislative, la scrutin urmînd să participe pentru prima oară femeile. Suveranul hașemit a precizat, totodată, că această consultare electorală se încadrează în ansamblul de măsuri de reorganizare a regatului iordanian.

multe capitale arabe. Abdel Halim Khaddam a transmis șefului statului algerian un mesaj din partea președintelui Siriei. Hafez El Assad. Misiunea vicepremierului sirian constă în prezentarea poziției Siriei fată de evoluția situației din Orientul Apropiat.

Pentru un destin liber
și independent al Americii Latine
Reuniunea Parlamentului latino-american și-a încheiat lucrărileCARACAS 20 (Agerpres). — La Caracas s-au încheiat lucrările celei de-a Vil-a reuniuni a Parlamentului ■ latino-american, la care au participat 200 de parlamentari din 11 țări de pe continent.Referindu-se la conținutul dezbaterilor, președintele Parlamentului latino-american. Arturo Hernandez Grisanti, a subliniat că reuniunea de la Caracas va contribui la asigurarea unui „destin liber și independent al Americii Latine", la lupta pentru stabilirea controlului direct al statelor din regiune asupra resurselor naturale ' de care . dispun, la dezvolta- , rea colaborării multilaterale și realizarea pfincipalelor obiective ale națiunilor din emisferă.Participanții la reuniune — cu ex-* cepția reprezentanților. Braziliei — au adoptat un document care condamnă energic Junta militară de la

Santiago de Chile și cere țărilor de pe continent să acorde azil politic refugiafilor chilieni. Documentul cere, de asemenea, asigurarea protecției juridice și eliberarea parlamentarilor chilieni aflați în închisoare, precum și restabilirea Congresului Național și a drepturilor democratice în această țară.

I
BUDAPESTA 20 (Agerpres). 

— Joi s-a deschis la Debrecen 
o expoziție de fotografii cu rea
lizări din România. La vernisa} 
au participat, reprezentanți ai 
comitetelor județean și orășenesc 
de partid și ai. Sfatului popular 
al orașului Debrecen, reprezen
tanți ai organizațiilor de masă, 
oameni de. artă și cultură. Ex
poziția cuprinde aspecte din 
timpul luptelor duse de ostașii 
ropnăni pentru eliberarea De- 
brecenului și Ungariei de sub 
jugul fascist. Zeci de fotografii 
ilustrează succesele obținute de 
poporul român in perioada care 
a trecut de la eliberarea Romă- . 
niei ■ de sub dominația fascistă.

MOSCOVA 20 (Agerpres). — Corespondentul nostru transmite : La Dubna au avut loc lucrările sesiunii anuale a Comitetului reprezentanților împuterniciți ai guvernelor statelor membre ale Institutului unificat de cercetări nucleare (I.U.C.N.).Delegația Republicii Socialiste România la lucrări a fost condusă de acad. loan Ursu, președintele Comitetului de stat pentru energia nucleară.In cadrul sesiunii au fost dezbătute și aprobate raportul asupra activității I.U.C.N., desfășurată anul trecut, planul de cercetări științifice si bugetul pe anul 1975. precum și planurile de activitate științifică și de dezvoltare a I.U.C.N., în cincinalul 1976—1980.în timpul prezentei sale la Dubna, șeful delegației române a purtat discuții cu membrii conducerii institutului, stabilindu-se măsuri cu privire la dezvoltarea în continuare a relațiilor de colaborare între instituțiile de profil din România și I.U.C.N.

agențiile de presă transmit

Val de represiuni
în Chile

tre popoare și ridicării nivelului lor de trai, a_ declarat ministrul^ comer- țLUU, «1 KJ. W..V,. ..1cadrul unei cuvîntărl rostite în fața antreprenorilor din orașul Chicago.

ALGER 20 (Agerpres). — Președintele Algeriei, Houari Boumediene. l-a primit pe Abdel Halim Khaddam," vicepremier și ministrul afacerilor externe al Siriei, care a sosit la Alger. în cadrul unui turneu prin mai

CAIRO 20 (Agerpres). —. Mohamed Hafez Ghanem, prim-secretar al C.C. al Uniunii Socialiste Arabe, a primit delegația de oameni de afaceri americani aflată in vizită în Egipt. Cu acest .prilej, Mohamed Hafez Ghanem 
a înfățișat unele aspecte ale eforturilor poporului egiptean în etapa actuală pe calea progresului, prosperității si păcii.

SANTIAGO DE CHILE 20 (Agerpres).- — Aproape 2 500 persoane au fost arestate în ultima vreme de către poliția chiliană în capitală, a- nunță agenția de știri „Orbe". Potrivit acestei surse, reluată de agenția France Presse, tate au fost pecie". :După cum „Ercilla", în ___________ _________noiembrie 1974 peste 40 000 de persoane au fost arestate la Santiago de Chile, cea mai mare parte locuitori din cartierele sărace. Pe de altă parte,1 autoritățile au închis tipografiile „Condor" și „Minerva" sub a- cuzația că editează .ziare clandestine.

persoanele ares- calificate drept „șus-relevă hebdomadarul perioada ianuarie —

India va stabili relații cu
Republica Vietnamului de t“uiu?“ai s.Tla" Frederick “beĂCîn 
Slid. Intr-un mesaj rostit la inaugurarea noii sesiuni a Parlamentului, președintele Indiei, Fakhruddin Aii Ahmed, ■ a arătat că guvernul țării■ sale va stabili contacte oficiale și relații directe cu Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Aceasta se va materializa’ printr-un acord ce va fi semnat în curînd de reprezentanții guvernului indian și G.R.P.

La Pskîn au ^ncePut convorbirile între Den Siao-pin, vicepremier al Consiliului de Stat, al R. P. Chineze, și Samora Moises Mac'nel, președintele Frontului de Eliberare din Mozambic.

Convorbiri sovieto-ceho- 
SlOVaCC. Andrei Gromîko, ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și —Bohuslay Chnotipek, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, au discutat la Moscova probleme ale relațiilor bilaterale și au făcut' uri schimb de păreri în probleme internaționale de interes reciproc.

timpul ca S.U.A. să înceteze să se preocupe de problemele altora și să înceapă să aibă în vedere în primul tînd problemele poporului american".
La Madrid s au desfă?urat- jor, manifestații studențești, organizate în sprijinul cererilor privind o reformă a sistemului de învățămînt și redeschiderea universităților închise de autorități. Poliția a intervenit operînd 20 de arestări.

Dezvoltarea relațiilor co
merciale dintre S.U.K. și ță
rile socialiste serve?te lntere* selor destinderii încordării internaționale, îmbunătățirii relațiilor din-

împotriva acordării do 
ajutor militar și financiar 
regimului de la Saigon E~a pronunțat senatorul democrat Stuart Symington. El a arătat că „a sosit

tn stațiunea de odihnă Stary 
Smokovec din munții Tatra Ma
re (R. S. Cehoslovacă) a fost 
inaugurată „Săptămâna culturii 
românești". Programul include, 
intre altele, prezentări de filme 
documentare și artistice de lung 
metraj, precum și expoziția 
„Imagini din viața culturală și 
artistică a României socialiste".

Alianța dintre armată

Un important progres în desfășurarea Conferinței general-europene de la Geneva
și forțele democratice
-GARANȚIE A CONTINUITĂȚII PROCESULUI

Adoptarea programului de măsuri privind excluderea

-1

forței și amenințării cu forța
Negocierile laborioase din cadrul Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa își găsesc treptat concretizare în definitivarea documentelor ce urmează să fie supuse aprobării solemne, în cadrul , celei de-a treia faze, de către șefii de stat și guvern ai celor 35 de țări participante. Agențiile de presă . au anunțat ieri un nou și important progres pe calea definirii bazelor securității pe continent : realizarea consensului asupra propunerilor prezentate de România privind asumarea de către statele participante a angajamentului de a nu recurge Ia folosirea forței armate sau la amenințarea cu forța. Este unul din primele capitole, in vasta problematică a conferinței, care își găsește finalizare, fapt revelator în ce privește atenția acordată materializării acestei idei de frontispiciu a securității europene.Se știe că organul special de lucru al conferinței însărcinat cu statuarea garanțiilor de aplicare în practică a noilor principii de relații interstatale în Europa a avut drept document de bază proiectul prezentat de România, care cuprinde un complex de măsuri urmărind să facă efectivă nerecurgerea .la forță, ca o condiție esențială pentru instaurarea unor raporturi într-adevăr noi între statele continentului. Propunerile supuse dezbaterii izvorăsc din poziția bine cunoscută a partidului și- statului nostru, potrivit căreia înfăptuirea securității europene presupune instituirea unui sistem de angajamente clare, ferme și. precise din partea tuturor statelor, de natură să ofere fiecărui popor garanția reală și deplină că se poate dezvolta liber și independent, la adăpost de orice a- gresiune,' ingerință sau presiune din afară, de orice tentativă de a se încălca dreptul său imprescriptibil de a-și hotărî singur destinele, căile

dezvoltării sale. In acest sens, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Am acordat și acordăm o importanță deosebită asumării de către toate statele europene a angajamentului de ra renunța la forță și la a- menințarea cu forța în soluționarea problemelor dintre ele. Viața demonstrează că este în interesul tuturor popoarelor europene și al întregii lumi să se pună cu hotărîre capăt forței in soluționarea diferitelor. probleme, să se acționeze pe calea tratativelor, pe calea Înțelegerii directe dintre state, ceea ce corespunde intereselor fiecărui popor, progresului social și păcii în lume".Pornind . de la . acest postulat, România socialistă a militat și militează neabătut pentru ca principiul nerecurgerii la forță și Ia amenințarea cu forța să devină o lege fundamentală a relațiilor interstatale. Firește însă- că nu este suficientă doar proclamarea șolemnă a acestui principiu. Evoluția vieții internaționale, cl|iar evenimente mai recente pun pregnant în evidență necesitatea ca angajamentul de nerecurgere la forță să fie întărit prin măsuri și garanții care să asigure efectiva și stricta lui respectare, excluderea forței fiind o cerință sine qua non a edificării unui sistem trainic de securitate in Europa și in genere In lume. Tocmai de . aceea, ' țara noastră a prezentat la conferință proiectul unui ansamblu de măsuri — de ordin politic, juridic; militar — menite să. contribuie ca dezideratul nerecurgerii la forță să fie transpus în viață.Dezbaterile ample purtate în grupul special de lucru al conferinței asupra propunerilor românești au pus in evidență locul esențial pe care acest capitol îl ocupă în ansamblul documentelor conferinței. Consensul participanților asupra măsurilor propuse de țara noastră pornește de la

' realitatea că excluderea definitivă a forței și amenințării cu forța, în toate'manifestările sale — fie în forma brutală a intervenției armate, a actelor de agresiune, fie în forme disimulate, cum ar fi presiunile de diferite. feluri, propaganda ostilă etc.— reprezintă punctul de plecare spre edificarea unei Europe a păcii și securității tuturor popoarelor. Astfel, pentru prima dată' în istoria continentului nostru va fi statuat un angajament multilateral privind ne- folosirea forțelor armate împotriva altui stat, excluzîndu-se pătrunderea și menținerea de trupe fără acordul liber al statului respectiv și, în primul rînd, invazia și atacul asupra teritoriului său.Din această prevedere decurge, ca un corolar al nerecurgerii la forță, angajamentul statelor participante de a depune eforturi pentru reglementarea prin mijloace exclusiv pașnice a diferendelor dintre ele. Este un deziderat major impus de înseși cerințele asigurării păcii și securității pe continent și a cărui înfăptuire, așa cum demonstrează evenimentele din ultimii ani, este pe deplin posibilă. De o deosebită însemnătate, este și angajamentul statelor semnatare de a se abține de la orice manifestare de forță și de la orice act de constrîngere economică îndreptate împotriva suveranității altui stat, eliminarea unor asemenea practicj anacronice fiind de natură să asigure o largă dezvoltare a conlucrării tuturor statelor, pe baza egalității și avantajului reciproc, in folosul progresului general.Instaurarea unei atmosfere de înțelegere și bunăvecinătate presupune, de asemenea— așa cum stipulează documentul convenit la Geneva — excluderea propagandei de război și de folosire a forței, promovarea prin toate mijloacele adecvate a u-

nui climat de încredere și respect între popoare.Desigur, nu se poate Ignora faptul că pe continentul nostru s-au acumulat — și continuă să se acumuleze practic nestingherit — uriașe mijloace de distrugere, fără precedent, a căror menținere și creștere perpetuează. grave primejdii la adresa păcii. Or, excluderea completă și definitivă a forței și a amenințării cu forța presupune implicit eliminarea a înseși instrumentelor și mijloacelor politicii de forță. In această perspectivă, a necesității imperioase a completării destinderii politice prin cea militară, documentul adoptat include angajamentul statelor participante de a-și intensifica eforturile pentru e- laborarea și punerea în aplicare a unor măsuri concrete de dezarmare și de încetare a cursei înarmărilor, astfel îricît; să se creeze efectiv condiții reale pentru consolidarea cursului, încă fragil, spre destindere, pentru statornicirea unei păci și securități trainice pe continent.Adoptarea programului de măsuri inițiate de România, privind nere- curgerea la forță — rod al eforturilor tuturor delegațiilor — se înscrie astfel ca un important progres pe calea înfăptuirii țelurilor conferinței. Este convingerea țării noastre că, prin manifestarea voinței politice a statelor participante, prin intensificarea activității popoarelor, a opiniei publice in sprijinul cauzei securității, acest obiectiv istoric va fi a- dus la Îndeplinire, în prezent existînd condiții tot mai bune pentru desfășurarea fazei următoare, la nivelul cel mai înalt, menită să deschidă o nouă perspectivă procesului de făurire a unei Europe a păcii, cooperării și bunei înțelegeri.
Dumitru ȚINU

REVOLUȚIONARHotărârea adoptată zilele trecute de Adunarea delegaților Mișcării forțelor armate — așa numita „Adunare a celor 200" — privind instituționali- zarea „Mișcării" capătă o semnificație politică aparte în contextul evenimentelor ce au- loc în prezent în Portugalia. Trebuie precizat că acest act nu șe referă la situația actuală a mișcării sau imediate, existenta pînă la funcție a gislative și la preluarea prerogativelor de către; viitorul președinte al republicii,., este prevăzută în Legea Constituțională actualmente în vigoare. De• altfel, Mișcarea forțelor armate, care a jucat un rol hotărîtor în răsturnarea regimului dictatorial, este prezentă în mod concret și ca o componentă esențială a vieții politice a țării prin Junta de salvare națională, prin reprezentanții „Mișcării" în Consiliul de Stat și în guvern, inclusiv prin persoana primului ministru.Hotărîrea amintită se referă la modalitățile prin care „Mișcarea" își va continua activitatea după încheierea acestei perioade excepționale, adică după ce Portugalia va avea o Constituție definitivă (elaborată de Adunarea constituantă) și va dispune de organisme de

conducere rezultate din alegeri libere, continuității cării" a început să capete contururi mai ales după 28 septembrie 1974, cînd alianța dintre armată și forțele democratice s-a dovedit elementul decisiv în zădărnicirea tentativei reactiunii de a restaura vechile rânduieli. Purtătorul de cuvînt al Adunării de- legaților mișcării,- că-

Ideea „Miș-

la perspective dat fiind că „Mișcării", intrarea in Adunării le DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL 

LA LISABONA

pitanul Vasco Lauren- co. preciza în acest sens : „Noi am constatat din practică faptul că procesul inițiat la 25 aprilie nu poate fi pur și simplu abandonat de către mișcarea noastră. Credem că pentru procesul revoluționar început atunci este esențială continuitatea Mișcării forțelor armate. Acest lucru nu poate fi privit ca ceva impus de noi ci este și concluzia unor partide politice, chiar și a unora care nu sînt reprezentate în coaliția guvernamentală".Se știe că problema instituționalizării a generat ample dezbateri în rîndul reprezentanților principalelor partide. Intre argumentele prezentate de forțele politice favorabile acestei idei, ți în pri-

mul rind de P.C. Portughez, a fost acela că, întrucît Mișcarea forțelor armate a inițiat acțiunea de înlăturare a , regimului fascist, participînd ulterior, în mod direct și activ, la noile organisme de conducere politică, ar fi cu totul nerealist să nu-și poată spune cuvintul în ce privește elaborarea noii Constituții a țării de către Adunarea constituantă și să nu-și exercite rolul constructiv în desfășurarea procesului revoluționar declanșat la 25 aprilie 1974. Fără a- lianta dintre armată și forțele politice democratice consolidarea și dezvoltarea cuceririlor pe calea progresului în Portugalia sînt de rieconceput — această concluzie, sprijimil căreia pronunță hotărît . . primul rînd Partidul Comunist, se afirmă, tot mai mult,.. ca o . realitate de necontestat a vieții politice a tării.Deocamdată nu a fost furnizat oficial nici un amănunt cu privire la formele concrete. de instituționali- zare a Mișcării forțelor armate. S-a aflat însă că Adunarea reprezentanților mișcării a luat în dezbatere o serie de propuneri înaintate de anumite personalități militare, urmînd să se adopte o hotărîre definitivată numai după consultări cu celelalte forțe po- liticq.

în se în

V. OROS

I

• OMENIREA CREȘ
TE Șl IN ÎNĂLȚIME. După cum scrie ziarul berlinez „tier Morgen", în secolul viitor, oamenii cu o înălțime de ? m și chiar mai mult nu constitui o excepție, respectiv își sprijină tarea pe statisticile potrivit, cărora tinerii împlinit în 1955 virsta au fost, în medie, cu 10 cm mai înalți și au cîntărit cu 10 kg mai mult decit cei ce au împlinit aceeași vîrstă cu 30 de ani în urmă. Tendința continuă |i în prezent.

vor mai Articolul argumen- existente, care au de 14 ani
t

• NEVINOVATELE PE
TARDE... Pentru festivitățile tradiționale prilejuite de aniversarea Tet (noul an vietnamez), autoritățile saigoneze au stabilit că locuitorii capitalei sud-vietriameze nu vor mai putea să întimpine sosirea noului a’n prin pocriituri <5e petarde. în cadrul măsurilor severe de securitate adoptate de regimul- marionetă, vînzarea petardelor și folosirea lor a fost interzisă. O măsură similară a mai fost adoptată în februarie 1969 : cu un an în urmă, exploziile obuzelor lansate de forțele patriotice asupra obiectivelor militare de-la periferia Saigonului fuseseră luate la început drept pe- s tardn. Se vede că autoritățile saigoneze sînt din nou cuprinse de panică...

• „SINDROMUL DE
PRESIUNII ECONOMI
CE". Un editor american, cu simțul observației dezvoltat, a notat că datele și zilele calendarului pe 1975 coincid întocmai cu cele ale calendarului pe 1930, an de vîrf al marii depresiuni prin care a trecut lumea capitalistă. Și întrucît situația economică actuală prezintă tot mai multe asemănări cu cea de a- cum 45 de ani, s-a gindit să reproducă aidoma calendarele din acea epocă. Ideea se pare că nu 
a fost rea, întrucît calendarele respective se vînd caldă. Comentînd respectivă, revista „Tim'd1 cearcă o explicație psihanalitică, punînd această întîmplare pe seama unui „sindrom \ aî depresiunii economice", ' de care suferă în prezent tot mai mulțl americani.

ca pîinea informația “■ 1“ în-

• „SERVIRE IREPRO
ȘABILĂ" ÎN ORICE 
CONDIȚII... ‘ cele mai animate merciale din Tokio se, organizează în fiecare an o competiție puțih bblșnUiță a bunel, serviri.- Slujitorii zeului Mercur sînt îndemnați să-și facă meseria în condiții de căldură excesivă,. purtînd. îmbrăcăminte din cea mai groasă. La ultima competiție, desfășurată sub un soare torid (la o temperatură de 40 grade), au participat 15 persoane îmbrăcate în pulovere de lină, șube de blană, căciuli etc. In ciuda acestor condiții, servirea cumpărătorilor s-a făcut ireproșabil, competitorii rezistînd cu stoicism căldurii timp de 60 de minute, cit prevedea regulamentul. învingător a fost' declarat vinzătorui care nu numai că a satisfăcut un măre număr de clienți, vădind o politețe și amabilitate desăvîrșite, dar care a purtat și un număr record de articole de îmbrăcăminte : 56 1

într-unul dincartiere co-

• NICIODATĂ NU E 
PREA TIRZIU. Inginerul Ludwig Galez și-a susținut recent lucrarea de doctorat la A- cademia de minerit din Cracovia. Membrii consiliului științific au dat o înaltă apreciere lucrării sale, pe o temă privind ceramica. Autorul, care a absolvit școala medie încă înainte de primul război mondial, își cunoștea intr-adevăr bine tema ji, de 65 de ani el lucrează neîntre- ' rupt la o întreprindere de materiale ceramice. In momentul susținerii lucrării de doctorat inginerul _ împlinea 86 de ani 1

• NU CA ÎN FILMELE 
CU MANNIX. Memoriile unui detectiv particular, John O’Grady, care își are birourile la Hollywood, au constituit un duș rece pentru admiratorii a- cestei profesii, cunoscute celor mulți, în special, prin intermediul micului și marelui ecran. Clasificîndu-i de la bun început pe . „confrații" săi de pe ecran drept „impostori", pe baza... exemplului său concret, el creionează, adevărata condiție a detectivului particular, care nu are nimic romantic. Rînd pe rînd,. cu- argumente concrete, el spulberă mitul detectivului-■ erou : nu este chemat, ca Man- nîx, de pildă, de moștenitoare i superbe, cu nume exotice, să rezolve probleme complicate ; în cursul carierei sale a fost nevoit o singură dată să facă uz de armă ; nu se lasă antrenat în bătăi și, în general, preferă să se lase bătut decît să-și riște viața. „Sînt surmenat, prost plătit și nu sfătuiesc pe alții să se apuce de această meserie", afirmă O’Grady.

• RADIOGRAFII TRI
DIMENSIONALE. ° nouă metodă de radiografie, bazată pe „tomosinteza electronică", a fost. pusă la punct în R.F. Germania : in doar citeva secunde se obține o imagine tridimensională completă a pectiv. Imaginile trate pe o placă tică șt proiectateTV, permițind astfel operativă a diagnosticului.

organului res- sint inregls- video-magne- pe un ecran stabilirea
ii \ ■
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