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TAJE ® IARNA LA CLU
BURILE MUNCITOREȘTI

Șeful statului Cambodgia, prințul Norodom Sianuk, va face o vizită oficială în țara noastrăLa invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, șeful statului Cambodgia, președintele Frontului Unit National
al Cambodgiei, prințul Norodom Sianuk, împreună cu prințesa Monique Sianuk, va efectua o vizită oficială de prietenie în țara noastră în a doua decadă a lunii decembrie 1975.

întreprinderea de țevi „Republica” din Capitală. Secvență de muncă din sectorul laminoareFoto : S. Cristian
Succes de prestigiu al constructorilorin cursul acestui cincinal au fost puse in funcțiune peste 2 300 de noi unități industriale și agrozootehnice, care au adus o contribuție ho- tărîtoare la dezvoltarea in ritmuri înalte a economiei naționale, la înfăptuirea cu două luni mai devreme a sarcinilor de plan din perioada 1971—1975. „Cheia" acestei reușite : cele mai multe dintre noile obiective și capacități s-au integrat în circuitul economic nu în orice fel de condiții — ci prin realizarea treptată, la termen și chiar înainte de termen, a cantității, calității și costului producției prevăzute în proiecte. în felul acesta, economia națională a putut beneficia, la nivelul posibilităților tehnice și organizatorice create, de cantități sporite de produse necesare consumului intern și exportului, de numeroase alte efecte pozitive, pe măsura fondurilor de investiții cheltuite pentru construirea lor.Cine sint autorii acestor valoroase rezultate in domeniul atingerii parametrilor tehnici și economici proiectați ? In primul rînd. muncitorii, inginerii și tehnicienii din noile întreprinderi care au acționat cu pricepere, abnegație și înaltă conștiință, potrivit marii răspunderi politice și profesionale ce le revine, pentru folosirea cit mai rațională a mașinilor, a utilajelor și instalațiilor productive moderne din dotarea lor. Nu mai puțin important a fost și sprijinul stăruitor și eficient acordat tinerelor colective din noile întreprinderi de către centralele și ministerele de resort, în diferite probleme care privesc organizarea și desfășurarea în bune condiții a activității economice, in scopul

scurtării duratei normate de realizare a indicatorilor tehnico-econo- mici proiectați. Ce anume evidențiază aceste convingătoare rezultate, dintre care cele mai recente s-au
cutarea unor obiective de Investiții similare, acțiune care s-a desfășurat prin grija și sub îndrumarea nemijlocită a titularilor de investiții. Apoi, activitatea energică a tinere-

proiectați greutăți, fiecăreia precum și numeroa-
Realizarea la termen și chiar 
mai devreme a parametrilor 
proiectați ai fiecărei capacități 
de producție—iată sarcina prio
ritară a tinerelor colective de

de tractoare din Brașov

torii tehnici și economici s-au realizat lin, fără Dimpotrivă, colectivele din unitățile menționate, altele s-au confruntat cuse probleme, fiind nevoite să acționeze cu insistență, pe baza unor programe de măsuri, pentru înlăturarea unor neajunsuri. La întreprinderea bucureșteană „Republica", de pildă, accentul s-a pus pe calificarea și ridicarea calificării cadrelor, iar, concomitent, s-a introdus un regim riguros de exploatare și întreținere a utilajelor. La Combinatul chimic din Făgăraș s-a acordat o mare atenție atît bunei funcționări a noilor instalații, cit și perfecționării lor „din mers", ceea ce a dus la realizarea și depășirea parametrilor stabiliți în proiecte.Sint trebuie tîrziat, murile producției materiale din primul an al viitorului cincinal sint organic corelate, între altele, tocmai cu utilizarea intensivă a capacităților existente, a fondurilor fixe date în exploatare in ultimii ani. Sînt, in același timp, cerințe de prim ordin pentru colectivele unor unități, printre care cele de la instalațiile de produși clorurați din cadrul Combinatului chimic din Rîmnicu- Vilcea, de la Filatura de bumbac din Calafat ș.a., deoarece termenele fixate pentru realizarea indicatorilor din proiecte au expirat de multă vreme.O analiză a cauzelor celor mai

experiențe deosebite care cunoscute și extinse nein- cu atît mai mult cu cit rit- superioare dc creștere a

Constructorii de tractoare din Brașov au înregistrat zilele acestea un succes de prestigiu: livrarea la export a celui de-al 200 000-lea tractor produs in întreprindere. Evenimentul merită un succint bilanț retrospectiv. In cei 24 de ani de cind primele tractoare românești au fost livrate pe piața externă și pînă în prezent, activitatea de export a întreprinderii brașovene a cunoscut o dinamică mereu ascendentă. Cu fiecare an, mai ales odată cu realizarea tractoarelor de 65 CP, un număr tot mai mare de tractoare românești a fost livrat la export. Succese cu totul remarcabile pe această linie a înregistrat colectivul întreprinderii în actualul cincinal, cind numărul tractoarelor exportate este egal cu cel livrat în

De altfel, nu-perioada 1951—1970. mărul tractoarelor furnizate clien- ților externi 'în actualul cincinal reprezintă o creștere de 280 la sută față de cincinalul anterior.Astăzi, tractoarele fabricate la Brașov — acești virtuoși „ambasadori" ai tehnicii, românești peste hotare — lucrează pe ogoarele și pe șantierele a nu mai puțin de 85 de țări ale lumii. Cerințele beneficiarilor interni și ale unor parteneri externi au făcut ca întreprinderea să-și diversifice necontenit producția. In acest an, gama tractoarelor exportate a ajuns la circa 20 de tipuri, în peste 100 de variante. Ceea ce se cuvine subliniat este și faptul că datorită caracteristicilor lor tehnico-economice și funcționa-

le superioare — robustețe și stabilitate, manevrabilitate ușoară, posibilitate de acționare a unui set larg de unelte agricole și utilaje industriale etc. — tractoarele produse la Brașov sint vindute astăzi în țări cu industrii puternice de tractoare. Răspunzind unor solicitări tot mai intense ale partenerilor externi, colectivul întreprinderii și-a depășit an de an sarcinile de plan ; el a realizat prevederile cincinalului actual la export cu mai bine de un an înainte de termen, ceea ce ii va permite să livreze in plus pe piața externă un număr de 32 000 tractoare.

IN ZIARUL DE AZI

muncitori și specialiști
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare in pag a Ilț-a)

hunedoara a 55-a mie tonă de oțel peste plan

NEAMȚ

55 000 de „mugurași

Teatrul de operă
sanitare a co- mamelor — milioane lei. edificiu spi- din Piatra

de virstă pre- din județ. A- inseamnă că Neamț a atins pe acum unul
domenii oferă concrete de substanțial demografi- funcționa-

Suceava. Două imagini — argument pentru chipul nou al vechii cetăți de scaun

Zilele trecute a venit pe lume, în comuna Secuieni. copilul Mugurel Dascălu. E- venimentul din familia tinerilor soți loan și Elena Dascălu ne prilejuiește să precizăm că Neamțul se situează pe unul din primele locuri din țară în ce privește natalitatea — Mugurel fiind înregistrat la nr. 55 000 in registrul noilor născuți în actualul cincinal pe meleagurile Neamțului. în județ există in prezent aproape 800 de mame eroine: peste 11 000 de femei care au dat viață și cresc un număr marc de copii sint decorate cu „Gloria maternă" și cu alte asemenea distincții etc. „Recordul", dacă putem spune așa, îl deține comuna Sâbăoani, unde fiecare familie crește în prezent, în medie, cite 8 copii.— Privim evoluția demografică drept un fenomen complex — a ținut să ne precizeze dr. Constantin Coniac, directorul Direcției sanitare județene — străduindu-ne să traducem astfel în viață, cu tot mai multă grijă, prevederile Congresului al XI-lea de a crește generații sănătoase, bine dezvoltate fizic și intelectual. Rezultatele demografice sint. înainte de toate, rodul unui șir întreg de acțiuni sociale și economice, pe multiple planuri, care depășesc cadrul strict medical. Fie că este vorba de creșe, grădinițe sau cămine,

înregistrat la noile capacități din cadrul Combinatului chimic Făgăraș, întreprinderilor „Republica" din București, de antibiotice din Iași, de armături din fontă și oțel din Zalău, Combinatului de prelucrare a lemnului din Arad ș.a. ?Mai întîi, preocuparea permanentă pentru generalizarea experienței dobindite in decursul anilor la exe-

lor colective de oameni ai muncii, a organizațiilor de partid pentru a valorifica cit mai intens rezervele interne de care dispun, dovedind în practică faptul că timpul necesar pentru a aduce producția noilor capacități la nivelul' cantitativ și calitativ al parametrilor proiectați poate fi substanțial redus. Nu trebuie să se înțeleagă insă că indica-
RUBRICILE NOASTRE : IN 
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Siderurgiștii bunedoreni au obținut ieri un nou și valoros succes : elaborarea celei de-a 55-a mie tonă de oțel peste sarcinile de plan revenite de la începutul anului și pînă în prezent. Acest succes este rezultatul firesc al responsabilității cu care au fost materializate in ■sectorul oțelârii o seamă de măsuri, cu efect direct asupra creșterii Indicilor de utilizare a cuptoarelor, asupra calității metalului

produs. Elocvent in acest sens este și faptul că peste 38 la sută din cele 55 000 tone oțel produse peste plan reprezintă oțeluri cu caracteristici superioare. Cit privește entuziasmul actual al oțelarilor hunedoreni, el poate fi dimensionat de următorul fapt : în acest început de decembrie ritmul zilnic al depășirii sarcinilor de plan în sectorul oțelării este în medie de peste 380 tone oțet (S. lo- nescu).

de sistemul nostru de educație, de ușurarea condițiilor de aprovizionare, de utilizare a cantinelor, de modul de repartiție a locuințelor sau chiar de linele aspecte ale utilizării forței de muncă — fiecare din a- cesteposibilități a sprijini creșterea că. Pentru rea creșelor, de pildă, sînt alocate anual circa 5 milioane lei. iar în scopul asigurării a- sistenței piilor și peste 8 In noul talicescNeamț, cit și la Roman și la Tg. Neamț s-au organizat secții speciale de pediatrie, care însumează 580 de paturi, mamele și copiii puțind primi aici toate îngrijirile necesare. La Piatra Neamț a început să funcționeze, cu bune rezultate, un cabinet pentru combaterea sterilității.Venirea pe lume a lui Mugurel a coincis cu o dublă premieră: darea în folosință a creșei și grădiniței din cartierul Mărăței din Piatra Neamț și a creșei amenajate în întregime din fondurile Combinatului de fire sintetice la Săvi- nești. Astfel, rețeaua de creșe din județ a ajuns totală locuri, daugă 21 000 ce inseamnă derea într-o formă or-
îa o capacitate de 3 500 de la care se a-416 grădinițe, cu de locuri, ceea cuprin-

ganizată de creștere a 82 la sută din totalul copiilor școlară ceasta județul încă de din obiectivele principale stabilite de partid, care prevede ca un asemenea procent să fie realizat pină în anul 1980. Pare semnificativ, de asemenea, faptul că peste 380 din grădinițele amintite funcționează în mediul sătesc, ele constituind un mijloc eficient de creștere și e- ducație a copiilor țăranilor cooperatori. De fapt. în acest scop, fiecare cooperativă a- gricolă acordă anual ‘ sume importante dc bani și chiar fonduri de produse agroali- mentare.Pornind de Ia datele și realizările prezente, comitetul județean de partid a indicat organelor de specialitate să orienteze cu prioritate fondurile pentru construirea de noi creșe și grădinițe. Am reținut, spre exemplu, că. începind chiar cu primul an al viitorului cincinal, se vor construi încă 2 900 noi locuri în creșe și alte 5 500 locuri în grădinițe. De această dată, noile construcții vor fi amplasate, cu prioritate, in comunele care în curind vor primi statutul de așezări urbane, cit și in zonele noilor obiective industriale.
Ion MANEA 
corespondentul 
„Scînteii

•

La noua grădiniță din cartierul Mărăței

Dacă Suceava a făcut cindva parte din peisajul sadovenian al „locurilor unde nu se întimpla nimic", astăzi in cetatea de nord a Moldovei se în- timplă ceva în fiecare zi — ne spunea primarul o- rașului Suceava, tovarășul Ion Siminiceanu. Era o invitație pc itinerare de reporter.Să ne reamintim că Suceava a lansat chemarea la intrecere socialistă către toate județele țării pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan pe anul 1975. Iar hărnicia și elanul sucevenilor in muncă au dat roade. Planul cincinal a fost îndeplinit in patru ani și jumătate.— In cîștigarea acestei competiții cu timpul, comuniștii. oamenii muncii din municipiul nostru au adus o contribuție hotă- ritoare. E semn că și la Suceava „se intimplă ceva", adică se realizează o parte din marile prefaceri care definesc în prezent evoluția economico- socială a țârii — reia firul discuției interlocutorul nostru.Primarul e încă tinăr, dar ni se pare că intre timp a mai încărunțit puțin.— Grijile ? gluma clasică.— Nu. Noi. moldovenii, încărunțim ca brazii, semeți sub ninsoarea trecerii iernilor. Dar griji a- vem destule, căci fără ele nu ne-ar șade bine, nu ne-ar mai fi dragă munca și nici stăruitoare efortu-

lansăm

— Și care sînt aceste griji „dragi", tovarășe primar ?— Grija cea mare, preocuparea de căpătîi este legată de creșterea continuă a producției industriale. Am terminat încă in vară cincinalul și ne-am dat seama că pu-

$i iarăși ne gindim la hărnicia și priceperea oamenilor de la poalele mindrilor codri ai Bucovinei. La întreprinderea „Tehnoforestexport" din București, cineva ne-a a- rătât o dată o scrisoare a unei firme străine în care se solicita un import ma
Primarului 
îi sade bine
CU • • • grijile

tem accelera ..motoarele". Dovadă că, pină la sfîrși- tul anului, întreprinderile municipiului s-au angajat să realizeze o producție suplimentară in valoare de peste 2 miliarde lei.Parcurgem cu viteza gindului zestrea productivă a Sucevei și concretizăm cifra menționată. Așadar, se vor da peste sarcinile de plan : mașini și utilaje, oțel și mobilă, o gamă largă de produse ale industriei ușoare și alimentare.— Avem destule griji cu exportul. Vrem să expediem numai mărfuri de cea mai bună calitate, la scadențele convenite.

siv de mobilă românească, cu o mențiune deosebit de semnificativă : „nur Suceava" (numai de la Suceava). Un autentic „certificat de calitate".— A produce mai mult, mai bine, mai eficient e o deviză de muncă, care a început să prindă rădăcini trainice și in conștiința sucevenilor, ca o chemare spre creșterea avuției sociale, a propriei lor bunăstări — susține primarul.Ne-am amintit că am remarcat grija autorităților locale pentru cultivarea, in rîndul tinerilor mai ales, a unei atitudini sănătoase față de muncă.

față de uzină, față de orașul in care ei trăiesc și iși desfășoară activitatea, undeva pe o stradă centrală, lingă o stație de autobuz... Un uriaș panou, un fel de ..gazetă a străzii" supune terapiei opiniei publice cazuri concrete. vii de încălcare flagrantămuncă și de disciplină socială.vorbi despre o diversitate de mijloace de educație civică aici. Grija de bun gospodar a alesului obștii n-ar fi putut da roade fără antrenarea eficientă a acesteia din urmă într-o multitudine de activități cu caracter educativ. „Cel mai frumos balcon", „Cei mai frumoși arbuști", „Cite flori ați plantat azi". „Cu cit ați sporit spațiul verde ?“, „Cea mai curată stradă” sint acțiuni consiliul s-au bucurat parea largă a lor de partid prinderi și- organizațiilor obștești, a elevilor și studenților. O statistică a campaniei „Pinul și lari- cea“, bunăoară.' arată că, în. primăvara acestui an, au fost plantați la Suceava peste 5 000 de arbori. 20 000 de arbuști. 5 000 de butași de trandafiri, 2 milioane de flori. 10 kilometri de gard viu. Iar in pragul toamnei acestui an, la Suceava, a fost dat in folosință „Parcul Ce-

a normelor deS-ar putea însă

dirijate de popular, care de pârtiei - brgâriizâțn- din intre- iristituții. a de masă și

Viorel POPESCU(Continuare în pag. a IV-a)

Din Codul principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii 

și echității socialiste:

31. Membrii Partidului Comunist Român și ai Uniu
nii Tineretului Comunist, toți cetățenii patriei să dea 
dovadă, în orice împrejurare, de dragoste fierbinte 
față de patrie, de demnitate și mîndrie națională, pre
cum și de respect față de alte popoare. Ei trebuie să 
respingă și să condamne cu cea mai mare fermitate 
atît exclusivismul național, cit și ploconirea în fața 
străinătății.

Citiți în pagina a ll-a comentariul nostru : SĂ 
CREZI ÎN GENIUL CREATOR AL POPORULUI TĂU.

• •și compozitorii
Un teatru de operă viu e frecventat și înconjurat de compozitori, de mulți compozitori — chiar și de cei care n-au scris și n-au de gînd să scrie pentru scenă. Cind îi pierde — sau nu i-a ciștigat — e condamnat să rămină un teatru fără vlagă. Categoria unei opere nu se decretează, se creează — printre altele — și prin cîți și care dintre compozitorii in viață (oricit de „incomozi" ar fi el in comparație cu ceilalți) participă efectiv la viața instituției de .■teatru cintat". Asta pentru a confirma o „lege" specifică și ineluctabilă a' genului însuși — „absoluta interdependență dintre operă și interpretarea ei". Istoria operei stă mărturie : marele repertoriu liric a fost creat in teatru printr-o participare efectivă a compozitorului. Și deoarece noi trebuie să creăm un repertoriu liric românesc, nu cred că putem proceda altfel. Dacă inițiativele ■sint adesea foarte dificile, expectativa e totdeauna nefastă.Opera Română din Clitj-Napoca are „tradiția" unor atari inițiative „dificile" — de la „Năpasta" de Sabin Drăgoi la „Pană Les-

nea..." de Paul Con- stantinescu, de la „Povestea Țapului" de Max Eisicovici la „Neamul Șoimărești- lor" și „Pădurea Vulturilor" de Tudor Jar- da. Tradiție reînnoda- tă în ultimii trei ani prin „Stejarul din Bofzești" de Teodor Bratu și „Horea" de Nicolae Bretan. iar în repertoriul propus —
UN PUNCT
DE VEDERE

„Poesis" de Gheorghe Dumitrescu. Cu „Ulys- se“ și ..Zamolxe" de Liviu Glodeanu, urmate do „Secretul lui Don Giovanni” de Cornel Țăranu. „Trepte ale Istoriei" de Mihai Moldovan, „Model .Mioritic" de . Corneliu Dan Georgescu, „Cartea cu Apolodor" de Ștefan Niculescu, vizăm un dublu obiectiv: prospectarea unor modalități noi de „o- peră" și spectacol — prospectare necesară unei cuprinderi efective și eficace a problematicii vieții noastre actuale și inedite — trenarea în acțiune de a celor mai
complexe ca și an- această pionierat bune și

mai proaspete forțe componistice de care dispunem. Faptul că cei mai sus citați au participat sau participă la viața ansamblului nostru, determi- nind perioade de efervescență, ne îmbogățește, ne dă sentimentul că trăim efectiv in actualitate. După cum ecoul acestor inițiative — Aurel Stroe ne oferă spre studiu o partitură. inedită, Va- sile Herman ni se a- dresează chiar înainte de a se stabili asupra unei teme, unui ■ libret. Liviu Glodeanu și Cornel Țăranu se gindesc insistent, la noi proiecte — pare a deschide un drum de■ preocupări - C'mte și. fără lă, rodnice.Operele de și durabile adevărat românesc nu se naște nici peste noapte, nici dina

eferves- indoia-valoare într-un repertoriu nu se vorexpcctati- teatrelor. din atari in care operă și fac corp intr-un orga- viu și deschis
va pasivă ci numai preocupări teatrul de compozitorii comun, nism spre realitatea pe care o are în față: viața și publicul nostru actual. dorințele publicului. misiunea artei față de aceste dorințe.

Iile BALEA
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OMUL MUNCA ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ
...Cu cîtva timp în urmă am pășit pragul unei fabrici noi. Venisem aici să aflu secretul — dacă poate fi vorbă de așa ceva — spectaculoasei ei metamorfoze. Știam că, încă de la intrarea in funcțiune, instalațiile nu dăduseră randamentul scontat. Și, deodată, iată-le pe linia de plutire.Cum s-a petrecut acest lucru, explică directorul fabricii : „instalațiile de bază provin de la o firmă străină de mare reputație. Dar, la noi nu și-au onorat cartea de vizită. Specialiștii firmei au încercat o vreme să le găsească leacul, dar zadarnic...- Și... ?— Am încercat noi. cițiva ingineri și tehnicieni de aici să vedem despre ce este vorba, dar am fost îndemnați să ne vedem de treabă.In cele din urmă ni s-a dat mină liberă; nouă, celor din fabrică, ni s-au adăugat și alți specialiști. Mult timp n-am știut ce-i o- dihna ; am modificat instalații, am corectat circuite tehnologice... Dar pînă să ajungem la liman pierdu- serăm producție, nu glumă, se cheltuiseră fonduri mari cu remedierile ; producție și bani care puteau să nu se piardă dacă......Oricit de particulară ar părea Ia prima vedere această întîmpla- re, ne îndeamnă să reflectăm mai adine asupra uneia dintre îndatoririle importante pe care partidul le pune in fața membrilor săi, și anume cultivarea încrederii în forțele proprii ale clasei muncitoare, ale întregii națiuni, încredere întemeiată pe experiența milenară a poporului nostru, pe înălțătoarele probe de capacitate și creație aduse de istoria sa, de strădania sa neîntreruptă pentru înălțarea țării spre lumină și bunăstare, pe tot ceea ce a adăugat el la tezaurul de

valori al omenirii — și nu puțin însemnată este această contribuție în toate domeniile vieții materiale și spirituale. în cei peste 30 de ani de muncă liberă, poporul român a oferit dovezi exemplare despre puterea sa de creație științifică și tehnică. Oamenii mai virstnici își amintesc ironia și aerele de superioritate cu care partidele reacționare din țară și posturile de radio occidentale

ani de circa 14 la. sută. Este acesta, indiscutabil, suportul material, o- biectiv al legitimității demnității și mindriei noastre naționale, al încrederii nestrămutate în forțele creatoare ale poporului nostru.Pentru comuniști — prin natura misiunii ce și-au asumat-o în fața istoriei — afirmarea demnității și mindriei naționale, nu se poate insă rezuma la simpla admirație plato

crea în propria noastră țară. Tot mai numeroși sint mesagerii ce poartă cu onoare pe meridianele globului însemnele hărniciei, pasiunii și iscusinței oamenilor de știință. inginerilor, tehnicienilor, muncitorilor, constructorilor, geologilor. medicilor, profesorilor, care prin contribuția lor valoroasă a- firmă și consolidează neîncetat prestigiul internațional al României

Să crezi în geniul creator 
al poporului tău

întîmpinau, în primii ani ai puterii populare, „visurile" comuniștilor români de a construi în țară mașini și utilaje. Azi aceste „utopii" primesc medalii de aur la tîrgurile internaționale, tractoarele, autocamioanele, rulmenții, instalațiile de foraj românești etc. sint exportate în zeci și zeci de țări ale lumii, unele dintre ele cu îndelungi tradiții industriale.Acei „visători comuniști", pre- luind conducerea unei țări înapoiate din punct de vedere economic, cu un potențial de producție în bună parte distrus de război, au reușit să ridice România în rîndurile statelor cu economia cea mai dinamică, ritmul mediu anual de creștere a producției fiind în ultimii

nică, la sentimentul satisfacției pentru realizările înfăptuite.Sentimentul înalt al demnității și mindriei naționale trebuie să-și găsească exprimarea în „lucrarea" neostenită pentru țară, spre a o vedea ureînd mereu pe treptele progresului, mai bogată și mai înfloritoare, strălucind între națiunile lumii și bucurîndu-se de meritul ce i se cuvine ; pentru comuniști, demnitatea și mîndria națională trebuie să se exprime deopotrivă în neslăbita grijă pentru întreaga lor conduită și ținută morală, astfel îneît nimic din ceea ce întreprind să nu prejudicieze in vreun fel eforturile eroice ale națiunii.Faptele înseși, tot ceea ce arătăm lumii dovedește că putem

socialiste. în limitele acestor parametri riguroși — de muncă susținută și înaltă responsabilitate, de încredere în propriile forțe — circumscrie legea noastră etică demnitatea și mîndria națională, opu- nindu-le net naționalismului, îngustimii naționale, izolării naționale, într-un cuvînt exclusivismului național. Am fost mereu statornici respectînd, patriile celorlalți, dar pe a noastră iubind-o, în- țelegînd că adevăratul patriotism, ca manifestare specifică a dragostei pentru pace și omenie, nu poate fi compatibil cu îngîmfarea, indiferența sau ostilitatea față de alte națiuni.însăși istoria dezvăluie adevărul că nu poți să-ți manifești demnita

tea și mîndria națională dacă nu respecți celelalte popoare. Tocmai de aceea, partidul nostru Îndeamnă stăruitor pe fiecare dintre membrii săi să învețe necontenit din experiența altor popoare, așa cum și acestea învață din a noastră, să admire ceea ce este realmente de admirat, să acorde cuvenita apreciere realizărilor meritorii, să pre- țuiască munca și creația tuturor națiunilor, promovind o largă participare la schimbul mondial de valori materiale, științifice și tehnice ; să stimuleze acele forme de colaborare in care ne afirmăm ca parteneri egali, ca oameni care știm să muncim, să luptăm pentru a ne aduce contribuția din plin la dezvoltarea bazei materiale a societății.Afirmarea demnității și mindriei naționale, a încrederii în forțele și priceperea proprie, in capacitatea noastră creatoare, departe de a fi doar o temă de dezbatere teoretică, constituie o foarte pămintească pirghie de accelerare a dezvoltării economice și sociale a țării, o sursă de creștere rapidă a bunăstării materiale și spirituale a fiecăruia dintre noi. De aci și datoria organizațiilor de partid, a tuturor factorilor cu responsabilități pe tărî- mul educației comuniste, de a cultiva în rindul tuturor cetățenilor patriei încrederea, sentimentul de mîndrie pentru munca și puterea de creație a poporului nostru, în indisolubilă legătură cu prețuirea creației și experienței altor popoare. Cu atît mai mult trebuie să , cultivăm aceste sentimente in rîndurile tinerilor — muncitori, țărani, intelectuali, chemați să continue și să ridice pe trepte mereu mai înalte opera înaintașilor, să făurească România comunistă de mîine.
Ioan ERHAN

Pe undele bunei serviri 
în comerț

Foto : E. Dichiseanu
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din 400 posibileAu și cifrele, adesea, substratul lor etic. Iată spre exemplu următoarele date, care ni se par a vorbi de la sine : în ultimul an, 1 000 de tineri s-au încadrat în colectivul întreprinderii „E- lectroaparataj" ; din aceștia, 40 la sută sint fete. Tinerele și tinerii șe atașează rapid de locul de muncă, repudiază „plimbăreții", se apucă de treabă cu hotă- rîre. De ce fetelor de la „Elec- troaparataj" ?„Pentru că am învățat o meserie frumoasă, care îmi dă satisfacția împlinirii". (Rodica Me- ianu — montatoare relee) ;„pentru că ne-am familiarizat încă din timpul practicii în producție cu atmosfera și problemele locului de muncă". (Ana Puchea — bobinatoare) ;„pentru că e o mîndrie să lucrezi într-o întreprindere mereu lăudată pentru rezultatele ei. Fabrica noastră a primit de două ori, consecutiv, titlul de fruntașă pe ramură și a fost de două ori decorată cu „Ordinul Muncii" cl. I". (Georgeta Ștefănescu — montatoare relee) ;„pentru că muncind într-un colectiv harnic, cîștig bine și am toate satisfacțiile" (Ștefania Ștefănescu — sora și colega de atelier a Georgetei amintite mai sus) ;„pentru că mă simt în colectiv ca intr-o a doua familie Muncitoare cu experiență, ca Maria Dumitrescu, veterană a întreprinderii, sânt ca mame pentru noi, tinerele fete" (Vasi- lica Mitran — bobinatoare) ;„pentru că avem create cele mai bune condiții : mecanizare, automatizare, cămine noi pentru nefamiliști, cantină" (Angela Ion — bobinatoare) ;„pentru că îmi place meseria și vreau să muncesc" (Ștefania Ruse — montatoare relee) ;„pentru că îmi place meseria și sînt mîndră de ce îndeplinesc aici" (Ștefania Brînzaru — bobinatoare).Sondajul putea continua cu răspunsuri asemănătoare. Pentru 400 de fete sau pentru toți cei 1 000 de tineri.

...Auzindu-i dorința, oamenii s-au oferit bucuroși s-o ajute. Cu bucuria, cu satisfacția sinceră pe care oricine o încearcă atunci cind poate fi cuiva de folos. Cu atît mai mult cind cel care solicită ajutoi' este un tinăr care își caută drumul în viață. Și oamenii au înțeles-o și s-au grăbit s-o ajute pe Elena B., o tânără absolventă de liceu. Fata voia să invețe strungăria, dar iată, cei de la uzină, binecunoscuta întreprindere „1 Mai" din Ploiești, îi preferau, îndeobște, pentru această meserie, pe băieți. N-ar fi fost însă nici prima, nici ultima fată care alegea tocmai îndeletnicirea asta. Trebuia, firește, ajutată, iar șeful oficiului forțelor de muncă s-a oferit să meargă chiar el, a doua zi dimineața, cu fata la uzină.Dar a doua zi dimineața așteptarea a fost zadarnică : fata n-a mai apărut. Nici dimineața, nici la prinz, nici în ziua următoare ! De
Verișoara cu prefix se poate afla în oricare din orașele țării legate intre ele prin rețeaua telefonică interurbană automatizată. Poate fi o singură verișoa- ră într-un oraș ; sau trei, patru verișoare în trei, patru orașe. Distanța nu mai contează. Trăim în secolul vitezei și al comunicațiilor rapide. O mașină electronică face legătura in citeva secunde, și nu trebuie să formezi, pentru provincie, decit trei cifre. Trei cifre, urmate de numărul de telefon al verișoarei, soacrei, cumnatului, amicului, amicei și pune-te pe taclale : „La voi ninge ?... La noi cerne bălaia cu toptanul !... Ce să fac ? Sint de serviciu, (ori „de gardă"), s-au cărat toți pe la cuibușoar^le lor și mă plictisesc de moarte ; mi-am zis că să-ți fac o surpriză, de, așa sînt eu, atent, sigur că-ți face plăcere, și mie-mi face plăcere, ai auzit ultimul banc cu Bulă, ăla cu lopata, e grozav, ce să-ți spun, te tăvălești de rîs, dacă nu te grăbești ți-1 spun... Ei, lasă, ce dacă ești tocmai la Oradea, puteai să fii și la Iași, sau la Suceava, ori la Craiova

ee ? Simplu-: îi trecuse pasiunea ștrungului ! La fel cum mai înainte ii trecuseră și alte „pasiuni" pentru alte meserii. La fel de repede „îndrăgite", la fel de repede abando
'•zvorbit la timpul lor Elena B. cu patos, cu vervă și „sinceritate" cuceritoare. Atit. In rest, nimic altceva decit capriciu. „Caut o meserie, bine ar fi să nu găsesc" !

„Caut o meserie, 
bine ar fi să nu găsesc"
nate. Cind a vrut să se facă țesătoare în fibre de sticlă, cind filatoare, cind pedagog... Pe urmă, operatoare petrochimistă, apoi calculatoare, țesătoare de covoare. Și așa mai departe. Meserii după meserii, schimbate una după alta. Cum se schimbă batistele. Despre toate a

Capriciile răsfățatei n-o privesc însă numai pe ea. Fiindcă toanele unora, care din căutări in căutări se îndeletnicesc cu nimicul, se răs- fring, din păcate, și asupra altora. Asupra celor'v— și nu puțini la număr — carele consacră timp din timpul lor, ascultindu-i, îndrumîn-

• du-i, compietîndu^le fișe și formulare. Dînd pentru ei telefoane, punîndu-și uneori și obrazul, rugind să fie primiți într-un loc sau altul. Și tot pentru ei, pentru „profesioniștii" căutărilor, se consumă din timpul dactilografelor, fiindcă le trebuie copii de pe acte, din timpul medicilor, fiindcă sînt necesare avize medicale, obligatorii la încadrarea in muncă... Și alte și alte ore răpite altor și altor oameni. Răpite fără folos, fiindcă între timp campionii nestatorniciei au făcut subit pasiune pentru altă meserie.Ce înseamnă, de fapt, toate aceste sterile căutări ? Care este adevăratul lor motiv ? Unul singur : fuga din fața muncii, din fața celor dinții răspunderi serioase ale vieții. O fugă care trebuie oprită la vreme. Ca să nu coste, cind va fi prea tîrziu, mult mai mult.
Constantin CAPRARU

în aceste zile, magazinele bucu- reștene specializate in desfacerea mărfurilor industriale de folosință îndelungată (articole electrotehnice, de mobilier, de uz casnic și gospodăresc) și a produselor de turism și sport specifice sezonului rece, cunosc o deosebită afluență de cumpărători. Ce s-a întreprins pină in prezent pentru asigurarea satisfacerii, într-o măsură cit mai mare și in condiții cit mai bune, a cerințelor in acest domeniu ?— Mai întîi — ne-a spus tovarășul Mihai Comaroni. director general adjunct al Direcției generale comerciale a municipiului București — se cuvine să menționăm. în contextul măsurilor luate în ultimul timp de consiliul popular municipal pentru buna aprovizionare a populației, preocuparea mai susținută a organelor comerciale pentru aducerea în magazine a unui fond sporit și mai diversificat de mărfuri industriale din grupa produselor electrotehnice și me- talo-chimice. In mod firesc, la a- ceasta a contribuit într-o măsură hotărîtoare industria noastră, care, dind dovadă de mai multă receptivitate față de cerințele comerțului, a reușit să realizeze un sortiment mai variat de produse cu performanțe tehnico-funcționale superioare. Ca urmare, pînă in prezent, rețeaua comercială a Capitalei a primit cu 20 000 televizoare, 13 000 aparate de radio, 12 000 aragazuri, 40 milioane articole de menaj mai mult decit în aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, suplimentarea garniturilor de mobilier (îndeosebi a celor pentru sufragerii, dormitoare și bucătării), la care o contribuție importantă au adus-o unitățile industriei locale, se ridică la 42 milioane lei. Tot în ultimul timp, rețeaua comercială a primit cantități sporite de sobe de încălzit, plite electrice, calorifere, burlane și multe alte produse solicitate în această perioadă. Depozitele dispun deci de un fond de marfă bogat, care, in condițiile sporirii simțitoare a volumului de desfaceri (sporire firească in această lună a cadourilor).— Abundența de mărfuri, pe care cumpărătorii o doresc permanentă, nu rezolvă insă in mod automat celelalte probleme ale desfacerii, mai exact spus — ale bunei serviri a cumpărătorilor.— Intr-adevăr, această situație ne creează obligații în plus și trebuie să acționăm in așa fel îneît cumpărătorii să găsească în fiecare magazin, pe lingă mărfuri mai multe, și mai multă operativitate și solicitudine. O dovadă elocventă a preocupărilor noastre in acest sens este extinderea continuă a rețelei de magazine și de raioane de desfacere a mărfurilor din această grupă. Aș aminti in acest sens, fără pretenția de a face un inventar complet, deschiderea numai in a- cest an a numeroase magazine noi, specializate în vînzarea acestor produse : autoservirea „Menaj" și magazinul cu articole de sport, camping și foto (de la parterul blocu

SECVENȚE 
DIN CAPITALĂ

lui C 8 din cartierul Drumul Taberei), magazinul de televizoare și aparate de radio, precum și cel de lustre și abajururi (din Calea Dorobanților, bloc 6), căruia, tot aici, peste citeva zile i se va adăuga încă unul pentru desfacerea pieselor de schimb pentru televizoare, aparate de radio, magnetofoane și picupuri. In curînd, magazinul „E- lectrolux" (din Calea Victoriei) va fi specializat în desfacerea corpurilor de iluminat. In zilele următoare, în Piața Pantelimon, la primele două niveluri ale blocului 59—60, va fi deschis un mare magazin cu o supraf ață de 4 400 mp., în care va putea fi găsită întreaga gamă de produse metalo-chimice. Și n-aș vrea să închei fără a menționa. din seria noilor unități, șl magazinul-etalon „Telerom", deschis nu de mult în strada Lipscani 102, unde sînt expuse circa 150 de televizoare, din care 50 în funcțiune, și unde fiecare cumpărător își alege aparatul și il probează singur — așa cum de altfel se procedează și la magazinul amintit mal sus, din Calea Dorobanților. In total, numai în 1975, în Capitală s-au deschis 13 magazine noi de acest gen, cu o suprafață comercială de peste 7 000 mp.Odată cu extinderea rețelei comerciale, am căutat să promovăm și forme mai simple și mai rapide de servire a cumpărătorilor, toate magazinele noi fiind organizate pe principiul expunerii libere a mărfurilor. O mențiune specială merită în această privință magazinul „Dioda" din bd. 1 Mai 126, care vinde în fiecare lună solici- tanților din intreaga țară, prin ram- burs poștal, piese de schimb pentru aparate de radio, televizoare, picupuri și magnetofoane in valoare de circa 90 000 lei. iar pentru bucu- reșteni a înființat o casă de comenzi. In sfirșit. 8 magazine asigură transportul mărfurilor voluminoase și grele la domiciliul clienți- lor.— In prezent au o mare căutare toate acele „1 001“ de articole specifice sărbătorilor de sfirșit de an.— In circa 350 de unități a și început desfacerea obiectelor de podoabă pentru pomul de iarnă, a pachetelor cu cadouri. O atenție deosebită acordăm jucăriilor. Vinzarea lor a fost organizată în peste 250 de unități. Zilele trecute, în localul din strada Patriei nr. 1, lingă „Cocor" și „Materna", s-a deschis noul magazin „Pogonici", care dispune de un sortiment larg de jucării. Totodată, ne străduim să asigurăm și un volum sporit de articole specifice sezonului turistic de iarnă. Am primit și repartizat suplimentar în unități încă 6 000 de săniuțe, 14 000 patine, schiuri etc. Peste citeva zile, in localul din bd. Băl- cescu nr. 24 vom deschide un magazin în care se vor găsi toate articolele căutate de cei dornici să practice sporturile de iarnă.
T. DUMITRU

»

să

sau Timișoara, crezi că nu te sunam ?... Apropo, bine că mi-am amintit, după ce termin cu tine mai am de chemat Sibiul și pe urmă Constanta... Cu Brașovul tocmai am vorbit adineauri, ninge și-acolo de stinge. dar dacă amicu’ de la Constanța are vreo poantă

lii?...". Ce să-ți spun, Bulă ăsta-i grozav, a intrat în folclor, stai să vezi ce-a făcut, că dacă nu te prăpădești de rîs să-mi zici mie cuțu, cuțu zic, nu, nu mă cheamă așa, dar zic că să-mi zici dacă nu ți-o plăcea, ce naiba, nu mai știi nici cum mă cheamă ? Va-

alb : „înainte de a forma numărul, dacă aveți vreun dubiu asupra acestuia, consultați lista de abonați". Și tot aici se explică cum sună semnalul „ocupat" și cum sună „semnalul de linie moartă" și se mai spune cite ceva despre criteriile de taxare după durată
Verișoara cu prefix

nouă, te sun din nou și ți-o spun, că știi ce „haios" e tipu’... Și, cum îți spuneam, zice că l-au chemat pe Bulă la curățit zăpada... Ei, lasă, lasă, nu-ți face griji că mă costă mult convorbirea ; n-ai auzit că nu te sun de-acasă, ci de la serviciu?... în fond, n-o fac în orele de virf ; de altfel, atunci nici nu s-ar putea, că sint toți cu ochii pe telefon, și știi, ar trebui și aprobarea șefului, dar, așa cum iți spuneam, sînt singur cuc... Și zice Bulă: „Venim cu lopețile părinților sau ni le dați pe-ale șco

silică, Vasilică Moticloance de la „Iperedepeme" ; stai că-ți dau și numărul, notează... Cum ? Pe-ăl de la serviciu ?... L-ai uitat ?... Contabil dragă, ce naiba, ai amnezie ?... Vasilică Moticloance, contabil, pe-aia cu Moderato cantabile o știi ?... Cum ? O să revii tu, mîine, chiar în orele de serviciu ? Ce te-a apucat ?... Alo ! Alo !... Cum ? Greșeală ?... Pardon !... Unde dracu-am nimerit ?...“.Se mai intimplă. Nu degeaba, la capitolul „Indicații utile" din cartea de telefon se scrie negru pe

și distanță, douăzeci de bani impulsul electric, de la 0,50 la 5,50 lei minutul, după cit de departe se află „verișoara" chemată la telefon pe banii statului și după perioada de tarif.Moticloance de la „Iperedepeme" știe bine că impulsurile electrice pentru convorbirile telefonice interurbane cu prefix se înregistrează de același contor, global cu impulsurile electrice pentru convorbirile locale, fără posibilitatea defalcării lor și a- tunci, in conspirație cu mașinăria care tace și în-

casează (nu din banii flecarului, bineînțeles) face, de cite ori are prilejul, „surprize" verișoarelor de la un capăt la altul al țării. Numai că ipoteticul „Iperedepeme" se trezește adeseori, la sfîrșitul lunii, cu taxări „umflate", deloc ipotetice, echivalente cu contravaloarea a mii șl mii de impulsuri electrice, atî- tea cite n-ar încăpea în contoarul aparatului chiar dacă, zi și noapte, toată luna, nu i s-ar mai lăsa nici o secundă de răgaz cu convorbirile locale. Vorba ceea : „Statul plătește, căci tot lui își plătește 1“ Numai că plătește din punga poporului pentru plăcerea lui Moticloance și a „verișoarei" cu prefix.Au apărut telefoanele cu lacăt, o adevărată „minune" a tehnicii. Lacăt, lacăt, ca de cufăr soldățesc, prins de discul telefonului pentru a împiedica abuzurile. Bun și lacătul, căci chiar dacă nu-i prea estetic, obligă la etică N-ar fi insă mai bun un lacăt pus prostiei și risipei printr-o disciplină liber consimțită, dar sever supravegheată ?
Ioan GRIGORESCU

FESTIVALUL 
DANSULUI TEMATICLa Tîrgoviște, recenta fază județeană a festivalului de dans tematic s-a bucurat de un remarcabil succes. Au reținut a- tenția, în cadrul fazei județene, dansurile tematice „Aurul negru" (clubul Flacăra Moreni), „Mîndria muncii" (formația întreprinderii de utilaj petrolier Tirgoviște), „Geneza oțelului" (Școala populară de artă din Tirgoviște), „Omagiu femeii" (ansamblul folcloric „Dîmbovița"), precum și evoluția formațiilor căminelor culturale din comunele Runcu (dansul tema

tic „Răvășitul oilor"), Bărbu- lețu („Azi la noi e nuntă mare"). (Al. Dumitrache).
TEATRU Șl DANSLa Focșani și Adjud a avut Ioc confruntarea celor mai bune formații artistice din județul Vrancea ajunse în faza județeană în cadrul concursului republican al „Zilelor teatrului de amatori" și „Festivalului dansului tematic". Trecerea în revistă a potențialului artistic al formațiilor amatoare a evidențiat buna pregătire a colectivelor de teatru de la casele de cultură din Focșani, Adjud, I.J.C.M. Vrancea, al căminelor culturale din Străoane, Pău-

CARNET CULTURAL
nești, Ruginești. Apreciate au fost și ansamblurile artistice de la întreprinderea chimică Mără- șești, Casa de cultură a sindicatelor Focșani și I.J.I.L. Vrancea pentru conținutul și nivelul interpretativ al dansurilor tematice inspirate din actualitatea socialistă a județului. (Dan Dră- gulescu).
„DIALOG PE ACEEAȘI 

SCENĂ"La Vaslui a debutat o nouă acțiune de stimulare și perma

nentizare a activității formațiilor artistice ale sindicatelor. La concursul „Dialog pe aceeași scenă" participă brigăzi artistice de agitație, formații de teatru, coruri, grupuri vocale, echipe de dansuri populare și dansuri cu temă, rapsozi, formații de muzică populară și ușoară. (Crăciun Lăluci).
„POARTA INIMII"De curînd a fost editată, la Alba Iulia, o antologie care cu

prinde poezii, proză, reproduceri fotografice ale unor lucrări de artă, reportaje ale unui grup de 53 oameni de condei și penel, cu toții fii ai meleagurilor Albei. Intitulat „Poarta inimii", volumul omagiază împlinirea a 375 de ani de la prima unire politică a Țărilor Române și a 2 000 de ani de existență a orașului Alba Iulia. (Ștefan Di- nică).
FILMUL LA SATEFestivalul filmului la sate a debutat duminică în 73 de unități cinematografice din județul

Mureș. Integrîndu-se în „Luna mureșeană a culturii și educației socialiste", actuala ediție a festivalului cuprinde o mare varietate de acțiuni legate de răs- pîndirea filmelor artistice și do- cumentar-științiflce. Pe lingă filme istorice și noile creații ale cinematografiei naționale, vor fi prezentate cicluri de filme pe teme ca : „Marile realizări ale României socialiste", „Să trăim și să muncim în chip comunist", „Ecranul in slujba cuceririlor științei și tehnicii", „Rolul femeii în societatea noastră", „Filmul documentar despre arta și cultura românească". (Cornel Pogăceanu).

Cu grija, 
dar și cu 
exigențăDe Ia Castranova, comună din județul Dolj, o scrisoare trimisă redacției de către Gheorghe Matei, locuitor al satului Puțuri, sesiza că secretarul comitetului comunal de partid și președintele cooperativei a- gricole de producție nu constituie, așa cum ar fi normal, exemple în respectarea normelor de etică și echitate, în scrisoare se dădeau exemple concrete.Comitetul județean Dolj al P.C.R. ne-a răspuns că a constituit un colectiv care a analizat, la fața locului, sesizarea respectivă.Ce a rezultat ? Intr-adevăr. Constantin Licșor, secretarul comitetului comunal de partid, a încercat să comită. în decursul a- nilor, unele ilegalități care, pe bună dreptate, l-au nemulțumit pe autorul sesizării și pe alții ce au luat cunoștință de ele. Este firesc ca oamenii, în primul rînd membrii partidului nostru, să nu tolereze nici un fel de încălcări, să ceară celor aflați la conducerea comunei — și nu numai lor — să respecte cu strictețe legalitatea socialistă. Nu mai insistăm asupra abaterilor respective, deoarece multe din ele au fost îndreptate in timpul din urmă, iar altele — in special cele de care se face răspunzător Luță M. R. Constantin, președintele C.A.P. Castranova — pe parcursul cercetărilor. Fapt este că in situația de față comitetul județean de partid a procedat cu multă grijă, dar și cu exigentă față de cei doi activiști cu munci de conducere ai comunei. Astfel, referatul, cu- prinzînd concluziile cercetărilor întreprinse, a fost pus în discuția plenarei comitetului comunal de partid ce

a avut loc luna trecută, și la lucrările căreia a participat și tovarășul Stancu Voicu, șeful secției organizatorice, membru al biroului Comitetului județean Dolj al P.C.R. In răspunsul trimis redacției se subliniază că „plenara a luat act de cele reținute în sarcina celor doi tovarăși, criti- cîndu-i pentru neajunsurile manifestate in activitatea lor și atră- gîndu-Ie totodată atenția pentru activitatea de viitor ; de asemenea. plenara a aprobat măsurile propuse de colectivul care a cercetat scrisoarea in vederea îmbunătățirii activității de partid. In cuvîntul lor, cei criticați s-au angajat să lichideze neajunsurile sesizate, să ridice calitatea muncii lor la nivelul sarcinilor și e- xigențelor actuale". In încheierea răspunsului se precizează că de rezultatul cercetărilor a luat cunoștință, in plenara comitetului, și semnatarul scrisorii.
Cine 

are interesul 
să ascundă 
adevărul ?Așa intitulează scrisoarea sa adresată „Scinteii" cititorul Nl- colae Pană din Cluj- Napoca, strada Albac nr. 14. Iată, pe scurt, conținutul acesteia: „In luna iulie a.c. am sesizat redacția despre lipsa de corectitudine și probitate profesională a unor lucrători de la Oficiul poștal Schitu Golești, județul Argeș. Arătam atunci că, din vina acestora, eu și încă trei frați, împreună cu familiile, că din vina acestora de la oficiul poștal nu am putut ajunge Ia timp la înmormîntarea tatălui nostru, deoarece funcționarii poștali respectivi au expediat telegramele fulger care ne erau adresate, cu 27 de ore întirziere ! La sesizarea trimisă,

redacția mi-a răspuns că — așa cum a fost informată — funcționarei respective, care a întîrziat transmiterea telegramelor, i s-a desfăcut contractul de muncă, iar alți angajați. care au avut tangentă cu această problemă, au fost, de a- semenea, sancționați. Recent am constatat că cele afirmate în răspuns, mai precis că Elena Pirșan a fost concediată, nu corespund realității".Cu alte cuvinte, și de data aceasta s-a adeverit că minciuna are picioare scurte. Pentru edificare, vom cita răspunsul sosit la redacție la 11 august 1975, semnat de directorul Direcției județene P.Tc. Argeș, ing. Aurel Petre, și de șeful biroului programare, pregătire și urmărirea producției, ing. Ion Șerbănică. „De depășirea timpilor de parcurs ai acestor telegrame se fac vino- vați lucrătorii Oficiului P.T.T.R. Schitu Golești, care au amînat fără nici o justificare transmiterea telegramelor pînă a doua zi, fapt pentru care au fost aspru sancționați : oficianta Elena Pirșan — cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă, telefonista Cre- țu Irina cu retragerea unei gradații pe timp de una lună și oficianta Elena Mateoiu cu diminuarea retribuției tarifare pe o lună. De asemenea, conducerea D.J.P.Tc. Argeș a luat toate măsurile ce se impun pentru preîntîmpinarea pe viitor a unor asemenea deficiente in activitatea lucrătorilor săi".Socotim necesar ca organizația de partid din care fac parte semnatarii răspunsului, precum și forul tutelar al instituției respective — în lumina codului etic — să analizeze faptele puse în discuție și, firește, să informeze redacția asupra a ceea ce au întreprins.
Neculai ROȘCA
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IRIGAREA PE BRAZDE
O mat odă pentru a cărei extindere pledează mari avantajePotrivit programului de desfășurare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare și gospodărire rațională a resurselor de apă. aprobat la Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1970, au sporit suprafețele amenajate pentru irigații. In actualul cincinal, suprafețele irigate au crescut cu aproape un milion de hectare. De asemenea, potrivit Directivelor celui de-al XI-lea Congres al partidului, la sfîrșitul cincinalului următor se va ajunge la 3 milioane hectare amenajate pentru irigații.Se cuvine subliniat, totodată, că s-a cîștigat o bună experiență în ce privește organizarea și desfășurarea lucrărilor de amenajare, in exploatarea sistemelor de irigații, s-au format mii de cadre de muncitori, tehnicieni și ingineri care lucrează în acest domeniu.Pentru ca irigarea culturilor să a- sigure obținerea unor recolte mari pe terenurile respective și sporirea eficienței economice, la indicația conducerii partidului s-a prevăzut ca, în viitorul cincinal, să fie extinsă mai mult irigarea pe brazde și fîșii. Este o metodă veche, practicată in unele regiuni ale globului de mii de ani, care, în condițiile de climă și sol din țara noastră, s-a dovedit deosebit de avantajoasă, îndeosebi la irigarea legumelor, viței de vie, a pomilor, la culturile prăsitoare. In cadrul anchetei de față am căutat răspuns la întrebările : 1) ce avantaje prezintă această metodă și 2) ce probleme trebuie rezolvate pentru a se putea extinde irigarea pe brazde, astfel încît pe terenurile respective să se obțină recolte superioare ?Conf. dr. loan Pleșa, de la catedra de îmbunătățiri funciare a Facultății de agricultură din București :

„Metoda de irigare pe brazde rează aplicarea udărilor la turile cu talie înaltă — porumb, floarea-soarelui — care nu pot fi irigate corespunzător prin aspersiune. In plantațiile de vii și pomi se înlătură microclimatul de umezeală atmosferică ridicată favorabil apariției unor boli și dăunători. Insă avantajul cel mai mare il constituie folosirea cu randament sporit a apei de către plante, asigurindu-se o distribuție uniformă a acesteia, care nu mai este influențată de viteza vîntului, ca la metoda prin aspersiune. Trebuie evidențiat și faptul că, față de metoda de irigare prin aspersiune, se reduce consumul de e- nergie cu o treime pină la jumătate. Desigur, pentru a beneficia de aceste avantaje, este necesar ca Ia proiectarea și executarea noilor amenajări cu udare pe brazde să se țină seama de unele elemente reieșite din cercetările care au fost întreprinse în a- cest domeniu. După cum se știe, cele mai bune rezultate se obțin atunci cînd irigarea se face pe brazde lungi, de 400—500 metri. La asemenea lungimi se realizează cea mai ridicată productivitate a muncii. întrucit se reduce numărul de udători. Aceasta presupune să se facă o nivelare perfectă a terenului. Aș vrea să accentuez atenția deosebită care trebuie să se acorde alegerii pantei brazdelor și stabilirii debitelor de apă pentru a se evita eroziunea solului. De asemenea, pentru creșterea randamentului de folosire a apei este nevoie ca la toate amenajările de irigații cu udarea pe brazde să fie prevăzute soluții de recirculare a apei : colectarea surplusului de apă de la capătul brazdelor și repomparea ei în sistemul irigație. In concluzie,

ușu- cul- deci, prin această metodă apa poate fi folosită cu eficiență este distribuită uniform, durata udărilor și crește tatea muncii".Dar cum se va realiza velării corespunzătoare a _____________Dr. ing. Eugeniu Cazacu, director tehnic la Institutul de studii și proiectări pentru îmbunătățiri funciare, a opinat : „Proiectanții urmăresc să găsească cele mai potrivite scheme de distribuție a apei, de amenajare a sectorului de irigație, de nivelare a terenului și pentru lucrările de evacuare-desecare și drenare care să permită extinderea metodei de udare pe brazde cu investiții acceptabile, indiferent de condițiile naturale. Nivelarea capitală a terenului, de exemplu, este lucrarea cea mai importantă, dar și cea mai costisitoare în cazul irigării pe brazde. Institutul nostru a stabilit un nou procedeu de nivelare-modelare a terenului, prin aplicarea căruia se reduce volumul de terasamente de 8—10 ori față de cel obișnuit. Urmărim aplicarea unor soluții care să ducă Ia scăderea personalului de exploatare și creșterea productivității muncii, să permită, în perspectivă, automatizarea distribuției apei și mecanizarea lucrărilor de aplicare a udărilor. Noi refacem proiectele de execuție și studiile tehrii- co-economice la sistemele de irigații în curs de amenajare sau a căror execuție va începe în primul an al cincinalului următor, urmărind extinderea suprafețelor amenajate pentru irigarea pe brazde, aplicînd aceste principii. Ne-am gîndit și la varianta amenajării unor sisteme cu soluții bivalente, care oferă posibilitatea irigării aceleiași suprafețe, fie prin aspersiune, fie pe brazde, în

mai mare, se reduce productivi-cerința ni- terenurilor.

Noi fabrici si uzine
sporesc potențialul

productiv(Urmare din pag. I)

Sala turbinelor de la întreprinderea de mașini grele din București, în care se montează utilaje energetice de mare putere, necesare dotării noilor „cetăți" de forță și lumină ale țării. Foto : S. Cristian
CONTRASTE

0 inițiativă lăudabilăca-Nu de mult, în drul secțiilor montaj general locomotive, a- parataj și transformatoare de la întreprinderea „Electro- putere" din Craiova au fost expuse, în vitrine special amenajate, o serie de materiale, piese, repere și subansamble, care, în prezent, se aduc din import. Ele au constituit apoi obiectul unor ample dezbateri pentru cadrele tehnice și muncitorii de înaltă calificare din întreprindere. Depistarea și

rea căilor și posibilităților existente pentru fabricarea ra în unitatea veană, sau în rare cu alte
secția sculărie se

Scopul? stabili-

acesto- cralo- colabo- intre- prinderi din țară. Inițiativa întreprinderii „Electroputere" lăudabilă ! Cu mai mult cu cit ceastă direcție s-au și făcut pași importanți. Astfel, la fabrica de aparataj s-a asimilat în fabricația de serie gradua- torul pentru locomotivele electrice magistrale de 5 100 kW ;

esteatit în a-aici

înfabrică polizoarele de mină și diferite piese de schimb ; de asemenea, un colectiv de ingineri a construit blocul electronic care asigură funcționarea instalației pentru debitat tolele necesare transformatoarelor de forță. Iată numai citeva dintre realizările întreprinderii vene, toate drept efect diminuarea importului, care constituie puncte de plecare pentru noi succese în anul 1976.
craio- avînd

ouă, pui...vreo 3 coope-acum poartadin Săucești, Bacău, băteau care veneau
Pînă ani, la rativei județul oamenide la zeci și zeci de kilometri, din Moi- nești și Comănești, din zonele de munte ale județului. Uneori veneau și reprezentanți de la alte cooperative agricole din județele vecine : Vrancea și Suceava. Se făceau liste, programări... „A- veam atunci multe solicitări" — ne spunea ing. Vasile Munteanu, președintele cooperativei agricole. Intr-adevăr, cererile de pui mici, mici de tot, „de o zi" — pentru că despre ei este vorba — erau foarte mari, tiva agricolă Coopera- din Său-

cești avea un efectiv matcă de păsări pentru carne și iși asigura ouăle necesare pentru incubație. Mai mult, aici funcționau 8 incubatoare, iar puii obținuți nu numai că acopereau nevoile proprii, dar erau livrați și populației sau altor unități. Dar, cu timpul, efectivul matcă de păsări nu a mai corespuns și unitatea nu a mai avut ouă pentru incubație. Cele 8 incubatoare au fost scoase din uz și depozitate într-o magazie. Deci, o sursă de venituri mai puțin, fonduri materiale nefolosite ; și astfel unitatea a ajuns să cumpere puii care are nevoie.Oare este chiar de

ieșire problema... ouă- lor pentru incubatoarele din Săucești ? „A- vem un efectiv matcă de 100 000 păsări pentru carne și putem acoperi toate cererile de pui de o zi și de ouă pentru incubație, ne-a răspuns tov. Petru Plăcintă, directorul întreprinderii „Avicola". Cooperativa agricolă din Săucești nu trebuie decît să-și înscrie in planul de producție necesarul ouă pentru a repartiție". Deci, sibilități există, este însă nevoie puțină inițiativă, fel, cooperativa colă rămîne fără ouă, fără pui și cu incuba- toarele-n... cui.

de primi po- Mai și de Alt- agri-
Ilustrată din

fără
în-s-au în- recent, citeva de cercetători,La Sinaia tîlnit, zeci specialiști din telecomunicații pentru a a- naliza funcționarea unui important echipament — produs de întreprinderea „Electromagnetica" din Capitală — și care este instalat într-o unitate din localitate. Firesc, la această consfătuire a fost invitat și un specialist al unității producătoare. Pină

aici toate bune ! cep discuțiile, sint făcute numeroase propuneri la adresa „E- lectromagneticii". Numai că specialistul trimis de unitate dădea din colț în colț, nu putea da un răspuns competent la întrebări. „Știți, eu am fost trimis aici, dar prea clar nu am înțeles de ce. Nu pot să mă chestiunilor deoarece nu am nici o legătură cu fabricapronunț asupra ridicate,

ția concentratorului în cauză" — mărturisea. jenat, ing. Anton Petrescu, delegatul întreprinderii bucu- reștene. Așa încît discuțiile au fost utile, constructive și... fără finalitate, tului sosit la de la tica" decit moșul de t a trimis conducerii întreprinderii o... ilustrată.

specialis- Sinaia i „Electromagne- nerămînîndu-i să admire fru- 1 peisaj montan, unde, probabil.

frecvente care grevează asupra eforturilor acestor tinere colective, diminuîndu-le rezultatele, arată că răminerea in urmă in atingerea parametrilor proiectați se datorează funcționării necorespunzătoare sau cu întreruperi a instalațiilor — si-~ tuație generată de unele defecțiuni constructive neremediate — insuficientei pregătiri a personalului de exploatare și întreținere, ca și ne- executării Ia timp a anumitor lucrări de reparații. înlăturarea unor astfel de neajunsuri a format obiectul unor studii repetate, insă aplicarea măsurilor stabilite pentru lichidarea lor are loc intr-un ritm nejustificat de lent.Sp invocă uneori caracterul ne- j ompgem-și. lipsa de —expwiență—-a- unor colective de muncă, sub motivul, că abia s-au constituit. Privind :! cu îrealism această situație, -comitetele oamenilor muncii, împreună cu organizațiile de partid au datoria să acționeze cu fermitate și răspundere pentru „sudarea" noilor colective, pentru întronarea în toate secțiile și sectoarele de producție a unui climat de exigență comunistă, muncitorească, de ordine și disciplină in muncă. Exemple de dată recentă, desprinse din experiența de început a întreprinderii de armături din fontă și oțel din Zalău, a unor noi capacități de la Combinatul chimic din Năvodari, confruntate cu problema cadrelor, sugerează cu exactitate drumul ce trebuie parcurs în vederea maturizării profesionale a tinerelor colective de lucrători: preocuparea pentru însușirea și respectarea riguroasă a tehnologiilor de fabricație, imprimarea unei răspunderi deosebite față de exploatarea și întreținerea utilajelor.Sprijinul concret și eficient acordat de către centralele industriale și ministerele de resort este adesea hotăritor pentru consolidarea economică mai rapidă a noilor unități. Nu ne referim la rezolvarea „de la centru" a unor chestiuni minore, ci la problemele mari, care depășesc capacitatea de rezolvare a acestor întreprinderi. Colectivul Combinatului petrochimic din Pitești, bunăoară, are absolută nevoie de ajutorul Ministerului Industriei Chimice pentru soluționarea problemelor privind asigurarea materiei prime, precum și definitivarea unor tehnologii de fabricație. Este vorba, uneori, de un efort conjugat, ce se cere atit din partea unor titulari de investiții, cît și a unor furnizori de utilaje și pro- iectanți, pentru ca nici o problemă in suspensie să nu rămină nerezolvată. De pildă, la fabrica „Răsăritul" din Brașov, sprijinul specialiștilor de la institutul „IPROMET" din Capitală este absolut necesar, întrucit o cauză principală a neajunsurilor intîmpinate în perioada de atingere a parametrilor proiectați constă în lipsa de fundamentare a unor soluții preconizate in documentațiile tehnico-economice.Nu există practic nici o problemă de nerezolvat în legătură cu atingerea indicatorilor cantitativi și calitativi prevăzuți in proiecte. Realizarea acestei sarcini economice majore depinde însă de străduința cu care colectivele din noile întreprinderi, sprijinite de ceilalți factori cu responsabilități in domeniul investi- țiilor și, în special, de titulari, aplică planurile de măsuri stabilite în acest scop. Un rol important în acest sens revine organelor și organizațiilor de partid, chemate să exercite un riguros control de partid asupra modului in care conducerile noilor unități asigură folosirea judicioasă 
a capacităților productive, a fondurilor materiale și financiare, apli; carea programelor de măsuri, să desfășoare o intensă muncă poli- tico-educativă în rîndul muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor din tinerele întreprinderi, pentru întronarea unui climat de responsabilitate, ordine și disciplină în muncă.Este în interesul nostru, al tuturor, ca noile unități și instalații să realizeze cît mai repede parametrii proiectați — atit cei cantitativi, cît și cei calitativi, de eficiență •—• să-și aducă întreaga contribuție la creșterea avuției țării și a venitului național, astfel incit societatea noastră să beneficieze din plin de roadele eforturilor tot mai mari pe care le face in domeniul investițiilor, in vederea sporirii potențialului productiv al economiei naționale.

funcție de plantele cultivate și volumul precipitațiilor".Desigur, pentru amenajarea corespunzătoare a terenului pentru irigații pe brazde, sarcini de mare răspundere revin unităților de construcții. „Este foarte bună măsura stabilită de conducerea partidului ca nivelarea terenului să se facă in același timp cu lucrările de amenajare — preciza Spiridon Boeru, director adjunct la Departamentul îmbunătățirilor funciare. în acest fel, la darea în exploatare a sistemului vor putea fi făcute udări pe toată suprafața amenajată. Departamentul a trecut la organizarea activității unităților sale de construcții pentru realizarea acestei sarcini. întrucit nivelarea terenului presupune un mare volum de terasamente, este necesar ca și Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini să asigure, încă din anul viitor, mașinile și utilajele tera- siere prevăzute in programul aprobat de conducerea partidului. Ridic această problemă deoarece întreprinderile constructoare de mașini au încă datorii față de agricultură în ce privește producerea unor utilaje te- rasiere".„Obținerea unor recolte maxime pe terenurile ce vor fi irigate prin conducerea apei pe brazde presupune, în primul rind, aplicarea corectă a udărilor — este de părere Ion Toma, directorul general al Centralei de exploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. Pentru realizarea acestei cerințe, centrala noastră a trecut deja la instruirea a 600 de șefi de fermă din marile sisteme de irigații pe problemele organizării muncii și aplicării udărilor. Este nevoie însă ca și mecanizatorii să fie in- struiți pentru a executa lucrările solului in direcția de curgere a apei și fără a produce denivelarea terenului. Sint și alte probleme de rezolvat. în primul rînd se cere să se diversifice echipamentele de udare pentru a corespunde diferitelor condiții în- tîlnite în producție. în al doilea — unitățile agricole beneficiare să fie înzestrate cu mașinile și utilajele necesare întreținerii anuale a nivelării capitale a terenului și deschiderii rețelei provizorii de canale și brazde. Anul trecut, în multe unități agricole din complexul de irigații Carasu, din lipsa dispozitivelor rărită nu au putut fi deschise brazde pe terenurile nivelate".Am adus în discuție cîteva aspecte legate de extinderea suprafețelor amenajate cu udare pe brazde. Din toate acestea decurg sarcini de mare răspundere pentru diferite unități de cercetare, proiectare și construcții, atit din sectorul de îmbunătățiri funciare, cit și din industria constructoare de mașini și industria materialelor de construcții. De rezolvarea acestor probleme depinde nu numai extinderea pe suprafețe cit mai întinse a metodei de udare pe brazde, dar și obținerea unor randamente ridicate in exploatare și — ceea ce mari și țiilor. este esențial — recolte mai o eficiență sporită a iriga-
Aurel PAPADIUC

Ea
fel

Mezinul electronicii româneștiAnul acesta, industria Capitalei a beneficiat ae importante fonduri de investiții, regăsite acum, în bună măsură, in cele 73 de capacități mai importante care au început să producă pină la această dată. Dintre acestea, 34 de obiective au intrat în funcțiune înainte de termenele prevăzute, adu- cindu-și o contribuție importantă la realizarea cu șase luni mai devreme a cincinalului de către oamenii muncii din industria Capitalei.AU ÎNCEPUT sa pro
ducă importante capacități la întreprinderea „23 August", întreprinderea de mașini grele, „Semănătoarea", Combinatul de prelucrare a lem- nului-Pipera, întreprinderile de confecții și tricotaje, „Republica", I.R.E.M.O.A.S., „Vulcan" ș.a. Lucru firesc, dacă ținem seama de faptul că, in marea lor majoritate, investițiile din acest an se concretizează nu atît in construcții noi, cit, mai ales, în instalații și utilaje complexe, de mare randament, montate in multe cazuri în spațiile existente. Tot în acest an au început să producă întreprinderi complet noi : „Conect", _ întreprinderea de elemente periferice, „Rom-control-data".Să ne oprim asupra citorva date extrase din „fișa biografică" a uneia din aceste unități — „Conect" — care poate fi considerată ca reprezentativă pentru noile capacități de producție, pentru direcțiile de forță ale procesului de permanentă dezvoltare și modernizare a industriei bucureștene.

CONSTRUCȚIA. A început pe platforma industrială Pipera, în primăvara anului 1973. La intrarea pe șantier, o firmă improvizată indica : „Șantier, întreprinderea «Conect»". Era „mezinul" tinerei „familii" a electronicii românești, care, ca și ceilalți „frați", trebuia să crească într-un an cit alții în trei. Și, în mai puțin de doi ani, nu

alți cițiva pași de încercare, pentru ca, în scurt timp, odată cu utilizarea spațiilor de la etajele superioare, noua unitate industrială să pornească la drum pe propriile-i picioare. In aprilie 1975 a fost pusă in funcțiune principala capacitate producție : utilaje.PROFIL, acestui an,
dede piese șiIn primăvara profilul său

„Conect“-București
departe de întreprinderea de calculatoare electronice, a apărut — desfășurată pe șase niveluri, spre a nu dezafecta o suprafață mare de teren și racordată la utilitățile existente pe platformă — noua întreprindere.DEBUT. Oricît de curios ar părea, debutul noii întreprinderi e greu de stabilit cu precizie. Pentru simplul fapt „mezinul" a început facă primii pași productivi încă din faza de șantier. Așa se face că, la 22 august 1974, in timp ce se înălțau etajele superioare, la parter, citeva grupe de mașini de înaltă tehnicitate pentru prelucrarea ceput să le piese Băneasa.

că să

metalului au în- realizeze prime- pentru I.P.R.S. Au urmat apoi

produ- de mare de acest certificatde întreprindere cătoare de piese precizie, unica fel în țară, era de produsele fabricate —elemente de conectare pentru industria electronică. întreprinderea este înzestrată cu utilaje moderne — mașini de prelucrat prin electroeroziune, mașini de găurit în coordonate. mașini automate de prelucrare a contactelor, capabile să efectueze operații dintre cele mai fine, cum ar fi. de exemplu, suduri invizibile cu ochiul liber ș.a. — cu aparatură complexă de control, prese specializate care funcționează. in medii climatizate.CADRE. Paralel construcția, anulau fost pregătiți în întreprinderile electronice de•
cu trecut

pe platformă, pentru „Co- nect", circa 800 de muncitori. Lor li s-au mai adăugat in acest an alte citeva sute. în prezent, în secțiile se califică muncitori în noile platforma pera.REZULTATE. La 1 prilie 1975 au intrat producția de serie primele elemente de conectare. Odată cu debutul, a început să se manifeste și spiritul creator al oamenilor. Colectivul secției de utilaje specifice a realizat prin autoutilare cuptoare de menținere a aluminiului topit la a- ceeași temperatură, o linie de argintare selectivă, o linie de argintare în tamburi și altele, a căror valoare se ridică la circa 8 milioane lei.In luna noiembrie, colectivul întreprinderii a raportat o producție suplimentară în valoare de 2,5 milioane lei. Bilanțul pe întregul an se va încheia cu un important spor suplimentar de producție. Aceasta. în condițiile in care cheltuielile la au lei In in

In prezent, întreprinderii contingente de care vor lucra unități de industrială pePi-a- in

1 000 lei fonduri fixe fost mai mici cu 15.95 decît cele planificate, i aceste zile au intrat producție primele, elemente de conectare destinate despre 1976. producția noii întreprinderi urmează să crească cu aproape 50 la sută. Colectivul de la tinăra întreprindere „Co- nect" înaintează cu pași repezi spre maturizare.

exportului. perspective,

Dumitru TÎRCOB

Proiectul Legii creșterii 
și ameliorării animalelor 

Dreptul de a folosi pășunile presupune
și obligația tuturor de a le spori

randamentulPentru creșterea efectivelor și sporirea producției animaliere, așa cum se arată în proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor, statul asigură gospodăriilor populației, între altele, dreptul de a folosi, în condiții avantajoase, pășuni și finețe proprietate de stat. Stipularea acestui drept în proiectul de lege, ca și a altor numeroase avantaje acordate crescătorilor, este de mare însemnătate, în- trucit va exista garanția că animalele vor avea unde să pășuneze. Dar pentru a beneficia de furaje îndestulătoare nu este îndeajuns să fie stipulat doar dreptul de a folosi pajiști naturale, ci și obligația celor care beneficiază de acestea de a a- plica lucrările ameliorative necesare, la nivelul stabilit de către organele de specialitate. în sprijinul acestei propuneri pledează numeroase argumente. Este vorba. înainte de toate, de necesitatea creșterii producției de iarbă, în interesul direct al crescătorilor de animale, cit și al economiei naționale. Există cazuri cînd pajiștile naturale dau producții reduse, datorită neglijării lucrărilor strict necesare de curățire, fertilizare și exploatare rațională. In stațiunea noastră s-au făcut numeroase experiențe care demonstrează posibilitățile reale de a dubla sau tripla producția de iarbă prin lucrări care se pot efectua.

în condiții unităților islazurile comunale. Pe pajiștile stațiunii obținem între 30 și 60 tone de masă verde la hectar. Ca rezultat al aplicării lucrărilor ameliorative, se obține o cantitate de 600—800 kg de carne în greutate vie la hectarul de pajiște, pe perioada de vegetație, fără nici un adaos de concentrate, dar aplicînd doze mari de 450— 900 kg de îngrășăminte chimice la unitatea de suprafață. Subliniez că pentru a obține asemenea rezultate se cere să fie respectate și aplicate toate elementele tehnologiei de ameliorare și exploatare a pajiștilor. Experiențele și studiile întreprinse in țara noastră și în țări cu zootehnie dezvoltată duc la concluzia că pe pajiști se valorifică în modul cel mai rentabil ingrășămintele naturale și chimice. Iată un argument ce se adaugă celor menționate pentru reglementarea și pe plan juridic a obligațiilor ce revin consiliilor populare, cetățeiîilor care dețin sau folosesc pajiști, de a le îngriji și fertiliza in conformitate cu normele stabilite de organele de specialitate.
Ing. Ion ALDULEA 
directorul Stațiunii de cercetârl 
pentru ameliorarea pajiștilor 
Mâgurele, județul Brașov

de producție, pe pășunile agricole socialiste și pe

și tăurașii, în sensul de a se cunoaște din timp repartițiile certe livrare. Cu atit mai mult cu rasa Brună de Maramureș va folosită și în viitor ca material _ meliorator în 11 județe din zona subcarpatică a țării, astfel că rasa Brună va deține pe țară un procent de 25 la sută din cele 3 rase ce se vor crește. Tot în acest context, începind din anul 1978, in județ va intra în funcțiune in cadrul consiliului inter- cooperatist Sighetul Marmației un complex de creștere a vițeilor de prăsilă cu o capacitate de 3 200 locuri, care va furniza material de reproducție pentru nevoile interne ale județului, cît și pentru alte județe.Prevederile din proiectul legii referitoare la obligativitatea tuturor unităților agricole socialiste și a celorlalți crescători de a asigura condiții optime desfășurării reproducției și selecției la niveluri superioare celor de pînă acum, prin respectarea tehnologiilor de creștere stabilite de către Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, vor influența favorabil asupra sporului de efective și îmbunătățirii calitative a șeptelului. In a- cest sens, programul de modernizare a tuturor fermelor din județ, precum și sprijinirea producătorilor individuali pentru a crea condiții cît

de cit fi a-
mai bune de creștere vin în ajutorul fiecărei cooperative agricole de producție, al fiecărui crescător de animale, care vor fi interesați să aplice măsurile cuprinse în proiectul de lege. Pentru susținerea acestor acțiuni trebuie să fie însă depuse eforturi susținute și din partea cadrelor de specialitate din județ, a medicilor veterinari de circumscripție, care sini obligați să aplice măsurile profilactice și terapeutice necesare prevenirii tulburărilor de reproducție, acțiune care pentru bovinele din sectorul cooperatist și de la gospodăriile populației se va efectua în mod gratuit.Acționînd în spiritul prevederilor proiectului de lege referitor la creșterea și ameliorarea animalelor, ne angajăm să facem tot ce ne stă în putință, incepînd de la organele a- gricole județene și pină la ultimul crescător de animale, în așa fel ca programele întocmite de fiecare cooperativă agricolă pe fiecare gospodărie a populației care crește animale să prindă cit mai curind viață, asigurînd pe efectivelor de ție sporită la populației cu

această cale sporirea animale și o contribu- buna aprovizionare a produse animaliere.
Dr. Alexandru PETRI
Direcția agricolâ 
a județului Maramureș

cu înalt potențial productiv

Îmbunătățirea calitativă a șeptelului
este în interesul tuturor crescătorilorSporirea producției zootehnice este hotărită, în mare măsură, de creșterea unor animale de rasă, cu însușiri productive ridicate. Ținînd seama ceastă cerință, proiectul Legii terii și ameliorării animalelor prinde prevederi precise in ce vește organizarea reproducției malelor. în articolul 23 se arată activitatea de reproducție a animalelor are ca principal obiectiv folosirea rațională a efectivelor-matcă și tineretului de prăsilă, creșterea continuă a natalității și obținerea de produși valoroși, care să exprime potențialul genetic îmbunătățit, ca urmare a lucrărilor de ameliorare. Și trebuif arătat că toți cei care cresc animale atit unitățile agricole, cit și gospodăriile populației, sînt interesați să obțină producții sporite de carne, lapte, lină etc. Dar pentru a beneficia de aceste avantaje se cere ca membrii cooperativelor agricole, producătorii să-și procure animale de rasă, pe

de a- creș- cu- pri- ani- că

înmulțească după regulilecare să le stabilite.După cum se știe, în județul Maramureș există condiții deosebit de favorabile pentru creșterea vitelor. S-a și ajuns ca la fiecare sută de hectare teren agricol să existe 52,5 bovine, din care 25 vaci, precum și 99 ovine. Județul a furnizat și furnizează animale din rasa Brună de Maramureș și altor județe, îndeosebi pentru gospodăriile populației. Totuși, acțiunea nu era precis conturată, mai ales privind vițelele apte pentru reproducție și cele înscrise la controlul oficial al producției. După părerea mea, nici actualele prevederi nu sint suficient de clare privind modul de valorificare a acestora, propune ca in cadrul să se facă sublinierea de prăsilă provenit de puse controlului oficial de la gospodăriile populației să beneficieze de același regim de livrare ca
De aceea, aș articolului 12 că materialul la vacile su- al producției

Proiectul Legii creșterii și ameliorării animalelor și cel al Legii privind regimul tăierii animalelor au fost și continuă să fie dezbătute in fermele zootehnice, în circumscripțiile veterinare, în alte unități din județ. Convingerea unanimă a parti- cipanților la aceste dezbateri, a tuturor specialiștilor este că aplicarea prevederilor respective va contribui substanțial la dezvoltarea zootehniei, implicit la creșterea bunăstării populației. Referindu-mă, mai ales, la a- meliorarea animalelor, amintesc că și pină acum in județul Galați s-au întreprins numeroase acțiuni. Astfel, pentru taurine există ferme de elită la cooperativa agricolă Schela și la I.A.S. Tecuci, cu efective de 200 și, respectiv, 400 de animale din rasa Holstein, zonată pentru județul nostru. Cit privește ameliorarea ovinelor. există o fermă la cooperativa Scinteiești, iar în curs de organizare — o alta la cooperativa Schela, care vor produce berbecii necesari cooperativelor din județ. In anii viitori se vor înființa alte două ferme de elită cu 1 000 și, respectiv, 3 000 capete in unele I.A.S. Sînt în curs de organizare două centre de creștere a berbecilor la complexele de ingră- șare a mieilor de la Hanu Conachi și I.A.S. Smirdan. Desigur, aceste eforturi vor fi corespunzător amplificate

odată cu aplicarea prevederilor noii legi.In legătură cu proiectul supus dezbaterii; aș dori să fac citeva propuneri. Socotesc că ar fi binevenită înființarea unor centre de incubație județene pentru producerea puilor de o zi, în scopul distribuirii lor gospodăriilor populației. Aceste centre să fie dotate de către stat și să se autofi- nanțeze. Cred că astfel ar spori mult interesul crescătorilor din întregul județ și, evident, din întreaga țară. Totodată, va trebui să existe un control riguros asupra selecției și ameliorării raselor. Legat de aceasta, este necesar, cred, să se aibă in vedere și regulamentul de funcționare a asociațiilor simple ale crescătorilor de animale de la comune. De asemenea, pentru producerea furajelor combinate, consiliile populare comunale ar putea organiza centre de preamestec pe lingă mori, unde să se dea, în schimbul porumbului adus de cooperatori, furaje combinate preparate după diferite rețete, corespunzător destinației acestora.
Ing. Ion DOBRE 
director adjunct al 
Direcției agricole 
a județului Galați
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FAPTUL! Iarna Ia cluburile muncitorești Cronica zilei
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Recordul 
GratieleiEste o răsfățată. O dovedește 
și numele : Grațiela. Dar merită. 
Grațiela este o frumoasă joiană, 
în vîrstă de cinci ani, de la fer
ma nr. 1 din Lechința a Între
prinderii agricole de stat Iernut 
(Mureș), socotită o adevărată 
fintină de lapte. In acest an, 
Grațiela a dat, în medie. 36 litri 
lapte pe zi. Adică 11 000 litri in 
300 de zile. Uneori, Grațiela a 
ajuns și la 50 de litri de lapte 
pe zi. Acum, așteaptă un moște
nitor. Îngrijitorul Vasile Henteș 
este convins că la anul Grațiela 
va dobori toate recordurile. Cu 
atit mai mult, cu cit Grațiela 
mai are și alte concurente, tot 
de performantă, la aceeași fer
mă. ~ ‘ "ceas și ca la carte, curățenie 
lună, purtarea oamenilor — cu 
grijă și blindețe.

Secretul: mîncare după

| Cine-1 ajută 
pe Costel?De la vîrsta de 5 luni, un băietei pe numele Costel a fost părăsit de mama sa, care l-a încredințat unei case de copii. Costel are acum mai bine de 5 ani. Cu puțin timp în urmă, o familie din Galați s-a oferit să-l crească pe Costel și pe încă o fetiță, de la aceeași casă de copii. Forurile în drept au aprobat. Fetita a fost înfiată, dar Costel încă nu, pentru că este nevoie de consimțămîntul mamei sale adevărate. Pină acum, toate încercările de a o găsi au fost zadarnice. Mama lui Costel se numește Elena Cazacu, născută în satul Poiana, județul Vaslui, la 5 ianuarie 1951. Ultimul domiciliu cunoscut : orașul Negrești — Vaslui, strada Mihai Viteazul nr. 2. Cine află sau știe unde poate fi găsită este rugat să scrie pe adresa : Primăria municipiului Galați, pentru „Sfatul omeniei".P.S. „Sfatul omeniei" este colectivul de sprijin al autorității tutelare.
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Scandalagiul 
potolit

După ce a întrecut măsura cu 
băutura la bufetul „Clujul", 
Mihail Tarța din Turda a început 
să împartă injurii in dreapta și-n 
stingă, unor oameni care stăteau 
liniștifi la mesele lor, pe care 
nu-i văzuse niciodată și care 
nu-i făcuseră nimic. Văzind că 
n-are spor cu avalanșa de ex
presii pe care nici o hirtie din 
lume nu le poate suporta. M.T. 
s-a îndreptat, înfuriat ca un taur 
in arenă, spre tejghea, pe care 
a răsturnat-o. Zob s-au făcut 
zeci de sticle și pahare. Imobi
lizat de cetățeni și dus la miliție, 
M.T. a fost trimis in fața 
tei, pentru a plăti oalele 
Ca „supliment", a fost 
spre potolire (și lecuire) 
un an și jumătate.

instan- 
sparte. 
trimis 

pentru

Cu si fără 
chibrituriCerem un chibrit la hotelul „Muntenia" din Cîmpina. Femeia de la garderobă desface un pachet și ne întinde o cutie. Cutia era goală-golută. In același pachet, mai dă de încă două cutii goale. Din curiozitate, femeia a mai desfăcut două pachete, și a mai găsit încă patru cutii goale. Directorul Dumitru Brumărescu, de la întreprinderea comercială de stat mărfuri industriale Ploiești, ne-a spus că, în ultimul timp, responsabilii debitelor de tutun din Prahova întilnesc multe asemenea cutii, fără nici un băț în ele. Poate întilnesc asemenea cutii și cei care ar trebui să le umple.
Gheme
încurcate...

Gheorghe Martin din Sebeș, 
angajat la întreprinderea de cio
rapi „Sebeșul" din localitate, a 
rămas să lucreze și peste pro
gram. Dar nu pentru întreprin
dere, ci pentru a-și repara moto
reta. (Cu aprobarea cui ?). După 
miezul nopții, și-a umplut sacoșa 
cu 47 perechi de ciorapi (sustrași, 
evident, din întreprindere), și a 
aruncat-o peste gard, in stradă. 
Apoi a ieșit fluierînd pe poartă, 
sub privirile blajine ale pazni
cului. Dar abia ieșit pe poartă, 
s-a intilnit cu lucrătorii de mili
ție, care tocmai efectuau un con
trol privind asigurarea pazei în
treprinderii respective pe timp 
de noapte. La domiciliul lui 
G.M., miliția a mai descoperit 
176 perechi de ciorapi, plus 
gheme de bumbac. Număr 
ghinion...

Cui împru 
mutați 
volanul ?

13 
cu

Valerian Corbu este șofer profesionist de 16 ani, și cam tot de atîția ani lucrează la Autobaza de călători I.T.A. Brașov. In mod inexplicabil, în timp ce se afla în cursă între Brașov și Codlea, el a încredințat conducerea autobuzului, plin cu pasageri, unui tinăr (Ilie Pîrghie), care nu avea permis de conducere. Pîrghie a mers la volan doar cîteva sute de metri, pentru că a răsturnat autobuzul intr-un șanț. O persoană și-a pierdut viața. iar alte Printre cei află însuși
Rubricâ
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
.Scinteii"

10 au fost rănite, grav accidentați se șoferul profesionist.
redactată de I

I

O discuție purtată la Consiliul județean al sindicatelor din Bacău despre activitatea cluburilor muncitorești te lasă cu plăcuta impresie că, in acest sezon al nopților lungi, cele șapte așezăminte culturale existente pe lingă marile Întreprinderi industriale iși deschid larg porțile, devenind gazde primitoare pentru miile de oameni ai muncii ce vin aici în dorința de a-și petrece cit mai cu folos timpul lor liber. Mai mult, factorii de răspundere de aici caută să te convingă că atit la Comănești, cit și la Buhuși, la Moinești, ca și la Bacău, sindicatele, conducerile cluburilor se preocupă în permanență de îmbunătățirea programelor, de diversificarea acestora etc. Raidul întreprins prin a- ceste unități a scos la iveală însă și alte aspecte dedt cele aflate la „centru".La Comănești, Clubul muncitorilor forestieri ne-a apărut ca singura unitate mulțumitoare sub raportul îndatoririlor ei în această perioadă. După cum ne-a informat directorul clubului, Florea Gură — și după cum am putut constata — aici au loc, cu regularitate, conferințe despre diferite evenimente interne și internaționale, dezbateri pe teme politice sau economice, recenzii, programe cultural-artistice, concursuri pe diferite teme. De remarcat că în activitatea clubului iși fac Ioc acțiuni diferențiate, pentru diferite categorii de „beneficiari". Astfel, pentru muncitorii, inginerii și tehnicienii combinatului de prelucrare a lemnului a fost organizată o masă rotundă pe tema : „Folosirea judicioasă, gospodărească a materiei prime" — tema fiind sugerată de depășirea consumurilor specifice de lemn din cadrul întreprinderii. La fel, pentru cadrele didactice s-au organizat simpozioane pe tema : „Echitate în relația individ-societate". iar pentru tinerii certați cu disciplina și munca, clubul, în colaborare cu comitetul orășenesc U.T.C., a organizat o discuție pe tema : „Munca — izvor comun al fericirii și bunăstării". Nu sînt uitați nici copiii. Pentru ei, clubul organizează în fiecare duminică un ciclu de acțiuni sub genericul „Dimineața curiozităților ști

ințifice din lumea plantelor și animalelor". De o mare atracție se bucură cercurile tehnico-aplicative pe specialități — broderie-cusături, radio-televizoare, limbi străine, matematică — conduse de entuziaști profesori și meseriași din localitate. Nu lipsesc nici serile de dans. De pildă, Clubul muncitorilor petroliști din Moinești și-a mutat centrul de activitate în schele, la locurile de producție, adaptîndu-se deci la specificul muncii petroliștilor....Cu aceasta, exemplele pozitive s-au cam epuizat. Pentru că în celelalte unități vizitate activitatea cultural-educativă este, cum spune Caragiale, „sublimă, dar lipsește cu desăvirșire". Bunăoară, cluburile
LA BACĂU: POSIBILITĂȚI - DA, 
ACTIVITATE CULTURALĂ - BA I

muncitorești „Letea" și „Complexul C.F.R." din Hpcău, unități vechi, cu tradiție culturală, aproape că și-au închis ușile. Președintele comitetului sindicatului C.F.R., Dumitru Popovici, ne vorbea cu nostalgie despre vremurile cînd în cadrul acestui club iși desfășurau activitatea un cor puternic, formații de dansuri și instrumentale, formații de teatru (care au luat și premii la diferite concursuri), despre serile culturale care se organizau. De șapte ani însă (!!!) activitatea se reduce la niște antrenamente ale echipei de judo, în rest sala fiind mai mult închiriată pentru diferite solemnități familiale.In aceeași seară am fost și la clubul muncitorilor de la „Letea". Aici „lampa" era stinsă. Ca, de altfel, mai in toate serile săptămînii. In progra- mult întocmit de comitetul sindicatului de la combinatul de celuloză și hîrtie figura, pentru seara respectivă, o întîlnire a muncitorilor fruntași cu tineretul. Acțiunea a rămas scrisă doar pe hîrtie.Nici clubul muncitoresc din Lucă- cești nu este mai prezent în viața muncitorilor. Deși dispune de o construcție ca a unei case de cultură moderne, clubul de aici mai trăiește doar prin cele cîteva cărți ale bibliotecii — căutată de cititori — și prin balurile de sîmbătă seară. In

rest, ușile stau încuiate. Președintele consiliului județean al sindicatelor, Vasile Păcuraru, motiva inactivitatea acesțor cluburi prin lipsa unor directori. De ani de zile, cele trei mari cluburi sint lăsate fără conducere, numai în seama comitetelor de sindicat, care, în treacăt fie spus, nu au reușit să organizeze încă o acțiune culturală mai însemnată. Și a- ceasta numai datorită faptului că s-a mers pe ideea : „Nu avem director de club, nu desfășurăm activitate". Oare nu-i păcat ca asemenea locașuri de cultură, în care s-au investit sume importante și care ar putea să aducă o contribuție substanția’â la educarea maselor, să fie lăsate in părăsire, pentru niște motive atit de minore ?Dar și alte cluburi stau cu ușile închise — deși au și directori, și formațiuni artistice, și „cercuri"... De pildă, la clubul muncitoresc din Asău, club al minerilor, este imposibil să zăbovești cîteva ore. în frumoasa clădire încă nu s-a rezolvat problema încălzirii. Și asta în ciuda faptului că pădurea „cade" pe ea, iar întreprinderea minieră dispune de cantități suficiente de cărbuni pentru foc. Lipsește doar mina bunului gospodar. In asemenea condiții firește că oamenii nu vin la club. Membrii corului și ai fanfarei vin „din doi in doi" la repetiții, iar filmele rulează chiar în prezența a 5—10 oameni....Și, din păcate, exemplele ar putea continua. Din discuțiile purtate cu diferiți oameni — petroliști, mineri, ceferiști, tineri și vîrstnici — am reținut dorința lor de a participa în aceste seri lungi de iarnă Ia diferite manifestări cultural-artistice, întilniri cu oameni de știință, artiști, scriitori etc., cum sînt organizate pretutindeni în țară. Ei vor ca după o zi de muncă să vină la club unde să li se ofere cîteva ore de destindere, educative, reconfortante. Este o dorință justificată și care ar putea fi satisfăcută pe deplin de către organele și organizațiile locale de partid și de sindicat. în acest scop trebuie curmată de urgență „vacanța" cluburilor. Pentru că acum este anotimpul lor de vîrf. Gh BAlTA
corespondentul „Scînteii"

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a primit o telegramă de mulțumire din partea ministrului a- facerilor externe al Emiratelor Arabe Unite, Ahmed Khalifa Al Su- weidi, pentru mesajul adresat cu prilejul zilei naționale a țării sale.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Regatului Lesotho, C.D. Molapo, cu prilejul desemnării sale în această funcție.
★La Casa de cultură a Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea a fost organizată o manifestare culturală cu ocazia apropiatei sărbătoriri a Zilei naționale a Republicii Kenya.Au participat membri ai conducerii I.R.R.C.S., reprezentanți ai Mi; nisterului Afacerilor Externe, oameni de artă și cultură, studenți kenyeni care învață la București, un numeros public.
★în aula Academiei Republicii Socialiste România a avut loc marți o sesiune de comunicări științifice pe tema : „Actualități în medicina spațială și biologia cosmică". Lucrările prezentate au reliefat aspecte diverse ale acestor -științe tinere, îndeosebi rezultatele obținute de cercetătorii noștri în condiții de laborator, precum și o serie de studii teoretice. Comunicările au abordat probleme privind efectele hipergravitației, ale unor preparate radioprotectoare, ale relațiilor cosmice simulate, utilizarea algelor în cercetările de biologie cosmică etc. (Agerpres)

PRIMARULUI H ȘADE
BINE... CU GRIJILE(Urmare din pag. I)

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală.
10,00 Să trăim și să muncim In 

chip comunist. Reportaj pen
tru tineret.

10,25 Biblioteca pentru toți.
11,15 întîlnire cu... opereta.
11,30 Oameni și funiculare — re

portaj TV.
11.50 Telex.
14,00 Fotbal : Universitatea Cluj- 

Napoca — Olimpia Satu-Mare.

15.50 Muzică populară.
16.00 Teleșcoală.
16.30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă 

recomandăm...
17,20 La volan.
17.30 Mult e dulce... • Limbajul 

— linie de forță a artei de 
atmosferă și viziune în ope
ra lui Mateiu I. Caragiale și 
a lui Ion Barbu.

17.50 Plai de țară strămoșesc. Cîn- 
tece interpretate de corul Fi
larmonicii „Banatul".

18,00 Lecții TV pentru lucrătorii 
din agricultură.

18.30 Tragerea Pronoexpres.

18.40 Gala maeștrilor — Nicolae 
Secăreanu.

18.55 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri : Un băiat gos

podar, de Eduard Jurist.
19,30 Telejurnal.
20,00 Telecinemateca. Ciclul „Oa

meni de seamă". Filmul ar
tistic „Copernic".
PROGRAMUL II

20.00 Studio ’75.
20.20 Orchestre simfonice. • Filar

monica de stat din Sibiu.
21,05 Telex.
21,10 Ce știm și ce nu știm des

pre...
21.40 Roman-foileton : „Familia

Thibault" — ultimul episod.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă: „CERCUL MAGIC"
după romanul lui Nicolae Mărgeanu

Regia t David Reu ; Imaginea : Aurel Kostrakiewlcz ; Muzica : Paul Urmuzescu ; 
Decoruri și costume : Virgil Moise. Cu : Octavian Cotescu, Constantin Codrescu. Mir
cea Anghelescu, Dumitru Chesa, Ștefan Tapalagă, Olga Delia Mateescu, Rozina 
Cambos, Dana Comnea, Ioana Ciomirtan, Maria Ploae, Ana Vlădescu-Aron, Do
rin Dron.

PRODUCȚIE A CASEI DE FILME NUMĂRUL PATRU.
Film realizat în studiourile Centrului de producție cinematografică „BUCU

REȘTI".

tății" — o uriașă oază de verdeață (50 de hectare), cu alei și bănci ademenitoare, răsărită în inima muni; cipiului. Practic, toate crîngurile și zăvoaiele din împrejurimi au fost transferate la oraș. Cum ?— Prin munca patriotică a cetățenilor, cu participarea masivă a tineretului — ne explică primarul. După o consultare cu specialiștii, consiliul popular a luat hotărârea ca întreaga zonă — pină ieri insalubră, accidentată, afectată de numeroase alunecări de teren — să fie transformată în parc. După cum vedeți, „zis și făcut"...Parcul împodobește astăzi Suceava ca un imens „smarald". Un dar al sucevenilor către suceveni, un nou orizont de viață și civilizație deschis oamenilor cetății. Nu întîmplător Suceava se numără printre cîștigă- torii de anul trecut ai întrecerii patriotice pentru înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților, can- didind și în acest an la un loc fruntaș.Se îmbogățește mereu zestrea, edilitară a „orașului alb", cum îi spunea cineva, gîndindu-se la numeroasele clădiri noi, luminoase, apărute în centru și la periferie. In ourînd (e o sugestie !> cei care vor poposi la Suceava vor putea expedia prietenilor o ilustrată cu modernul hotel „Bucovina" ce se va da în fbl'o-" sință peste cîteva zile, ca o mîndrie a rețelei hoteliere din localitate.— Orașul nostru este, de fapt, casa în care locuim, grădina în care ne plimbăm. Trebuie să-1 îngrijim ca a- tare.Și continuăm a creiona schița de portret a primarului Ion Siminiceanu, pe care îl întîlnești, deseori. în piață, în pragul dimineții, „să fie marfă din belșug, ordine și curățenie".— După cum vedeți, numai de lipsă de griji nu ne putem plînge — conchide interlocutorul nostru. Dar n-aș vrea, doamne ferește, să se creadă că sîntem niște oameni „îngrijorați". Sucevenii au și vor avea tot mai multe motive de satisfacții și mîndrie pentru tot ce au înfăptuit și vor înfăptui.Punînd punct dialogului nostru, ne întrebăm : care sînt, așadar, grijile primarului, ale tuturor comuniștilor, ale muncitorilor, ale gospodarilor Sucevei ? Sînt grijile vitale ale unui oraș care — ca atîtea alte orașe ale țării — trăiește și muncește în cadențele acestui rodnic cincinal.

în Editura politica a apărut volumul;

CONFERINȚA PENTRU SECURITATE 
Șl COOPERARE ÎN EUROPA

Semnarea Protocolului privind 
schimburile de mărfuri și plățile 

pe anul 1976 între România și UngariaLa București a fost semnat, marți dimineața, Protocolul între Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Populare Ungare privind schimburile de mărfuri și plățile pe anul 1976.Potrivit documentului, România va livra in Ungaria mașini-unelte, echipament energetic, utilaj petrolier, instalații pentru industria chimică, excavatoare hidraulice, tehnică de calcul, tractoare și mașini agricole, locomotive Diesel-hidraulice, vagoane, autobasculante, produse chimice, materiale de construcții, diferite bunuri de larg consum și altele.La rîndul său. Ungaria va exporta în țara noastră mașini-unelte. utilaje și instalații pentru industriile metalurgică, alimentară, ușoară, chimică, echipament pentru telecomunicații, produse electrotehnice, aparate de măsură și control, mijloace de transport auto, produse chimice, bunuri de larg consum etc.Protocolul a fost semnat, din partea română, de Marin Trăistaru. adjunct al ministrului comerțului exterior și

cooperării economice internaționale, iar din partea ungară de Jeno Tordai, adjunct al ministrului comerțului exterior.In alocuțiunile rostite cu acest prilej a fost subliniată satisfacția față de bunele rezultate consemnate in ultimii ani în ansamblul relațiilor economice româno-ungare, caracterizate de o continuă dezvoltare. In acest an, de pildă, volumul schimburilor de mărfuri va înregistra o creștere de circa 40 la sută, față de anul 1974, iar prin documentul încheiat astăzi schimburile reciproce vor spori cu peste 30 la sută față de 1975.La semnare au fost prezenți Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale, precum și membrii celor două delegații.A fost de față dr. Imre Farkaș, însărcinat cu afaceri ad-interim al R.P. Ungare la București. (Agerpres)
O delegație economica română 

a plecat la ConakryMarți dimineață a părăsit Capitala, indreptindu-se spre Conakry, o delegație condusă de Vasile Bumbă- cea, ministrul construcțiilor industriale, președintele părții române în Comisia mixtă de cooperare economică și tehnică între Republica Socialistă România și Republica Guineea, pentru a participa la lucrările

celei de-a IlI-a sesiuni a acestei comisii.La plecare, pe aeroportul Otopenl, au fost, prezenți membri ai conducerii Ministerului Construcțiilor Industriale, precum și reprezentanți ai Ambasadei Republicii Guineea la București.
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOȚBAL:

Azi, meciurile ultimei etape din sezonul de toamnăAstăzi se desfășoară partidele ultimei etape a turului Campionatului diviziei A la fotbal. In București sint programate două jocuri : Dinamo — F.C. Bihor (pe stadionul Dinamo) și Steaua — C.F.R. (pe stadionul Steaua).In țară se vor disputa următoarele întilniri : S.C. Bacău — Rapid ;■ U.T.A. — A.S.A. ; Jiul — Sportul studențesc ; Universitatea Cluj-Napo- i- ca — F.C. Olimpia ; F.C. Constanța — Politehnica Iași ; F.C.M. Reșița — Universitatea Craiova ; Politehni

ca Timișoara — F.C. Argeș. Toate meciurile vor începe la ora 14,00.înaintea acestei etape, în clasament conduce Steaua, cu 22 puncte, urmată de formațiile Dinamo — 21 puncte, Politehnica Iași — 19 puncte fi A.S.A. — 18 puncte.
★Posturile de radio vor transmite, alternativ, aspecte de la toate meciurile etapei. Transmisia se va face pe programul I cu începere de la ora 13,45. Partida Universitatea Cluj- Napoca — F.C. Olimpia va fi transmisă la televiziune.

HANDBAL:

Turneul final al campionatului mondial femininEchipa feminină a României a fost din nou învinsă în turneul final al campionatului mondial. Ea a pierdut la limită (10—11) și întrecerea cu e- chipa Ungariei, după un joc inegal, în care principala parte negativă a fost iarăși eficacitatea redusă în fazele de atac. La începutul meciului formația noastră condusese cu 3—0. dar, bazindu-se aproape exclusiv pe forța de șut a Magdei Micloș și igno- rind parcă foloasele jocului pe aripi, ea n-a mai reușit depășirea curentă a apărării adverse. Trăgătoare reputate, cum sînt Doina Cojocaru și Simona Arghir, s-au comportat mult sub nivelul lor obișnuit, fiecare dintre ele abia reușind să înscrie cite

un gol ! De altfel, cam toate handbalistele românce au săvîrșit greșeli de debutante. Chiar și in asemenea condiții, echipa noastră ar fi putut obține un rezultat de egalitate dacă Rozalia Soos n-ar fi trimis mingea în bara transversală la o lovitură de la 7 metri, executată în ultimele secunde ale meciului.In partida următoare, care va avea loc joi după-amiază, formația reprezentativă a României va întîlni echipa Republicii Democrate Germane
★Rezultatele celorlalte jocuri din turneul final : U.R.S.S.—Cehoslovacia 16—8, Iugoslavia—R.D. Germană 12—13.

Ce ne-arUltimul număr al „Luceafărului" publică un amplu grupaj aniversar dedicat lui Nicolae Labiș. Mărturii, puncte de vedere, schițe de exegeză și de portret, versuri omagiale sînt reunite intr-o orchestrare publicistică a cărei temă, etalată fără ostentație, dar cu limpezimi), este Labiș — contemporanul nostru și răspunde, la obiect, întrebării redacționale : Ce ne spune astăzi Poetul ? Astfel, aniversarea poetului oferă o- cazia unui colocviu dedicat problemelor militantismului politic, spiritului revoluționar, raportului între etic și estetic, între tradiție și nou... Și, cu toate că participanții sînt de vîrste, formații și temperamente diverse, grupajul devine ilustrarea unei emoționante unități de principiu. Cităm :„Nicolae Labiș nu e marele poet al morții, al reintrupării și al pedepsei..." „Este o cin- tare întreruptă. Cită este, adeverește un organ puternic și sănătos..." ......un sufletetic. Este generos și bun (și nu numai amintirile, ci opera in primul rind o afirmă)". „Labiș a fost întotdeauna și in primul rind o mare conștiință..." „...nu doar pentru că știe să cînte revoluția, ci pentru că, prin poezia sa. prin întrebările poeziei sale,

spune astăzi Poetul?prin neliniștea ce-1 devora, A PARTICIPAT la revoluție".........acrezut profund în marxismul creator..." „...a cintat gloriosul nostru partid din interiorul generației sale frămintate, visindu-se un «ostaș» al lui, con- cepind acest vis ca pe singura sa rațiune de a fi“. „Pentru noi cei de azi opera sa este dovada că adevărata poezie angajată nu poate fi scrisă decit de cel care crede cu putere in adevărul unei idei, de cel care nu se îndoiește o clipă de triumful ei."Douăzeci de semnături sub tot atîtea mărturii de credință și alte nouă sub tot ati- tea poeme (de fapt, un singur amplu poem străbătut, printr-o tulburătoare coincidentă, de motivul mirelui mioritic, cununat tragic în decorul lilial al iernii moldave, în care „pocnind de ger o stea însămînțează cerul") răspund în mod fericit propunerii redacționale, alcătuind un limpede și unitar portret de conștiință al generațiilor poetice actuale — matură, tinără și foarte tinără... Nu lipsește nici accentul critic. Doritul ton ofensiv al intervențiilor convertește, în mod firesc, declarația în dezbatere. Sînt vestejite — argumentat și patetic, de pe pozițiile eticii comuniste — ne- sinceritatea și nonva

loarea cu pretenții, filistinismul și inerția. Iar revendicarea lui Labiș, de către generația foarte tinără, numai pentru ea, este de înțeles în simbolica ei și de aceea profund emoționantă...Mai puțin de înțeles apare însă admonestarea adresată, in două-trei intervenții, colegilor de generație ai poetului. Neargumentată, dar, mai cu seamă, necuviincioasă („prieteni" — in ghilimele ; „impostori pioși" ; „o anume concepție băbească în- tr-o minte de fată mare" — zicere adresată, în bloc, criticilor și „colegilor de generație"), această admonestare aduce stridente nedorite in tonul general al grupajului, părind a vrea să a- crediteze ideea aberantă că o întreagă epocă a literaturii noastre a fost lipsită de tinere valori etice și estetice și că Labiș ar fi reprezentat produsul unui inefabil atemporal și asocial!... Mihnește, de asemenea, într-o intervenție, atitudinea lipsită de respect chiar față de poetul omagiat. Căci unul dintre participanți n-are altceva mai bun de făcut decit să se răfuiască, de la primele rîn- duri, cu un serviciu de corectură vinovat față de o mai veche scriere a domniei sale — pentru ca,

imediat după aceea, să nu scape prilejul de a ne anunța și cam ce cărți are de gînd să tipărească domnia sa, la anu’ pe vremea asta. Procedeul ar părea juvenil-teribilist dacă, din păcate, n-ar trimite gîndul la cunoscuta amară meditație eminesciană : „Nu slăvindu-te pe tine..."Credem că publicația de tineret a U- niunii scriitorilor, revistă prețuită pentru frumoasa ținută intelectuală, și-ar îndeplini și mai binemisiunea dacă. în

paralel cu stimularea și orientarea creației, s-ar ocupa și de modelarea comportării publice a superbilor ei colaboratori tineri. Răspunderea față de cuvintul tipărit, față de influența lui, mai cu seamă asupra cititorului tinăr și foarte tînăr — atit de mîn- dru de cei care-1 reprezintă întru liră — trebuie să fie o permanență a preocupărilor etico-educative ale revistei. Pentru a- ceasta, o trimitere a respectivilor colaboratori la colecțiile unor reviste din urmă

cu două decenii șl mai bine — în care pot fi găsite și intervenții ale lui Nicolae Labiș în dezbateri de interes obștesc — ar oferi, credem, un excelent e- xemplu nu doar de responsabilitate civică, ci și de simț al măsurii.Așadar, și din acest punct de vedere, ocazia Labiș se arată prielnică. Nu întîmplător în grupajul citat este afirmată cuprinderea poetului în rîndul clasicilor literaturii noastre.
Petre DRAGU

tățile lui Burebista și Decebal, anticipind, sugestiv, noțiuni ce vor fi învățate la școală, ilustrînd, cu mijloace specifice televi
ziunii, lecții din clasă. Este, fără îndoială, o inițiativă demnă de laudă, pe care o dorim continuată rodnic. „Bunica Televiziune"

știe să spună, deci, povești nu numai fru-" moașe, ci și pline de tîlc.
Florica 
DINULESCU

în discuție: publicitatea 

filmului românesc

Buni ta... Televiziune„A fost odată ca niciodată..." — așa încep dintotdeauna poveștile, cu feți frumoși și zine, cu pitici harnici sau leneși, cu animale „bune" și „rele", fermecînd anii copilăriei de ieri, de azi, de mîine. Televiziunea spune și ea, în fiecare seară, copiilor povești. La emisiunea „1001 de seri", mici filmulețe hazlii și mai puțin hazlii, dar pline de învățăminte pentru cei mici, deschid orizonturi spre înțelegerea unor precepte morale fundamentale ale societății noastre, spre deprinderi de conduită umană, cetățenească. Iată însă că, în suita obișnuitelor desene animate, apar de citva timp surprize, mărturisind dorința u- nei înnoiri. într-o seară, legendara înfruntare dintre Mir-

cea cel Bătrîn și Ba- iazid — ecranizare a cunoscutului fragment din „Scrisoarea a III-a“. In altă seară, evocarea figurii eroice a lui Tudor Vladimi- rescu — pe fundalul sonor al versurilor „Tudor, Tudor, Tudo- rele". Ne-am temut, dată fiind gravitatea temelor, că micilor telespectatori le va fi dificil să urmărească și să înțeleagă narațiunea. Și în prima emisiune accentele chiar au fost oarecum retorice. Ne-am convins însă pe parcurs că sînt căutate, și în bună parte găsite, modalități pentru a aduce la nivelul de înțelegere al copiilor marile evenimente și figuri ale istoriei poporului nostru, întimplările de e- roism și legendă petrecute de secole și

milenii pe pămîntul patriei noastre.Aceeași intenție — cu rezonanțe și semnificații intens educative — am intilnit și în alte emisiuni destinate copiilor. „Cravatele roșii", bunăoară, au prezentat, în e- misiunea „File de istorie", o emoționantă evocare istorică a Tîrgoviștei in care „povestitori" erau chiar copiii. Un simbolic arc peste timp al generațiilor de ieri, de azi și de mîine, care au făcut fala istorică a Tîrgoviștei, construiesc orașul socialist de astăzi, se pregătesc pentru viitorul comunist. Itinerare glorioase i-au purtat pe copii pe Valea Oltului lui Mircea cel Bătrîn, în Apusenii lui Horia și Avram Iancu, în munții Orăștiei la ce-

La întreprinderea cinematografică a municipiului București a fost organizată de cu- rind o utilă discuție pe tema publicității filmului românesc, a arsenalului variat de a- fișe, reclame, pliante, forșpane prin care e impusă atenției publice producția națională. Un prim punct cîști- gat : și-au spus cuvîn- tul nu numai cei ce se ocupă direct de reclama filmului românesc, dar și cei care „beneficiază" de ea : regizori, operatori, produ- cători-delegați ai caselor de filme. (Au lipsit reprezentanți ai publicului; probabil că acestora li se rezervă o consfătuire aparte). Foarte la obiect au fost observațiile critice și propunerile făcute.„Sînt pentru o reclamă sinceră, care să nu supraliciteze valoarea filmului, spunea regizorul Mircea Dră- gan, și să promită spectatorului o altă poveste decît ii propune autorul. Fără o reclamă onestă, chiar dacă reușim o dată să ne impunem «produsul», pierdem încrederea publicului".

„Consider că un film se poate impune și de la sine — opina Malvina Urșianu. Prin valoarea lui și a autorului care a reușit să-și cîștige prestigiul la public".Lucian Bratu a susținut că trebuie avută în vedere programarea pe ansamblu a premierelor și a cerut anumite „măsuri de protecție" asupra producției naționale. „Drum în penumbră", de pildă, care n-a umplut din prima zi sala, a fost schimbat — tocmai cînd a început să a- tragă publicul — la un alt cinematograf. „O- rașul văzut de sus" a fost programat la „Scala", în timp ce la „Patria", la distanță de 50 m, intra „Marele Gatsby". „Cred că ar trebui schimbat întreg modul nostru de a gîndi difuzarea și publicitatea filmelor românești", aprecia regizorul.Operatorul Iosif De- mian s-a referit, printre altele, la calitatea tehnică și artistică slabă a fotografiilor de reclamă, fotografii prin rare, de fapt, spectatorul ia cunoștință

de calitatea viitorului film. A cerut să se exercite un „control artistic" asupra întregului material publicitar lansat de diversele întreprinderi specializate, în altă ordine de idei, era de părere că existența unor opinii critice contrare asupra unui film, chiar și în fata lansării lui, nu ar aduce prejudicii filmului, ci, dimpotrivă, ar incita la vizionare.Ovidiu Andrei, directorul întreprinderii cinematografice a municipiului București, a invitat la o colaborare mai susținută între casele de filme. Centrala „România-film" și toți factorii interesați într-o bună popularizare a realizărilor cinematografiei noastre...Iată o discuție binevenită, cîteva teme de meditație utile, citeva propuneri rezonabile. „O, dacă și problema calității a ceea ce a- vem de popularizat s-ar rezolva la fel de tranșant !“, ar fi exclamat, ca pentru sine, unul din participant!.
Alice MANOIU
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CELUI DE-AL XVII-LEA CONGRES
'AL PARTIDULUI COMUNIST MEXICAN

CIUDAD DE MEXICOStimafi tovarăși,Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează delegaților la cel de-al XVII-lea Congres al Partidului Comunist Mexican, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii mexicani un cald salut prietenesc, împreună cu urările noastre de succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului.Urmărim cu interes și sentimente de solidaritate internaționalistă activitatea Partidului Comunist Mexican, consacrată luptei pentru promovarea intereselor vitale ale poporului, pentru consolidarea independenței și suveranității naționale, pentru progresul și prosperitatea țării, pentru pace și socialism în întreaga lume.Congresul al XVII-lea al partidului dumneavoastră are loc în condițiile unor schimbări rapide în raportul de forțe, care creează condiții favorabile intensificării luptei unite a forțelor populare, democratice, progresiste pentru înlăturarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste de dominație, de asuprire națională și socială, pentru lichidarea subdezvoltării, pentru rezolvarea, în interesul popoarelor, a problemelor cardinale ale contemporaneității, cu participarea pe bază de egalitate a tuturor țărilor, pentru înnoiri economice și sociale, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale.Folosim acest prilej pentru a exprima simpatia și solidaritatea poporului român cu lupta popoarelor din America Latină pentru a deveni deplin stăpîne ale resurselor naționale și ale propriilor destine, pentru o dezvoltare de sine stătătoare, pe calea progresului economic și social, pentru pace, securitate și colaborare internațională, popoare de care ne leagă puternice afinități de limbă și cultură, dorința comună de a conlucra pentru instaurarea unei lumi mai bune și mai drepte.Subliniem cu satisfacție evoluția ascendentă a relațiilor de colaborare prietenească dintre România și Mexic, care au căpătat puternice perspective de amplificare în urma vizitei pe care secretarul general al P.C.R.. președintele României socialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a efectuat-o recent în Mexic. Sintem hotăriți să facem totul pentru ca acordurile și înțelegerile încheiate cu acest prilej să fie transpuse cu consecvență în practică, avind convingerea că ele slujesc intereselor popoarelor noastre, cauzei păcii și înțelegerii internaționale.Intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Mexican s-au statornicit de mult timp relații de prietenie, colaborare și solidaritate internaționalistă, întemeiate pe principiile autonomiei, egalității in drepturi, neamestecului în treburile interne. Partidul Comunist Român dorește să dezvolte, in continuare, aceste raporturi, în interesul adîncirii conlucrării dintre popoarele și țările noastre, al întăririi unității dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre toate forțele revoluționare, progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, al cauzei socialismului și păcii in lume.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste RomâniaAm primit cu plăcere amabilul mesaj pe care mi l-ați trimis cu prilejul •urvolării de către Excelența Voastră a teritoriului Turciei.Adresez Excelenței Voastre sincerele mele mulțumiri, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală și de prosperitate poporului român prieten.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Tovarășului STANKO TODOROV
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria

SOFIADragă tovarășe Stanko Todorov,Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, îmi este deosebit de plăcut ca, în numele guvernului român și al meu personal, să vă exprim cele mai calde felicitări și sincere urări de sănătate, fericire și de succese tot mai mari in activitatea de înaltă răspundere pe care o desfășurați in slujba partidului și patriei dumneavoastră, spre binele și prosperitatea poporului frate bulgar.îmi exprim, și cu acest prilej, convingerea că relațiile și colaborarea multilaterală dintre cele două guverne și țări se vor extinde și diversifica continuu, în toate domeniile, pentru binele și fericirea popoarelor noastre, in interesul unității țărilor socialiste, al păcii, înțelegerii și colaborării rodnice in lume.
MANEA MĂNESCU

Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Excelenței Sale . ........
Domnului MANEA MĂNESCU

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România
BUCUREȘTIVă exprim sincere mulțumiri pentru bunele urări transmise cu ocazia realegerii mele în funcția de cancelar federal al Republicii Austria.

BRUNO KREISKY

0 năzuință comună pentru 
popoare și fiii lor

Congresul Partidului Muncitoresc Unit Polonez
Raportul prezentat 

de tovarășul Edward Gierek

Se împlinesc astăzi 27 de ani de cînd Adunarea Generală a O.N.U., întrunită în capitala Franței, adopta întîiul document de vocație internațională care consacra drepturile și libertățile fundamentale ale ființei umane — „Declarația universală a drepturilor omului". Aniversarea a- cestei date, care a marcat un moment important în istoria luptei popoarelor pentru libertatea și demnitatea ființei umane, constituie un prilej pe evocare a semnificației principiilor înscrise în cele 30 de articole ale declarației, menite să constituie fundamentul unui cod mondial al drepturilor omului. Proclamînd solemn drepturile și libertățile fundamentale — civile, politice și social- economice — ale tuturor oamenilor, fără deosebire de rasă, sex. limbă și religie, declarația a fost întregită, de-a lungul anilor, de numeroase alte documente ale O.N.U.Acești pași însemnați înainte au fost posibili datorită marilor prefaceri revoluționare, naționale și sociale, petrecute în viața internațională, schimbărilor radicale în raportul mondial de forțe, afirmării tot mai viguroase a forțelor progresului, păcii și socialismului, care au dat un puternic impuls luptei împotriva vechii politici imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de inegalitate, forță și dictat, pentru o politică nouă, întemeiată pe egalitate și echitate, corespunzător voinței popoarelor de a fi pe deplin stăpine pe soarta lor, creindu-se astfel condiții pentru afirmarea personalității umane, a drepturilor sale esențiale.în același timp, nu este mai puțin adevărat că, în ciuda realizărilor de pină acum, omenirea este încă departe de împlinirea marilor obiective înscrise in declarația adoptată în urmă cu 27 de ani. Mai presus de toate, continuă să se mențină anacronica împărțire a lumii în țări bogate și sărace, o mare parte a omenirii trăiește în mizerie, refu- zîndu-i-se dreptul la o viață decentă.Apare tot mai limpede că respectarea drepturilor, a libertăților omului este în strînsă și nemijlocită legătură cu statornicirea unor relații noi de echitate și justiție între toate

De Ziua drepturilor 

omului

V remea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

lt și 13 decembrie : în acest interval 
posibilitățile de precipitații vor fi re
duse, acestea semnalindu-se doar izolat» 

statele și popoarele, cu instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale, care să ducă la lichidarea stării de subdezvoltare în care trăiesc sute de milioane de oameni, să asigure condițiile pentru înscrierea pe orbita progresului a tuturor națiunilor, pentru afirmarea plenară a personalității umane.în țara noastră a fost creat acel cadru politic, economic și juridic avind la bază principiile eticii și echității socialiste care asigură egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor, participarea lor activă la dezvoltarea și conducerea treburilor întregii societăți. Vasta o- peră constructivă care se desfășoară în țara noastră, sub conducerea partidului, întreaga activitate pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate au ca țel suprem omul — propășirea sa materială și spirituală.Totodată, pornind de la legătura indisolubilă dintre drepturile oamenilor și drepturile națiunilor, România desfășoară o amplă activitate pentru abolirea definitivă a vechii politici, axată pe forță și amenințarea cu forța, pentru afirmarea unei politici noi, bazată pe principiile eticii și legalității internaționale, fără de care drepturile omului nu iși pot găsi afirmarea.Aniversarea de astăzi constituie pentru poporul nostru prilejul de a-și reafirma hotărîrea de a acționa cu aceeași fermitate, alături de celelalte popoare ale lumii, de toate forțele democratice și progresiste, pentru respectarea dreptului popoarelor la dezvoltare liberă, de sine stătătoare, pentru afirmarea dreptului lor de a-și clădi viața așa cum o doresc, fără amestec din afară, de a avea acces la cuceririle civilizației, pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte, o lume a păcii și justiției, care să asigure înflorirea multilaterală a personalității umane, dezvoltarea unui umanism nou, spre care aspiră toate forțele înaintate ale contemporaneității.
Ioana BARBU

în nordul țării și în regiunile de munte. 
Cerul va fi variabil. Dimineața și seara 
se va produce ceață, mai ales în sudul 
țării. Vîntul va sufla slab pînă la po
trivit, prezentind intensificări în zona 
de munte. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, 
izolat mai coborîte, iar cele maxime 
între 0 și 10 grade. în București : Cerul 
va fi variabil, vînt în general slab, tem
peratura ușor variabilă, dimineața și 
seara ceață.

Salutul Comitetului

Central al Partidului
Comunist Roman

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Luînd cuvîntul de la tribuna congresului, tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., a spus :Delegația noastră are plăcuta misiune de a adresa congresului dumneavoastră, tuturor comuniștilor și poporului Poloniei prietene un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări din partea Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a întregului nostru partid și, totodată, de a vă exprima sentimentele de caldă prietenie și solidaritate internaționalistă pe care poporul român le nutrește față de poporul polonez.Ne bucură din inimă remarcabilele rezultate pe care le-ați obținut în edificarea noii orînduiri, în dezvoltarea economică și socială a țării, în creșterea nivelului de viață al celor ce muncesc. Aceste rezultate, viu oglindite în raportul prezentat de primul secretar al C.C. al P.M.U.P., tovarășul Edward Gierek, ilustrează grăitor rodnicia eforturilor depuse de poporul polonez, sub conducerea încercată a partidului muncitoresc, marea sa capacitate de creație, care va asigura și în viitor ridicarea Poloniei pe noi trepte de civilizație și progres.Ne este plăcut să evocăm, și cu acest prilej, vechile și bogatele tradiții ale prieteniei ce unește popoarele și țările noastre. Conviețuind de secole în această parte a Europei, cele două popoare s-au sprijinit în lupta pentru libertate, dreptate socială și independență națională, împotriva dominației străine, a imperialismului și fascismului. Legături strînse și puternice sentimente de solidaritate și stimă reciprocă s-au dezvoltat între revoluționarii din cele două țări, între mișcările muncitorești și socialiste, și în mod deosebit între partidele comuniste.în anii construcției socialiste, prietenia româno-poloneză s-a ridicat pe un plan superior, dobîndind fundamentul de neclintit al comunității de orinduire, al ideilor socialismului și comunismului. Caracterul dinamic și fertil al acestor raporturi, al acestei prietenii se reflectă în creșterea neîntreruptă a schimburilor economice, in intensificarea .cooperării Jțp,,, producție și tehnico-științifice..iji ,anp- plificarea colaborării pe tărim cultural și în alte domenii.Sintem încredințați că relațiile frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Polonă se vor lărgi și adinei continuu, corespunzător intereselor ambelor noastre popoare, cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.Stimați tovarăși,în aceste zile, oamenii muncii din România socialistă încheie cu succes o etapă importantă a operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Actualul cincinal s-a realizat cu circa două luni mai devreme față de nivelurile maxime ale planului și cu 5 luni mai devreme față de Directivele Congresului al X-lea, România inregistrind o considerabilă creștere a producției industriale și agricole, dezvoltarea invăță- mîntului, științei și culturii, ridicarea substanțială a nivelului de trai material și spiritual al întregului popor.Un nou și puternic avînt al economiei naționale, al întregii vieți economice, politice, sociale, culturale a țării a fost prefigurat de Directivele Congresului al XI-lea al P.C.R.. de Programul partidului. In concordantă cu sarcinile stabilite de congres, poporul român iși concentrează eforturile spre a asigura, in continuare, creșterea în ritm înalt și modernizarea forțelor de producție, ridicarea României, într-o perioadă scurtă istoricește, la nivelul statelor avansate din punct de vedere economic. Progresul economic rapid se realizează într-o indisolubilă legătură cu perfecționarea neîntreruptă a relațiilor sociale, cu adincirea democrației socialiste, cu înrădăcinarea tot mai trainică în viața socială a principiilor eticii și echității socialiste, cu vasta activitate educativă pentru formarea omului nou, cu o inaltă conștiință socialistă.în spiritul orientărilor Congresului al XI-lea, partidul și statul nostru desfășoară o largă activitate pentru dezvoltarea relațiilor internaționale ale României, pentru întărirea soli
Lucrările de ieriVARȘOVIA 9 — Corespondentul Agerpres transmite : Marți au continuat lucrările celui de-al VII-lea Congres al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. în cadrul dezbaterilor pe marginea Raportului-program al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., prezentat de tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., au luat cuvîntul numeroși delegați, printre care W. Jaruzelski și W. Kruczek, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., care au relevat succesele obținute de comuniștii polonezi, de întregul popor în perioada care a trecut de la ultimul congres. Numeroși alți vorbitori, între care cadre de conducere din marile întreprinderi economice, activiști ai partidului, au subliniat însemnătatea deosebită a documentelor prezentate congresului și și-au exprimat deplina adeziune față de conținutul lor.în cursul aceleiași zile, Piotr Ja- roszewicz, membru al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Polone, a prezentat raportul „Prin

darității Partidului Comunist Român cu alte partide comuniste și muncitorești, cu forțele revoluționare și progresiste de pretutindeni,' contribuind astfel la promovarea cauzei generale a socialismului și păcii.Ca țară socialistă, România situează in centrul activității ei internaționale dezvoltarea relațiilor de prietenie, colaborare multilaterală și a- lianță cu toate țările socialiste. A- cordăm, de asemenea, o mare însemnătate extinderii colaborării și întăririi solidarității cu țările in curs de dezvoltare, cu tinerele state care s-au eliberat de dominația străină și au pășit pe calea propășirii econo- mico-sociale independente. Totodată. extindem legăturile cu țările capitaliste dezvoltate, cu toate statele lumii, în spiritul principiilor coexistenței pașnice. La baza relațiilor sale externe România așază neabătut principiile independenței și suveranității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, respectării dreptului fiecărui popor de a-și decide singur calea evoluției politice și sociale.Eforturi neobosite consacră țara noastră adîncirii și consolidării cursului spre destindere în viața internațională, realizării unui climat trainic de pace și securitate în Europa. După încheierea cu succes a Conferinței general-europene, considerăm că este esențial să se treacă hotărit la aplicarea în viață a principiilor înscrise în documentele semnate la Helsinki, să se acționeze pentru dezangajare militară și dezarmare, prin măsuri concrete de reducere a cheltuielilor pentru înarmare, a trupelor și armamentelor, aceasta constituind o condiție sine qua non pentru înfăptuirea unei reale securități în Europa și în întreaga lume.România acționează pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți și a colaborării pașnice, fără arme nucleare și baze militare străine, și soluționarea pe cale politică a situației din Cipru. Ne-am pronunțat și ne pronunțăm pentru realizarea unei păci juste și trainice în Orientul Mijlociu, pornindu-se de la retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, respectarea dreptului poporului palestinean la autodeterminare, inclusiv la crearea unui stat propriu, garantarea suveranității și integrității tuturor statelor din zonă.Un imperativ major pentru pacea și progresul omenirii contemporane îl constituie înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a dezarmării nucleare. Iată de ce considerăm necesar să se treacă cit mai grabnic la măsuri efective de dezarmare, la negocierea și încheierea unui tratat de dezarmare generală și completă, sub un strict control internațional.Ținînd seama de acuitatea cu care se impune in zilele noastre lichidarea subdezvoltării, atit pentru progresul popoarelor și stabilitatea economică generală, cit și pentru consolidarea păcii, România militează neobosit pentru instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazate pe egalitate și echitate, care să favorizeze dezvoltarea tuturor țărilor, în primul rind a celor rămase în urmă, accesul lor neîngrădit la cuceririle revoluției tehnico-științifice contemporane.Realizarea unei reale democratizări a vieții internaționale face necesară sporirea rolului O.N.U., îmbunătățirea structurii și organizării sale, astfel ca această organizație să reflecte în mod corespunzător noile realități ale lumii de azi, să asigure cadrul propice pentru participarea egală a tuturor țărilor la soluționarea problemelor internaționale.în spiritul tradițiilor sale internaționaliste, Partidul Comunist Român intensifică relațiile de prietenie și solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești, dezvoltă colaborarea cu partidele socialiste și social- democrate, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele revoluționare, progresiste și democratice de pretutindeni. întreaga activitate internațională a partidului nostru slujește neabătut cauza întăririi unității mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor antiimperialiste.în încheiere, ingăduiți-mi, dragi tovarăși, să vă urez, încă o dată, succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului, precum și în activitatea nobilă consacrată transpunerii în viață a programului adoptat de congres, înfloririi continue a Poloniei socialiste, făuririi prosperității și fericirii poporului polonez !
cipalele direcții de dezvoltare social- economică a țării in anii 1976—1980“.Congresul a fost salutat din partea P.C. al Uniunii Sovietice de L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. ; din partea P.C. din Cehoslovacia de Gustav Husak. secretar general al C.C. al P.C.C. ; din partea P.S.U.G. de Erich Honecker, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G. ; din partea P.M.S.U. de J. Kâdâr, prim- secretar al C.C. al P.M.S.U. ; din partea P.C. Bulgar de T. Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C.B. ; din partea P.P.R.M. de J. Țedenbal, prim-secretar al C.C. al P.P.R.M. ; din partea P.C. din Cuba de Sergio del Valle, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Cuba.în cursul după-amiezii a luat cuvintul tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației române, care a transmis salutul adresat de Partidul Comunist Român celui de-al VII-lea Congres al P.M.U.P.Lucrările congresului continuă.

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La primul punct de pe ordinea de zi a Congresului Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., a prezentat raportul „Pentru o nouă dezvoltare dinamică a construcției socialiste — pentru o calitate superioară a muncii și condițiilor de viață ale națiunii". Vorbitorul a adresat un salut . reprezentanților partidelor frățești, precum și reprezentanților organizațiilor progresiste și mișcărilor sociale din numeroase țări ale lumii pre- zenți la congres.După ce a evocat glorioasele tradiții de luptă ale poporului polonez, ale clasei muncitoare, ale avangardei sale marxist-leniniste, Edward Gierek a spus : Cu aproape 5 ani în urmă, într-o situație foarte grea, partidul, consultîndu-se cu clasa muncitoare și cu întregul popor, a stabilit principiile politicii social-economice, care urmărea două scopuri principale : creșterea bunăstării societății și creșterea forței Poloniei. Această politică, dezvoltată și aprobată de cel de-al VI-lea Congres al P.M.U.P.. a fost înfăptuită cu consecvență și fermitate, obținîndu-se în toate domeniile rezultate care depășesc într-o măsură însemnată prevederile de plan. S-a realizat un important progres pe calea socialismului. în prezent. a arătat el, facem bilanțul cincinalului celui mai rodnic din întreaga istorie de 30 de ani a Poloniei populare. Astăzi putem declara : societatea noastră trăiește mai bine, mai îmbelșugat decît cu 5 ani în urmă.Cinci ani de muncă rodnică și plină de abnegație a poporului se încheie acum cu o creștere cu 62 la sută a venitului național, cu o creștere cu 73 la sută a producției industriale și cu 22 la sută a producției agricole. A crescut de peste două ori volumul comerțului exterior. A sporit într-o măsură însemnată productivitatea muncii. în economia națională s-a realizat o dinamică de dezvoltare mult mai ridicată decît în cincinalele anterioare, depășindu-se cu mult planurile adoptate la cel de-al VI-lea Congres.Pentru lărgirea și modernizarea potențialului economic al Poloniei s-au alocat în total 1 900 miliarde zloți, ceea ce înseamnă cu 450 miliarde mai mult decît a prevăzut Congresul al VI-lea, cu 900 miliarde mai mult, adică de aproape două ori, decît în cincinalul anterior. In economia națională au fost create aproape 1 900 000 noi locuri de muncă. A crescut nivelul de trai al poporului.Cheltuielile pentru dezvoltarea științei — a spus în continuare raportorul — au ajuns la 2,5 la sută din venitul național. Se consolidează pozițiile socialiste în domeniul creației științifice și culturale. Politica partidului și s statului contribuie ■. la dezvoltarea artei, la popularizarea bogatei culturi naționale.Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. s-a referit apoi la dezvoltarea instituțiilor democrației socialiste, care au fost îmbogățite cu metoda consultărilor sociale și a contactelor nemijlocite cu oamenii muncii, la reforma în structura administrației de stat,, la apropierea- puterii populare de principalele verigi ale vieții sociale și productive, la perfecționarea necontenită a metodelor de planificare și conducere. Vorbitorul a reliefat apoi justețea practicii adoptate de a se numi președinți ai consiliilor populare primii secretari ai comitetelor voievodale, orășenești și comunale.Succesele cincinalului care se încheie au fost obținute sub conducerea partidului, a organelor și organizațiilor sale, a continuat Edward Gierek.Concluzia principală pentru partid și stat — o concluzie pentru astăzi și pentru mîine — este aceea de a întări legătura cu clasa muncitoare, cu țărănimea și cu intelectualitatea, cu întregul popor, legătură ce s-a manifestat cu toată forța în campania de dinaintea congresului.Abordînd direcțiile dezvoltării social-economice a Poloniei în următorul cincinal, Edward Gierek a arătat că partidul este ferm hotărit să continue politica social-economică de dezvoltare a țării adoptată la Congresul al VI-lea și aceasta iși va găsi expresie în primul rînd în menținerea interdependenței dintre dezvoltarea socială și cea economică. Se prevede ca valoarea producției industriale să crească în anul 1980 cu 48—50 la sută în comparație cu anul 1975, iar ponderea industriei în crearea venitului național să reprezinte 62 la sută. La înfăptuirea acestor sarcini vor contribui creșterea dinamică a producției, care are o importantă hotărîtoare pentru progresul tehnic și tehnologic, precum și extinderea acelor ramuri ale industriei în care ne specializăm și în care a- vem cea mai mare experiență. Vom continua extinderea industriei extractive. în următorul cincinal se va pune un accent deosebit ne dezvoltarea siderurgiei, metalurgiei metalelor neferoase, construcțiilor navale, producției de obiective industriale complete, de mașini și utilaje pentru construcții, utilaje energetice, a unor tipuri de mașini-unelte, a producției de mijloace de automatizare și de alte utilaje industriale, produc- . ției moderne de mărfuri de larg consum, industriei electronice, precum și a chimiei.Tn anii 1976—1980. investițiile capitale vor crește cu 700—740 miliarde z’oti. în comparație cu anii 1971— 1975. aceasta reprezintă o creștere de 37—40 la sută.în ce privește politica in domeniul folosirii forței de muncă, a arătat primul secretar al C.C. al P.M.U.P., vom căuta să asigurăm folosirea ra- tiona’ă a forței de muncă și justa ei repartizare, buna folosire a calificării muncitorilor și a capacității acestora. în ceea ce nrivește folosirea mai bună a cadrelor de ingineri și tehnicieni, vorbitorul a arătat că aceste cadre trebuie să lucreze în sectoarele direct productive, redueîn- du-se treptat aneaiarea acestora în munci administrative, fie în sectorul administrației de stat, fie în cel economic.Referindu-se la necesitatea creșterii nroductivității muncii, vorbitorul a arătat că aceasta necesită întărirea permanentă a disciplinei, reducerea in continuare a pierderilor de timp datorate organizării defectuoase, ab- sente’or si fluctuațiilor nemotivate în muncă. Irosirea timpului continuă să aducă tării serioase pagube economice și sociale.în anii 1976—1980, se arată în raport, dinamica sporirii fondurilor 

destinate pentru dezvoltarea științei va fi cea mai înaltă pe ansamblul economiei naționale.Arătînd că Polonia va participa activ la înfăptuirea programului de cooperare economică cu țările membre ale C.A.E.R., Edward Gierek a spus : Dezvoltînd colaborarea cu țările socialiste, vom folosi, de asemenea, posibilitățile de extindere a schimburilor comerciale, a cooperării în industrie și a colaborării tehnico- științifice cu țările capitaliste. Căutăm, totodată, să extindem comerțul și alte forme de colaborare cu țările în curs de dezvoltare.Una din principalele pîrghii de sporire a eficienței activității economice, a spus raportorul, trebuie să devină perfecționarea continuă a sistemului de funcționare a economiei naționale. Vom întări rolul strategic al planificării centralizate, vom pune în concordanță instrumentele economice și financiare cu sarcinile calitative ale dezvoltării și cu necesitățile decurgînd din participarea tot mai amplă a Poloniei la diviziunea internațională a muncii.Principiul de bază al politicii noastre in domeniul condițiilor de viață ale oamenilor muncii și familiilor lor — a subliniat Edward Gierek — va fi în anii 1976—1980, ca și pînă acum, creșterea salariilor și altor venituri. Directivele pentru Congresul al VII-lea au în vedere sporirea salariului real cu 16—18 la sută. In prezent, trebuie să punem un accent deosebit pe o dezvoltare a sectorului alimentar care să asigure satisfacerea deplină a necesităților poporului nostru.în anii 1976—1980, producția agricolă va crește cu 15—16 la sută. Principala sarcină a agriculturii rămine, ca și mai înainte, dezvoltarea sectorului zootehnic, sporirea producției animaliere cu 16—18 la sută.
TEXT 

PRESCURTAT
în cincinalul care se încheie a a- părut clar, pentru prima oară după mulți ani, tendința de întărire și a- dincire a prefacerilor socialiste în a- gricultura poloneză. în prezent, sectorului socialist și fondului funciar de stat le revin 4,9 milioane ha de teren, adică aproape o pătrime din totalitatea terenurilor agricole din țară. Toate acestea dovedesc că, sub influența politicii promovate de partid și de stat, în satul polonez se dezvoltă tot mai puternic prefacerile socialiste multilaterale.în cincinalul 1976—1980 se va promova o politică flexibilă a prețurilor, care să asigure condiții favorabile maxime de creștere a salariului real, , ceea* <Se îâseai mă .stabilitate a prețurilor la majoritatea mărfurilor. în cadrul politicii flexibile a prețurilor sint. insă inevitabile modificările de prețuri acolo unde le cer condițiile social-economice. Necesitatea majorării într-o anumită măsură a prețurilor este determinată cel mai frecvent de împrejurări care nu depind de noi. între acestea, un rol principal îl are influența creșterii inflaționiste a prețurilor pe piețele capitaliste.După ce s-a referit pe larg la măsurile privind îmbunătățirea în anii următori a condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii, ale întregului popor, perfecționarea in continuare a asistenței medicale și a sistemului de ocrotire a sănătății, Edward Gierek a spus : Patria noastră pășește într-o nouă etapă, superioară, a dezvoltării socialiste, etapa construirii societății socialiste dezvoltate. Ea deschide perspective și orizonturi largi. Avem dreptul să spunem că în principiu am construit în Polonia bazele socialismului și am consolidat structura lui social-economică și politică. Aceasta nu înseamnă însă încheierea procesului de făurire și dezvoltare a noii orînduiri. Etapa socialistă a orînduirii comuniste, sublinia Lenin, reprezintă un proces îndelungat de prefaceri istorice, repartizate pe o serie de etape și perioade de tranziție. Construirea societății socialiste dezvoltate reprezintă— atît prin amploarea eforturilor, cit și prin profunzimea prefacerilor — un program pentru o întreagă generație.în sfera conștiinței și ideologiei, construirea societății socialiste dezvoltate reclamă făurirea modului socialist de viață, aprofundarea și consolidarea patriotismului socialist, a simțului datoriei și disciplinei cetățenești, răspîndirea principiilor socialismului în relațiile dintre oameni, în gîndirea și conduita lor, reclamă înflorirea culturii socialiste. Satisfacerea nevoilor materiale trebuie însoțită de lărgirea cerințelor spirituale ale omului și de evoluția sa morală permanentă.Luptind pentru construirea societății socialiste dezvoltate, trebuie să ne amintim că, dacă nivelul general al dezvoltării socialiste a țării noastre este inalt, nivelul diferitelor domenii ale vieții social-economice este diferit. în multe domenii înfăptuim deja sarcinile proprii noii etape, pentru a căror îndeplinire țara noastră este în ansamblu pregătită, în altele — mai ales în agricultură— rezolvăm încă problemele perioadei anterioare. Etapele dezvoltării societății socialiste nu sînt împărțite prin linii rigide.Raportorul s-a referit apoi la programul întăririi statului, al adaptării funcțiilor și structurilor sale organizatorice la etapa actuală a dezvoltării, program trasat la Congresul al VI-lea al P.M.U.P. și realizat cu succes. Cu acest scop, s-a procedat la noua împărțire teritorială a țării, corespunzător nivelului atins în dezvoltare și potențialului productiv al R. P. Polone. Această împărțire teritorială trebuie să influențeze totodată accelerarea lichidării tuturor disproporțiilor încă existente în dezvoltarea economică și culturală a unor regiuni.Abordînd problema modificării constituției, raportorul a arătat că schimbările trebuie să se refere înainte de toate la oglindirea în legea fundamentală a caracterului socialist al statului, a schimbărilor social- economice șl politice intervenite în procesul construirii socialismului.Referindu-se la rolul statului socialist polonez, garant al independentei și securității Poloniei, vorbitorul a arătat că acesta a creat poporului condiții multilaterale de dezvoltare. Statul socialist, a subliniat primul secretar al C.C. al P.M.U.P., este bunul suprem al poporului polonez. Fiecare, oriunde, trebuie să apere 

interesele vitale ale statului, sa-I întărească, să nu admită nimic ce i-ar putea dăuna sau știrbi forța și autoritatea.în legătură cu dezvoltarea democrației socialiste, Edward Gierek a relevat : Pentru noi, constructori ai socialismului, democrația este inseparabilă de disciplină. Vedem în democrație calea trainică a folosirii cunoștințelor și experienței oamenilor muncii. Vedem în democrație temelia unei activități eficiente. Sintem obligați să întărim în mod permanent unitatea democrației și disciplinei, a drepturilor și obligațiilor, a avantajelor și îndatoririlor ca bază indestructibilă a vieții politice și sociale. în ultimii ani, datorită întăririi rolului conducător al partidului, am îmbogățit formele democrației socialiste cu metoda consultării oamenilor muncii în ce privește principalele soluții social-economice.Vom întări în mod permanent, așa cum cer nevoile apărării — a subliniat raportorul — armata noastră, forțele armate ale Poloniei socialiste. Ea își va perfecționa în continuare nivelul de pregătire, ca un scut de nădejde al granițelor patriei și ca o verigă indestructibilă a alianței socialiste defensive — Tratatul de la Varșovia.Referindu-se apoi Ia rolul Partidului Muncitoresc Unit Polonez în viața societății, Edward Gierek a spus : Partidul nostru este forța conducătoare a poporului, deoarece reprezintă clasa muncitoare, ale cărei idealuri socialiste și aspirații sociale exprimă în etapa istorică actuală interesele întregului popor. Legătura cu poporul și încrederea din partea poporului constituie pentru partidul nostru valori supreme, principala . sursă a forței sale.înfăptuind programul de dezvoltare a Poloniei, partidul nostru acționează împreună cu Partidul Țărănesc Unit și Partidul Democrat. A- ceastă conlucrare constituie un element constant al vieții politice a țării noastre și un factor esențial al coeziunii tuturor păturilor de oameni ai muncii în construirea socialismului.Un roi important revine Frontului Unității Poporului, care creează platforma pentru activitatea politică și obștească a celor mai largi mase de cetățeni ai Poloniei populare, organizațiilor obștești și profesionale, u- niunilor de creație, mișcării obștești progresiste a catolicilor, tuturor luptătorilor pentru socialism, tuturor patrioților.Referindu-se la unele cerințe exprimate în dezbaterile premergătoare congresului, primul secretar al C.C. , al P.M.U.P. a propus prelungirea la cinci ani a perioadei dintre congresele partidului, fapt care ar permite o mai bună corelare a acestora cu sarcinile de dezvoltare prevăzute în planurile cincifiâle.'’ îrf partea,de-raport consacrată problemelor internaționale, < consolidării liăcii în Europa și în întreaga lume, Edward Gierek s-a referit pe larg la dezvoltarea relațiilor de prietenie, alianță și colaborare cu Uniunea Sovietică și celelalte state membre ale Tratatului de la Varșovia, cu ță- ■ rile membre ale C.A.E.R., cu alte țări socialiste.P.M.U.P. — a arătat în continuare Edward Gierek — va face totul pentru a adinei colaborarea multilaterală frățească cu țările socialiste. Vom a- , corda și în viitor sprijin țărilor care au pornit pe calea dezvoltării neca- pitaliste.Toate inițiativele Poloniei pe arena internațională și numeroasele contacte cu conducători de frunte din alte țări — a spus Edward Gierek — slujesc tocmai acestui scop. Eficiența activității noastre a crescut în ultimii ani datorită dezvoltării favorabile a situației internaționale și importanței crescînde a țării noastre pe arena internațională. La cotitura pozitivă înregistrată în dezvoltarea re- - lațiilor internaționale au contribuit nu în mică măsură cercurile politice • realiste din țările capitaliste. Noi dâm aprecierea cuvenită contribuției lor la procesul destinderii.Dovada cea mai convingătoare și cea mai importantă a cotiturii spre destindere a fost convocarea și succesul deplin al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Semnînd în numele R.P. Polone Actul final al Conferinței de la Helsinki, a spus vorbitorul, am exprimat voința de a acorda sprijinul deplin și de a realiza conținutul principiilor și tezelor cuprinse în acest document.După ce s-a referit la progresele realizate de Polonia în relațiile sale de colaborare cu țările occidentale. Edward Gierek a spus : în politica sa internațională, Polonia pornește de la premisa că pacea în lumea contemporană este indivizibilă. Tocmai de aceea noi am sprijinit cu căldură lupta justă a poporului vietnamez și eforturile care au pus capăt acestui război. Vorbind despre contribuția Poloniei la soluționarea pe cale politică a conflictului din Orientul Apropiat, pe calea recunoașterii drepturilor și imperativelor securității tuturor popoarelor din a- ceastă regiune, inclusiv a poporului arab palestinean, raportorul a spus : pretutindeni, acolo unde va fi necesar și posibil, vom sprijini tendințele de lichidare a focarelor de încordare și de consolidare a păcii între popoare.Partidul nostru, în virtutea tradițiilor sale, conștient de importanța legăturii sale cu alte partide marxist-leniniste, în baza profundelor sale convingeri, acordă o însemnătate primordială unității și acțiunii comune a comuniștilor din întreaga lume.împărtășim părerea altor partide frățești în problema colaborării cu socialiștii, social-democrații și cu alte forțe democratice. Acordăm o mare însemnătate colaborării dintre partidele comuniste, pe de o parte, și mișcarea progresistă și grupările de eliberare națională, pe de altă parte.Ne aflăm pe o cale sigură și pe această cale trebuie să pășim înainte, consecvenți, hotărîți. Ea duce la construirea societății socialiste dezvoltate — societate cu un nivel ridicat al forțelor de producție și de bunăstare generală, cu relații sociale echitabile, cu adevărat umane, și cu o cultură bogată. Ridicînd calitatea muncii și nivelul de viață, noi vom realiza tot mai deplin aspirațiile oamenilor muncii, ale întregului nostru popor. Pe baza acestora congresul nostru va adopta hotărîrile sale — a spus în încheiere Edward Gierek.
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Orientul MijlociuNAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). — întrunit pentru a examina problema atacurilor aviației israeliene asupra unor așezări din Liban cu populație palestineană, Consiliul de Securitate al O.N.U. a luat în dezbatere un proiect de rezoluție care condamnă raidurile de bombardament și cere Israelului să înceteze orice acțiuni militare împotriva Libanului.Proiectul a întrunit voturile a 13 membri ai Consiliului de Securitate, dar nu a putut fi adoptat, întrucît S.U.A. au făcut uz de dreptul de veto.
★NAȚIUNILE UNITE 9 — Corespondentul nostru transmite : Plenara Adunării Generale a O.N.U. a adoptat o serie de rezoluții în legătură cu activitatea Oficiului de ajutor și lucrări al O.N.U. pentru refugiații pa- lestineni din Orientul Apropiat (U.N.R.W.A.). Una din rezoluții, a- doptată cu 97 voturi. 3 contra și 28 abțineri, condamnă raidurile aeriene de bombardament efectuate de forțe aeriene israeliene asupra unor tabere de refugiați palestineni din Liban. Documentul reafirmă drepturile populației palestinene refugiate de a reveni Ia locuințele sale din teritoriile ocupate de Israel după războiul din 1967 și cere Israelului să adopte măsuri pentru respectarea acestui drept și să se abțină de la orice acte care ar înrăutăți și mai mult situația, deja precară, a populației refugiate.într-o altă rezoluție, adoptată de plenară în unanimitate, Adunarea Generală salută activitatea Grupului de lucru pentru finanțarea Oficiului U.N.R.W.A. și cere acestuia să-și continue activitatea. Plenara a adoptat, apoi, cu 121 voturi, nici unul contra și o abținere, un proiect de rezoluție prin care statele membre ale Organizației sînt chemate să contribuie la fondul destinat U.N.R.W.A.

Situația din LibanBEIRUT 9 (Agerpres). — La Beirut au fost înregistrate marți cele mai violente lupte de la începutul confruntărilor armate între grupările rivale, în urmă cu opt luni. Schimburi de focuri de mitraliere, mortiere și rachete, însoțite de explozii și incendierea unor clădiri au creat în capitala libaneză o atmosferă extrem de încordată, subliniază a- gențiile internaționale de presă. Aria de desfășurare a luptelor s-a extins atit in cartierul comercial și în zona sudică și estică, cit și în sectorul marilor hoteluri, unde. în general, incidentele au fost mai izolate. Potrivit unui bilanț provizoriu furnizat din surse libaneze și reluat de agențiile de presă, în cursul zilei de marți și-au pierdut viața 50 de persoane, iar numărul răniților depășește 300. Circa 40 de clădiri au fost distruse.Pe de altă parte, reuniunea liderilor politici libanezi, programată pentru marți, a fost amînată fără a fi anunțată data viitoarei întruniri.
Programul de acțiune alVIENTIANE 9 (Agerpres). — Guvernul Republicii Democratice Populare Laos a adoptat Programul de acțiune, pentru viitorul imediat, bazat pe orientările stabilite de Congresul reprezentanților populari din întreaga țară, a anunțat postul de radio național din Vientiane.Programul are în vedere unirea întregului popor, inclusiv a armatei, in jurul guvernului, consolidarea sistemului administrației de stat și a forțelor armate populare, desfășurarea unei. lupte hotărîte împotriva e- lementelor reacționare, abolirea completă a tuturor vestigiilor fostului regim colonialist-feudal, mobilizarea întregului popor la reconstruirea și dezvoltarea economiei, la așezarea acesteia pe baze socialiste.Noul guvern va adopta măsuri care să ducă la creșterea producției în agricultură, silvicultură, Industrie, Ia dezvoltarea comerțului, transporturilor și comunicațiilor.Pentru edificarea unei economii naționale independente și înaintarea

CAMBODGIA:

ETAPA RECONSTRUCȚIEI
Au trecut aproape 250 de zile de cînd veștile sosite din Cambodgia nu mai au caracterul comunicatelor militare ; aproape 250 de zile de cind, in împrejurimile capitalei, sau de-a lungul Mekongului nu mai bubuie tunurile, au amuțit mitralierele.Obținînd, la capătul a peste cinci ani de luptă eroică, victoria împotriva intervenției și ocupației străine, poporul khmer se bucură astăzi de binefacerile păcii. Odată cu do- bîndirea victoriei, o eră nouă s-a deschis în viața patriei sale, aceea a dezvoltării economico-sociale independente. Conținutul acestei etape il constituie munca. înainte de toate munca pentru refacerea țării, căreia războiul i-a pricinuit răni adinei. Munca pentru valorificarea pămin- tului atit de înzestrat de natură al acestei țări, pentru făurirea unei economii proprii, eliberate de sechelele neocolonialismului.Tocmai acestea au devenit, imediat după eliberare, preocupările fundamentale ale Frontului Unit Național al Cambodgiei, care a trecut la concentrarea pe un făgaș nou a energiilor populare. Zeci, sute de mii de oameni au lucrat la refacerea principalei căi ferate, aceea dintre capitală șl orașul-port Sianukville, a șoselelor și nenumăratelor poduri distruse. Alte zeci și sute de mii au împinzit orezăriile pentru a culege recolta de orez, dar mai ales pentru a sădi noua recoltă. Țărani și muncitori, soldați și ofițeri, membrii noului guvern, întreaga populație a luat parte la a- ceastă primă mare bătălie pașnică, al cărei obiectiv imediat l-a constituit asigurarea hranei în condițiile în care regimul lonnolist. cunoscîndu-și sfîr- șitul, a lichidat rezervele alimentare din capitală și din alte centre pe

Tovarășul losip Broz Tito a primit 
pe președintele Marii Adunări Naționale 

a RomânieiBELGRAD 9 — Corespondentul nostru transmite : Tovarășul Iosip Broz Tito, președintele R. S. F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, a primit marți pe tovarășul Nicolae Giosan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale.La întrevedere a participat Kiro Gligorov, președintele Adunării R.S.F. Iugoslavia.A fost, de asemenea, prezent ambasadorul României în Iugoslavia, Virgil Cazacu.Oaspetele a transmis, cu acest prilej, tovarășului Iosip Broz Tito, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, un mesaj prietenesc, salutări cordiale și urări de sănătate, de noi și însemnate succese Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia și popoarelor iugoslave în opera de edificare a socialismului, iar din partea tovarășei Elena Ceaușescu urări de sănătate și fericire pentru tovarășa Iovanka Broz.Mulțumind călduros, tovarășul Iosip Broz Tito a rugat să fie transmise
Delegația parlamentară română a început 

convorbirile cu delegația Adunării R.S.F. IugoslaviaMarți a sosit la Belgrad o delegație parlamentară română condusă de Nicolae Giosan. membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Adunării R.S.F. Iugoslavia, face o vizită oficială în această țară.Din delegație fac parte deputății Radu Voinea, rectorul Institutului politehnic din București, președintele Comisiei pentru învățămint. știință și cultură a M.A.N., Iulian Ploștina- ru, președintele Consiliului popular al județului Mehedinți, membru al Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului a M.A.N., Eleonora Cojocaru, adjunct al ministrului comerțului interior, vicepreședinte al Comisiei pentru industrie și activitatea economicp-fi- nanciară, loan Blăgăilă, directorul întreprinderii de strunguri din Arad, membru al Comisiei constituționale și juridice a M.A.N., Miloș Jivano.v, președintele C.A.P. Sînmartinu Sir- besc, județul Timiș.La aeroportul „Beograd“, în întîm- pinarea oaspeților au venit Kiro Gligorov, membru al prezidiului C.C. al U.C.I., președintele Adunării R.S.F. Iugoslavia, Sinan Hasani, vicepreședinte al Adunării R.S.F.I., Milorad Birovliev, membru al Consiliului Executiv Federal, Lazar Moisov, locțiitor al secretarului federal pentru afacerile externe, și alte persoane oficiale iugoslave.Erau, de asemenea, prezenți ambasadorul țării noastre în Iugoslavia, Virgil Cazacu, și membri ai ambasadei.în aceeași zi, au început convorbirile dintre delegația parlamentară
guvernului R.D.P. Laosspre socialism se va elabora o lege privind naționalizarea principalelor mijloace de producție, va fi întărit sectorul proprietății întregului popor, încurajindu-se, totodată, producția mixtă, de stat și particulară ; va fi promulgată o nouă legislație a muncii.în domeniul politicii externe, R.D.P. Laos va strînge și consolida relațiile de solidaritate, cooperare prietenească și asistentă mutuală cu Vietnamul și Cambodgia, va întări și dezvolta relațiile de cooperare cu țările socialiste ; va menține și strînge raporturile de prietenie cu poporul tailandez, va întări și consolida relațiile cu țările din lumea a treia, va continua să stabilească și să dezvolte raporturi economice normale cu toate țările, indiferent de sistemul lor social-politic, pe baza coexistentei pașnice, va participa activ la mișcarea țărilor nealiniate, la toate activitățile Națiunilor Unite și ale altor organizații internaționale.

care le mai deținea. Și, după" cum se arăta intr-un document guvernamental. dacă la eliberare sute de mii de oameni erau amenințați cu foametea. poporul a dobindit in scurt timp, ca urmate a acțiunii energice a autorităților, „destule alimente pentru a continua producția și refacerea economiei".Soluționind problemele de stringentă urgență, populația, răspunzind îndemnului Frontului Unit Național, a muncit energic și a obținut însemnate succese in normalizarea vieții economice. Numai în jurul Pnom Penhului au fost construite peste 60 de diguri și bazine de acumulare, în vederea lărgirii sistemului de irigații. Și dacă, drept rezultat, recolta pe acest an se anunță bună, se prevede ca, începind din 1976, într-o serie de regiuni să se obțină două, trei și chiar patru recolte anuale de orez, ceea ce. nu numai că va acoperi necesitățile țării, dar va îngădui și crearea unor disponibilități pentru export. O muncă intensă se depune in regiunile a căror bogăție o constituie plantațiile de cauciuc, in vederea extinderii suprafețelor cultivate. care oferă importante surse de venituri.Totodată, recent s-a anunțat că toate întreprinderile din capitală și-au reluat activitatea, după ce. mai întii, au fost repuse in funcțiune centralele electrice și instalațiile de aprovizionare cu apă. Fabricile de utilaj agricol, cele textile, inclusiv cea mai mare fabrică de țesături din țară și alte întreprinderi lucrează din plin. O ultimă veste anunță că în alte orașe ale Cambodgiei au început să funcționeze 70 de fabrici și uzine.Cambodgia are tot mai mult aspectul unui vast șantier. Frontul 

tovarășului Nicolae Ceaușescu calde salutări prietenești, urări de succes în activitatea Partidului Comunist Român de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de prosperitate pentru poporul roman. Tovarășul Tito a rugat, de asemenea, să fie transmise tovarășei Elena Ceaușescu, din partea soției sale, Iovanka Broz, salutări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire.în cursul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă de caldă prietenie si cordialitate, au fost abordate aspecte ale relațiilor de colaborare pe plan politic, economic și tehnico-ști- ințific. S-a relevat cu deosebită satisfacție că relațiile de prietenie tradițională dintre România și Iugoslavia, dintre partidele, guvernele și parlamentele celor două țări se amplifică, exprimîndu-se totodată hotă- rîrea de a se acționa în continuare pentru extinderea și diversificarea conlucrării dintre cele două partide și țări, în spiritul celor convenite cu prilejul întilnirilor româno-iugoslave la cel mai înalt nivel.

română și o delegație a Adunării R.S.F. Iugoslavia.în cursul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă de caldă prietenie, s-a efectuat un schimb de vederi în legătură cu stadiul relațiilor de prietenie și colaborare pe multiple planuri dintre cele două țări și popoare, dintre parlamentele român și iugoslav.Cu deosebită satisfacție s-a relevat contribuția adusă de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito la dezvoltarea continuă a colaborării bilaterale în spiritul prieteniei și încrederii reciproce ce caracterizează relațiile dintre România și Iugoslavia.La convorbiri a luat parte ambasadorul Republicii Socialiste România în Iugoslavia, Virgil Cazacu.La prînz, președintele Adunării R.S.F. Iugoslavia a oferit un dejun în cinstea oaspeților din România. Tovarășii Kiro Gligorov și Nicolae Giosan au toastat în sănătatea tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito, pentru prosperitatea și fericirea popoarelor român și iugoslave, pentru dezvoltarea și consolidarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare româno-iugoslave, pentru pace, progres și înțelegere în Balcani, in Europa și în întreaga lume.
★La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost condusă de Aneta Spornic, vicepreședinte al M.A.N., Ioan Pop D. Popa, președintele Comisiei pentru sănătate, muncă, asigurări sociale și protecția mediului a M.A.N., deputați.Au fost prezenți Petar Dodik, ambasadorul Iugoslaviei la București, și membri ai ambasadei.

Încheierea convorbirilor 
sovieto - iugoslaveMOSCOVA 9 (Agerpres). — La Kremlin au avut loc, marți, convorbiri între Alexei Kosîghin, membru în Biroul Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Miloș Minici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.. vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., secretar federal pentru afacerile externe, aflat intr-o vizită oficială la Moscova, informează agenția T.A.S.S. Au fost examinate probleme legate de extinderea, în continuare, a dezvoltării colaborării dintre U.R.S.S. și R.S.F. Iugoslavia, aspecte ale situației internaționale actuale și alte probleme de interes reciproc.în aceeași zi, la Moscova au luat sfîrșit convorbirile dintre Andrei Gromîko, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., ministrul afacerilor externe al U.R.S.S., și Miloș Minici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I.. vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal, secretar federal pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia.

Unit Național, acționind in spiritul năzuințelor in numele cărora poporul a luptat cu atita eroism. întreprinde măsuri pe linia democratizării relațiilor sociale, înaintînd spre făurirea, pe pămîntul cambodgian, a unei societăți noi. mai drepte, in care cei ce muncesc, masele populare să-și poată făuri un nou destin.Succesele obținute de poporui cambodgian in opera de reconstrucție a țării, în dezvoltarea economică constituie pentru poporul român motive de sinceră bucurie și satisfacție. Este bine cunoscut că România socialistă. acționind in spiritul politicii sale principiale de solidaritate cu lupta popoarelor pentru libertate și neatirnare. a recunoscut de la început Frontul Unit Național și Guvernul Regal de Uniune Națională. Poporul român a acordat, de la început, întregul său sprijin luptei drepte a poporului khmer.în anii luptei de eliberare a poporului khmer s-au întărit puternic prietenia și solidaritatea româno- cambodgiană. Momente de cea mai mare însemnătate in dezvoltarea raporturilor dintre cele două țări și popoare le-au constituit convorbirile avute de tovarășul Nicolae Ceaușescu cu șeful,statului cambodgian, prințul Norodom Sianuk. cu viceprim-minis- trul Khieu Samphan, cu prilejul vizitelor întreprinse de inalții oaspeți in țara noastră. Nu incape îndoială că apropiata vizită oficială în țara noastră a șefului statului cambodgian va matca o nouă contribuție la dezvoltarea, pe multiple planuri, a bunelor relații de prietenie și colaborare dintre România și Cambodgia. in folosul celor două popoare, al cauzei păcii și progresului.
Al. CAM.PEANU

ROMA

Președintele P.C.I. a primit 
pe reprezentantul P. C. R.ROMA 9 — Corespondentul Agerpres transmite : Președintele Partidului Comunist Italian, Luigi Longo, l-a primit marți dimineața pe tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., care efectuează o vizită în Italia la invitația C.C. al P.S.I. în cursul aceleiași zile, tovarășul Ștefan Andrei a fost primit de secretarul general al P.C.I., tovarășul Enrico Berlinguer.Tovarășul Ștefan Andrei a transmis tovarășilor Luigi Longo și Enrico Berlinguer, din partea secretarului general al Partidului Comunist Român. tovarășul Nicolae Ceaușescu, un cald salut de prietenie și cele mai bune urări de succes în activitatea și lupta comuniștilor italieni. Mulțumind cordial, președintele P.C.I. și secretarul general al P.C.I. au transmis, la rindul lor.

Contacte româno-italieneROMA 9 — Corespondentul Agerpres transmite : Președintele Consiliului de Miniștri al Italiei, Aldo Moro, a primit, marți la amiază, pe tovarășul Ștefan Andrei, membru supleant al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.Tovarășul Ștefan Andrei a transmis primului ministru italian un mesaj de salut din partea președintelui Nicolae Ceaușescu. Mulțumind, primul ministru italian a transmis la rîndul său un salut cordial președintelui Nicolae Ceaușescu. El a evocat cu căldură întîlnirile și convorbirile pe care le-a avut, în mai multe rinduri, cu șeful statului român.în cursul convorbirii care a avut Ioc cu acest prilej s-a trecut în revistă evoluția favorabilă a raporturilor dintre România și Italia. Evi-
Convorbirile dintre miniștrii de externe>

ai României și UngarieiBUDAPESTA 9 — Corespondentul nostru transmite : La Budapesta au continuat, marți, convorbirile oficiale dintre ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, și ministrul afacerilor externe al R. P. Ungare, Frigyes Puja.Cu acest prilej s-a făcut un schimb de păreri privind relațiile româno- ungare și unele probleme internaționale. Cel doi miniștri de externe au reliefat posibilitățile de diversificare a relațiilor bilaterale, care se dezvoltă cu succes, contribuind la adin- cirea in continuare a solidarității dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Ungară, la întărirea și mai puternică a prieteniei româno-ungare, bazată pe egalitate, stimă și respect reciproc, pe principiile marxism-leninismulul și internaționalismului proletar.Convorbirile s-au desfășurat Intr-o atmosferă caldă, tovărășească.
„Toate bogățiile petroliere ale Irakului 

au trecut în patrimoniul național64 
Declarația președintelui Ahmed Hassan Al BakrBAGDAD 9 (Agerpres). — în cadrul unei alocuțiuni rostite la posturile de radio și televiziune, președintele Republicii Irak, Ahmed Hassan Al Bakr, a anunțat că toate bogățiile petrolifere ale țării au trecut in patrimoniul național.în baza unei hotărîri a Consiliului Comandamentului Revoluției și a guvernului, au fost naționalizate activele companiilor petroliere străine — „British Petroleum Company" și „Companie Franțaise de Petrole". Aceste două companii dețineau pină acum 23,75 la sută din acțiunile companiei naționale „Basra Petroleum Company". 52,5 la sută din acțiuni

agențiile de presă transmit:
La Bruxelles s au înt!lnit marți miniștrii afacerilor externe ai țărilor Pieței comune, urmînd ca miercuri să aibă loc reuniunile miniștrilor educației și transporturilor. Consiliul miniștrilor afacerilor externe se înscrie în pregătirea apropiatei conferințe de la Paris în problemele dezvoltării și cooperării economice.
Un tribunal militar din 

AtCna 3 Pronuntat marți sentințele în procesul intentat împotriva unui grup de 36 de foști ofițeri ai poliției militare, acuzați de a fi torturat de- ținuții politici în timpul regimului dictatorial. Un număr de 23 dintre acuzați au fost condamnați la închisoare pe termene între 15 zile și 7 ani, alți 11 au fost achitați, iar împotriva a doi au fost retrase acuzațiile, precizează agenția ateniană de știri A.N.A.
NumirC. P^Writele Statelor Unite. Gerald Ford, l-a numit in funcția de ministru al aviației pe Thomas Reed, fost director al sistemelor de telecomunicații. comandă și control din Departamentul Apărării. Numirea urmează să fie aprobată de Senat.
La Helsinki s'au deschis lu- crările Comisiei pentru protecția mediului acvatic al Mării Baltice, la care participă reprezentanți ai Danemarcei. Finlandei. R.D. Germane. R.F. Germania. Poloniei. Suediei și Uniunii Sovietice. Comisia va examina probleme legate de combaterea poluării apelor mării de către nave.
Festivalul internațional 

al cinecluburilor din unele <ări socialiste a început Ia Moscova. Țara noastră participă cu 7 pelicule realizate de cineaști amatori din București, Bacău. Timișoara și Reșița. 

tovarășului Nicolae Ceaușescu un salut călduros și cele mai sincere urări de succes în activitatea pe care poporul nostru, sub conducerea P.C.R., o desfășoară pentru construirea societății socialiste multilateral dezvoltate.în cursul celor două întllniri, care s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie frățească, s-a efectuat un schimb de informații cu privire la activitatea celor două partide, la raporturile de colaborare dintre P.C.R. și P.C.I., precum și în legătură cu unele probleme ale vieții internaționale.La întilniri au luat parte Giancarlo Pajetta, membru al Direcțiunii P.C.I., secretar al C.C. al P.C.I., și Sergio Segre, șeful secției externe a P.C.I. A fost prezent ambasadorul României la Roma, Iacob Ionașcu.
dențlindu-se contribuția deosebită a vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Italia, a convorbirilor cu președintele Giovanni Leone, cu celelalte personalități italiene, precum și a documentelor semnate, în cursul convorbirii s-a subliniat importanța extinderii in continuare, pe multiple planuri, a relațiilor politice, economice, tehnico-științifice și culturale, a conlucrării dintre România și Italia pe tărîmul vieții internaționale, în folosul ambelor țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au participat ambasadorul Italiei la București, Ernesto Mario Bolasco, și ambasadorul României la Roma, Iacob Ionașcu.

Marți dimineață, ministrul român a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor unguri din Piața eroilor din Budapesta.In cursul aceleiași zile, George Macovescu a vizitat fabrica „Orion" din Budapesta.
★George Macovescu a oferit, marți seara, în saloanele ambasadei noastre din Budapesta, un cocteil în o- noarea ministrului afacerilor externe al R. P. Ungare, Frigyes Puja.Au participat Ferenc Havasi, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Jozsef Bondor, ministrul construcțiilor și dezvoltării orașelor, dr. Karoly Polinszky, ministrul învăță- mintului, dr. Janos Berecz, șeful Secției relații externe a C.C. al P.M.S.U., miniștri adjuncți, alte persoane oficiale.Cocteilul s-a desfășurat într-o ambianță cordială și prietenească.

erau deținute de compania petrolieră irakiană, după naționalizarea, în 1973, de către Irak a companiilor americane.în anul 1974, în.regiunea Rumelia, unde acționează „Basra Petroleum Company", au fost extrase 50 milioane tone de petrol. Zonele petrolifere din nordul țării au trecut în proprietatea statului irakian în iunie 1972, după naționalizarea celei mai puternice companii monopoliste străine — „Irak Petroleum Company".Producția totală de petrol a țării s-a ridicat în anul 1974 la 98 milioane tone.

Primire. Hua Ku°'fen> membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Chinez, vicepremier al Consiliului de Stat al R.P. Chineze, a primit delegația Ministerului Industriei Ușoare din țara noastră, condusă de tovarășul Constantin Popescu, adjunct al ministrului industriei ușoare. Cu acest prilej, în cursul unei convorbiri cordiale au fost relevate bunele relații în continuă dezvoltare dintre P.C.R. și P.C.C., dintre cele două țări și popoare.La convorbire a participat ambasadorul României la Pekin, Nicolae Gavrilescu.
Președintele Franței, Va* lery Giscard d’Estaing, urmează să efectueze, în perioada 22—25 iunie 1976, o vizită oficială în Marea Bri- tanie. la invitația reginei Elisabeta a Il-a, s-a anunțat oficial la Paris.
0 nouă devalorizare a 

monedei naționale chilie- 
Hg _ cea de-a 25-a din acest an — stabilește o rată de schimb a pesoului de 8,1 pentru un dolar. Noua scădere a valorii sale este de4 la sută față de cursul anterior, semnifieînd. totodată, o pierdere de 30 la sută pe planul parității internaționale. Pesoul chilian a fost pus in circulație in septembrie, in locul vechii monede — escudo. Anterioara devalorizare a sa a avut loc cu zece zile in urmă.

Zăcăminte de hidrocar
buri lichide și gazoase au fost descoperite în zona de podiș a Mexicului. întreprinderea de stat „Petroleos Mexicanos" (P.E.M.E.X.) a anunțat că rezervele sînt evaluate la5 miliarde de barili și se întind pe o suprafață de peste o sută de mii de kilometri pătrați.

Tovarășul Kim 
pe conducătorulPHENIAN 9 (Agerpres). — Tovarășul Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, președintele R.P.D. Coreene, a primit pe tovarășul Paul Niculescu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, ministrul educației și învățămintului. conducătorul delegației guvernamentale române la cea de-a Vl-a sesiune a Comisiei inter- guvernamentale consultative în problemele relațiilor economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă România și R.P.D. Coreeană.Cu acest prilej, conducătorul delegației române a transmis, din partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășului Kim Ir Sen un mesaj prietenesc de salut, urări de multă sănătate și viață îndelungată, iar poporului coreean — urări de noi succese și prosperitate.Tovarășul Kim Ir Sen a rugat să fie transmise tovarășului Nicolae Ceaușescu un cordial salut tovărășesc și urări de multă sănătate și a urat poporului român noi succese în opera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.în cursul convorbirii care a avut loc, au fost evidențiate bunele raporturi de colaborare și prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, dintre P.C.R. și P.M.C. șl a fost exprimată hotărîrea de a se acționa in comun pentru înfăptuirea înțelegerilor și acordurilor convenite la nivel înalt. Au fost relevate, în mod deosebit, rezultatele și hotărîri- le adoptate in domeniul cooperării in producție, dezvoltării schimburilor comerciale și a colaborării tehnico- științifice.De asemenea, în cursul convorbirii a avut loc o informare reciprocă asupra desfășurării construcției socialiste în cele două țări și au fost a-

Ședința Comisiei 
permanente C. A. E. R. 

pentru transporturiBUDAPESTA 9 (Agerpres). — La Budapesta s-au desfășurat lucrările celei de-a 50-a ședințe a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru transporturi, la care au participat delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R., precum și a R.S.F. Iugoslavia.Delegația română a fost condusă de Traian Dudaș, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor.Participanții la ședință au fost salutați de G. Szeker, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare.S-a adoptat, în vederea prezentării spre examinare la Comitetul E- xecutiv, raportul „Despre dezvoltarea colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniul transporturilor" și proiectul „Programului de dezvoltare a legăturilor de transport între țările membre ale C.A.E.R. pe anii 1976—1980 și perioada următoare".Comisia a recomandat țărilor membre ale C.A.E.R. să realizeze acțiunile de colaborare convenite in domeniul creării și reconstrucției da șosele internaționale pe perioada pină în anul 1990.S-a examinat îndeplinirea volumelor de transport convenite, pentru import, export și tranzit, precum și a graficului circulației trenurilor de călători in anul 1975, convenindu-se măsurile corespunzătoare pentru perioada următoare.Comisia a relevat cu satisfacție că, în timpul ședinței, s-a semnat din partea ministerelor de transport din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană. Mongolia, Polonia, România și U.R.S.S. și a guvernului Republicii Finlanda un protocol privind colaborarea în domeniul acordării asistentei tehnice autovehiculelor folosite în transportul internațional.Comisia a aprobat planul său de lucru pe anul 1976 și a examinat și alte probleme, adoptîndu-se hotări- rile sau recomandările corespunzătoare.Ședința s-a desfășurat în spiritul prieteniei, colaborării și înțelegerii reciproce.

Conducătorul delegației 
române 13 convorbirile economice româno-indiene. Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat în Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, a avut marți convorbiri cu K. D. Malavya, ministrul petrolului și chimiei, și cu G, S. Dhillon, ministrul transporturilor și navigației, precum și cu reprezentanți ai unor întreprinderi de stat indiene. în cadrul convorbirilor au fost identificate noi posibilități de dezvoltare a cooperării economice pe termen lung intre România și India in domeniile petrolului, petrochimiei și transporturilor.

GfSVă. Toate zborurile interne și internaționale ale companiei „Fin- nair" au fost anulate marți, in urma grevei declanșate de personalul de bord. Greviștii cer îmbunătățirea condițiilor lor de muncă și de viață.
Președintele Congresului 

Național African, reverendul Abel Muzorewa, a sosit la Dar es Salaam, unde urmează să-1 intîl- nească pe David Ennals. ministrul de stat britanic, aflat la Dar es Salaam pentru a conferi cu președintele Tanzaniei. Julius Nyerere. Demnitarul britanic a declarat, la sosirea sa in capitala Tanzaniei, că prin activitatea pe care o desfășoară dorește să contribuie la soluționarea problemei rhodesiene.
Populația Japoniei era 13 1 octombrie, de 111 897 763 persoane, din care 55 031 781 bărbați și 56 865 982 femei. Ziarul „Mainichi". care anunță aceste cifre, precizează că în ultimii cinci ani populația niponă a crescut cu peste 7 milioane.

Ir Sen a primit 
delegației române bordate unele probleme international le de interes comun.Au fost prezenți Kong Jin Tae, vicepremier al Consiliului Administrativ al R.P.D. Coreene, conducătorul delegației guvernamentale coreene la sesiunea Comisiei interguverna- mentale consultative româno-coreene, Hă Dam, vicepremier al Consiliului Administrativ, ministrul de externe al R.P.D. Coreene, precum și ambasadorul României la Phenian, Dumitru Popa.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

★La Phenian au inceput lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei in- terguvernamentale consultative româno-coreene în problemele relațiilor economice și tehnico-științifice. Au fost abordate problema dezvoltării relațiilor economice, a cooperării în producția industrială și în domeniul științei și tehnicii dintre cele două țări în spiritul celor convenite între tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.
★în numele Consiliului Administrativ al R.P.D.C.. Kong Jin Tae a oferit în cinstea delegației guvernamentale române o recepție, la care conducătorii celor două delegații au rostit toasturi, subliniind stadiul înalt al relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre cele două țări. Vicepremierul Kong Jin Tae a exprimat, din partea guvernului R.P.D. Coreene și a poporului coreean, sincere mulțumiri tovarășului Nicolae Ceaușescu, guvernului și poporului român, pentru sprijinul multilateral acordat de țara noastră cauzei reuni- ficării independente și pașnice », Coreei.S-a toastat pentr-u dezvoltarea . letoniei dintre România și R.P.D. Coreeană, in sănătatea tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen.

oi mimiwiii
• PERICOLULPO- 

LUĂRII IN MEDITERANĂ. Orașe ca Barcelona, Nisa sau Genova vor deveni, în cîteva decenii, nelocuibile dacă nu se vor lua măsurile corespunzătoare împotriva poluării — avertizează cunoscutul savant francez Jacques Cousteau. în ultimii ani, datorită poluării progresive, porțiuni importante din apropierea litoralului sînt lipsite de pești și vegetația marină obișnuită. Există astfel riscul ca Mediterana să devină o mare moartă din punct de vedere biologic ; apele ei vor oferi doar un mediu propice pentru înmulțirea diverselor bacterii și a virușilor purtători de boli infec- țioase. Ceea ce se întimplâ astăzi aici — subliniază Cousteau — s-ar putea petrece, mai tir- ziu, și în oceane. Prezentind rezultatele cercetărilor sale, savantul francez face apel la o largă colaborare internațională, pentru a se pune capăt poluării mărilor și oceanelor.
•CĂLDURA DIN 

ADiNCURI. Sursele subpă- mintene de căldură sînt folosite eu succes în diferite țări ale lumii. Se știe, de pildă, că izvoarele fierbinți din Islanda servesc la încălzirea centrală, iar aburii din subsolul Noii Zeelande pentru energie electrică. Nevoia crescindă de energie a impus, printre altele, sporirea eforturilor in vederea valorificării potențialului geoter- mic al Terrei. Cercetări in acest sens au loc în Marea Britanie. Se proiectează astfel efectuarea de sondaje de probă pină la a- dincimi de 3—5 kilometri în diverse zone ale țării — cum ar fi Cornwall sau Durham — susceptibile de a adăposti în subsol energie geotermică.
• SCRISORILE LUI 

HERDER. Arhiva Goethe- Schiller din Weimar pregătește o ediție completă a scrisorilor marelui ginditor și poet german Johann Gottfried von Herder (1744—1803). Ediția urmează ța aibă opt volume și să cuprindă;/ în ordine cronologică, toate scrisorile descoperite pînă acum, publicate sau inedite. După cum pretind specialiștii, scrisorile lui Herder cuprind o critică mult mai aspră a condițiilor sociale din timpul său decît reieșea din operele publicate anterior. Primele volume ale .ediției urmează să apară in 1978, cînd se împlinesc 175 de ani de la moartea lui Herder.
• O NOUĂ INSULĂ, în decembrie 1973. ca rezultat al unei erupții vulcanice, in a- propierea insulei Nishinoshima, situată in Oceanul Pacific, la a- proximativ 1 000 km sud-vest de Tokio, a apărut o nouă insulă cu o suprafață de 205 mp, denumită Nishinoshima Shinto. Recent, a fost adoptată hotărîrea de a declara insula teritoriu japonez. Decizia a fost luată după ce un grup do cercetători a constatat că Nishinoshima Shinto nu se scufundă în apele oceanului. între timp, pe noua insulă și-a făcut apariția și vegetația. în consecință, suprafața Japoniei s-a mărit cu 205 mp.
• „MUZICĂ TEHNO

LOGICĂ". Găinile de la o fermă avicolă din Minsk (U.R.S.S.). ascultă zi de zi muzică. Experiențele au demonstrat că, astfel, găinile nu mai intră în panică la cel mai mic zgomot, se dezvoltă mai bine și fac mai multe ouă. Pentru a- ceasta. scrie revista „Nauka i Jizni", muzica trebuie să fie „tehnologică", fiind reproduse numai acele melodii care s-au dovedit a avea un efect liniștitor asupra păsărilor. Anul trecut. in fermă au fost crescute, în aceste condiții. 800 000 de găini, care au dat 275 milioane de ouă.
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