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Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
pe ministrul apărării al Franței

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit, în ziua de 12 decembrie, pe ministrul apărării al Franței, Yvon Bourges, care face o vizită oficială in țara noastră.La primire a luat parte general de armată Ion Ionită, ministrul apărării naționale.A fost de față ambasadorul Franței la București, Raoul Delaye.în cursul întrevederii s-a relevat că vizita ministrului francez în tara noastră se înscrie în cadrul bunelor relații tradiționale româno-franceze, In spiritul înțelegerilor și acordurilor

adoptate la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa.Ministrul francez a dat o înaltă apreciere acțiunilor constructive întreprinse de România, personal de președintele Nicolae Ceaușescu, în vederea continuării și consolidării cursului spre destindere, a promovării unei politici de pace, înțelegere și colaborare în Europa și în întreaga lume.S-a apreciat că dezvoltarea colaborării multilaterale dintre România și Franța, pe baza înțelegerilor stabilite cu prilejul întîlnirilor și convorbirilor româno-franceze la nivel

înalt, servește intereselor statelor și popoarelor noastre, cauzei păcii și cooperării între națiuni,A fost subliniată, totodată, importanța pe care o are realizarea dezarmării generale, și în primul rînd a celei nucleare, a dezangajării militare, reducerii înarmărilor și cheltuielilor militare, considerîndu-se că înfăptuirea acestor obiective ar constitui un factor fundamental pentru progresul și bunăstarea popoarelor, pentru edificarea unei securități reale în Europa și în lume.întrevederea s-a desfășurat într-0 atmosferă cordială.

Unitățile agricole de stat și cooperatiste au un rol hotăritor în asigurarea aprovizionării populației cu produse agroalimentare. Cu fiecare an, aportul cooperativelor agricole și al întreprinderilor agricole de stat la realizarea fondului central de produse agricole este tot mai important. Concomitent insă, cantități sporite de produse agricole pot realiza membrii cooperativelor agricole pe loturile de teren date în folosință populația pe lingă se poate producția _ ceasta cerință, la consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R. din 17 octombrie a.c., tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta : „Avem o experiență bună în Prahova, unde în- tr-un șir de comune s-au făcut in curți solarii. Și în Oltenia sînt cîteva asemenea comune. Să generalizăm această experiență ! Să-I ajutăm și pe cetățeni să facă două culturi. Sînt foarte avantajoase solariile mici, în curte, unde vîn- tul nu produce stricăciuni. Țăranii, chiar și muncitorii care locuiesc la sate, le pot îngriji foarte bine".Cultivarea loturilor deținute de populație, în special cu legume, pornește de la necesitatea de a se folosi cit mai bine pămîntul, care — indiferent de forma de proprietate — este un bun național, o avuție a întregului popor și trebuie bine lucrat, astfel incit să se satisfacă în cît mai bune condiții cerințele de produse agroalimentare ale populației și să asigure, odată, venituri în plus celor cultivă.Experiența a demonstrat că____rile de teren de pe lingă casă pot fi folosite în mod economic culti- vîndu-le mai ales cu legume. Ziarul nostru a relatat pe larg despre experiența și rezultatele obținute în această privință de locuitorii comunei Balta Doamnei, județul Prahova, care cultivă legume în solarii, obți- nînd astfel producții timpurii, din valorificarea cărora realizează venituri importante. Pe terenurile eliberate, ei plantează apoi răsaduri de varză, reușind ca, în toamnă, să obțină a doua recoltă. Asemenea îndeletniciri, vrednice de toată lauda, au mulți locuitori ai comunelor Poiana Mare, județul Dolj, Vidra, județul Ilfov, Brădeanu, județul Buzău etc. După cum se știe, de mai mulți ani, cooperativa agricolă din Tomnatic, județul Timiș, deține un loc fruntaș pe țară în cultivarea legumelor. Pe loturile aflate în folosință personală, membrii acestei cooperative agricole cultivă ardei și alte legume pe care le valorifică pe bază de contract sau la achiziții.\ Am putea da sute de asemenea

personală și, în general, de la sate, în curțile de casă. Pe aceste terenuri obține o bună parte din de legume. Subliniind a-

tot-ce 11lotu-

exemple care demonstrează priceperea țăranului nostru de a-și gospodări cu grijă pămîntul de lingă casă, în folosul său și al colectivității care beneficiază de produsele respective. Tot atît de adevărat este și faptul că multe terenuri din cele aflate în jurul casei sau în folosința personală a cooperatorilor nu sînt cultivate cu cele mai potrivite plante, iar în multe locuri sînt lăsate în paragină. Nu rare au fost cazurile cînd locuitori ai satelor au ajuns să cumpere legume de la oraș, în timp ce pămîntul din jurul casei rămînea nelucrat. Evident, aceasta constituie o pagubă în primul rind pentru cel care deține terenul respectiv, privîndu-1 de la venit sigur. Dar din aceasta pierde societatea, întrucît, însumate la nivelul întregii țări, terenurile care nu sînt cultivate gospodărește însumează zeci și zeci de mii de hectare. Este în interesul întregii societăți și, deopotrivă, în interesul populației de la sate ca toate aceste terenuri să fie incluse în planurile de cultură, să fie lucrate cu conștiinciozitate și în cele mai bune condiții, în conformitate cu directivele organelor de stat, ale organelor agricole, spre a deveni o sursă importantă de produse agricole.în acest context se înscriu și măsurile inițiate în ultimul timp, din indicația conducerii partidului, de a se extinde cultura legumelor pe terenurile situate în jurul caselor cooperatorilor, pe Ioturile aflate în folosința personală a acestora. Recent, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a stabilit un program special de producere a legumelor extratimpurii în gospodăriile populației, prin cultivarea lor In solarii și tunele din folii de polietilenă. Delegați ai centralei de specialitate au analizat, în cadrul fiecărui județ, posibilitățile de extindere a culturii legumelor extratimpurii în solarii și tunele. Cu sprijinul direct al organelor locale de partid. îndeosebi în comunele cu tradiție în cultivarea legumelor, au fqst. organizate și se desfășoară. în continuare, adunări obștești. în care șe discută cu locuitorii posibilitățile de extindere a culturii legumelor, se stabilesc măsuri concrete. Din datele furnizate de centrala de specialitate rezultă că în județul Ilfov se vor amenaja în gospodăriile populației 400 ha solarii. Dolj — 250 ha, Buzău — 200 ha, Olt — 180 ha, Prahova — 100 ha ; alte însemnate suprafețe se vor amenaja în țele Timiș. Dîmbovița, Arad, stanța și altele.Important este ca, odată cu nitivarea programelor de cultivare a legumelor în solarii amenajate in gospodăriile populației, să se asigure condițiile materiale și tehnice menite să asigure reușita depli-
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nă a acestei importante acțiuni. Pentru a se obține rezultate cit mai bune, încă din aceste zile trebuie să înceapă cesare, așa cum bunii grădinari. în cere ca terenurile cu gunoi de grajd, cazmaua acolo unde această lucrare nu s-a făcut din toamnă și,, bineînțeles, să înceapă amenajarea scheletului soiariilor.în vederea bunei desfășurări acțiunii de extindere a terenurile din .curțile de la sate s-a stabilit răspunderea procurării necesare și are datoria să sprijine organizarea acestei acțiuni. Astfel, Întreprinderile județene de legume și fructe vor asigura, contra cost, folie de polietilenă, îngrășăminte chimice, substanțe pentru combaterea bolilor și a dăunătorilor, semințe. Consiliile populare și conducerile unităților agricole trebuie să sprijine pe locuitorii satelor să-și procure, pe plan local, materialul lemnos pentru scheletul soiariilor și alte materiale. Datoria consiliilor populare comunale este de a conduce direct desfășurarea acțiunii de extindere a soiariilor în curțile populației, să controleze modul în care organele de specialitate se ocupă de asigurarea materialelor și sprijină pe cetățeni în folosirea lor cum trebuie. Concomitent, specialiștii din comune au sarcina să facă totul pentru ca cei care și-au propus să cultive legume în solarii să facă aceasta în condiții corespunzătoare, pentru a obține recolte bune. Toți cei care îmbrățișează această îndeletnicire trebuie să cunoască cum să amenajeze solariile și metodele de cultivare, iar pentru aceasta este necesară pregătirea lor în cadrul învățămîntului agrozootehnic sau în cercuri speciale de legumicultura.Sezonul rece trebuie folosit din plin pentru a face toate pregătirile necesare în vederea cultivării legumelor în solarii aflate în curțile locuitorilor de la sate. De aceea, direcțiile agricole, întreprinderile județene de legumd și fructe, consiliile populare comunale sînt datoare să asigure buna organizare a a- cestei acțiuni, sprijinirea tuturor locuitorilor care s-au angajat amenajeze, asemenea solarii, prevederile cuprinse în programele de măsuri întocmite să fie aplicate punct cu punct, încă din aceste ziie. Cu cît acțiunea va fi sprijinită mai bine de consiliile populare și organele de specialitate, cu atît va exista garanția obținerii unor recolte bune, în interesul cultivatorilor — care vor obține venituri în plus — și al economiei naționale, care va dispune de cantități tot mai mari de legume necesare aprovizionării populației.

pregătirile ne- fac de altfel mod deosebit se să fie îngrășate să fie săpate cu
asoiariilor pe locuitorilor cine poartă materialelor
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covASNA: Mult, frumos,
pentru prezent și viitorSfintu-Gheorghe este un oraș de mijlocie, cu industrială în tare, un oraș 35 000 de oameni, români și maghiari, trăiesc și muncesc in frăție, umăr la umăr. Este, totodată, un oraș cu foarte mari ambiții edilitare. Căci, deși e capitala celui mai mic județ al țării, ritmurile sale de creștere e- dilitar-urbană s-au situat în acest cincinal printre cele mai mari din țară. Să răsfoim, împreună, cîteva din filele care au înscris, in istoria nouă a orașului Sfintu-Gheorghe, construcțiile so- cial-edilitare cele mal de seamă....Bineînțeles, s-a început cu locuințele pentru oamenii muncii. în blocurile din cele trei cartiere mari ale orașului — Sime- _ ria, Ciucului și zona' Liceul 2 — s-a mutat, în acest cincinal, măi mult de o treime din populația orașului ; . noile cartiere dispun da o rețea comercială bine dotată, de școli, creșe, grădinițe și tot ce le trebuie cetățenilor pentru a.trăi civilizat....La 28 aprilie 1973 au răsunat primele a- plauze in noua sală de sport — cu o capacitate de 1 000 de locuri, sală unde, săptămînă de săptămînă, sînt organizate competiții cu caracter național sau chiar internațional....La 1 septembrie1973 a fost dat în folosință, în centrul orașului, complexul hotelier „Bodoc" — cu o capacitate de cazare de 210 locuri (In ca- ^mere de unu și două

mărime o forță dezvol- în care
paturi), cu restaurant, bar de zi, cantină-res- taurant....La 31 mal 1975 s-a inaugurat noua casă de cultură a sindicatelor — o adevărată operă de artă, în care stilul vechi și cel nou, mai bine-zis tradiționalul și modemul, sint fericit îmbinate ; la activitățile diverse organizate în acest lăcaș de cultură sînt prezenți permanent sute și sute de tineri muncitori și elevi, sub îndrumarea atentă a unor cadre de specialitate.care, după nerii denumirea, zicîndu-i, semnificativ, „palatul de cultură".„.La 19 iulie 1975. oamenii în halate albe— dar nu numai ei, ci toți locuitorii județului — au primit în dar din partea statului modernul spital județean, cu 436 de paturi (cuplat cu o policlinică ce are 40 de cabinete pe 27 specialități pentru adulți și copii, în care pot fi consultate zilnic 2 000 de persoane).Paralel construcții îmbogățit cial-edilitară cu edificii destinate mai multor generații viitoare— și care au contribuit deopotrivă la întinerirea și înfrumusețarea orașului — au fost realizate și alte lucrări edilitar-gospo- dărești, mai puțin grandioase, dar la fel de importante : s-a extins alimentarea cu . apă a orașului, s-au terminat in bună parte lucrările de canalizare, s-a regularizat

Drept pentru la scurt timp inaugurare, ti- i-au schimbat zicîndu-i,

cu aceste care au zestrea so-

albia riului Olt, exclu- zîndu-se acum pericolul unei inundații. Au fost construite și modernizate străzi pe kilometri întregi, au ■fost amenajate spații verzi, noi terenuri de joacă pentru copii.Locuitorii din Sfîn- tu-Gheorghe nu pregetă să pună mina pe lopată, pe tîrnăcop ori pe altă unealtă cînd 
b vorba de orașul lor, și de interesele lor. Dovadă : numai in cursul acestui cincinal au amenajat 25 terenuri de joacă pentru copii, spații verzi pe 62 ha, au plantat 70 000 de pomi și arbuști, au reparat și întreținut 2,2 milioane mp străzi și trotuare, au prestat mii de ore de muncă patriotică la lucrările de centură, la alimentarea cu apă și de canalizare, la amenajarea zonei de agrement de pe malul riului Olt cu un lac artificial de 3 ha ș.a.m.d.Zestrea edilitară a orașului se va îmbogăți în continuare, pe toate planurile. Să ilustrăm, și să încheiem, cu un singur exemplu. Podul de pe riul Olt, pe care se circulă doar într-un singur sens, va deveni obiect de muzeu ; locul lui va fi luat de un,nou pod, cu patru benzi de circulație, ale cărui lucrări de construcție sfîrșit. lingă două simbolizează trecutul și viitorul în orașul Sfîntu-Gheorghe.

GEZA TSmiîri 
corespondentul 
„Scînteii"

dramului

se apropie de Aflate celălalt, poduri

• Pină acum, 20 unități industriale din județul Cluj au raportat îndeplinirea prevederilor de plan pe acest an. Printre acestea se numără întreprinderea mecanică de material rulant „16 Februarie", întreprinderea „Car- bochim", Combinatul minier. Salina Ocna Dej, întreprinderea mecanică pentru agricultură, Trustul de construcții industriale, Trustul județean de construcții și altele. De remarcat este faptul că întregul spor de producție are la bază creșterea productivității muncii, ca urmare a promovării unor tehnologii noi, mecanizării proceselor de producție, organizării mai bune a muncii. La „Carbochim", de pildă, sarcina de creștere a productivității muncii a fost depășită cu 19 000 lei pe fiecare muncitor, iar la Combinatul minier acest indicator a fost depășit cu 7 la sută. (Alex. Mu- reșan).• Muncitorii, tehnicienii și Inginerii fabricii mixte „Steaua Roșie" din orașul Zalău au raportat îndeplinirea planului anual la producția globală- și marfă. Ca urmare, ei s-au angajat să realizeze pînă la sfîrșitul acestui an o producție suplimentară în valoare de 10 milioane lei. concretizată în 25 000 scaune pliante, 7 000 scaune tapițate, 70 garnituri de mobilă de diferite tipuri, 500 fotolii „Someș". în același timp, planul la export va fi. depășit cu 2,8 milioane (Gheorghe Kusu). lei valută.
de muncă forestieră• Harnicul colectiv de la întreprinderea de exploatare și transport din Suceava a atins cotele de producție aferente acestui ultim an al cincinalului, și pînă la finele lunii decembrie va realiza o producție suplimentară de 50 milioane lei, va depăși planul Ia export cu 20 milioane lei valuță și planul de beneficii cu 10 milioane lei. Totodată, în această unitate, proporția de deșeuri folosite în producția de stratificate a ajuns Ia 98,7 la sută și s-au economisit 9 000 mc masă lemnoasă prin reducerea pierderilor de exploatare. (Gh. Pa- rascan).• Colectivele de muncă ale întreprinderii miniere Dobrești raportează îndeplinirea prevederilor de plan pe acest an. Astfel, s-au creat condiții pentru obținerea, peste prevederi, a unei producții în valoare de 5,6 milioane lei, cu 3,6 milioane lei mai mult decît prevedea angajamentul anual asumat in întrecerea socialistă. (Agerpres).

ȘEFUL STATULUI CAMBUIKIA, PRINȚUL IIWM SIANUK, 
A FĂCUT IERI 0 VIZITA IN CAPITALA

Relatarea vizitei se publică în pagina a V-a

Azi, în jurul orei 10,15, posturile noastre de radio și televiziune vor trans*  
mite direct, de la aeroportul internațional București-Otopeni, ceremonia plecării 
șefului statului Cambodgia, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, 
prințul Norodom Sianuk, care, la invitația președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a efectuat, împreună cu 
prințesa Monique Sianuk, o vizită oficială de prietenie în țara noastră.

Aspect din secția montaj final de la întreprinderea de strunguri din Arad Foto : S. Cristian
O EXPERIENȚĂ CE SE CERE DEZVOLTATĂ

Utilizarea deplină
a capacităților de producție
La 15 noiembrie, industria Județului Arad a îndeplinit planul cincinal, urmînd ca pînă la finele acestui an să realizeze o producție suplimentară în valoare de 1.6 miliarde lei.Demn de remarcat este faptul că, în industria arădeană, prevederile cincinalului au fost îndeplinite în cea mai mare parte prin folosirea cu indici superiori a potențialului productiv existent ; practic, peste 87 la sută din valoarea producției globale industriale s-a realizat tocmai pe seama utilizării intensive a capacităților de producție existente. Este un rezultat care demonstrează cu putere că organele și organizațiile de partid, comitetele oamenilor muncii s-au străduit să traducă în viață cu

deplin succes sarcinile stabilite de conducerea partidului privind folosirea mai bună a capacităților de producție. în acest sens, se cuvine precizat că, prin hotărîrea adoptată în cadrul Conferinței organizației județene de partid din noiembrie 1974, s-a stabilit ca indicele de folosire a utilajelor în industria județului să ajungă >n acest an la 85—87 la sută.Analizîndu-se recent, în cadrul unei plenare a comitetului județean de partid, modul în care a fost înfăptuită această hotărîre s-a relevat — prin date și comparații — că in

în dezbatere publica:

Preocupări ale orga
nelor și organizațiilor 
de partid din județul 

AradPROIECTUL LEGII RETRIBUIRII MUNCII 1N UNITĂȚILE AGRICOLE COOPERATISTEîntreaga țărănime cooperatistă a primit ție măsurile stabilite de Comitetul Politic C.C. al P.C.R., în ședința din 10 decembrie a.c., cu privire la majorarea venitului garantat, precum și pro- . iectul Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste, dat publicității în presa de joi. Noile măsuri și proiectul de lege constituie o nouă expresie a politicii constante a partidului nostru de ridicare continuă a nivelului de trai al țărănimii cooperatiste pe temelia trainică a creșterii necontenite a producției agricole vegetale și animale.Proiectul de lege consacră aplicarea principiilor socialiste ale retribuirii după cantitatea și calitatea muncii la, specificul agriculturii noastre cooperatiste, in funcție de rezultatele obținute de fiecare unitate in parte. El prevede o mai strînsă legare a retribuției cooperatorilor de contribuția adusă la creșterea neîn-

cu satisfac- Executiv al treruptă a producției agricole și a averii obștești, la realizarea unei agriculturi moderne, intensive și de înaltă productivitate? Proiectul de lege fundamentează formele de organizare a producției și a muncii și de retribuire, menite să ducă la întărirea spiritului de muncă colectivă, a disciplinei, la creșterea răspunderii tuturor cooperatorilor și a fiecăruia de a executa Ia timp și de calitate volumul de lucrări și a obține nivelurile de producție prevăzute.Publicăm îrt pagina a IlI-a cîteva scrisori primite la redacție, in care oameni ai muncii din unitățile a- gricole cooperatiste exprimă aprecierile în legătură cu proiectul de lege supus blice, hotărîrea lor de a pune cît mai loare posibilitățile de a spori producția tală și animală, în interesul dezvoltării ționale, al ridicării propriei lor bunăstări.
și opiniile lor dezbaterii pu- deplin în va- agricolă vege- economiei na-

dicii de folosire a mașinilor și utilajelor în secțiile de bază ale întreprinderilor au crescut, pe ansamblul industriei arădene, de la 74,8 la sută în 1970 la 80 la sută în 1974 și la 81,2 la sută în lunile ce au trecut din acest an, sporind, totodată, cu 20 la sută producția globală realizată la 1 000 lei fonduri fixe. Din inițiativa organelor de partid, la întreprinderile de vagoane și strunguri. I.A.M.M. Arad, întreprinderea textilă și în altele, în perioada actualului cincinal au fost aplicate măsuri energice pentru mai buna utilizare a mașinilor și utilajelor, pentru înlăturarea neajunsurilor în acest domeniu ; s-a lărgit, de asemenea, cooperarea între unitățile industriale republicane și cele ale industriei locale ; au fost întreprinse acțiuni pentru valorificarea superioară a resurselor de forță de muncă și folosirea rațională a unor spații de producție, organi- zîndu-se secții ale fabricilor „Tricoul roșu", „Libertatea",. I.F.E.T. în diferite localități ale județului ; s-au

luat măsuri de programare judicioasă a producției și de echilibrare a încărcării capacităților de producție, utilizîndu-se tehnica modernă electronică de calcul la întreprinderea de vagoane, U.T.A. ș.a. în acest fel. în secțiile direct productive din multe întreprinderi arădene, indicele de folosire a utilajelor depășește media atinsă Pe ansamblul industriei județului, apropiindu-se de nivelul prevăzut în hotărîrea conferinței organizației județene de partid : 84,1 la sută la la la de derea de spirt și drojdie ș.a.Cu toate aceste rezultate pozitive, așa cum s-a desprins din plenară, in întreprinderile industriale din județ există încă numeroase rezerve interne nevalorificate în domeniul utilizării capacităților de producție. Atît în acest an — dar, mai ales, în anul viitor — trebuie să se aplice măsuri cuprinzătoare pentru încărcarea uniformă, în toate schimburile, a mașinilor și utilajelor. Este adevărat, ponderea schimburilor neprogramate în timpul disponibil de lucru a scăzut anul acesta la 17,6 la sută pe ansamblul industriei județului, cele mai bune rezultate obținîndu-le întreprinderea de strunguri, combinatul de prelucrare a lemnului, întreprinderea textilă, fabrica „Arădeanca", I.J.I.L. și altele. La întreprinderea de vagoane însă, schimburile neprogramate au o pondere ridicată, cauza fiind neasigurarea forței de muncă în structura necesarului pe meserii ; totodată, calificarea mai «căzută a unor lucrători a determinat modificări de tehnologii și abateri de la Programul de încărcare a utilajelor, n alte unități, excedentul de capacitate este consecința menținerii în

întreprinderea de strunguri, 85,5 sută la I.A.M.M. Arad, 84 la sută I.M.A.I.A., 86,2 la sută la fabrica confecții, 99 la sută la întreprin-

Consîantin S1M1ON
corespondentul „Scînteii'

unul cele parcă
La întreprinderea de cazane mici și 
arzătoare din Cluj-Napoca se pro
duc instalații care asigură folosirea 
mai economică a combustibililor in
feriori, buna gospodărire a energiei

(Continuare în pag. a IlI-a)

Fiindcă „sîntem aproape de trezire, atunci cînd visăm că nea un cuvine, mită și ze. Dar un critic de cinema 7 E- vident, filme. Filme care nu s-au făcut încă, filme care ar trebui, după opinia lui, să se facă. Astfel, da data aceasta, obișnuitele „puncte de vedere" sa transformă intr-un fel da „puncte de visare".Se înțelege de la șina că nici în vis un critic nu e în stare să renunțe la anumite convingeri. De pildă, la fireasca idee că între opera de matografică și în care opera este neapărat existe un raport, o punte de legătură, fie directă, imediată, fie construită pe un lanț de fine, nuanțate intercondiționări și mijlociri. Devine cît se poate de firesc să ne întrebăm : care este raportul efectiv dintre realitatea Românie! socialiste și producția ei cinematografică ? Sau. în alți termeni : cum și cu ce intensitate creativă trăiesc cei treizeci de ani de edificare socialistă in peliculele românești, cu cită

visăm", cum spu- poet romantic, se cred, să i se per- criticului să vise- ce poate să viseze

artă cine- societatea se produce necesar să

expresivitate reflectorie 7 Răspunsul se arată a fi echilibrat : avem numeroase filme care vorbesc cu forță de convingere despre viața nouă a patriei, despre realizările și
Dar sînt și multe alte filme de actualitate care lasă impresia unor viziuni fragmentare, parțiale, limitate, pînă la urmă superficiale. Subiectele, tematica, problemele puse în discuție

mă după tului de realitatea zînd-o și de altă cinematografului în particular după război,
capacitatea artis- a privi în față epocii, anali- interpretînd-o. Pe parte, experiența mondial.

Marile teme ale prezentuluiSI
z

visat"
Puncte de vedere de Florian POTRA

perspectivele acestei dense vieți naționale. Exem- . ple se pot oferi, din belșug, de la îndepărtatul Răsună valea la Puterea și Adevărul și la recentul Orașul văzut de sus, de la Desfășurarea la Diminețile unui băiat cuminte și la Filip cel bun.

de asemenea filme — independent de formulele stilistice sau, dimpotrivă, in strictă dependență de ele — sînt de respirație relativ scurtă, lipsite de anvergură, aproape niciodată centrale. Or, știut este că valoarea unei cinematografii se judecă mai cu sea-

pare a fi demonstrat că nu e cazul să se vorbească de subiecte mari și de subiecte mici, orice fapt, chiar și cel mai banal, oferind ocazii pentru filme dintre cele mai însemnate, într-adevăr, încă de Ia Goethe, „materialul de viață" nu este, în sine,

artă ; dar din clipa în care este ales ca subiect al unei poezii, nuvele, drame, picturi etc., el devine element constitutiv al artei. Prin urmare, multe depind — în împlinirea operei de artă, a filmului —. de capacitatea de exprimare a cineastului, gata să dea o anumită formă artistică, și nu alta, acelui anume conținut care o pretinde cu necesitate.Ținînd seama de ambele criterii — doar aparent contradictorii, deoarece nu reprezintă decît fațetele unei aceleiași probleme : ce și cum spune artistul — mă gîndesc că o operă cinematografică ar fi cu atît’ mai elevată și mai valoroasă cu cît tema înfățișată ar fi mai elevată și mai valoroasă și, bineînțeles, cu cît mai înalt și mai nobil ar fi modul de expresie, stilul. Si, visez asemenea opere. Deocamdată, nu le întrevăd în posibila lor formă finită (nici nu incumbă criticului așa ceva, fie și în vis), ci ie meditez și Ie „simt" doar temele, adică ideile centrale, problematica esențială.De altminteri, zone din astfel de teme au fost cu-(Continuare în pag. a IV-a)
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Mărturie a eroismului
și dîrzeniei muncitorești

Dramatică și sîngeroasă încleștare în acea zi de neuitat. „A fost îngro
zitor : trozneau oasele capetelor 
sparte de patul armei, țișnea singe
le din piepturile ucenicilor pătrunse 
de baionete, cădeau lucrătorii loviți 
de gloanțe, curgea singele șiroaie, 
iar gemetele pătrundeau aerul in- 
fiorind inimile și răpăiturile de mi
tralieră nu mai încetau".Citim toate acestea în paginile îngălbenite de vreme ale gazetei „Socialismul". Și conștiința noastră se îndirjește să dea crezare acestor cutremurătoare rînduri. Durerosul adevăr va rămîne însă pentru veșricie, ferecat în cuvintele așa a fost IDar de ce, de ce a fost așa 7 Nu dăduse oare poporul român suficiente jertfe, prin sutele de mii de fii ai săi căzuți pe fronturile de luptă ale primului război mondial ? Iar țara întreagă nu trăia bucuria izbîn- dirii visului de veacuri al românilor — făurirea statului național unitar — hotărîtă, chiar în acel început de decembrie, prin voința unanimă a maselor, atît de răspicat exprimată pe Cîmpul lui Horea în inima Transilvaniei 7 Atunci ?In sîngeroasele evenimente petrecute acum 57 de ani s-au reflectat, ca intr-o oglindă, antagonismele a- dinci care sfișiau societatea românească din acel timp. După războiul care le adusese atîtea nenorociri — ocupația străină și jefuirea masivă a bogățiilor țării de către ocupanți, Imense pierderi materiale și umane — masele muncitorești pășiseră mai hotărite ca oricînd la luptă spre a-și cuceri; în România unită, o viață mai bună, a întregi libertatea națională prin cea socială. Avîntul lor revoluționar, încrederea în putința de a se elibera, prin propria luptă, din jugul exploatării capitaliste sporiseră ca urmare a năruirii, sub loviturile luptei popoarelor, a imperiilor habsburgice și țarist, a victoriei Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a făuririi, în imediata vecinătate a țării noastre, a primului stat al muncitorilor și țăranilor. Grevele, întrunirile și demonstrațiile se țineau lanț în întreaga țară, cu participarea unor mase tot mai largi de

muncitori, țărani, ționari, militari.. . . _____________
din Capitală — scria „Socialismul" — 
este aproape zilnic asaltat de mun
citorimea din fabrici, ateliere și bi
rouri. O puternică mișcare pentru 
îmbunătățirea soartei materiale s-a 
pornit din toate straturile de mun
citori".Radicalizarea maselor muncitorești și-a găsit o vie expresie în obiectivele programatice proclamate de partidul clasei muncitoare — Partidul Socialist. „Declarația de principii" adoptată de el la 9 decembrie 1918 sublinia necesitatea „cuceririi prin 
orice mijloace a puterii politice din 
miinile burgheziei române și întro
nării dictaturii proletare in vederea 
realizării idealului comunist".Dar avîntul de luptă al maselor muncitoare înspăimânta de moarte clasele dominante, burghezia și mo- șierimea, cu atît mai mult cu cît acestea înțelegeau să arunce toate greutățile create de războiul abia încheiat pe spinarea oamenilor muncii, să folosească condițiile noi create prin desăvîrșirea unității statale pentru a-și consolida pozițiile lor de clasă.Iată de ce, atunci cînd în dimineața zilei de 13 decembrie tipografii de la „Sfetea", „Minerva", „Adevărul", de la Imprimeriile Statului, sprijiniți de muncitorii _de la „Vulcan", „Arsenal", „Regie" șl din numeroase alte întreprinderi din Capitală, îndîrjiți în susținerea revendicărilor lor, „cu ochii strălucind, cu 

piepții umflați de zbuciumul ^Inter
naționalei^, au prins să străbată Calea Victoriei și principalele artere de circulație strigind «Trăiască greva»-, 
«Trăiască republica socialistă» — guvernanții liberali au trecut la represiune sălbatică. Forțele represive care numai cu puțini ani în urmă înăbușiseră în sînge. răscoalele țăranilor, luptele muncitorilor gălățeni, au deschis din nou focul, în plin și cu înverșunare....Acea zi de 13 decembrie 1918 a rămas și va rămîne, peste ani și ani, mărturie a eroismului și dîrzeniei muncitorimii române. Singele a peste

intelectuali, func- 
,Sediul sindicatelor

100 de martiri ai clasei noastre muncitoare și al altor cîteva sute de răniți a udat din belșug caldarîmul din Piața Teatrului Național. Sediul partidului socialist din str. Sf. Ionică a fost devastat și închis. Ziarul „Socialismul" — suspendat. Călcîiul de fier al reprimării a continuat să izbească cu furie pretutindeni în țară, în conducătorii și in organizațiile maselor muncitoare. I. C. Frimu, maltratat cu zeci de lovituri de ciomag, din creștet pînă în tălpi, avea să moară la scurt timp într-o cameră rece de spital.Călăii își elogiau isprava. Regele 11 felicita și îl pupa pe „ambii obraji" pe generalul criminal Mărgineanu. în zorii zilei următoare un manifest semnat : „Frații celor uciși" rostea răspicat : „Crima aceasta nu trebuie 
să rămină neispășită. Singele tovară
șilor noștri trebuie răzbunat...".Din toate cele patru zări, țara întreagă și-a ridicat, și mai hotărîte de luptă, masele muncitoare. Focul lupy telor de clasă s-a întețit continuu. Din el s-a plămădit în acel mai 1921, „cînd dădeau livezile în floare", cel mai luminat și cutezător conducător din cîți a avut vreodată încercatul nostru popor — Partidul Comunist Român. Sub steagul său și-au găsit împlinire idealurile cele mai scumpe de libertate, independență, dreptate și progres social, pentru care au luptat și s-au jertfit atîtea generații de revoluționari, cei mai înaintați fii ai poporului.în prezent, sub același steag glorios, poporul român înfăptuiește o- pera de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, care îi deschide mărețe perspective de progres și prosperitate. Evocarea momentelor eroice din istoria mișcării muncitorești, a curajului și dîrzeniei cu care clasa muncitoare a înfruntat clasele exploatatoare în lupta pentru libertăți democratice și o viață mai bună, întărește și mai mult voința tuturor celor ce muncesc, a întregului popor de a-și consacra toate forțele înfăptuirii politicii partidului.

Dr. Ion SPALAȚELU

La ICEM — Institutul de cercetări metalurgice din București — activează o puternică organizație de partid, care numără în rîndurile ei mai mult de o pătrime din totalul celor ce lucrează în institut — cercetători, ingineri, chimiști, tehnicieni, muncitori de înaltă calificare. Cinci organizații de bază puternice cuprind in raza lor de acțiune toate sectoarele de activitate ale institutului, exercitind rolul lor de conducător politic la fiecare loc de muncă, mobilizînd cu succes acest colectiv competent și inimos, angajat plenar in realizarea sarcinilor ce îi revin în perspectiva marilor o- biective trasate cercetării științifice de Congresul al XI-lea al P.C.R. Din examinarea activității desfășurate de aceste organizații rezultă și măsura in care, într-un colectiv de cercetători, normele și principiile Codului etic al partidului sînt încorporate în, munca și viața de fiecare zi, devenind un mod de a gîndi și acționa în conformitate cu imperativele moralei noastre.— Programul partidului, Directivele adoptate de Congresul al XI-lea au stabilit într-o largă perspectivă linia de conduită a muncii de cercetare, obiectivele sale concrete în strînsă legătură cu dezvoltarea generală a societății românești. In această cipalul obiectiv al tre politico-educative — spunea ing. Constantin Ionescu, mitetului de partid al tului — este cultivarea unui simț de răspundere față lizarea sarcinilor pe care fiecare cercetător al La baza bunelor noastre rezultate de pînă acum, care ne permit să asigurăm siderurgiei românești, în cincinalul următor, aproape 90 la sută din noile tehnologii pe baza cercetării și proiectării românești, se află, după părerea mea, tocmai fericita îmbinare a cunoștințelor științifice și de specialitate ale multor cercetători cu însușirile politico-morale înaintate ale omului nou, constructor al socialismului, modelate de comuniști prin acțiunea educativă de fiecare zi a organizațiilor de partid.Este meritoriu în acest sens că adunările generale ale organizațiilor de bază analizează probleme importante din viața și activitatea colectivului, prilejuind dezba-

teri pasionate și temeinice cu privire la problemele concrete ale formării moral-politice a cercetătorului științific, ale lități pentru cunoștințelor rea strînsă a stringente ale industriei, pentru trecerea rapidă în producție a roadelor cercetării.Ca rod al unor asemenea dezbateri în mai multe organizații de bază, în acest institut s-a născut inițiativa cu larg ecou : „De la cercetare direct in producție !“, care a fost preluată de

înaltei sale responsabi- fructificarea maximă a acumulate, pentru lega- cercetăril de nevoile
ficient de activă în lărgirea orizontului politic al tinerilor, în antrenarea lor la o activitate mai bogată pe tărîmul ridicării nivelului ideologic. Ca un efect pozitiv al acestei adunări se poate releva atenția mai susținută de care s-a bucurat din partea comuniștilor învățămîntul politic U.T.C., precum și sprijinul pe care îl dau în prezent organizării u- nor acțiuni politico-educative bogate în conținut, atractive. Concursurile „Cine știe, cîștigă", inițiate aici în ultimul timp, solicită din plin îmbogățirea bagajului

IFAPTUL I

ECHIPAMENTUL DE PROTECȚIE

Pentru asigurarea unui echipament de protecție corespunzător specificului fiecărui domeniu industrial se fac importante eforturi bănești ; suma alocată acestui capitol crește de la an la an : în 1972 se investeau 530,9 milioane lei, în 1974 suma a crescut la 630,3 milioane lei. Ca o urmare firească a acestei creșțeri s-a diversificat și numărul sortimentelor de echipament de protecție : in 1972 se produceau 115 sortimente, în timp ce în 1974 numărul acestora a ajuns la 210. Dar eforturile pentru îmbunătățirea calității echipamentului de protecție, pentru crearea de materiale și piese noi, care să răspundă cerințelor atît de diverse ale diferitelor profesii și domenii de activitate continuă și rezultatele lor sînt relevate într-o expoziție deschisă recent în localul ansamblului „Rapsodia română", de pe str. Lipscani. Această expoziție, care are un pronunțat caracter de lucru, a fost organizată de către U.G.S.R., în colaborare cu Ministerul Muncii, Ministerul Industriei Ușoare și Ministerul Industriei Chimice — principalii producători ai echipamentului de protecție. Scopul final al expoziției îi constituie contractările pentru anul 1976.Ce aduce nou expoziția amintită 7 Merită reliefat, de la început, faptul că o cercetare mai atentă a resurselor de materiale, din producția internă, a contribuit la soluționarea unor probleme de strictă actualitate în acest domeniu, printre care îmbunătățirea calității și diversificarea echipamentului de protecție. Iată cîteva exemple concludente. Docul albastru-cenu- șiu, din care se confecționează salopetele, halatele, într-un cuvînt, haina de lucru a zeci și sute de mii de oameni, va fi înlocuită cu o nouă țesătură — „Silvestru" — realizată din poliesteri și celofibră, mult mai rezistentă la uzură, mai plăcută la purtare, printre altele, și pentru că se va produce în diferite culori — portocaliți, maron, verde, albastru etc., ceea ce, apreciază vizitatorii, va permite o diferențiere pe profesii și va aduce o notă veselă în decorul industrial, dominat pînă nu de mult de albastrul docului. O îmbunătățire substanțială a echipamentului de protecție impermeabil pentru mineri, pescari șl alte categorii de muncitori care lucrează în mediu umed o constituie înlocuirea țesăturilor din bumbac cauciucat cu relonul cauciucat din care urmează să se confecționeze o gamă largă de costume, pelerine și alte piese de îmbrăcăminte de prd- tecție, mult mai ușoare decît cele existente și perfect impermeabile. In

aceeași ordine de idei, costumul anti- acid confecționat din poliesteri s-a dovedit, în timpul experimentării, la fel de bun ca și cel din lină.In unele profesii, încălțămintea are un rol la fel de important ca și costumul de protecție. Expoziția prezintă numeroase' variante de cizme de protecție, dintre care unele realizate din materiale a căror întrebuințare, în acest domeniu, constituie o noutate : cizmele antiacide din cauciuc, cizmele din p.v.c. pentru locurile de muncă cu apă, noroi ș.a. Noile modele asigură o mai bună izolare, au o formă mai comodă și, ceea ce este demn de reținut, se produc și numere mai mici, pentru femei. O altă componentă a echipamentului, nelipsită în multe sectoare de muncă, este casca de protecție. Expoziția prezintă noi tipuri de căști — pentru mineri și pentru forestieri — cu caracteristici de protecție și de confort mult îmbunătățite. Merită amintite, de asemenea, semimasca pentru vopsitori, masca de tip ușor contra prafului, precum și alte mijloace de protecție a căilor respiratorii pentru cei care lucrează cu substanțe a căror inhalare este dăunătoare.Ne-au reținut atenția, în mod deosebit, antifoanele, adică acele mijloace de apărare împotriva zgomotului excesiv din țesătorii și din alte locuri de muncă asemănătoare din acest punct de vedere. Institutul de cercetări științifice pentru protecția muncii a pus la punct două tipuri de antifon, sub formă de cască (de genul celor pe care le poartă^ telefonistele) și pun în în fază mînd ca țață întreprinderii— Ploiești.Ar mai fi multe de spus despre cele văzute în această expoziție. Dar chiar și acest succint tur de orizont este suficient pentru a reliefa rezultatele pozitive ale stăruinței acelora în a căror grijă se află problemele concrete ale ’condițiilor de muncă, printre care echipamentul de protecție ocupă un loc important. De reținut că expoziția la care ne-am referit face parte dintre obiectivele înscrise într-un plan mai vast, care cup/inde un șir întreg de măsuri printre care și cele stabilite recent de către Ministerul Industriei Ușoare și ministerele beneficiare, vizînd îmbunătățirea, în continuare, a echipamentului de protecție.

sub formă de dopuri ce se urechi. Ambele se află experimentală avansată, ur- producția lor să fie încredin- „Electrometalica"

Rodica ȘERBAN

24 DE REȚETE

Munca cercetătoruluiîn lumina Codului eticA

Viața de partid
în institutele de cercetări științifice

lumină, prin- muncii noas-secretarul co- institu- profund de reale are institutului.

Reprezentanți ai beneficiarilor din toate județele analizeazd exponatele

numeroase colective de investigație științifică și tehnică din Capitală și alte orașe din țară. Notăm și faptul că autorii inițiativei urmăresc atent rezultatele năoară, în nr. 2 — a cercetătoarea Protopopescu comuniști ce de aliaje neferoase și pulberi metalice, precum și in cadrul laboratorului de analize chimice — a avut loc, în cursul acestui an, o adunare generală consacrată analizei modului cum este tradusă in viață inițiativa amintită. Atît referatul, cit și discuțiile au prilejuit o lucidă confruntare critică și autocritică a realizărilor cu posibilitățile existente, stimulînd ridicarea unor probleme legate de creșterea spiritului de răspundere al comuniștilor, al tuturor cercetătorilor pentru valorificarea in practică a rezultatelor obținute. Rolul mobilizator pe care l-a îndeplinit această adunare se măsoară — după cum ne spunea secretara organizației de bază— prin efectele practice pe care le-a avut în viața colectivului, prin contribuția lui sporită la introducerea în producție de noi produse și tehnologii-Vizînd creșterea rolului pe care îl are exemplul de muncă și viață al comuniștilor in activitatea colectivului, alte organizații de bază au consacrat adunări generale analizei muncii profesionale și obștești a unor membri de partid. In organizația de bază nr. 3, bunăoară, care îi cuprinde mai ales pe comuniștii ce lucrează în laboratoarele de cercetări siderurgice— și al cărei secretar e dr. ing. Ni- colae Lașcu-Simion — în tombrie adunarea generală a ascultat informările prezentate de doi tineri cercetători. Cu acest prilej au fost sever criticate anumite carențe existente în activitatea profesională a unuia dintre ei, cei mai mulți dintre vorbitori subliniind că rezultatele sale mai slabe pe plan profesional nu pot fi despărțite de o anumită lipsă de participare la viața colectivului, de o anumită pasivitate, nepăsare față de sarcinile ce i-au fost încredințate. Discuția s-a lărgit, cum era și firesc, prilejuind tuturor membrilor organizației un examen temeinic de conștiință, menit să accentueze necesitatea exigentei și autoexigenței, ca o condiție fundamentală a perfecționării politico-morale a fiecărui membru de partid, concretizată în primul rînd intr-o muncă plină de dăruire, în gindire cutezătoare și îndrăzneală în promovarea noului, în înfăptuirea politicii partidului.Consecventă în preocupările sale politico-educative, aceeași organizație a consacrat o altă adunare generală a sa analizei activității desfășurate de comuniști în rîndurile tinerilor. Reliefîndu-se o anume experiență pozitivă acumulată, s-a criticat faptul că organizația U.T.C. nu e su-

aplicării ei. Bu- organizația de bază cărei secretară este principală ing. Aurelia și din care fad parte lulcrează în laboratorul

luna oc-

de cunoștințe politice și culturale despre realizările istorice dobîndite de oamenii muncii in opera de construcție socialistă, despre perspectivele luminoase ale țării în viitorii ani.Se cuvine relevat rolul deosebit ce revine în institut diferitelor forme ale studiului politico-ideologic. Atît învăță- mîntul de partid (organizat în cadrul unor cursuri și seminarii dedi- politicii interne și Statutuluicate problemelor externe a partidului, P.C.R., problemelor științei conducerii), cit și învățămîntul politic U.T.C. și conferințele pentru membrii sindicatului se desfășoară cu regularitate sub directa îndrumare a organizațiilor de partid, care au desemnat la conducerea cursurilor și se- minariilor propagandiști cu o bună pregătire, capabili să stimuleze interesul pentru lărgirea orizontului politico-ideologic.Trebuie însă să subliniem că, în pofida activității politico-educative destul de susținute desfășurate de organizațiile de bază, există sectoare ale institutului unde anumite fapte și atitudini ale unor cercetători au relevat o mai slabă preocupare a comuniștilor din acele locuri de muncă pentru formarea trăsăturilor înaintate ale omului nou al societății noastre (ne referim, îndeosebi, la laboratorul de elaborarea oțelurilor sau la atelierul de proiectare). Situațiile ivite au evidențiat necesitatea ca atunci cînd sînt dezbătute problemele concrete ale activității profesionale a cercetătorilor, ele să fie privite din unghiul eticii socialiste, să fie luminate de normele și principiile Codului intensificată munca în mod diferențiat — în acele sectoare unde se ivesc tentații de ploconire în fața unor realizări din lumea capitalistă, de acceptare, uneori naivă, a unor situații de excepție prezentate drept realități curente de o anumită propagandă de peste hotare. Cu atît mai mult cu cît chiar în cadrul unor dezbateri din învățămîntul de partid, învățămîntul politic U.T.C., conferințe etc., asemenea aspecte își găsesc prea rar locul cuvenit. Sînt fapte care arată comitetului de partid din institut că activitatea de educare comunistă se desfășoară încă inegal șl nu vizează încă în aceeași măsură întregul colectiv. Tocmai de aceea una din sarcinile sale cele mai. importante este generalizarea bunei experiențe dobîndite in formarea unor cercetători capabili, stă- pîni pe meserie, cu o înaltă conștiință socialistă, hotăriți să dedice creații tot mai importante patriei, progresului ei.Organizația de partid de la ICEM — bizuindu-se, neîndoielnic, pe realizările și experiența acumulate pînă în prezent — are îndatorirea de a milita în continuare cu perseverență pentru întărirea pe toate căile și prin toate mijloacele a activității de formare a trăsăturilor specifice fizionomiei morale a cercetătorului științific de tip nou — om de știință și cetățean, dăruit trup și suflet intereselor colectivității, mersului înainte neabătut al societății noastre socialiste. Este o sarcină ce nu poate lipsi din programul său de activitate nici pentru o zi.

etic. Se cere educativă —

Victor BIRLADEANU

Vești de pe șantierele bihoreneNumeroase unități economice din județul Bihor, între care întreprinderea mecanică din orașul Dr. Petru Groza, „Refrac- tara“-Aleșd, „Sinteza" din Oradea, întreprinderea textilă Sa- lonta și altele, au îndeplinit planul anual de investiții. De alt-
fel, pînă la această dată, constructorii bihoreni au realizat peste 92,3 la sută din planul anual de investiții, iar la con- strucții-montaj — 93,9 la sută, fiind executate peste plan lucrări în valoare de 17 milioane lei. (Agerpres).

COMERȚ IN CASĂ NOUĂ

Date privind dezvoltarea rețelei de magazine in localitățile țării

Deș! înființată numai cu trei ani în urmă, întreprinderea pentru producerea nutrețurilor combinate Galați a izbutit la scurt timp de la intrarea în funcțiune să-și atingă parametrii proiectați, iar acum să se numere între unitățile economice fruntașe ale Galațiului. O dovedesc, de altfel, realizările înregistrate aici și in 1975. Astfel, de curînd întreprinderea ■și-a îndeplinit sarcinile planului anual, colectivul ei angajîn- du-se să realizeze suplimentar pînă la 31 decembrie a.c. o producție globală în valoare de circa 15 milioane lei, concretizată fizic în peste 9 000 tone nutrețuri combinate. Materia primă a întreprinderii o constituie cerealele, alături de care se mai utilizează șroturi de floarea- soarelui, soia, in, tărîțe de griu

etc. După cum ne declara directorul unității, ing. ZahariaBoran, întreprinderea livreazănutrețuri combinate unui mare număr de beneficiari (peste 250) : cooperative agricole, complexe zootehnice, întreprinderi ș.a. ; pe primele locuri se află întreprinderile avicole Galați și Brăila. Cit privește gama sortimentală, unitatea produce 24 de rețete de nutrețuri pentru alimentația taurinelor, ovinelor, peștilor. în rîndul de muncă fruntașe cel al turei I, condus de Garofel Iancu. Totodată, la obținerea succeselor unității au contribuit : ing. Iancu Munteanu, tehnicianul Al. Țigancov, muncitorii Gh. Duma, Vasile Popa, Ștefan Izvoranu și mulți alții. (Dan Plăeșu).

combinate păsărilor, porcinelor, colectivelor se situează

La Ministerul Comerțului Interior am fost informați că — după cum arată calculele preliminare — bilanțul comercial al anului 1975 va înregistra o cifră fără precedent la capitolul desfacerii mărfurilor cu amănuntul, o creștere cu 50,3 la sută față de anul 1970. Potrivit prevederilor din Programul partidului, în anii viitorului cincinal, începind chiar cu 1976, desfacerile vor spori in continuare la toate grupele de produse puse la dispoziția populației pe piață. Pornind de la creșterile spectaculoase realizate la vinzarea bunurilor de consum public in cincinal și de la ceea ce se prevede în acest sens pentru cincinalul viitor, am solicitat factorilor de răspundere din Ministerul Comerțului Interior cîteva detalii asupra modului cum a fost realizat Programul de dezvoltare, organizare și dotare a rețelei comerciale în perioada 1971—1975 și asupra proiectelor " 'Am fost informați, în primul rînd, că suprafața de desfacere s-a extins — în cincinalul pe care ne pregătim să-l încheiem — cu încă 1,4 milioane mp. Ce criterii au fost luate în considerație la dezvoltarea rețelei comerciale 7 In scopul îmbunătățirii condițiilor de servire a populației, s-a urmărit repartizarea rațională a rețelei pe teritoriul municipiilor și o- rașelor, avîndu-se bineînțeles în vedere volumul și structura fondului de marfă, necesitatea apropierii produselor de centrele de consum. Astfel, la baza concepției generale de organizare a rețelei comerciale a stat ideea de a construi magazine, cu precădere, la parterele și la nivelurile inferioare ale blocurilor de locuințe. Unitățile noi, realizate astfel în cincinal, reprezintă aproximativ 48 la sută din suprafața dată în folosință, în acest fel au apărut și o serie de artere comerciale puternice, capabile să facă față oricărui aflux de cumpărători — cum sînt cele de pe Co- lentina, Pantelimon, Dorobanți (în București), complexul „Trivale-For- tuna" (în Pitești) și alte vaduri noi amenajate la Baia Mare, Hunedoara. Slobozia, Vaslui ș.a.m.d. în afară de spațiile comerciale realizate Ia parterele și nivelurile inferioare ale blocurilor de locuințe, o importantă suprafață comercială a fost realizată în clădiri complet independente — diversificate atît ca profil, cît și ca mărime — care funcționează acum sub formă de magazine universale, de tip BIG și complexe comerciale.In ultimul an al cincinalului, ca

pentru anii 1976—1980.urmare a indicațiilor date de conducerea partidului, s-a acordat o atenție deosebită amenajării magazinelor specializate pe profiluri sau grupe de mărfuri : pentru desfacerea cărnii, mezelurilor, laptelui, peștelui etc ; de asemenea, au fost înființate magazine specializate și în domeniul produselor industriale — de tipul „Mama și copilul", „Confort", „Casnica" ș.a.m.d. Factori de răspundere din Ministerul Comerțului Interior ne-au asigurat că specializate — și și în celălalt — continuare, de-a cincinal viitor. în va ține însă seama și de junsuri constatate in modul de organizare a rețelelor comerciale. Astfel, la diversificarea magazinelor și specializarea lor se va urmări cu mai multă inistență revitalizarea arterelor comerciale tradiționale (prin recuperări de spații se vor deschide cu cheltuieli 'minime bazare comerciale, unități stradale permanente, puncte de desfacere). Recuperarea spațiilor camerciale din zonele cu „vad" tradițional, folosirea rațională a tuturor unităților existente constituie o acțiune care se impune cu atît mai mult cu cît la unele fecții, copii, dusedesfacerii a crescut an de an, spațiile comerciale nu s-au extins în mod corespunzător.

intr-un se vor lungul această
magazinele domeniu, extinde in întregului acțiune se unele nea-

grupe de mărfuri (mobilă, con- încălțăminte, articole pentru materiale de construcții, pro- electrocasnice), deși volumul

Firește, pentru atingerea scopului permanent al comerțului — desfacerea tot mai multor produse și asigurarea unei serviri tot mai civilizate — nu sînt suficiente doar extinderile spațiilor de vînzare, amplasările de magazine la îndemîna publicului. De aceea, un capitol special în investițiile făcute de M.C.I. și de direcțiile comerciale județene pe parcursul întregului cincinal 1971—1975 l-a ocupat dotarea rețelei comerciale. Mai ales cu utilaje și mobilier. S-a avut în vedere, în mod special, procurarea de utilaje frigorifice, fără de care nu se poate vorbi de gospodărirea și conservarea fondului de marfă alimentar. în această privință, două cifre sînt ilustrative : in 1971 existau 22 000 de utilaje frigorifice ; în decembrie, anul acesta, numărul lor a trecut de 35 000. Corespunzător, a fost asigurată dotarea cu utilaje termice și cu cele pentru mecanizarea diferitelor operații comerciale. Cîteva sute de milioane lei au fost cheltuiți în cincinalul actual numai pentru procurarea mobilierului comercial adecvat noilor magazine, structurii fondului de marfă, cerințelor actuale. Tot în perioada 1971—1975 — în funcție de normativele în vigoare și de necesitățile pieței — unitățile comerciale au mai fost dotate cu noi și diverse mijloace auto specializate pentru transportul mobilei și șini izoterme și mioane ș.a.Ce se prevede deri comerciale" viitor 7 Pe întreg teritoriul țării, această perioadă se vor construi pentru comerțul socialist încă aproximativ 2 milioane mp spații de desfacere, ridicindu-se proporțional gradul de dotare cu utilaje frigorifice, utilaje termice și mijloace de transport. De asemenea, se va continua acțiunea de amenajare și modernizare a piețelor agroalimentare. Am notat principalele obiective comerciale care vor fi puse la dispoziția publicului în viitorul apropiat : magazine universale și generale (la A-

confecțiilor — ma- frigorifice, autoca-la capitolul „extin- pentru cincinalul în

[DIVERS
i
I
I
I
I
I
I

,1
I
I
I
I
î
I
I
III
I

Din
subteran, 
la înălțime!

Ca din senin, într-o galerie a 
sectorului minier Godeni (Argeș) 
s-a produs o puternică erupție. 
Apă și nisip. Sau — cum ii spun 
minerii — borchiș. Viteză și de
bit : 200 litri apă pe minut. Jetul 
de apă culcă la pămint tot ce 
intilnește in cale. Inundă. In 
noroi, pînă la briu, intr-un zgo
mot asurzitor, minerii luptă 
eroic. In ajutorul lor, cei de la 
suprafață sapă rapid o sondă. 
Apoi este introdusă in galerie o 
conductă de captare și evacuare 
a borchișului. Trei zile și trei 
nopți, fără o clipă de răgaz, a 
durat bătălia minerilor argeșeni. 
Și au ieșit învingători. Si în 
fruntea învingătorilor — minerii 
Dumitru Olteanu și G. Nicolae, 
inginerii Nicolae Predescu și Ion 
Onicioiu.

Elevii din 
însurăței

Și elevii încep să producă pen
tru export. Primul exemplu de 
acest fel in județul Brăila îl 
oferă elevii liceului din comuna 
Însurăței. Deși produsele elevi
lor de aici sint foarte simple 
(clești de rufe), numărul aces
tora a atins cifra un milion. Și 
tot milionul de clești de rufe a 
fost solicitat la export. Unde cre
deți ? Tocmai în Canada. Dar li
ceenii din Însurăței nu se 
pînă nu mai „cuceresc" și 
piețe externe.

lasă 
alte

I
I
I
I

Un proces 
neobișnuit»

IaDe cîteva luni de zile, judecătoria din Rîmnicu-Vîlcea se află pe rol un dosar_cu următorul conținut : ~Lascu, din comuna Vîlcea, a chemat în judecată pe Pavel Ciucă, din Rm. Vîlcea, pe motiv că în anul 1941 (deci acum 34 de ani !) i-ar fi furat din buzunar un... stilou.
Strict
autentic

Dumitru Lădești-

„Mă grăbesc să vă răspund chiar astăzi, 11 decembrie, cînd am primit scrisoarea dv., prin j care solicitați un sprijin din partea subredacției ziarului „Scîn- I teia" din Oradea. Din păcate, nu vă mai putem fi cu nimic de folos. Vă anexez, întru confir- | mare, scrisoarea dv. cu ștampila poștei, care atestă că de la Stîna | de Vale (Bihor) pînă la Oradea (Bihor) a făcut trei zile, iar de la poșta din Oradea pînă la | subredacția noastră (din Oradea), cale de... 500 de metri, restul de I zile. Adică de la 18 august la 11 decembrie !“.
Semnează : Dumitru Gâță, co- | respondentul „Scînteii".
Adresant : Dumitru Vesa, di- I rectorul stațiunii Stîna de Vale. |
P.S. Ce-ar fi ca și răspunsul i la Stina de Vale să ajungă tot după... 118 zile 7 Nu-i de mirare. | E aceeași distanță...

Pățania dis
♦

tribuitorului
de butelii

rad, Brăila, Cluj-Napoca, Drobeta Tr. Severin, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Tîrgoviște, București, Alba Iu- lia, Baia Mare, Birlad, Botoșani, Cărei, Curtea de Argeș, Piatra Neamț, Rm. Sărat, Bistrița, Zalău, Sf. Gheor- ghe. Sighișoara) ; magazine tip BIG — la Călărași, Caransebeș, Cimpu- lung-Muscel, Cluj-Napoca, Codlea, Dej, Făgăraș, Mangalia, Mediaș, Mo- reni, Oțelul Roșu, Focșani, Petroșani, Reghin, Timișoara, Tîrnăveni, Turda, București, Rm. Vîlcea....Am mai putea continua cu frele și prevederile concrete, oprim aici — dar nu înainte desublinia, în numele cumpărătorilor, dorința ca aceste eforturi considerabile făcute de stat să fie insoțite și de efortul permanent al comercianți- lor pentru o servire exemplară.
Gh. GRAURE

ci-Ne a

De îndată ce s-a mutat în casa 
nouă, pe care și-a construit-o in 
comuna Micula, manipulantul de 
butelii Alexandru Loga, de la 
depozitul PECO din Satu-Mare, 
a încercat să „forțeze" uscarea 
pereților proaspăt tencuiți. In- 
tr-o cameră care se învecina cu 
bucătăria, unde se afla aragazul 
cu butelie, el a pus in funcțiune 
„non-stop" o sobă cu petrol. Sea
ra, A.L. a închis aragazul, dar 
numai de la robinetul mașinii de 
gătit, lăsînd deschis robinetul 
buteliei (contrar indicației pe 
care el însuși a repetat-o de atî
tea ori posesorilor de butelii). De 
la robinetul defect al buteliei, 
gazul emanat a început să se 
infiltreze în camera cu soba 
aflată în funcțiune, fapt care a 
provocat o puternică explozie. 
Trei pereți, două uși, trei feres
tre și toate țiglele acoperișului 
au fost făcute zob. Din fericire, 
n-au fost victime omenești.

Căzut

Noi capacități de 
îmbuieliere a apei mineraleJudețul Covasna este considerat, pe drept cuvînt, județul izvoarelor de ape minerale. Vestitele ape minerale Bodoc, Biborțeni și Silvana sînt tot mai solicitate în întreaga țară. La rîndul lor, apele minerale Mal- naș, Covasna și Vilcele au calități terapeutice deosebite în tratarea hepatitei și a afecțiunilor sistemului tisfacerea crescînde în comuna construcția _ ...îmbuteliere, care aparține fabrica „Spicul", a întreprinderii de industrie locală a județului Covasna. Aici se vor îmbu- telia zeci de milioane de litri de apă minerală. Noua stație va face ca actuala capacitate de îmbuteliere a izvorului Biborțeni să fie de trei ori mai mare. (Tomori Geza).

la examen
a

digestiv. Pentru sa- cerințelor mereu de ape minerale, Biborțeni a început unei noi stații de de

La volanul autocamionului luat loc Olah Janos, de la S.M.A. Cernat, județul Covasna, care avea permis de conducere auto pentru categoriile A și B, iar acum se prezentase să susțină examenul și pentru categoriile C și D. La dreapta lui — ofițerul de miliție, examinatorul. înainte de a porni Janos motorul, examinatorul l-a întrebat :— Nu ți se pare că în cabină miroase a țuică 7 Ai avut vreo sticlă și s-a vărsat 7— Nu, am dat-o pe gît — a răspuns Janos, fără să clipească.Pus să sufle în fiolă, fiola s-a înverzit. Și Janos*  a fost dat jos de la volan.
Rubricâ redactata de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
..Scinteil’



SCINTEIA — sîmbătă 13 decembrie 1975 PAGINA 3PROIECTUL LEGII RETRIBUIRII MUNCIIÎN UNITĂȚILE AGRICOLE COOPERATISTE Tânăra vatră siderurgică de la Dunăre
in a doua etapă de dezvoltare

Legarea strînsă a retribuției de producția 
obținută ne stimulează să muncim 

mai bine pămîntulMăsurile de majorare a venitului garantat hotărîte de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și proiectul Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste au fost primite cu deosebit interes de țăranii cooperatori din comuna noastră. Sint măsuri și reglementări care ne stimulează puternic să muncim mai bine pămîntul, să sporim continuu producția. Ferma pe care o conduc a cultivat cu porumb, în acest an, 170 ha, de pe care am obținut cîte 7150 kg porumb boabe la hectar. Recolta putea fi și mai mare dacă ținem seama de faptul că terenul este irigat în întregime. Am avut însă și cazuri în care lucrările nu au fost executate la timp, din cauza unor cooperatori care nu participau cu regularitate la muncă. Este adevărat că aceștia au cîștigat mai puțin. Nu e vorba că nu cîștigă numai cel care nu lucrează cit trebuie și atunci cînd trebuie, ci, înainte de toate, că pe o parte din teren recolta nu s-a realizat la nivelul prevăzut, iar noi toți nu am putut beneficia de întreaga rodnicie a pământului. Iată de ce socotim cu toții că sint binevenite prevederile din proiectul Legii retribuirii fnuncii în unitățile cooperatiste. • în mod deosebit, este foarte bună prevederea cuprinsă în articolul 15, potrivit căreia fiecare cooperator are obligația să execute lucrări de calitate, în locurile stabilite și în perioadele optime de timp prevăzute, să realizeze numărul de zile de lucru și volumul de muncă corespunzător, aprobate de adunarea generală a membrilor cooperativei agricole, și să respecte programul de lucru stabilit. Este o preve-
Organizarea muncii pe echipe întărește 

spiritul de ordine și disciplinăNoi, țăranii cooperatori din comuna Cotești, am primit cu bucurie măsurile stabilite de conducerea partidului pentru sporirea venitului garantat și proiectul Legii retribuirii muncii in unitățile agricole cooperatiste. Este foarte bine că retribuția este legată strîns de producția obținută de fiecare unitate de bază, de fiecare echipă, pentru că aceasta ne stimulează să muncim cu răspundere, cu rezultate și mai bune. Sînt țărancă cooperatoare și răspund de munca unei echipe formate din 20 de oameni. Și pînă acum am obținut producții și venituri bune. împreună cu cei 20 de membri ai echipei, am lucrat anul acesta 8 hectare cu vie și am realizat o recoltă medie de 11 000 kg struguri la hectar, cu mult peste media planificată. Alte echipe au avut rezultate și mai bune. Fiecare cooperator din echipa noastră a cîștigat cu 15 lei peste valoarea normei planificate. Ne dăm seama că, potrivit prevederilor proiectului Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste, pe măsura sporirii producției, a averii obștești, cîști- gurile vor putea fi și mai mari. Prevederile cuprinse în proiectul de lege
SUCCESE ALE LUCRĂTORILOR 

TIPOGRAFILucrătorii Centralei industriei poligrafice sărbătoresc „Ziua tipografului" prin rezultate remarcabile in muncă. Astfel, planul anual a fost realizat, preliminîndu-se depășiri substanțiale la indicatori cum ar fi producția globală, producția-marfă și productivitatea muncii. La frumosul bilanț de sfirșit de an al tipografilor, o contribuție deosebită au adus-o lucrătorii Combinatului poligrafic Casa Scînteii, unitate care asigură 90 la sută din producția de ziare și reviste și 70 la sută din cea de carte, pe întreg ansamblul industriei poligrafice. Zilnic, aici apar 3 milioane de ziare și reviste, precum și 150 000 de cărți broșate și legate, destinate atît difuzării lor în țară, cît și peste hotare. Anul acesta a adus în viața industriei noastre poligrafice și o noutate tehnică demnă de laudă : realizarea în țară, cu forțe proprii, a primei mașini poligrafice — „Tiparom 1“, care a și intrat în producție.Lucrătorii întreprinderii poligrafice din Deva întîmpină „Ziua tipografului" cu realizări de prestigiu. Ei au Îndeplinit și depășit pînă la această dată prevederile cincinalului și sarcinile de plan ce le-au revenit pe 1975. Calcule estimative arată că formațiile de lucru din cadrul acestei unități vor încheia bilanțul activității pe acest an cu o producție industrială suplimentară în valoare de aproape 4 milioane lei. - (Agerpres)
Capacitățile

(Urmare din pag. I)dotare a unor mijloace tehnice care nu mai sint necesare procesului de producție — o atare situație existînd la întreprinderea de strunguri, fabrica de nutrețuri combinate, unde o instalație pentru tratarea boabelor de soia așteaptă din 1973 să fie pusă în funcțiune, la „Tricoul roșu" și la fabrica de confecții. Concomitent cu înlăturarea unei asemenea stări de lucruri, pentru încărcarea corespunzătoare a unor capacități de producție este necesară și intervenția forurilor de resort din Ministerul Industriei Ușoare, Centrala de prelucrare a lemnului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, în scopul asigurării de comenzi la nivelul planului, a materiilor prime la 

dere care cu siguranță va asigura întronarea unui spirit de ordine și disciplină în executarea lucrărilor agricole, în respectarea programelor de lucru în funcție de cerințele procesului de producție din agricultură.Ridicarea nivelului nostru de trai este nemijlocit legată de munca fiecăruia și a tuturor cooperatorilor din unitatea noastră și se realizează pe măsura creșterii producției agricole și a averii obștești. Or, pentru a- ceasta este nevoie ca toți să fim conștienți de îndatorirea pe care o avem de a lucra cît mai bine pămîntul, la timp și așa cum prevăd tehnologiile de producție. Iată de ce consider de o excepțională însemnătate acea prevedere din proiectul de lege care condiționează acordarea retribuției suplimentare de îndeplinirea și depășirea producției prevăzute în angajament pentru fiecare cultură și categorie de animale la nivelul întregii echipe.în cooperativa noastră se vor acorda, în acest an, circa 35 de lei la norma convențională. Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a stabilit majorarea venitului pe zi lucrată de la 35 lei la 40 lei pentru cei care lucrează la culturi păioase, prășitoare, plante tehnice etc. înseamnă că va trebui să muncim astfel încît să realizăm asemenea producții și venituri care să ne permită acordarea a 40 de lei pe fiecare zi lucrată.
Ion ANDRAȘAN 
brigadier la ferma nr. 1, 
C.A.P. Sudiți, 
județul Ialomița

obligă pe toți lucrătorii din agricultura cooperatistă la mai multă ordine în muncă, la înaltă disciplină. Este binevenită prevederea de a se întări rolul echipei — ca formație de bază în organizarea muncii în cadrul cooperativelor agricole. Aceasta va duce la creșterea răspunderii întregii echipe și a fiecăruia dintre membrii ei pentru executarea la timp a tuturor lucrărilor și sporirea producției. Stabilindu-se precis modul de organizare a muncii, sarcinile ce revin fiecărei formații de lucru, precum și modul de repartizare a veniturilor, consider că se creează condiții deosebit de favorabile pentru respectarea tehnologiilor și creșterea producției. în 1976 credem că vom ajunge la o producție medie la hectar de 12 000 kg struguri, cu 1 000 kg în plus la ha față de acest an. Depășind producția, vom primi și venituri în plus. Pentru aceasta, membrii echipei noastre și-au propus să acorde o atenție sporită executării tuturor lucrărilor, să micșoreze cheltuielile de producție. Obligațiile ce ne revin le vom înscrie în angajamentele ce vor fi încheiate și pe care șîntem hotărîți să le în-

Trei dintre harnicele lucrătoare din sectorul montai al aparatelor de radio 
cu tranzistori de la noua intreprindere ieșeană „Tehnoton"

Economii de energie electricăColectivele de operatori, maiștri, ingineri din unitățile Centralei industriale de rafinării și petrochimie Ploiești au reușit să economisească în 11 luni din acest an peste 20 milioane kilo- vați-oră de energie electrică. Acest succes deosebit a fost posibil datorită unor măsuri privind reducerea gabaritelor la motoarele electrice, urmărirea decadă cu decadă a consumu

de producție nivelul cerințelor. Dacă se soluționau aceste probleme — s-a subliniat în plenară — în trei trimestre din acest an, unitățile din industria ușoară și alimentară ale județului puteau obține, in cadrul prevederilor planului, o producție de 135,5 milioane lei.Anul acesta, comitetele oamenilor muncii din întreprinderile arădene, colectivele lor au acordat mai multă atenție organizării corespunzătoare a activității de întreținere și reparare a utilajelor, calității acestor lucrări, ceea ce a influențat în mod pozitiv randamentul în funcționarea mașinilor și utilajelor. Iată cîteva exemple concludente : la întreprinderea’ de strunguri s-au constituit echipe specializate, care execută reparații capi

deplinim exemplar. Și aceasta cu atit mai mult cu cit și retribuția va fi pe măsura producției, fără a fi condiționată de rezultatele celorlalte echipe. într-un cuvînt, cu cit vom munci mai bine, cu cit vom spori
Creșterea venitului garantat ne obligă 

la un efort mai mare pentru a spori 
continuu producțiileToțl membrii cooperativei noastre au primit cu multă satisfacție proiectul Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste, deoarece prevederile sale ne stimulează puternic să muncim cu răspundere și mal bine pentru a obține producții sporite, în folosul nostru, al întregii societăți. Cooperativa agricolă din comuna Osica de Sus are un sector zootehnic dezvoltat, care cuprinde peste 600 de taurine, dintre care 320 vaci cu lapte, precum și 600 porcine. Majoritatea îngrijitorilor noștri lucrează în zootehnie de ani de zile și au căpătat o bună experiență în ce privește creșterea animalelor. Mulți dintre ei, între care Alexandru Sima, Florea Juga’nu, Marin Predica și Ni- colae Vîrtosu, obțin producții mari de lapte și carne, peste nivelul planificat. Noile reglementări privind retribuirea muncii în unitățile cooperatiste vor duce, fără îndoială, la mai buna organizare a producției și a muncii, la sporirea producțiilor. Este adevărat, noi ne-am îndeplinit planul anual la lapte încă de la începutul acestei luni. Dar realizările nu ne satisfac. Am luat măsuri pentru mai buna folosire a furajelor, pe

Singura sursa de creștere a veniturilor 
- rezultatele muncii fiecăruia și a tuturorSînt unul dintre cei 200 de cooperatori care lucrează în sectorul zootehnic al cooperativei agricole din Ianca, sector în care cooperativa noastră obține rezultate bune. în a- cest an s-au livrat 36 000 hectolitri lapte, 75 vagoane carne de taurine, 4 500 de porci, 700 de viței și 2 000 de miei. Eu îngrijesc 16 vaci, de la care obțin anual în jur de 40 000 litri Japte. Veniturile mele sînt în medie de 2 200—2 300 lei, mult mai mari decît venitul garantat prevăzut prin hotărîrea Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Am convingerea că ar putea fi și mai mare dacă aș reuși să ridic producția de lapte cel puțin la nivelul celei obținute în lunile de vară. Prevederile proiectului Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste sint de natură să ne Cointereseze pe fiecare în parte să asigurăm animalelor' o îngrijire și furajare așa curii prevăd tehnologiile moderne de producție. Pentru că la o producție de 2 950 litri lapte, cît obținem noi anual de la fiecare vacă, sporirea producției nu ține numai de hrănirea îndestulătoare a a- cestora, ci, mai ales, de aplicarea unor principii moderne de alimentație, astfel încît de la fiecare vacă să obținem o producție la nivelul maxim al potențialului biologic.înțelegem bine că sporirea veniturilor este nemijlocit legată de rezultatele muncii fiecăruia și a tuturor care lucrează în cooperativa agricolă și se realizează pe măsura creșterii

rilor de energie la fiecare instalație și agregat în parte, supravegherea atentă a proceselor tehnologice și altele. Printre unitățile cu cele mai mari economii de energie electrică se numără combinatele petrochimice de la Brazi. Borzești și Teleajen, precum și Rafinăria Ploiești-Sud. (Constantin Căprarul.
tale la utilaje de complexitate ridicată ; la I.A.M.M. au fost elaborate tehnologii de reparații pe grupe de mașini și utilaje, la întreprinderea textilă U.T.A. s-au inventariat piesele de schimb cu fiabilitate scăzută pentru asigurarea lor din timp, toate acestea avind drept efect reducerea timpului nelucrat din cauza opririlor accidentale. Din păcate, nu în toate unitățile s-a acționat cu răspundere în această privință. Ca urmare, la fabricile „Tricoul roșu", „Arădeanca" și I.M.A.I.A.. ponderea imobilizărilor datorate opririlor și reparațiilor accidentale a sporit față de anul trecut, nerealizîndu-se importante volume de producție. Lipsa unor piese de schimb, întreținerea necorespunzătoare a anumitor mașini au avut repercusiuni nefavorabile în producția unor întreprinderi, fiind necesare remedieri, ca în cazul întreprinderilor de vagoane și strunguri, combinatului de prelucrare a lemnului, U.T.A., „Tricoul roșu". 

producția, cu atit veniturile noastre vor fi mai mari.
Eugenia GIUREA
șef de echipâ, C.A.P. Coteștl, 
județul Vrancea

care le avem din belșug : 400 tone fin de lucernă, 2 000 tone siloz, 700 tone sfeclă furajeră etc. Este, cred, normal ca membrii cooperatori ce lucrează în zootehnie să aibă un venit garantat lunar mai mare decît cei ce muncesc în alte sectoare de acțivitate. îngrijitorii noștri sînt sa- tisfăcuți de faptul că o să primească, începînd din anul viitor, un venit garantat de 1 500 lei lunar. Dar a- ceasta obligă la mai mult : fiecare trebuie să asigure de la animalele pe care le îngrijește o producție mai mare. Toți cooperatorii noștri care lucrează în zootehnie consideră că este foarte bună prevederea cuprinsă în proiectul de lege ca retribuirea să se facă diferențiat pe cooperatorii care compun formația de lucru, pentru fiecare categorie de animale, cu condiția bunei îngrijiri a animalelor și a realizării producției angajate pe întreaga echipă. Ei au hotărit să pornească o adevărată întrecere avînd ca scop sporirea producției de lapte și gospodărirea rațională a furajelor.
Nicolița TUTELCA 
șef de fermă, 
C.A.P. Osica de Sus, 
județul Olt

producției, a dezvoltării averii obștești. Cooperativa noastră și-a propus ca, în anul viitor, să livreze 100 vagoane carne de taurine, 5 000 de porci, 2 000 de miei. Beneficiul din zootehnie va fi de 2,7 milioane lei, ceea ce înseamnă, desigur, o sporire a veniturilor noastre, ale celor care lucrăm în acest sector. Iată de ce noi, îngrijitorii de animale din Ianca, vedem în măsurile stabilite de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., precum și în proiectul Legii retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste o nouă dovadă a grijii pe care conducerea partidului și statului o acordă ridicării nivelului de trai 1 al țărănimii cooperatiste, fapt ce ne obligă la un efort și mai mare pentru a spori substanțial producția agricolă vegetală și animală.
Gheorghe SBARCEA 
îngrijitor de animale, 
C.A.P. Ianca, 
județul Brăila

DecembrieTrecînd într-una din zilele acestui decembrie fierbinte, de la confluența a două cincinale, prin mai multe secții și ateliere ale întreprinderii bucureștene „23 August" ne-a reținut atenția un fapt : pentru aproape toate sectoarele de muncă-cheie s-auîntocmit, încă de pe acum, programe de măsuri menite să dea fiecărui colectiv în parte garanția îndeplinirii sarcinilor de producție sporite din anul viitor. Adevărate proiecte strategice, elaborate după o matură și îndelungată chibzuință de cadrele de specialiști, care arată limpede resursele productive existente, direcțiile de acțiune pentru înfăptuirea tuturor indicatorilor de plan. Parcurgîn- du-le, fie și în grabă, iți dai seama cum anume se vor realiza în fiecare compartiment al întreprinderii producția fizică, sarcina de creștere a productivității muncii, cum se vor putea respecta normele de consumuri specifice și vor scădea cheltuielile materiale de producție. Mai mult, la unele locuri de muncă, o parte din aceste măsuri se aplică încă de pe acum. „Din acest punct de vedere — remarca tovarășul Carol Dina, secretarul comitetului de partid ăl întreprinderii — se poate spune că la noi anul 1976 a și început". Dar în celelalte întreprinderi din sectorul 3, cum stau lucrurile in această privință ?— Stadiul în care se află în momentul de față pregătirile la întreprinderea „23 August" — ne spune tovarășul Gheorghe Barbu Petrescu, secretar al comitetului de partid al sectorului — poate fi considerat caracteristic pentru majoritatea unităților economice ale sectorului nostru. Dar înainte de a vorbi de pregătirile pentru producția anului viitor, se cuvine să ne oprim, pe scurt, asupra unei condiții de bază, esențiale — încheierea cu rezultate bune a pianului pe acest an. După aprecierea noastră, pînă la sfîrșitul anului, volumul producției obținute peste sarcinile de plan din 1975 va ajunge la circa 200 milioane lei. în felul acesta, colectivele de oameni ai
Pe baza analizei efectuate în cadrul plenarei, Comitetul județean Arad al P.C.R. a stabilit o serie de măsuri pentru mai buna folosire a fiecărei capacități de producție in a- ceastă ultimă lună a anului, precum și din primele zile ale anului viitor. Organele și organizațiile de partid vor îndruma comitetele oamenilor muncii și vor urmări modul în care se preocupă ele de distribuirea utilajelor disponibile, slab încărcate, de corelarea tehnologiilor proiectate cu condițiile tehnico-materiale de lucru existente, de avizarea exigentă a utilajelor ce se procură din fonduri de investiții. S-a hotărit, de asemenea, să se organizeze echipe complexe in toate unitățile industriale, formate din cei mai buni lucrători și dotate cu mijloace tehnice adecvate, pentru efectuarea unor lucrări de reparații și întreținere de calitate superioară, să se asigure din timp necesarul de piese de schimb și extinderea producției

Pentru Combinatul siderurgic din Galați, 1975 a fost anul debutului productiv al unor mari și importante capacități, care au marcat intrarea „cetății de metal" de la Dunăre în cea de-a doua etapă de dezvoltare. La finele acestei etape, Galațiul va produce 7,2 milioane tone oțel pe an. Să derulăm „calendarul" intrărilor în funcțiune din anul ’75.UN NOU FURNAL DE 1 700 MC. 1 Mai, ora 8. Galațiul cinstea sărbătoarea muncii prin elaborarea primei șarje de fontă la un nou furnal de 1 700 mc. — al patrulea din seria celor mai mari agregate de acest fel aflate în funcțiune în România. Și toate patru la Galați. O- dată cu aceasta, producția anuală de fontă a combinatului siderurgic sporește cu incă 1 080 009 tone. Furnalul nr. 4 este un colos de 77 metri înălțime, cît un bloc-turn cu peste 20 de etaje. Este de același tip și capacitate cu celelalte trei ; i s-au adus insă unele perfecționări tehnice și tehnologice care au determinat numeroase avantaje economice. Este prevăzut cu trei preîncăl- zitoare de construcție specială, cu puț de ardere in exterior, care permit ridicarea temperaturii aerului insuflat pînă Ia 1350 grade. S-a creat, astfel, posibilitatea obținerii fontei cu un consum de cocs mai mic cu 6 la sută pe tonă. Furnalul are, de asemenea. două orificii de evacuare a fontei, element ce duce la mărirea numărului de șarje in unitatea de timp. Un succes demn de remarcat : la furnalul nr. 4, parametrii proiectați au fost atinși cu o lună inainte de termen.
OȚELARIA CU CON- 

VERTIZOARE NR. 2. Duminică, 27 aprilie, a intrat in funcțiune primul convertizor. După o lună, în cursul nopții de 31 mai — 1 iunie, producea și cel de-al doilea convertizor, reali- zindu-se astfel intrarea in funcțiune a primei etape a oțelăriei nr. 2 de Ia Galați. Procedeul de obținere a oțelului in convertizoai re prin insuflare de oxigen, unul din cple mai moderne procedee, nu constituie totuși o noutate pentru combinatul siderurgic gălățean, el fiind
75 la nivelul lunii ianuarie 76muncii din întreprinderile sectorului nostru, respectîndu-și cuvintul dat, vor incheia actualul cincinal cu o producție suplimentară in valoare de 8,9 miliarde lei, din care 3,8 miliarde Iei realizate numai pe seama creșterii productivității muncii. Aș releva în mod deosebit că excedentul productiv al acestui an se întemeiază pe un trainic suport calitativ : înnoirea și modernizarea a 58 la sută din produsele fabricate, reducerea cheltuielilor la 1 000 Iei producție marfă cu 2,1 lei și, în special, a celor materiale cu 5,2 Iei, economisirea a peste 1 500 tone metal, 18 000 tone combustibil convențional. In ultimul trimestru al acestui an s-a declanșat in toate întreprinderile, cu concursul a peste 3 500 de specialiști din pro
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DIN CAPITALA

ducție, din unitățile de cercetare șl proiectare și din învățămîntul superior, o amplă acțiune pentru asimilarea în fabricație a unor piese și subproduse care se importau, soldată pină acum cu economisirea a 11U milioane lei valută.Avem însă și capitole ale activității economice cu rezultate deocamdată nesatisfăcătoare. In principal, este vorba de faptul că unele întreprinderi, printre care cea de cabluri și materiale electroizolante, de mase plastice sau de pompe, nu și-au realizat toți indicatorii de plan. Apoi, nu s-au onorat integral contractele cu alte întreprinderi, înre- gistrîndu-se unele restanțe in execuția și livrarea unor importante utilaje tehnologice pentru investițiile industriale din acest an sau din anul viitor. Analizînd toate aceste probleme împreună cu factorii inte- 
proprii în acest domeniu, elimlnîn- du-se importurile de piese de schimb. Organizațiile de partid vor desfășura o muncă politică de masă susținută pentru a determina înțelegerea de către fiecare lucrător a necesității folosirii din plin, in mod productiv, a timpului de lucru al mașinilor in toate schimburile, pentru instaurarea unui climat de ordine și disciplină la fiecare loc de muncă. Pornind de la cerința subliniată de conducerea partidului privind dezvoltarea activității de autoutilare — ca o cale principală de completare a capacităților de producție — s-a hotărit intensificarea acesteia în anul viitor. întrucît în întreprinderi există încă suficiente posibilități nevalorificate. Prin astfel de măsuri și acțiuni, în mod cert colectivele industriale din județul Arad vor obține în anul viitor rezultate și mai bune în folosirea mașinilor și utilajelor — bază de producție sigură pentru îndeplinirea ritmică și integrală a planului.

utilizat aici de șapte ani, la prima oțelărie. Scurtarea duratei de elaborare a unei șarje permite sporirea considerabilă a cantității de oțel produse în unitatea de timp. Spre exemplu, la oțelăria nr. 1 a combinatului gălățean au fost realizate în dese rînduri producții record în 24 de ore, cu toate cele trei convertizoare, depășin- du-se capacitatea proiectată. Oțelăria nr. 2 are aceeași capacitate de producție finală ca și „surata" ei mai în vîrstă — 3 milioane tone pe an. Spre deosebire însă de cealaltă, în oțelăria nr. 2 există cîteva noutăți. S-au montat cele mal mari melanjoare din țară — de cîte 2 500 tone fontă fiecare — fapt ce contribuie la creșterea numărului de șarje de oțel. Iată și o performanță de proiectare și construcție: hala oțelăriei nr. 2 este, „pachetizată", toate utilitățile fiind adunate în același spațiu cu o suprafață de aproape 30 000 mp și o înălțime de 62 metri. S-a renunțat astfel la

4 000 tone de construcție metalică, obținîndu-se in același timp un flux optim de producție.LA CEA DE-A PATRA BATERIE A UZINEI COCSOCHIMICE s-a e- laborat, la 12 iunie, prima șarjă de cocs. Evenimentul are loc cu 18 zile mai devreme față de termenul stabilit. Prin intrarea in producție a acestei baterii, capacitatea anuală a uzinei cocsochimice sporește cu incă 330 000' tone cocs metalurgic. Noua baterie și întreaga serie de patru a uzinei cocsochimice gălățene constituie cele mai mari agregate de acest fel aflate in funcțiune în țară. Și, folosind din plin capacitățile de producție, colectivul uzinei a realizat pesto plan, in 11 luni, o cantitate de 55 000 tone cocs metalurgic.INSTALAȚIA DE TURNARE CONTINUA A OȚELULUI, cu o capacitate de 1,5 milioane tone semifabricate anual, a intrat în probe tehnologice în ziua de 20 noiembrie a.c. Cu ajutorul acestei

resați, comitetul de partid al sectorului a stabilit măsuri ferme pentru soluționarea lor in cel mai scurt timp. De la începutul lunii noiembrie, am introdus în toate unitățile economice, în toate secțiile și la locurile de muncă mai importante un sistem de urmărire zilnică a producției realizate, a prevederilor din graficele de recuperare a restanțelor și de onorare a contractelor, avînd astfel posibilitatea de a asigura peste tot o valorificare integrală a potențialului productiv. Ca urmare, o serie din minusurile amintite au fost sau sint în curs de lichidare. Procedînd în continuare in acest fel, urmărind zi de zi modul de realizare de către fiecare întreprindere a fiecărei sarcini de plan, scontăm ca pînă la 

sfirșitul anului să fie îndeplinite toate contractele și recuperate ră- minerile în urmă în ce privește execuția utilajelor tehnologice, intr-un cuvint, să. fie realizat întregul program sortimental — toate acestea fiind, așa cum spuneam la început, cerințe absolut obligatorii pentru trecerea cu toate forțele, încă din prima zi de muncă a anului viitor, la înfăptuirea sarcinilor noului cincinal.— Din cîte am putut constata, în întreprinderile din sector s-a acordat o atenție deosebită sporirii producției de utilaje tehnologice complexe. La „Republica", după cum relata tovarășul Constantin Giogu, prin înfăptuirea unui program de măsuri elaborat la începutul anului, se prelimină depășirea planului cu 3 500 tone țevi, din care 1 700 tone țevi pentru cazane energetice. Aici, ca și in alte locuri, ni s-au dat asigurări că sînt create condiții ca producția de utilaje tehnologice să se desfășoare astfel încît să poată fi respectate termenele de punere în funcțiune a investițiilor din primul semestru al anului viitor. Dar revenind la rezultatele primei decade a lunii decembrie, am reținut că în multe întreprinderi s-au înregistrat sporuri de producție foarte apropiate de nivelurile lunii ianuarie 1976...— într-un anumit sens, luna decembrie, care se anunță mai rodnică decît oricare altă lună de pînă acum, reprezintă, de fapt, reglarea „din mers" a întregului mecanism al producției la cotele anului viitor. Și trebuie spus că, în multe locuri de muncă, aceasta va trebui să aibă drept rezultat o creștere substanțială a producției, care va ajunge pînă Ia 42 la sută față de acest an. De prisos să mai precizăm că asemenea sporuri nu sînt numai de ordin cantitativ. Ele vizează, în primul rind, o serie de laturi calitative ale producției, implicate de obiectivele „cincinalului revoluției tehnico-științifice". 
In anul 1976, așa cum ne-a indicat 
secretarul general al partidului, to

instalații se completează capacitatea de producție a sleburilor. Procedeul de turnare continuă este superior celui de laminare pe slebing, întrucît determină reducerea cu peste 10 la sută a consumului de metal, realizîndu-se și importante economii de energie electrică și combustibil.CONCEPȚIA tehnica romaneasca și utilajele — LA ÎNĂLȚIME. Proiectul obiectivelor amintite aparține „IPROMET" București. Execuția lor a fost realizată de colectivul întreprinderii de construcții și montaje siderurgice Galati — experimentat constructor al tuturor o- biectivelor actuale și viitoare ale combinatului de aici. O precizare esențială în ceea ce privește utilajele și instalațiile : cea mai mare parte a celor de la furnalul nr. 4 și oțelă- ria Tir. 2, precum și o bună parte din cele de la noua baterie de cocsificare sint realizate in țară, la „23 August" șl întreprinderea de mașini grele București, „Progresul" Brăila, întreprinderea de construcții de mașini Reșița, întreprinderile mecanice Timișoara și Bocșa, întreprinderea mecanică de utilaj tehnologic Mo- reni, „Automatica" București, „Unio" Satu-Mare și multe altele. Și un alt fapt : forța de muncă necesară noilor capacități de producție este în întregime asigurată de combinatul siderurgic prin cadre tinere temeinic pregătite, care au trecut „proba" practicii lucrind la celelalte obiective.Tînăra „vatră" siderurgică de la Galați și-a sporit substanțial potențialul productiv in actualul cincinal. Prin strădaniile și munca lor tenace, fără preget, siderurgiștii gălă- țeni și-au îndeplinit la sfirșitul lunii noiembrie sarcinile planului cincinal. Este un succes gravat în metalul fierbinte al faptei.
Dan PLAEȘU 
corespondentul 
„Scînteii"

varășul Nicolae Ceaușescu, industria sectorului va trebui să producă un număr sporit de mașini-unelte grele, cu comandă-program, utilaje tehnologice complexe, mașini hidraulice eu debite mari destinate agriculturii, instalații de aeraj, aparatură de măsură și control etc. De asemenea, vor fi asimilate in fabricația de serie numeroase produse noi. cu performanțe tehnico-funcționale ridicate : aparataj electric de joasă tensiune miniaturizat, cu elemente din ba- chelită, țevi din oțel inoxidabil aliat, cu pereți subțiri, pentru industria e- nergetică, schimbători de căldură, noi tipuri de locomotive, motoare și com- presoare, produse dir> mase plastice pentru industria constructoare de mașini. Un element ce merită subliniat este că toate sporurile, cantitative și calitative, ale producției anului 1976 se vor realiza aproape exclusiv pe calea ridicării productivității muncii, a creșterii gradului de automatizare și mecanizare a proceselor tehnologice. în fiecare întreprindere vor fi promovate într-o măsură mai mare decît pînă acum tehnologiila moderne. Printre altele, vor fi introduse pe scară largă noi procedee de prelucrare electrochimică a metalelor, dispozitive cu capete multioperațio- nale, turnarea și forjarea in matrițe, extinderea turnării cu fibraj continuu, rotofrezarea axelor mari și a osiilor pentru locomotive și vagoane, condițiile de aplicare a acestora ur- mind să fie create prin extinderea activității de autoutilare.— Despre pregătirile propriu-zlse pentru producția din 1976, ce ne puteți spune, care este stadiul lor ?— Pînă în momentul de față, In majoritatea unităților economice ale sectorului au fost asigurate condițiile tehnico-materiale necesare producției din primul trimestru ai noului an. Pe ansamblul sectorului, producția întregului an a fost contractată în proporție de peste 75 Ia sută și ne străduim ca această acțiune să fie încheiată cît mai repede cu putință. Oricum insă, de pe acum, fiecare întreprindere dispune de ceea ce este necesar pentru trecerea la organizarea propriu-zisă a producției, la înfăptuirea programelor elaborate în acest sens pe compartimente și locuri de muncă. In unele întreprinderi — „23 August", „Republica", întreprinderea de mecanică fină — a început reorganizarea unor fluxuri tehnologice, se finalizează o seamă de agregate de mare randament, realizate prin autodotare. Dar cum, mai presus de orice, oamenii sînt cei ce hotărăsc realizarea producției, o a- tenție susținută acordă organizațiile de partid și conducerile de întreprinderi pregătirii cadrelor, îndeosebi prin intermediul cursurilor de perfecționare profesională. Bineînțeles, nu ne vom opri numai Ia atît. Ne vom îngriji ca oamenii să cunoască bine sarcinile ce le revin, vom căuta noi modalități de îmbunătățire a sistemului de conducere, de stimulare mai puternică și de valorificare cit mai eficientă a inițiativei și capacității lor creatoare în primul an din viitorul cincinal.
Dumitru TIRCOB
corespondentul „Scînteii*
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ractica in liceele
de speciali fate

Circa 70 la sută din rețeaua în- vățămintului liceal este reprezentată de liceele de specialitate. Acestea pregătesc tinerii într-o paletă largă de meserii și profesiuni — strîns legate de cerințele de cadre calificate ale economiei naționale în ansamblu, ale economiei locale in particular — în paralel cu formarea orizontului lor de cultură generală. Interesul suscitat de perspectivele de afirmare — pe plan profesional, social, cetățenesc — oferite absolvenților fac ca aceste unități de învățămînt să se bucure de un real interes din partea elevilor, numărul celor care, în fiecare an, optează pentru liceul de specialitate fiind din ce in ce mai mare.Cam aceasta ar fi, pe scurt, „biografia" liceelor de specialitate, ea marcind locul important ocupat în ansamblul sistemului de pregătire a forței de muncă pentru realizarea obiectivelor majore ale edificării socialiste și comuniste a țării. Pornind de aici, firesc, se pune întrebarea : cum se asigură pregătirea elevilor în specializările înscrise pe „firma" liceului, ce cadru de realizare sub aspect profesional oferă ele elevilor ?Un raid prin licee de specialitate din București și din cîteva județe ale țării — Sibiu, Tulcea, Timiș, Bacău — prilejuiește, în aceste privințe, constatări îmbucurătoare. Mai nou înființate sau cu tradiție, cele mai multe unități școlare de acest profil dispun de condiții corespunzătoare de pregătire a elevilor. Nu lipsesc nici excepții... pozitive și mai puțin pozitive. Unele licee au o bază tehnico-didactică modernă, a- parate, utilaje și tehnologii de lucru aflate chiar cu un pas înaintea celor folosite frecvent în marea producție. (Exemple : liceele de industrie ușoară din Cisnădie, Sibiu, Timișoara, Liceul nr. 1 de construcții din
CARNET
CULTURAL

FESTIVAL 
DE TEATRU SCURTLa Săveni (Botoșani), in cadrul primei ediții a festivalului de teatru scurt pentru amatori „Mihail Sorbul", s-au îmîlnit cele 14 formații (cuprinzînd peste 120 de artiști), selecționate din rîndul a 55 de echipe care se întrecuseră in fazele zonale (Dorohoi și Botoșani). Trofeul festivalului a revenit formației de teatru a Casei orășenești de cultură' din Darabani. Repertoriul formațiilor, alcătuit din cele mai noi și reușite piese intr-un act, cu problematică inspirată din actualitate, s-a bucurat de un ,vlu interes din . partea spectatorilor. (E. Naza- rie).

DIN PAIE COLORATE..;Casa orășenească de cultură din Bistrița găzduiește o interesantă expoziție intitulată „Plăsmuiri din pai colorat", in cadrul căreia tînărul plastician bistri- țean Ion Burian prezintă cite- va zeci de lucrări, peisaje, naturi statice și portrete, ale căror imagini prind contur din migăloase colaje realizate din paie de grîu, de secară și de orz, colorate. Uliți din satul natal, interioare de case țărănești, cai în galop, tineri în vîrtejul horelor, rîuri limpezi de munte, 'livezi, chipuri expresive de bărbați și femei, înveșmîntați în portul popular specific ținutului Bistrița și Năsăudului — sînt cîteva dintre temele abordate de artist. Expoziția constituie un vibrant și original elogiu a- dus vieții și muncii oamenilor din această parte de țară. (Ion Anghei)
DE

PIONIERII
PE TÎRNAVA MAREcăminul cultural din Al- (Mureș) a fost prezentatăbeștio foarte reușită șezătoare folclorică intitulată „Pionierii — păstrători ai tradițiilor folclorice de pe valea Tîrnavei Mari". Buchetul de piese instrumentale, vocale și coregrafice interpretate de peste 200 de pionieri româfii, maghiari și germani din unitățiLe Albești și Boiu a pus in evidență valoarea autentică a folclorului local pe care cea mai tînără generație îl preia cu sensibilitate, pentru a păstra nealteratâ tradiția strămoșească. Scena ca și sala de spectacol au fost decorate cu obiecte de artă populară de către pionierii care activează în cercul tehnic din Albești. (Cornel Po- găceanu).

„LAURI 
PENTRU OMENIE"La căminul cultural din comuna Vulcan (Brașov) a început o suită de manifestări cultural-educative intitulate „Lauri pentru omenie". Manifestările sînt dedicate hărniciei'locuitorilor comunei, care au dobîndit, în ultimii ani, succese de seamă în domeniile economic, al învățămîntului și culturii, edili- tar-gospodăresc. Vor avea loc întilniri cu tineretul, expoziții de carte, dezbateri pe marginea unor filme românești, programe artistice, activități sportive etc. (Nicolae Mocanu).

FOTOEXPOZITIE

nină. Tinărul artist Francisc Deak expune de o mare frumusețe, tlurile „Băbuța", „La

Casa orășenească de cultură din Zalău găzduiește o expoziție de fotografii artistice dedicate Anului internațional al femeii. Prin intermediul celor 38 de lucrări facem cunoștință cu o complexă tipologie femi- “ * * ” ' clujean

prinse de ce vreau să sugerez este tocmai scoaterea 1 mai mult sau mai puțin implicite și plasarea lor în însuși miezul fierbinte al unor opere cinematografice riguroase, cu ecou puternic în public, ele contribuind la întărirea conștiinței de sine a acestuia ca făuritor al marilor succese în edificarea socialistă a patriei.
★Din infinitatea de fenomene, grandioase și mărunte, care au apărut și au însoțit creșterea națiunii noastre spre socialism, sînt de reținut cîteva și de o semnificație deosebiă, și deosebit de... „cinematografiabile". în cuprinsul ultimelor trei decenii de istorie contemporană a avut loc, bunăoară, în lumea satului (tradițional) românesc un eveniment epocal, cu mult mai important decît, la timpul său, „legea pentru îmbunătățirea soartei țăranilor" din secolul trecut ; omul, țăranul, a fost eliberat pentru totdeauna de inumana trudă care-1 așeza, cu mîinile goale, față-n față cu ogorul. Politica mecanizării — începută de partidul nostru aproape de la zero — a înlocuit, în agricultură, crunta încleștare cu solul, a eliminat ceea ce s-ar fi putut chema „exploatarea omului de către pă- mint“, cu lanțul ei cunoscut de patimi și alienări. Or, dintre mult- puținele filme cu acțiunea plasată la țară, in agricultură, nu avem nici unul cu tema : „Da mii de ani, omul

lucrări sub ti- ______  „______ ... , „ spălat", .Buciumul ciută", „După ploi", .Filatoarea", „Port popular" „Chivuța". (Gheorghe ■'Rusu). 

București, Liceul agro-industrial din Ceavoca — Timiș ș.a.). în schimb, altele (cum ar fi liceele de construcții, de marină și metalurgic din Tulcea) nu dețin nici măcar spațiile adecvate pentru ateliere-școală necesare pentru inițierea elevilor în meseriile de profil, recurgînd la tot felul de improvizații. Merită, de asemenea, menționat faptul că însușirea și exersarea primelor noțiuni și deprinderi profesionale s-au făcut și se fac, la multe asemenea licee, tocmai în acțiunea de autodotare a școlii, de perfecționare a instalațiilor din cabinete, laboratoare și ateliere de specialitate. Inițiativa, simțul gospodăresc, dragostea de muncă a profesorilor și elevilor adaugă bunuri de preț zestrei școlilor, îmbogățită și
Cîteva observații și su
gestii privind generali
zarea experienței bune 
în toate unitățile șco

lare de profil

prin important*  fonduri materiale alocate de stat.Astfel stînd lucrurile, ar fi de presupus că cei mai mulți elevi își însușesc in bune condiții meseria a- leasă, lucrînd, concomitent, la realizarea unor bunuri materiale utile societății. Care este situația în realitate, cum fac față sarcinilor producției tinerii absolvenți ? Punind această întrebare, am avut neplăcuta surpriză să constatăm că în destul de multe licee de specialitate din zonele amintite există un prea mic interes față de modul cum se realizează în producție, în viață, absolvenții. Oare nu este datoria politică, civică, a conducerii școlii, a profesorilor comuniști de a verifica roadele activității instructiv-educative prin prisma eficienței muncii absolvenților, a tinerilor încadrați in producție, in viața socială 7Acolo unde insă comportarea absolvenților în producție este privită nu numai ca omologare a rezultatelor anilor de studiu liceal, ci și ca modalitate concretă de perfecționare continuă a pregătirii lor, răspunsurile conturează cîteva aspecte demne de luat în seamă de forurile de resort care îndrumă activitatea liceelor de specialitate.La Liceul industrial textile-confec- ții din Cisnădie ni se citează cîteva date dinti'-un recent studiu de integrare : „in filatură, perioada de integrare a absolvenților nu depășește o lună, în țesătoriile de lină — două luni, iar în cele de mătase — trei luni". E mult ? E puțin ? E absolut necesară o asemenea perioadă de „a- comodare" ? Ing. loan Brăilescu, directorul grupului școlar, ne spune :— Este bine că programa școlară, mai realistă și mai legată de cerințele practicii industriale decît în anii precedenți, lasă la latitudinea noas-
în județul Harghita 

POPASURI TURISTICE 
DE MARE ATRACțlEJudețul Harghita dispune de zone pitorești, cu un relief variat, de numeroase izvoare de ape minerale și de o întreagă salbă de stațiuni balneoclimaterice. Pentru a pune și mai bine în valoare aceste frumuseți atracții turistice, cooperația de consum din județul Harghita a construit și amenajat aici, ultimii ani, noi unități turistice, care constituie tot atîtea 1 reconfortante de odihnă și creare. Printre acestea, se mără și motelul „Praid",

Șiînlocuri re- nu- 
j din frumoasa stațiune cu același nume. Motelul „Praid" dispune de camere modern mobilate și cu Încălzire centrală, de un restaurant și o cofetărie.De curînd. cooperația de consum din județul Harghita a dat in folosință un complex turistic în stațiunea Izvorul Mureșului, amplasată intr-o zonă muntoasă pitorească. Complexul turistic „Izvorul Mureșului" oferă cazare în camere elegante, iar la restaurantul său se servesc preparate culinare specifice bucătăriei locale, precum și meniuri-pen- siune la prețuri convenabile. U- nitatea asigură condiții optime pentru petrecerea concediului și în sezonul de iarnă. In apropierea sa există un teleschi.în fotografie : Complexul turistic „Izvorul Mureșului", din. județul Harghita.

(Urmare din pag. I)filmele noastre, Iar ceeatratăriilor din sfera

tră posibilitatea de a hotărî nu numai asupra stabilirii unei ierarhii a ințportanței capitolelor, dar și asupra grupelor și tipurilor de mașini la care trebuie să se facă instruirea practică a elevilor. Dar numărul o- relor de practică mea, insuficient, doi ani e de o zi ce înseamnă în este, după părerea Practica primilor pe săptămînă, ceea total 68 de zile, la care se adaugă o lună de practică în producție, la sfîrșit. In a- cest răstimp trebuie să parcurgi două materii principale (studiul materiilor prime și tehnologii textile) fiecare în nu mai puțin de 6—7 meserii. Desigur, in acest fel nu poți aprofunda niciuna. De aceea, aș propune forurilor noastre tutelare să studieze posibilitatea efectuării a două sau chiar trei zile de pțactică pe săptămînă.Opinii asemănătoare au exprimat și directorul Liceului industrial de construcții din Tulcea, precum și maiștrii instructori Dumitru Buhoci, Vasile Avram, Leonida Serghei. „Programele școlare — a ținut să completeze prof. Nicolae Cadinoiu, de la Liceul industrial metalurgic din aceeași localitate —prezintă inadvertențe. Astfel, la „Rezistența materialelor". o serie de relații și de formule se demonstrează în anul II pe seama progresiilor aritmetice pe care elevii urmează a le învăța... in treapta a Il-a de liceu".Pe alocuri, timpul destinat practicii este diminuat și de unele... practici nepedagogice : în timpul orelor de pregătire practică, maiștrii instructori se pierd în amănunte de ordin teoretic, iar inginerii, nepăstrînd legătura sistematică cu instructorii de practică, se mulțumesc să comunice cunoștințele de tehnologie fără să le urmărească aplicabilitatea ; există încă școli care permit sau chiar inițiază folosirea elevilor la munci necalificate. La Liceul de industrie alimentară din Tulcea, deși elevii au ca profil de specializare „preparate și conserve de pește" — profesie specific tulceană — fac practică în unități din industria ...cărnii și laptelui.Aceste aspecte au făcut, nu de puține ori, obiectul unor schimburi de experiență între unitățile liceale de același profil, al unor dezbateri între reprezentanții forurilor tutelare — de învățămint și economice. Nu mai departe decît la consfătuirile cadrelor didactice care au precedat deschiderea prezentului an școlar s-au dezbătut pe larg condițiile perfecționării cadrului și metodelor de pregătire și educare a elevilor, de ancorare mai puternică a liceelor de specialitate in realitățile stringente și preocupările de perspectivă ale sectoarelor economice de care sînt legate. Rămîne ca aceste perfecționări practice să fie transpuse mai o- perativ în... practica liceelor de specialitate.
Florica DINULESCU 
Nicolae BRUJAN 
Vasile NICOLAE
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In jurul orei 10,15 — trans

misie directă de Ia aero
portul internațional Bucu- 
rești-Otopeni : ceremonia
plecării șefului statului 
Cambodgia, președintele 
Frontului Unit National al 
Cambodglei, prințul Noro
dom Sianuk.
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a fost robul gliei pe care a trudit pînă la istovirea trupească și sufletească; prin mecanizarea agriculturii, socialismul a curmat pentru totdeauna această stare alienantă, de înjosire, raționalizînd munca pe ogoare".Ufa alt semn de bază al epocii socialiste : industrializarea intensivă, cu următoarele consecințe : modificarea raportului dintre populația rurală și .cea urbană, în favoarea aces

prin parafrazarea unei butade : „Dacă firea a trecut, peisajul României

teia din urmă ; electrificarea (aproape) completă a țării ; schimbarea structurală a peisajului natural, rural și citadin, cu cerul pretutindeni întretăiat de tot mai multe uzine și fabrici, de siluetele blocurilor de locuit și ale construcțiilor publice, de elevatoare și de piloni purtători de curentul înalteloi- tensiuni, și așa mai departe. Nici un film, totuși, nu răspunde explicit temei, pe care am formula-o cunoscute creat, în după modelul tablourilor lui Grigo- rescu, ale lui Luchian și Tonitza — astăzi modelul plastic ii oferă constructorii socialismului : cei care au inălțM barajele de la Bicaz, de pe Argeș și de la Porțile de Fier ; colanul de splendide arhitecturi ale litoralului ) nenumăratele cvartale

Eleve ale liceului „Alexandru Sahia" din Capitalâ, la ora de practicd, în 
atelierul confecții-încălțdminte

Expoziția pictorului
Tanasis Fappas

fidelitate, asupra Inchi- Anului interna- al femeii, pre- manifestare a- aceeași sigu- a meșteșugului

O nouă expoziție a pictorului Tanasis Fappas, deschisă la casa scriitorilor „Mihail Sa- doveanu", readuce în atenție calitățile unei arte care se concentrează, cu o remarcabilă figurii umane, nată țional zenta duce ranță cu care ne-a obișnuit prezenta sa pe sime- zele bucureștene ; a- ceeași calitate, remarcată deja, de a armoniza posibilitățile artei figurative cu modalitățile contemporane ale artei.Figura femeii — a iubitei sau a mamei, a surorii sau tovarășei de muncă — surprinsă în variate luminată de frumusețe cu nasis Fappas jurat această propune privitorului e- moții simple, meditații adinei. Imaginile simple și sugestive ale portretelor de femei realizate de el narează. evocă, simbolizează gînduri și aspirații. Descifrăm aici o anume ușurință a artistului în a-și compune

I

tablourile, reflex direct al studiului îndelungat.O atmosferă de calm recules se desprinde din lucrările prezentate acum la Casa scriitorilor, lucrări în care personajele sînt surprinse în atitudini contemplative, abia schițînd începuturi de
CARNET

PLASTICgest. Ele beneficiază de un fel de extrate- ritorialitate artistică, posedă capacitatea de a comunica, peste diferențe de limbaj și cultură, un conținut valabil, în forme — stilistic vorbind — mai mult sau mai puțin generale, corespunzătoare unor atitudini permanente și universale.Siluetele delicate, simple, surprinse în pozițiile de repaus cele mai obișnuite, posedă, surprinzător, capacitatea de a descoperi valoarea sentimentului o- menesc, forța lui de a modifica, de a con-

ipostaze, aura de care Ta- a încon- 'temă.

Ședință comemorativă „Miron Costin“Secția de științe istorice și Secția de științe filologice, literatură și arte ale Academiei au organizat, vineri, în Capitală, o ședință comemorativă „Miron Costin", prilejuită de împlinirea a 300 de ani de la scrierea „Letopisețului Tării Moldovei".Acad. Constantin C. Giurescu, prof.
11,00 O viață pentru o idee ; Vic

tor Babeș. (Partea a Il-a a 
filmului de montaj dedicat 
celebrului medic și bacterio- 
log român).

11,20 Telecinemateca.
13.30 Campionatul mondial de 

handbal feminin : România 
— Iugoslavia. (Transmisie di
rectă de la Kiev).

14.30 Portativ 75.
15.00 Tfelex.
15,05 Bucureștiul necunoscut.

din orașele-grădină și din sate ; masivele și totodată elegantele platforme industriale ; sondele de mare performanță ; cargourile uriașe...".Ca un compas cu acele în mediile anunțate pînă acum, ne întîmpină, cu aspecte mereu primenite, în faze succesive, o altă mare înfăptuire socialistă : invățămintul, temeinica o- peră de instruire și educare. De la lichidarea analfabetismului — răspîn-
JJ

dit în proporție de 40 la sută acum treizeci de ani — la școala generală obligatorie și gratuită, întîi de 8 ani, apoi de 10, în sfîrșit, de 12 ani. Mai exact, e vorba de trecerea progresivă de la o populație aproape jumătate neștiutoare de carte, la o populație cu complete studii liceale. S-au realizat filme care evocă greutățile învinse de organele politice și economice, în primii ani ai puterii populare, și e foarte bine ; dar cu cit mai sublim a fost și continuă să fie efortul celor care alungă întunericul neștiinței, al prejudecăților, al penuriei intelectuale ! (în paralel, să nu uităm, cu strădaniile, la fel de eficace. în domeniul sănătății publice, cu uluitoarea scădere a indicelui de mortalitate infantilă, și nu numai infantilă). Și iată ideea fundamentală, „axul etic" al unui film de fă-

precisă, lui Ta-

feri noi dimensiuni chipului. De exemplu, întregul ciclu de „maternități" conturează expresii meditative, reflexive, încărcate de întreaga povară a răspunderii în fața vieții. Ele se înscriu în memoria privitorului ca tot atîtea prezențe lirice, . ca tot atîtea gesturi pline de candoare și de căldură. Culoarea își are aici o funcție afectivă Căci pictura nasis Fappas este, în primul rînd, o artă a sensibilității cromatice. Armoniile surdinizate ale culorilor puse pe suprafețe largi individualizează aceste picturi în care, dincolo de echilibrul și proporția formelor, persistă sentimentul unei apartenențe active a elementelor fiecărei lucrări în parte, menite să transmită o senină Lumina. rată pe un mai trupurilor sunetul grav mentulul poetic.

generozitate și instinctivă, calmă, tulbu- neașteptate deaccent ferm, cromatic stilizarea păstrează al senti-
Marina PREUTU

Boris Cazacu și scriitorul Eugen Barbu, membri corespondenți ai Academiei, au evocat, cu această ocazie, personalitatea complexă a cărturarului moldovean, relevînd contribuția acestuia la dezvoltarea prozei literare românești, a culturii noastre vechi.
15.20 Preferințele dv. muzicale 

sint șl preferințele noastre.
. 16.10 Vlrstele peliculei.

16,55 "
17,05
17.25
18.20
19.20
19.30
20,00
20.50
21.40
21.50
22.00
23,00 închiderea programului.

Imagini din Malta. 
Caleidoscop cultural-artistic. 
Club T.
Cîntecul Deltei (I). 
1001 de seri.
Telejurnal. 
Teleencielopedla. 
Film serial Mannix. 
24 de ore.
Săptămîna sportivă.
Tnttlnirea de la ora 10...

cut : „România din 1938 a fost pe jumătate analfabetă ; România din 1988 va fi total bacalaureată". într-o asemenea formulare, tema face loc și simțului de anticipare, studiului perspectivelor, jocului dialectic al imaginației artistice, între doi poli de tensiune cu încărcături opuse. Rezultatul cinematografic ar putea fi, cred, impresionant.în sfîrșit, o temă mai amplă, cu-

prinzîndu-le, intr-un fel, pe toate celelalte : omul de la noi, fericirea lui, omenia românească. Cum muncește, cum vorbește, ce citește, cum locuiește, cum se hrănește, cum se distrează omul de azi, față de cel din trecut ? De ales nu eșantioane insolite, ci omul-popor. Cite din obstacolele obiective — adică sociale, de clasă, de situație economică și morală — care-i blocau odinioară evoluția, nu au fost astăzi abătute, grație orinduirii socialiste ? Ce trăsături noi s-au adăugat străvechiului concept autohton de omenie ? înainte de sensul „ospătarii cu bucate", „a omeni"»îl are pe cel dinții, bogat și generos, de „a primi și trata bine, cu omenie, cu cinste" un om, un semen, semenii : adică tilcul unei profunde solidarități concrete, în plan material, practic, precum și în-

note de lectură > note de lectură„împotriva neofascismului"Evoluția vieții politice după cel de-al doilea război mondial arată că manifestările fascismului, ca ideologie, mișcare socială și formă de organizare politică, n-au dispărut cu totul și pot recidiva. Tocmai de aceea studierea atentă a factorilor și condițiilor care favorizează apariția curentelor neofasciste contemporane, a formelor lor concrete de manifestare are o importanță teoretică și practică de netăgăduit, revine ca o îndatorire principală a ideologiei marxiste. Un interes deosebit prezintă în acest sens volumul recent apărut în Editura politică, semnificativ intitulat „împotriva neofascismului", repre- zentînd, de fapt, o continuare a volumului apărut în 1971 „împotriva fascismului". Publicat sub egida Academiei de științe sociale și politice, volumul reunește mai multe studii semnate de cercetători și cadre didactice universitare care își propun să investigheze, din multiple unghiuri de vedere, neofascismul contemporan.într-un autentic spirit marxist, studiile evidențiază factorii care generează neofascismul, ca alternativă politică extremă a dominației burgheziei. Atît timp cit în condițiile democrației bur
dr. Ioan L. CiolanOptimizarea deciziilor în investițiiîn ultimul deceniu, conceptul de eficiență economică a format obiectul unor largi dezbateri teoretice și nu numai teoretice.în continuarea acestor fructuoase căutări se înscrie și apariția recentă în Editura Academiei Republicii Sucialiste România a lucrării „Optimizarea deciziilor în investiții" sub semnătura doctorului în economie loan L. Ciolan.Este demn de subliniat de la bun început faptul că editarea a- cestei cărți prilejuiește apariția pentru întî- ia oară in țara noastră a unei lucrări aprofundate, cuprinzătoare, asupra vastei și complicatei problematici pe care o implică elaborarea deciziei în activitatea de investiții.Mai mult ca în oricare alt sector de activitate, în domeniul investițiilor deciziile nu sînt niciodată identice, deoarece condițiile în care se hotărăsc și se execută sînt de fiecare dată schimbate. De

gheze centrele de comandă ale regimului capitalist reușesc să manipuleze relațiile politice prin mecanismul sistemelor pluraliste, al competițiilor electorale, problema unor organizații politice de masă intra- și extrastatale de tip fascist nu ocupă un loc primordial în modul de funcționare a sistemului politic capitalist. Ea devine însă o preocupare și o latură activă a politicii forțelor dominante, In momente de criză, de manifestare acută a contradicțiilor sociale. Actuala criză structurală prin care trece societatea capitalistă, accentuarea incapacității sale de a face față cerințelor progresului atrage în mod serios atenția asupra pericolului pe care-1 reprezintă organizațiile neofasciste, asupra posibilității ca ele să fie folosite de către vîrfurile reacționare, monopoliste în vederea menținerii privilegiilor lor de. clasă, a frînării procesului istoric spre democratizare și destindere.în volum, cititorii găsesc o prezentare analitică a diversității de forme pe care le Îmbracă neofascismul contemporan în diferite țări ale lumii. Totodată, sînt puse în evidență trăsăturile caracteristice comune, precum eclectismul și versatilitatea ideologi

aici rezultă că aceste decizii nu se pot elabora pe bază de șabloane, rețete sau metode universal-valabi- le ; multitudinea elementelor care intervin în acest proces complex impune ca pentru fiecare factor să se studieze mai multe variante și în baza unei analize riguroase să se adopte soluția optimă. Aceasta este una din ideile esențiale pentru care pledează autorul și în sprijinul căreia desfășoară o amplă demonstrație, susținută 'prin numeroase exemple concrete.Pornind de la evidențierea politicii partidului de alocare a unor cote ridicate din venitul național pentru dezvoltare, a caracterului ireversibil al deciziei în domeniul investițiilor, autorul desfășoară, cu deplin temei, o vastă argumentație îh favoarea ideii că investigația științifică trebuie să devină o fază prioritară obligatorie în acti
DE LA C. E. C.Casa de Economii și Consem- națiuni aduce la cunoștința celor interesați că unitățile sale din întreaga țară primesc, pînă miercuri 31 decembrie a.c. inclusiv, depuneri pe librete de economii pentru turism în vederea participării la tragerea la sorți pentru trimestrul I 1976.De asemenea, pînă la 31 decembrie a.c. inclusiv se emit librete de economii pentru construirea de locuințe și librete de economii cu cîștiguri în materiale de construcții, care asigură titularilor dreptul de a participa la tragerile la sorți pentru trimestrul I 1976.Tragerile la sorți pentru trimestrul IV 1975 ale acestor li

tr-unul moral, de asistență sufletească. De aici, un film care ar avea următoarea emblemă : „Tradiționalul nostru om de omenie făcea mai suportabile greutățile și suferințele din viața socială ; actualul comunist de omenie, treptat, le-a înlăturat și continuă să le înlăture".Ce am obținut prin enunțarea unor astfel de teme pentru „filme visate"? Desigur, nimic palpabil, vor răspunde cineaștii, deoarece filmele se fac, nu se visează : filmul din vis e vis, nu film ! Adevărat. Totuși, dîndu-și în vileag aspirațiile, preferințele, ideile și idealurile artistice, criticul a încercat să arate mai concret ce anume așteaptă de la cineaști, de la regizori și scenariști.De obicei, temele se deduc, lapidar și emblematic, din filmele finite, după proiectarea lor. „Visarea" critică a permis și operația inversă : aceea de a formula cîteva idei esențiale, cinematografice, înainte ca filmele să fi fost elaborate, măcar în stadiul de scenariu. în definitiv, și așa este posibil. Pentru că mai sînt și filme care dau senzația că realizatorii lor par a le fi turnat întîi și abia după aceea ar fi meditat asupra lor. Nu strică, de aceea, din cînd în cînd, ca ele să fie gîndite selectiv în prealabil mai temeinic de cineva (de oricine) și apoi turnate de altcineva (priceput, calificat). E tot o formă de colaborare colectivă, specifică artei filmului, demnă a fi stimulată, tocmai în scopul nobil al împlinirii misiunii de educator politic și cultural, asumată 
de arta noastră socialistă. 

că, demagogia socială, copierea unor lozinci ale mișcării muncitorești șl democratice, simularea unor atitudini critice, de opoziție și nonconformism față de rinduielile burgheze. Tocmai prin exploatarea demagogică a nevoilor, nemulțumirilor și revendicărilor maselor, curentele neofasciste pot să găsească ecou în rîn- durile unor pături și categorii sociale neexperimentate și nematurizate din punct de vedere politic.Concluzia care se degajă cu pregnanță este aceea a necesității de a ține seama de învățăturile istoriei — care ne arată cu ce consecințe amare s-a soldat pentru omenire atitudinea de tolerare manifestată în perioada interbelică față de propaganda fascistă — de a întări colaborarea dintre partidele comuniste și socialiste, dintre toate forțele iubitoare de pace și progres în vederea închiderii tuturor căilor de afirmare a forțelor reacționare neofasciste.în ansamblu, lucrarea se înscrie ca o apariție meritorie, ca un aport al cercetării politologice românești la dezvăluirea naturii și caracteristicilor neofascismului contemporan și pe această bază la combaterea sa fermă.
Paul DOBRESCU

vitatea de investiții. Numai astfel se va reuși ca decizia de investiții să asigure condiții depline de mobilizare a factorilor cantitativi, de creștere economică, de utilizare cit mai rațională a potențialului material și uman.Se cuvine de asemenea menționat că lucrarea nu se rezumă la expunerea descripti- vistă a problemelor, ci dezvăluie, prin ilustrări concrete, rolul pe care trebuie să-l joace, în optimizarea deciziilor de investiții, folosirea metodelor matematice.Prezentarea Intr-un capitol de sine stătător a politicii de investiții a partidului nostru de-a lungul unui sfert de veac de construcție socialistă este de natură să lărgească considerabil aria de interes a lucrării. Bogăția datelor statistice cuprinse în lucrare răspunde celor mai diverse cerințe .de informare în materie.
Ioan ERHAN

brete de economii vor avea loc la data de 23 ianuarie 1976 in Capitală la clubul Finanțe- bănci.La tragerea la sorți a libretelor de economii pentru turism se vor acorda cîștiguri in excursii în U.R.S.S., R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, precum și excursii individuale în străinătate pentru care titularii libretelor cîștigătoare primesc, la cerere, prin organele Ministerului Turismului, o parte din valoarea ciștigului în valuta țărilor în care se deplasează.La celelalte două trageri Ia Sorți se acordă cîștiguri in materiale de construcții și, respectiv, cîștiguri in bani.
Expoziție cu noi 
achiziții de artăMuzeul de Artă al Republicii Socialiste România pregătește o expoziție care va prezenta valorile artistice achiziționate in cursul anilor 1951—1975. Expoziția, care se va deschide in a doua jumătate a lunii decembrie, va fi alcătuită din circa 400 de lucrări.Printre achizițiile cele mai Interesante din dogneniul artei românești se numără picturi de N. Grigorescu, Șt. Luchian, G. Petraș- cu, Th. Pallady, C. Ressu, J. Al. Steriadi, E. Stoenescu, N. Tonitza, I. Țuculescu, sculpturi de I. Georgescu, D. Paciurea, C. Brâncuși, Gh. Anghei, I. Jalea, C. Medrea, M. Pătrașcu, O. Hah, R. Ladea, precum și un tetraevangheliar din secolul al XlV-lea, broderii și icoane din secolul al XVIT-lea, piese din metal din secolele XVII și XVIII. Din arta universală se cuvin menționate, printre altele, lucrări de Luca Giordano, Van Dyck, Massimo Canpigli. Max Liebermann, Othon Friesz și alții, dantele de Bruges, tapiserii de Bruxelles și Aubusson, faianță franceză șl olandeză, mobilier italian din secolele XVI și XVII. Au fost achiziționate, de asemenea, ceramică persană, chineză și japoneză, șaluri de cașmir din secolul al XVI-lea. covoare turcești din secolele XVI— XIX, miniaturi persane din secolul al XVIII-lea. (Agerpre»)
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VIZITA PRINȚULUI NURDDOM SIANUK.
ȘEFUL STATULUI CAMBODGIA

La Institutul politehnic și la întreprinderea de Mașini GrelePrințul Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, a făcut, în cursul zilei de vineri, o vizită la Institutul politehnic București și la întreprinderea de Mașini Grele din Capitală.împreună cu șeful statului cambodgian s-au aflat Chea San, membru al Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., ambasadorul Cambodgiei la București, Keat Chhon, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al F.U.N.C., prințul Norodom Narin- drapong, alte persoane oficiale cambodgiene.înaltul oaspete a fost însoțit în a- eeastă vizită de Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, gene- ral-locotenent Constantin Popa, locțiitor al șefului Marelui Stat Major.La Institutul politehnic, șeful statului cambodgian a fost salutat cu căldură de Constantin Manolescu, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, de membrii Senatului universitar și cadrele didactice, de numeroși studenți.Vizitând sălile de cursuri și laboratoarele diferitelor facultăți, prințul Norodom Sianuk a fost informat de către gazde despre dezvoltarea institutului, unde sînt pregătiți în prezent peste 19 000 de studenți, de profilul său. de dotările sale ultramoderne, corespunzătoare desfășurării unui proces de învățămînt eficace, de .mare utilitate teoretică și practică. S-a arătat, între altele, că aici sint pregătiți viitorii ingineri necesari e- conomiei românești, aflată într-un amplu proces de dezvoltare și diversificare, în profilurile mecanic, e- lectric, chimic și metalurgic, pe baza orientării date întregului sistem de educație de Congresul al XI-lea al P.C.R., personal de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care preconizează integrarea strînsă a învățămîntului cu cercetarea și producția. în acest context, au fost înfățișate rezultatele obținute de cadrele didactice și denți în activitatea teoretică, cum și în cea de cercetare iectare, care se desfășoară unor contracte economice.Metodologii tare, scule șicomplicate electrice și electronice, echipamente de automatizare sînt prezentate In cursul vizitei înalților oaspeți cambodgieni, care au cu-

încheiate cu
stu- pre- pro- bazași pe unitățileproiec-originale de dispozitive, aparaturi

vinte de laudă la adresa studenților și profesorilor, a întregului sistem de învățămînt ingineresc.Sintetizînd impresiile deosebite lăsate de_ această vizită, prințul Norodom onoare țională norată viziteze Institutul rești. Exprimăm admirație față de de învățămînt, ale ultramoderne, cercetare științifică și tehnologică, precum și înalta tehnologie și integrare a învățămîntului cu practica, realizată datorită ideii geniale a excelenței sale președintele Nicolae Ceaușescu, dovedesc prodigioasa înflorire a României socialiste, care se remarcă în toate domeniile construcției naționale. Cambodgia adresează felicitări călduroase marelui popor român, partidului comunist și guvernului român, sub eminenta conducere a președintelui Ceaușescu. Trăiască bodgiano-română !“.La I.M.G.B., unde au fost întâmpinați dură de Alexandru Roșu, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, Nicolae Ganea, președintele Consiliului popular al sectorului 5, de reprezentanți ai conducerii întreprinderii, de numeroși muncitori, șeful statului cambodgian a luat cunoștință cu mare interes de progresul făcut de țara noastră în crearea și dezvoltarea unei industrii puternice, capabile să asigure necesitățile cele mai diferite ale tuturor ramurilor economiei. Unitate etalon a industriei construcțiilor de mașini, întreprinderea bucureșteană se bucură de o binemeritată faimă nu numai în rîndul beneficiarilor interni, ci și în străinătate, unde produsele sale de o mare complexitate tehnică au dat un strălucit examen de calitate.Prințul Norodom Sianuk examinează cu deosebită atenție și cere numeroase explicații privind diferitele procese tehnologice puse la punct de specialiștii uzinei, dotările moderne, precum și produsele realizate aici, între care se remarcă turbinele 330 MW, coloanele industria chimică, de 3 000 tone pe zi.înfățișînd etapele uzinei, precum și perspectivele ei de viitor, directorul întreprinderii, Nicu Constantin, a relevat că în cincinalul

Sianuk a notat în Cartea de a institutului : „Delegația na- a Cambodgiei este foarte o- și fericită de a fi putut să politehnic Bucu- profunda noastră această instituție cărei echipamente metode de studiu, de

Nicolaeprietenia cam-distinșii oaspeți cu aceeași căl-

dede sinteză pentru liniile de cimentde dezvoltare ale
Depunerea unei coroane de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socialismVineri dimineața, prințul Norodom Sianuk, șeful statului Cambodgia, președintele Frontului Unit Național al Cambodgiei, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc în vizita în țara noastră, a depus o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.La solemnitate au luat parte general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, general-colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major, Cornel Pacoste, ad-

junct al ministrului afacerilor externe, Ion Gheorghe, prim-vicepreșe- dinte al Consiliului popular al nlciplului București.La sosirea înaltului oaspete, o dă militară a prezentat onorul, fost intonate apoi imnurile de ale României și Cambodgiei. După depunerea coroanei de flori, asistența a păstrat un moment de reculegere.în continuare g-a vizitat rotonda monumentului.în încheiere, șeful statului cambodgian a primit defilarea gărzii de onoare.

mu-gar- Au stat

r a
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

II și 16 decembrie. In țară : Cerul va 
fl variabil, cu Innorări mal accentuate 
In Maramureș, Crlșana, Banat, Oltenia 
și Muntenia, unde vor cădea precipi
tații, atit aub formă de ploaie, cit și

sub formă de lapoviță și ninsoare, iar 
vîntul va prezenta intensificări de 
scurtă durată. In rest, precipitații izo
late. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 și plus 3 grade, 
mai coborîte în primele nopți, iar cele 
maxime între minus 2 șl plus 8 grade. 
Dimineața și seara, ceață slabă în sud- 
estul țării. In București : Cerul va fi 
variabil, mai mult noros, favorabil pre
cipitațiilor în a doua parte a interva
lului. cînd și vîntul va prezenta inten
sificări. Temperatura ușor - variabilă. 
Dimineața și seara ceață.PE SCURTCORESPONDENȚIIBACAU. în noile ansambluri de locuințe „Miorița", „Cremenea" și „Victor Babeș" din municipiul Bacău au fost predate „la cheie" noi blocuri însumînd circa 300 de apartamente. Cu a- cestea, numărul apartamentelor construite și date în folosință în 1975 în orașul de pe Bistrița se ridică la 2 000. Tot în acest an, in noile cartiere au fost înălțate edificii social-culturale: școli, creșe și grădinițe, complexe comerciale, săli de sport pentru școlari. în prezent se află in stadiu final de execuție alte 600 de apartamente și noi obiective sociale.

DIN ȚARANOȘTRI TRANSMIT:avansat de construcție noi blocuri de locuințe cu parter șl cîte două etaje. Asemenea edificii s-au mai ridicat în ultimul timp și la Pechea, Bălăbănești, Băleni, Cudalbi, Braniștea și altele. în cincinalul viitor, in conformitate cu planurile de sistematizare, se vor construi alte zeci de blocuri în comune. O atenție deosebită se va acorda viitoarelor centre urbane — Pechea, Cudalbi, Liești.

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaExcelenta Voastră mi vă rog să binevoiți a de sănătate personală,
ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MALTA

Profund mișcat de amabilele felicitări pe care le-a transmis cu ocazia sărbătorii noastre naționale, primi viile mele mulțumiri, precum și sincere urări pentru un viitor fericit al poporului român.
Excelenței Sale Domnului ANTHONY MAMO

Președintele Republicii Malta

KEKKONENURHO
Președintele Republicii Finlanda

HUNEDOARA. Cetățenii municipiului Petroșani au demonstrat și în acest an hărnicia și spiritul lor gospodăresc. Față de angajamentul luat de a efectua în 1975 lucrări edilitar-gos- podărești și de înfrumusețare a localității, prin acțiuni de muncă patriotică, în valoare de 32 174 000 lei, ei au realizat pină in prezent lucrări în valoare de peste 62 000 000 lei. Printre cele mai importante se numără un nou ștrand, o bază sportivă la institutul minier din localitate, îndiguiri, taluzări, reparații și construcții de străzi, trotuare, zone verzi și de agrement.

ALBA. în acest an, rețeaua telefonică din județul Alba s-a dezvoltat și modernizat. De la începutul lunii decembrie, municipiul Alba Iulia a fost racordat la rețeaua telefonică automată interurbană. Prefixul centralei telefonice din Alba Iulia este 968. în același timp, capacitatea centralei telefonice a orașului a crescut cu 1 000 posturi. în orașele Cugir și Aiud au fost instalate noi centrale telefonice. în prezent, se execută lucrări de extindere a centralei telefonice din Sebeș.

VASLUI. La Casa de cultură • sindicatelor din Bîrlad a fost deschisă expoziția „Coordonate ale dezvoltării economice și sociale a municipiului în cincinalul 1976—1980". Sînt prezentate machete și grafice care prefigurează noile dimensiuni ale Bîrladului în viitorul cincinal, tață-n față cu realizările obținute în perioada 1971—1975. Tot aici au loc întîlniri ale activiștilor de partid și de stat, precum și ale deputaților cu cetățenii, constituind prilejuri de informare, documentare, dezbatere și cunoaștere a planului în profil teritorial privind dezvoltarea e- conomică și socială a municipiului Bîrlad în anii următori.

MUREȘ. în municipiul Tg. Mureș au fost înființate două noi circuite pentru transportul urban de călători. Prin liniile 21 și 23 se asigură astfel legătura celui mai nou și mai mare cartier tîrgumureșan — „1848“ — cu zona industrială sud-vest și cu centrul localității.
IAȘI. în orașul Pașcani s-a dat zilele acestea în folosință, înainte de termen, un bloc de 10 etaje, însumind 117 apartamente. Aici s-au mutat familii de muncitori de derile industriale la întreprin- din localitate.orașul Mără- producție o

GALATI- în comunele Fru- mușița, Munteni, Oancea, Cer- țești și altele se află în stadiu

VRANCEA. în șești a intrat în . nouă fabrică de pîine. O fabrică similară a fost construită în actualul cincinal și la Focșani, cu o capacitate de 35 tone pîine pe zi. Condiții 'mai bune pentru aprovizionarea populației cu produse de panificație au fost create și în mediul rural. Numai în ultimii ani s-au construit 15 noi brutării în tot atâtea comune.

1976—1980, ca urmare a indicațiilor și recomandărilor președintelui Nicolae Ceaușescu, aici se va realiza întregul necesar de utilaje și echipamente necesare dotării sistemului energetic national.în încheierea vizitei, prințul Norodom Sianuk a felicitat colectivul unității, notînd în cartea de onoare : „Delegația națională a Cambodgiei este foarte bucuroasă de a fi putut să admire măreața platformă industrială de construcții de mașini grele, această uzină ultramodernă, unde sînt fabricate mașini extrem calitate cerea mân, Nicolae mân a în toate domeniile construcției socialiste, îndeosebi în industrie, știință și tehnologie. Aceste progrese minunate sînt scoase în relief și de către uzina dv. Vă mulțumim sincer pentru primirea prietenească pe care ne-ați făcut-o și vă adresăm cele mai călduroase felicitări pentru succesele foarte importante pe care le-ați obținut și care contribuie la asigurarea măreției glorioasei dv. patrii".De la I.M.G.B., coloana de mașini s-a îndreptat spre Palatul Sporturilor și Culturii, unde oaspeților cam- bodgieni le-au fost prezentate cîteva aspecte ale construcției de obiective social-culturale din Capitală.(Agerpres)

dumneavoastră
de perfecționate, de o înaltă și înaltă precizie. Sub condu- Partidului Comunist Ro- a stimatului președinte Ceaușescu, viteazul popor ro- obținut progrese formidabile

Prințesa Monique 
Sianuk a vizitat spi
talul „Emilia Irza“Prințesa Monique Sianuk a făcut, vineri dimineață, o vizită în Capitală la Spitalul clinic de pediatrie „Emilia Irza“, unde s-a interesat de unele aspecte ale ocrotirii mamei și copilului, de modul cum este organizată în țara noastră rețeaua destinată asistentei medicale a copiilor, în continuare, au fost vizitate noile cartiere de locuințe Titan — Balta Albă și zona centrală a Bucureștiu- lui, luînd cunoștință, cu acest prilej, de dezvoltarea impetuoasă a cartiere.în cursul vizitei, Alteța Sa a fost însoțită de Tamara vicepreședinte al nai al Frontului

acestorRegală Dobrin,Națio-Consiliului Unității Socialiste.
întilnire de lucru 
a miniștrilor aface

rilor externeLa Ministerul Afacerilor Externe a avut loc o întilnire de lucru intre George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și omologul său cambodgian, Sarin Chhak. Cu acest prilej a fost făcută o trecere în revistă a problemelor de interes reciproc, în contextul dezvoltării relațiilor bilaterale și s-a procedat la un schimb de vederi asupra unor aspecte actuale ale vieții internaționale. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, de deplină înțelegere.

întilnire la C. C. al P. C. RDelegația Partidului Democrat din Botswana, care, la invitația C.C. al P.C.R., face o vizită de prietenie în tara noastră, a fost primită de către tovarășul Iosif Uglar, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Delegația P.D.B. este formată din G. G. Sebe- so, vicepreședinte al Adunării Naționale din Botswana, și B. P. Kepi- retswe, secretar executiv al P.D.B.în timpul convorbirii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, s-a procedat la un schimb de informații în legătură cu activitatea și

preocupările partide. actuale ale celor două
irîn decursul vizitei, delegația Partidului Democrat din Botswana a avut întîlniri la Marea Adunare Națională, la Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste, la Comitetul județean Buzău al P.C.R., la C.C. al U.T.C., la Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei. Totodată, delegația P.D.B. a vizitat obiective , economice, social-culturale și dc învățămînt din Capitală și din județul Buzău.

Delegația guvernamentală română
s-a întors de la Phenian

Cu ocazia sărbătorii naționale a Maltei — Ziua Republicii — îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele poporului român și al meu personal, călduroase felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală, de prosperitate și progres poporului maltez.Sint încredințat că relațiile prietenești româno-malteze vor continue să se dezvolte, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și cooperării în Europa și în lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

Vineri dimineață s-a înapoiat de la Phenian delegația guvernamentală, condusă ' ' —membru cutiv al ministru ducației . . .. ______ ____ _participat la lucrările celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei interguvernamen- tale consultative în problemele relațiilor economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă România și R.P.D. Coreeană.La Gara de Nord, delegația a fost

de tovarășul Paul Niculescu, al Comitetului Politic Exe- C.C. al P.C.R., viceprim- al guvernului, ministrul e- și învățămîntului, care a
salutată de tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., Ni- colae Ionescu, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Radu Bogdan, adjunct al ministrului educației și învățămîntului, alte persoane oficiale.Au fost prezenți Pak Zung Guc, ambasadorul R.P.D. Coreene, și N. V. Maslennikov, însărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. la București.(Agerpres)

Malta aniversează astăzi împlinirea unui an de la proclamarea republicii. Datorită poziției sale geografice, la intersecția drumurilor maritime ce leagă continentele european, african și asiatic, micul arhipelag a fost ținta disputelor puterilor străine care și-au impus dominația timp de secole. în ultimele decenii, Malta a fost transformată într-o puternică bază militară a N.A.T.O. Acționînd în direcția consolidării independenței naționale, guvernul maltez, venit la cîrma țării in iunie 1971, a expulzat comandamentul forțelor navale ale N.A.T.O. din Mediterana și a luat o serie de alte măsuri pentru promovarea intereselor politice și economice ale țării.

Totodată, guvernul maltez a ela- ♦ borat un plan de dezvoltare pe șapte ani, menit să impulsioneze progresul economic. Importante fonduri au fost alocate creării de noi întreprinderi industriale, diversificării economiei.între România și Malta s-au statornicit raporturi de prietenie și colaborare, care au cunoscut o evoluție ascendentă. Vizita întreprinsă în țara noastră de premierul Maltei, Dom Mintoff, în 1971, convorbirile avute cu acest prilej au constituit un moment important în dezvoltarea relațiilor româno-mal- teze, în folosul ambelor popoare, al păcii, înțelegerii și cooperării internaționale.
Cronica zilei

A treia sesiune a Comitetului Consultativ al C.E.P.E.S.între 10 și 12 decembrie s-au desfășurat în Capitală lucrările celei de-a 3-a sesiuni a Comitetului Consultativ al Centrului european pentru învățămînt superior al UNESCO (C.E.P.E.S.), cu sediul la București.La ședința de deschidere a participat Sioma Tanguiane, subdirector general al UNESCO.Informînd pe ziariștii români și corespondenții presei desfășurarea Consultativ, Thomas Keller, a arătat, în unei conferințe de presă care loc vineri, că a fost aprobată tatea desfășurată în acest Centru. în același timp. Comitetul Consultativ, în virtutea atribuției sale de a face recomandări directorului general al UNESCO cu privire la dezvoltarea și îmbunătățirea învățămîn- tului superior în Europa și varea cooperării regionale domeniu, a definit ideile < care vor jalona activitatea în 1976, făcînd, în același ■ gestii și pentru programul lor trei ani.A fost subliniat faptul că 1 va trebui să joace și în viitor rolul de principal instrument al promovării cooperării europene în domeniul învățămîntului superior. în acest scop, Centrul își va intensifica, în anul care

străine despre sesiunii Comitetului directorul C.E.P.E.S., cadrul a avut activi- an de
i promo- în acest directoare Centrului timp, su- următori-
c.e.p.e:s.

urmează, activitatea de informare, documentare, contacte și schimburi de natură să ofere un sprijin practic autorităților de resort din statele membre.începînd din 1976, Centrul va edita un buletin intitulat „învățămîntul superior în Europa", care va oferi informații și sugestii factorilor de decizie din țările membre cu privire la tendințele și orientările care se înregistrează în • domeniul modernizării învățămîntului.Centrul își propune să organizeze, în cursul anului viitor, o serie de se- minarii și întîlniri ale personalităților și experților în problemele învățămîntului superior din statele continentului. între aceste manifestări au fost menționate simpozionul privind noile forme de învățămînt superior din Europa și întrunirea consacrată examinării relației învățămînt superior—necesarul forței de muncă, care vor avea loc în prima parte a anului 1976.Răspunzînd la întrebările ziariștilor, Angelo Ballestero Drapero, reprezentantul directorului general al UNESCO, a arătat că în cursul sesiunii a fost examinat, de asemenea, rolul pe care .trebuie să îl joșge acest Centru în pregătirea unei convenții privind recunoașterea diplomelor eliberate în țările europene. (Agerpres)

Ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a transmis o telegramă de felicitare ministrului pentru Commonwealth și al afacerilor externe al Republicii Malta, Dom Mintoff, cu prilejui Zilei naționale a acestei țări.
★Vineri a părăsit Capitala delegația Consiliului păcii din R. D. Germană formată din Liselotte Skoczowski, inginer chimist, Erou al Muncii Socialiste, membru al Prezidiului Consiliului păcii, Norbert Kraja, membru al prezidiului, secretar al Consiliului păcii, și Gunter Hartmann, membru al prezidiului, care ne-a vizitat țara la invitația Comitetului Național pentru Apărarea Păcii.Oaspeții au fost primiți și au avut convorbiri la Comitetul Național pentru Apărarea Păcii și la Comitetul județean de luptă pentru pace Prahova, au vizitat obiective economice și social-culturale din Capitală și din județul Prahova, au luat parte la sărbătorirea centenarului

nașterii scriitorului umanist german Thomas Mann.
★La invitația Ministerului Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale, Jose V. de Ocampo, guvernator și vicepreședinte al Băncii de dezvoltare a Filipinelor, a e- fectuat o vizită în țara noastră. Oaspetele a avut întîlniri la ministere economice și instituții bancare centrale, unde aii fost examinate posibilitățile de dezvoltare în continuare a cooperării economice bilaterale. De asemenea, a vizitat obiective economice din Capitală și din țară.Vineri după-amiază. Jose V. de O- campo a părăsit Capitala.Pe aeroportul Otopeni oaspetele a fost salutat de Nicolae Ștefan, prim- adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționale, președintele Asociației de prietenie româno-filipineză, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți reprezentanți ai Ambasadei Republicii Filipine.(Agerpres)

Inaugurarea liniei aeriene Pekin—BucureștiLa cîteva zile de la deschiderea liniei aeriene București—Pekin, de către un avion al companiei TAROM, vineri la amiază a sosit, pe aeroportul Otopeni, un avion al Administrației generale a aviației civile chineze — CAAC — care a inaugurat linia aeriană Pekin—București. Potrivit acordurilor, cursa Pekin—București asigurată de partea chineză se va efectua odată pe săptămînă, cu sosirea la București vinerea și plecarea spre Pekin sîmbăta, iar cursa asigurată de partea română pleacă tot vinerea din capitala țării noastre spre R.P. Chineză.Delegația R.P. Chineze care participă la zborul inaugural este condusă

de Sing Ien-tzî, membru al C.C. al P.C. Chinez, vicepreședinte al Comitetului Revoluționar din municipiul Tientsin, și Ien Gi-siang, director adjunct al Administrației generale a aviației civile.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Aneta Spornic, membru supleant al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al M.A.N., general-colonel Marin Nicolescu, adjunct al ministrului Apărării Naționale, colonel Gheorghe Cristian, prim-locțiitor al comandantului aviației civile, alte persoane oficiale.Erau de față Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.Petre Dănică, adjunct al ministrului comerțului interior, și Emil Vicen, adjunct al ministrului comerțului al Republicii Socialiste Slovace, au sem-
BULETIN RUTIER

Recomandări de sezon ale Direcției circulație 
din Inspectoratul General al Milițieiîn acest an, în multe zone ale țării, iarna și-a făcut brusc și de timpuriu apariția, cu zăpezi abundente și viscole 'puternice. O serie de drumuri naționale și județene au fost înzăpezite. Unii conducători auto, pornind la drum nepregătiți sau cu mașini care prezentau defecțiuni tehnice, au fost nevoiți să suporte consecințe dintre cele mai neplăcute : înzăpeziri, staționări forțate, remorcări în condiții dificile. Nu întîmplător, în zilele, respective s-au înregistrat numeroase tamponări și derapări, precum și accidente, unele dintre ele cu urmări tragice. Iată de ce. ținînd seama că iarna este abia la început, se impune luarea și respectarea unor măsuri stricte pentru prevenirea unor nedorite evenimente rutiere, pentru realizarea unei circulații în deplină siguranță pe toate drumurile publice. în acest scop, în funcție de condițiile atmosferice, este bine să se țină seama de următoarele recomandări :ranță pe toate drumurile publice, atmosferice, este bine să se țină

ninsoareînainte de a porni la drum, fiecare conducător auto este obligat să verifice atent dacă funcționează ambele ștergătoare de parbriz, precum și sistemul de dezaburire a geamurilor. Ori de cite ori este necesar, conducătorii auto să se îngrijească de curățirea farurilor, mijloacelor de semnalizare, tăblițelor cu numărul de înmatriculare și a suprafeței parbrizului pe care nu o cuprind lamelele ștergătoarelor. Respectarea ou strictețe a tuturor regulilor de circulație în timp de ploaie, lapoviță sau ninsoare (în special regimul de viteză, asigurarea la depășiri, acordarea priorității și interzicerea consumului de alcool) este o condiție sine qua non a evitării accidentelor. Autovehiculele care pornesc spre zonele de munte trebuie să fie dotate cu lanțuri și materiale antiderapante, lopată și bară metalică pentru morcare. Toți conducătorii auto buie să dea dovadă de respect de pietoni, spre a nu-i stropi,pietonii, la rîndu-le, să traverseze străzile cu mare atenție. Din păcate, unii dintre ei își afundă capul sub umbrele sau gulere ■ și arareori^ se uită în dreapta și în stingă, pentru a se asigura. în cazul în care un conducător auto întîlnește pe un altul cu mașina defectă sau în pericol de în- zepezire, să-i acorde tot sprijinul.

(faza scurtă) a farurilor. De asemenea, șoferii să nu se angajeze în depășiri. dacă vizibilitatea este sub 50 de metri. Cînd se efectuează depășiri pe timp de ceață, ele să fie precedate de o asigurare temeinică și semnalizarea de rigoare, inclusiv prin intermitența luminii farurilor, iar unde este permis — și cu claxonul. Se atrage atenția conducătorilor de autocamioane, ca atunci cînd observă că vor să fie depășiți de autoturisme, să confirme cu semnalizatorul dreapta — eventual și cu brațul — că există condiții pentru efectuarea în siguranță a manevrei respective. Să nu se staționeze pe partea carosabilă a șoselei. Dacă un șofer este obligat să meargă în condiții de ceață o distanță mare, se recomandă să oprească din cînd în cînd, pentru a-și odihni vederea.
cu re- tre- față iar

țiIn condiții de ceațăîn ultimele zile, îndeosebi seara dimineața, în București, în Bărăganși în alte zone ale țării, s-a semnalat ceață, fapt care a îngreunat circulația. Ba. mai mult : au avut loc o serie de tamponări și accidente, care puteau fi evitate, dacă se luau din timp măsurile necesare. Care sînt aceste măsuri, în condițiile circulației pe timp de ceață ? Mai întîi, ' limitarea vitezei autovehiculelor, iar cînd vizibilitatea este redusă să se aprindă luminile de poziție și — dacă e cazul — și a fazei de întâlnire

Principalul pericol pe un drum cu mîzgă, gheață și polei îl constituie deraparea. Pentru prevenirea ei se recomandă o viteză cît mai redusă și folosirea frînei de motor, dar în mod progresiv, nu brusc. Volanul trebuie manevrat lin, cu atenție. Angajarea în curbe și viraje trebuie făcută cu prudență, reducînd din timp viteza. O atenție deosebită trebuie acordată stării pneurilor. De asemenea, să nu se „atingă" acostamentul cu roțile (la depășiri, curbe etc.), fapt care constituie, nu o dată, punctul de pornire în derapare. în cazul autocamioanelor, o grijă deosebită trebuie a- vută ca încărcătura să fie bine fixată, deoarece poate influența stabilitatea în mers a acestora. O deosebită atenție se cere din partea conducătorilor auto cînd întâlnesc porțiuni de drum cu mîzgă sau polei, de regulă în zona podurilor, a pădurilor sau pe sectoare de șosele mărginite de grămezi de zăpadă. Aceeași atenție se cere și la trecerea de pe asfalt pe piatră cubică, precum și pe sectoarele, de drum semnalizate cu indicatoarele „Drum lunecos" sau „Drum cu denivelări".

nat vineri după-amiază Protocolul privind schimburile de bunuri de larg consum și Protocolul privind schimbul de experiență între ministerele de resort din România și Cehoslovacia pe anul 1976.Documentele prevăd creșterea volumului de schimburi de mărfuri cu peste 25 la sută, față de realizările din acest an, diversificarea sortimentelor, dezvoltarea schimburilor intermagazine, organizarea de expoziții reciproce cu vînzare, schimburi de experiență.

Lucrările celei de-a Xlll-a intîlniri europene

a uniunilor naționale studențeștiVineri lucrările europene dențești. fost abordate probleme privind intensificarea luptei studențimii, a tuturor forțelor progresiste pentru democratizarea sistemelor de învăță- mînt și educație, participarea femei-

au celei a uniunilor naționale stu- în cadrul dezbaterilor aucontinuat in Capitală de-a XIII-a întîlniri procesul de educație și creț- rolului lor în viața social-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

lor la terea politică.în cursul după-amiezii, delegații și invitații au vizitat Institutul politehnic din București, au purtat discuții cu studenți și cadre didactice despre preocupările actuale și de perspectivă ale școlii superioare românești, angajată într-un intens proces de integrare cu producția și cercetarea, de legare a sa de cerințele vieții economico-sociale a țării.Lucrările reuniunii continuă.
Azi, în sala Dinamo

Sezonul pugilistic din acest an se încheie astăzi în sala Dinamo din Capitală, odată cu desfășurarea ultimului „act" al „Cupei F. R. Box". După cum se știe, pentru finala a- cestei competiții s-au calificat echipele Farul Constanța și B. C. Galați. Reuniunea începe la ora 18. în semifinale, Farul a învins cu 28—16 pe

C.S.M. Reșița, iar B. C. Galați a dispus cu 25—19 de Metalul Bocșa. în meciul B.C. Galați — Metalul Bocșa a fost înregistrată o mare surpriză : Dobăeș (categoria cocoș) l-a învins prin K.O. în prima repriză pe Șt. Duminică, finalist al campionatului național.

, A apărut

REVISTA ECONOMICĂ"

În cîteva
HOCHEImeci al turneului inter- hochei pe gheață de la Ciuc, formația V.Z.K.G.în primul național de Miercurea Ostrava, din prima ligă a campionatului cehoslovac, a întrecut cu scorul de 8—3 (2—0, 5—1, 1—2) formația Dinamo București.

ȘAHCu o rundă înainte de terminarea campionatului republican feminin de șah, în clasament se menține lideră maestra Elisabeta Polihroniade cu 10 puncte, urmată de Gertrude Baum- stark cu 9,5 puncte, Suzana Makai 8,5 puncte (1), Eleonora Gogilea 8 puncte. în runda a 14-a, cîștigat la Polihroniade aLia Bogdan.
TENISdemonstrativ de tenis des- orașul suedez Uppsala s-aTurneul fășurat în încheiat cu victoria lui Ilie Năstase, care. în partida decisivă, l-a întrecut cu 7—6, 7—5 pe campionul polonez Wojtek Fibak. în întîlnirea pentru locurile 3—4, suedezul Kjell Johansson l-a învins cu 6—2, 6—3 pe compatriotul său Rolf Norberg. în finala probei de dublu, perechea Ilie Năstase— Wojtek Fibak a cîștigat cu 6—3, 6—1 în fața cuplului american Fred MaNair—Sherwood Stewart.

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 12 DECEMBRIE 1975 :I : 30 68 19 62 13 90 51Extragerea66 65.Extragerea54 72 76 79.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI t 744 473 lei.

a II-a : 48 57 11 35 38

rînduri
BASCHETPrimele partide din cadrul sferturilor de finali) ale „Cupei campionilor europeni" la baschet masculin : Zadar (Iugoslavia) — AS Villeur- banne 73—70; R.C. Malines (Belgia) — Turun Turku (Suedia) 124—75: T.R.Z. Rotterdam — Maccabi Tel Aviv 87—86; Forst Cantu (Italia) — Real Madrid 93—88; S.P.F. Lugano (Elveția) — Union ~ ' 75—89; Mobilgirgi Varese Akademik Sofia 109—58.Sefra Viena (Italia) —
HANDBALLa Tel Aviv, în meci tru optimile de finală „___,r__cupelor" la handbal masculin, echipa P.U.C. Paris a întrecut cu 16—13 formația Happoel Ramath-Gan. învingători și în primul joc (scor 15—14), handbaliștii francezi s-au calificat pentru sferturile de finală.

retur penale „Cupei

HALTERECu prilejul întrecerilor „Cupei U.R.S.S." la haltere, competiție care se desfășoară la Celiabinsk, Aleksandr Voronin a stabilit un nou record european la categoria muscă (stilul „aruncat"), cu performanța de 132,500 kg.

Nr. 50 din 12 XII 1975Revista publică :— Cuvintul tovarășului Nicolae Ceaușescu la primirea delegației Institutului din Paris pentru problemele unei noi ordini economice internaționale.— Sesiunea de la București a Consiliului General al Institutului din Paris pentru problemele unei noi ordini economice internaționale : „Problemele unei noi ordini economice internaționale. Modul in care este concepută noua ordine de către președintele Nicolae Ceaușescu". Comunicările ținute de: dr. Arturo Frondizi, prof. Giancarlo Elia Valori, prof. dr. Gheorghe Dolgu, prof. dr. Costin Murges- cu, prof. dr. Gheorghe Radulescu, prof. Mircea Malița, Ilie Șalapa; Intervențiile în cadrul dezbaterilor: prof. dr. Constantin Moisuc, prof. Franco Torti, prof. dr. Ion Ceterchi, prof. Franco Grosoli, prof. dr. doc. Roman Moldovan, prof. Henry Tasca, prof. dr. doc. Mihnea Gheorghiu, dr. N. S. Stănescu, dr. Costin Kirițescu, dr. Marcu Horovitz, prof. dr. Mircea Bul- garu, prof. dr. Nicolae Belli, dr. Sorica Sava, prof. dr. Ivanciu Nicolae-Văleanu.Revista publică, de asemenea, articolele: Sistematizarea teritoriului și a localităților — componentă de bază în dezvoltarea economico-socială (Iulian Ploști- naru, prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.); 20 de ani de la intrarea României în O.N.U. Responsabilitate și inițiativă în promovarea cauzei păcii și înțelegerii internaționale — și altele.
Invitație la înot în bazinele 
„Floreasca“în perioada vacantei de iarnă a elevilor, la bazinul Floreasca vor fi organizate cursuri de inițiere la înot pentru copii. înscrierile au început. De asemenea, la bazinul Floreasca. ca și Ia cel din incinta complexului

și „23 August“sportiv „23 August", continuă eliberarea abonamentelor pentru cei dornici să practice înotul de agrement. Relații suplimentare la telefoanele : 79 37 85 (bazinul Floreasca) și 21 61 15 (bazinul „23 August").
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Adunarea Generală a adoptat cu o majoritate covirșitoare
rezoluția, inițiată de România, referitoare la

CREȘTEREA ROLULUI O.N.U. 
ÎN DOMENIUL DEZARMĂRII

Au fost adoptate, de asemenea, rezoluții privind consecințele 
economice și sociale ale cursei înarmărilor, problema creării de 
zone denuclearizate, încetarea experiențelor cu armele nucleareNAȚIUNILE UNITE 12 — Corespondentul nostru transmite : Plenara Adunării Generale a adoptat un număr de 20 de rezoluții, între care multe înscriu România pe lista coautorilor. Astfel, plenara și-a însușit, prin consens, rezoluția prezentată de România și de alte 11 state membre vizînd evaluarea rezultatelor deceniului dezarmării. Documentul' exprimă îngrijorarea Adunării Generale în legătură cu lipsa unor măsuri efective de dezarmare și cere statelor să-și intensifice eforturile pentru promovarea negocierilor de dezarmare.Plenara a adoptat apoi, cu o majoritate covirșitoare, rezoluția înaintată de România și de alte cinci state membre privitoare la creșterea rolului O.N.U. în domeniul dezarmării.Rezoluția românească referitoare Ia consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității in lume a întrunit consensul plenarei Adunării Generale. Rezoluția prevede aducerea la zi a raportului secretarului general privind consecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor.Rezoluția referitoare la reducerea bugetelor militare, care a întrunit o mare majoritate de voturi, cere statelor puternic înarmate să treacă la reducerea cheltuielilor lor militare și prevede crearea unui comitet pentru evaluarea exactă a cheltuielilor mi-

Vizita delegației parlamentare române în IugoslaviaBELGRAD 12 — Corespondentul nostru transmite : Delegația parlamentară română, condusă de tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, aflată în vizită în Iugoslavia, a avut vineri dimineața, la Saraievo, o întilnire cu reprezentanți ai Adunării R. S. Bosnia și Herțegovina, în frunte cu H. Pozderat, președintele adunării.în continuare, delegația a făcut vizite la Fabrica de termoelemente a
PORTUGALIA

DECIZII ALE CONSILIULUI 
REVOLUȚIEILISABONA 12 (Agerpres). — Potrivit unui comunicat oficial difuzat la Lisabona, Consiliul Revoluției din Portugalia a hotărît să înceapă, în cel mai scurt interval de timp, convorbiri cu partidele politice semnatare ale Acordului constituțional, in vederea revizuirii imediate a acestuia. Comunicatul, reluat de agenția ANOP, informează, de asemenea, că a fost aprobată Legea constituțională privind reorganizarea forțelor armate. Consiliul Revoluției a hotărît, totodată, dizolvarea tribunalelor militare speciale, prectim și a Tribunalului revoluționar, create pentru judecarea persoanelor implicate în tentativa de lovitură de stat contrarevoluționară din 11 martife. A- tribuțiile acestor instanțe vor fi preluate de tribunalele militare teritoriale existente în prezent.

Cu un deceniu și jumătate în urmă, Adunarea Generală a O.N.U. adopta, intr-un cadru solemn, istorica Declarație cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. Adoptarea acestui document, inițiat de țările socialiste, a marcat un moment de mare însemnătate în lupta pentru lichidarea rușinosului sistem colonial, pentru afirmarea dreptului la libertate și independență națională al tuturor popoarelor.în cei 15 ani care au trecut de atunci; harta politică a lumii s-a schimbat considerabil. Noi și noi popoare au scuturat lanțurile robiei coloniale și semicoloniale. Numai pe continentul african s-au înălțat în anul adoptării declarației 17 noi drapele ale statelor independente, iar de atunci numărul lor a crescut continuu. Proclamarea în acest an a independenței unor teritorii care s-au aflat sub dominația Portugaliei a dus la prăbușirea definitivă a ultimului imperiu colonial. Astăzi există în Africa 45 de state independente. Și teritorii aflate pe alte continente și-au dobîndit în acești ani independența.Abolirea colonialismului nu s-a realizat de la sine ; ea este rezultatul unei lupte eroice, plină de sacrificii. Izbînzile mișcării de eliberare națională sînt totodată indisolubil legate de schimbările profunde petrecute în perioada postbelică in raportul de forțe pe plan internațional, ca urmare a creșterii forțelor socialismului. păcii și progresului, a manifestării tot mai puternice a voinței popoarelor de a fi stăpîne pe propriile destine. Alături de țările socialiste, de mișcarea comunistă și muncitorească internațională, mișcarea de eliberare națională s-a afirmat ca o puternică forță a uriașului front revoluționar și antiimperialist. Se poate aprecia că apariția noilor state independente, ca urmare a prăbușirii sistemului colonial, afirmarea lor pe arena mondială constituie unul din procesele istorice fundamentale ale ultimelor decenii, care își pune puternic amprenta pe întreaga evoluție a lumți. Marea victorie obținută de popoarele vietnamez, cambodgian, laoțian împotriva agresiunii imDeria- liste și a politicii neocolonialiste, ca și victoriile mișcărilor de eliberare națională din Africa, de pe alte continente demonstrează în mod concludent că popoarele care se ridică cu hotărîre la luptă pentru cucerirea libertății și apărarea ființei lor naționale sînt de neînvins. 

litare, precum și a resurselor folosite in sectorul militar.Adunarea Generală a adoptat mai multe rezoluții prin care s-a reafirmat convingerea că crearea zonelor denuclearizate poate contribui la progresul pe calea dezarmării generale și complete. Plenara a adoptat o rezoluție în legătură cu crearea u- nei asemenea zone în Orientul Mijlociu. Alte rezoluții adoptate se referă la alte regiuni ale globului susceptibile de a fi denuclearizate, cum sînt Asia de sud și sudul Oceanului Pacific, sau la aplicarea documentelor privind denuclearizarea Africii, Americii Latine.Adunarea generală a luat apoi notă de raportul Comitetului ad-hoc a- supra Oceanului Indian, în special de capitolul privitor la convocarea unei conferințe care să dezbată problema transformării Oceanului Indian într-o zonă a păcii.Alte rezoluții adoptate de Adunarea Generală privesc încetarea experiențelor cu armele nucleare in toate mediile, încheierea unui tratat internațional pentru interzicerea fabricării și perfecționării unor noi tipuri și sisteme de arme de distrugere în masă, interzicerea perfecționării producției și stocării armelor chimice, bacteriologice, incendiare, continuarea negocierilor în cadrul Conferinței Comitetului pentru dezarmare de la Geneva, în vederea elaborării unei convenții asupra interzicerii modificării mediului înconjurător în scopuri militare.

complexului „Energoinvest", care cooperează și cu întreprinderi din România, la Adunarea orașului și a avut o întilnire cu un grup de oameni de știință de la Universitatea din Saraievo.
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Delegația de activiști ai 
P.C.R., cotldusă de tovarășul Lucian Drăguț, vicepreședinte al Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activității Economice și Sociale, care, la invitația C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a făcut o vizită de schimb de experiență în R. S. Cehoslovacă, a fost primită, vineri, de Frantisek Ondrich, secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

întrevedere. Tovarășul Gheor- ghe Dobra, membru al C.C. al P.C.R., prim-adjunct al ministrului minelor, petrolului și geologiei, care a reprezentat P.C.R. la lucrările celui de-al XVII-lea Congres al P.C. din Columbia, a fost primit de către tovarășul Gilberto Vieira, secretar general al P.C.C. Cu acest prilej, s-a exprimat dorința comună de a dezvolta și în viitor bunele relații prietenești statornicite între P.C.R. și P.C. din Columbia.
Un program de coope

rare ’n domeniul învățămîntului, culturii și științei între România și
Cu toate aceste succese, ideile înscrise în Declarația cu privire la a- cordarea independenței țărilor și popoarelor colonialiste iși mențin și în prezent actualitatea. în lume se mai află peste 20 milioane de oameni sub dominația colonialismului și a a- partheidului. în declarație se» subliniază necesitatea imperioasă a lichidării oricăror forme de dominație și de amestec în treburile interne, a 

15 ani de la adoptarea Declarației cu privire la 
independența țărilor și popoarelor coloniale
.......................................................................................... ..... . .... ....—ISolidaritate deplină eu lupta noiior state împotriva oricăror forme de dominație și asuprire

oricăror practici ale colonialismului, sub orice formă de manifestare.Așa cum este cunoscut, după cucerirea independenței politice, noile state au avut și au de învins numeroase greutăți. Starea de subdezvoltare în care se găsesc aceste state este rezultatul nemijlocit al politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, de dominație și asuprire, de jefuire a bogățiilor lor naționale, consecința unor relații economice inechitabile. în aceste condiții, multe din aceste state s-au angajat pe calea unor profunde prefaceri economico- sociale, concentrîndu-și eforturile în vederea lichidării subdezvoltării, creării unei . economii moderne, pe baza valorificării depline a resurselor materiale și umane. Unul dintre procesele cele mai importante care au Ioc în tinerele state îl constituie închegarea națiunilor, care se manifestă ca o puternică forță de progres.Tinerele state independente joacă totodată un rol tot mai important și mai activ pe arena internațională.

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR 
CONGRESULUI P. M. U. P.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
l-a primit pe conducătorul delegației P.C.R.

CORESPONDENȚĂ DIN VARȘOVIA

Tovarășul Edward Gierek a fost reales prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.Ieri după-amiază și-a Încheiat lucrările cel de-al VII-lea Congres al P.M.U.P. La capătul a cinci zile de dezbateri marele forum al comuniștilor polonezi a adoptat în unanimitate hotărîrea „Pentru o nouă dezvoltare dinamică a construcției socialiste, pentru o calitate superioară a muncii și condițiilor de viață ale națiunii", precum și rezoluția „Pentru continua dezvoltare a forțelor socialismului și consolidarea păcii, pentru Întărirea poziției R. P. Polone pe plan internațional".La lucrări a participat o delegație a Partidului Comunist Român condusă de tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Delegația a adresat congresului, partidului și poporului polonez un cald și prietenesc salut din partea C.C. al P.C.R., a secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a comuniștilor români, a întregului nostru popor.Vineri la prinz, după încheierea dezbaterilor, au fost anunțate rezultatele alegerilor pentru noile organe de conducere ale partidului : Comitetul Central. Comisia Centrală de Revizie, Comisia Centrală a Controlului de Partid.în prima plenară a noului Comitet Central, în funcția de prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. a fost ales în unanimitate tovarășul Edward Gierek. La propunerea lui Edward Gierek, Comitetul Central a ales noul Birou Politic al C.C. al P.M.U.P., din care fac parte :Edward Gierek, Edward Babiuch, Zdzislaw Grudzien, Henryk Jablonski, Mieczyslaw Jagielski, Piotr Ja- roszewicz, Wojciech Jaruzelski, Stanislaw Kania, Jozef Kempa, Stanislaw Kowalczyk. Wladyslaw Kruczek, Stefan Olszowski, Jan Szydlak, Jozef Tejchma. Ca membri supleanți ai Biroului Politic au fost aleși : Kazimierz Barcikowski, Jerzy Lukasze- wicz, Tadeusz Wrzaszczyk.în funcția de secretari ai C.C. al P.M.U.P. au fost aleși : Edward 'Babiuch, Ryszard Frelek, Stanislaw Kania, Wincenty Krasko, Jerzy Lu- kaszewicz, Jozef Pinkowski, Jan Szydlak, Andrzej Werblan, Zdzislaw Zandarowski. Zdzislaw Kurowski a fost ales membru al Secretariatului C.C.

Suedia pe anii 1976—1977 a fost semnat la Stockholm.
Adunarea generală 8 Bec- ției din Grecia a Uniunii Medicale Balcanice (U.M.B.) a ales un comitet, care urmează să organizeze, în 1978, împreună cu Secretariatul general internațional din București, cea de-a 14-a Săptămînă medicală balcanică și cele 12 congrese de specialitate din cadrul săptămînii. Cu acest prilej, prof. M. Popescu-Buzeu, președinte de onoare și secretar general al uniunii, a remis acad. prof. Jean Charamis din Atena diploma de membru emerit al U.M.B., iar doctorului Constantin Psilas din Salonic — premiul anual.
Partidul Comunist din Ir

landa 3 ci?«Sat aPeIul înaintat Curții de justiție ca numele partidului să fie inclus în registrul partidelor politice. „Aceasta reprezintă o victorie pentru partidul comunist și pentru cauza extinderii drepturilor democratice" — a spus Michael O’Riordan, secretarul general al partidului. în urma acestei decizii, în cadrul alegerilor, candidați! comu- „Nordul și Sudul unite în luptă". Sub această lozincă s-a desfășurat vineri la Neapole o grandioasă manifestație națională a organizațiilor sindicale, consacrată problemelor dezvoltării economico-sociale a sudului Italiei. Zeci de trenuri speciale, sute de autobuze au adus în „capitala Sudului" peste 300 000 de manifestanți. După ce timp de mai multe ore au demonstrat pe străzile orașului, coloanele de manifestanți și-au dat întilnire la un mare miting, în cadrul căruia au luat cuvintul secretarii generali ai celor trei centrale sindicale.Manifestarea de la Neapole se înscrie intr-un șir de importante acțiuni pe care organizațiile sindicale le-au consacrat în ultimul timp problemelor renașterii regiunilor din sudul țării, regiuni care, după cum se știe, au rămas în urmă pe plan eco
Cei peste 7 milioane de cetățeni cu drept de vot din Australia sînt chemați azi la urne in cadrul unor noi alegeri generale anticipate. Este cea de-a treia consultare electorală in intervalul ultimilor trei ani. Dacă o asemenea „cascadă de alegeri" e fără precedent în istoria țării, nu mai puțin neobișnuite au fost și împrejurările care au generat actualul scrutin. Chemarea anticipată la urne a fost urmarea intervenției cu totul neașteptate de luna trecută a guvernatorului Sir John Kerr (reprezentantul reginei Angliei), care a decis — în contextul prelungitei dispute din Senat dintre opoziția conservatoare și guvern pe marginea bugetului — dizolvarea parlamentului și demiterea cabinetului laburist al lui Gough Whitlam, stîrnind astfel un val de manifestații de protest în întreaga țară.Pe fundalul a ceea ce s-a și spus a fi „cea mai gravă criză din istoria statului", alegerile de azi marchează un moment de un deosebit interes. Conturînd un tablou de ansamblu, observatorii evidențiază caracterul acut al confruntării intre protagoniștii arenei politice, partidul laburist și coaliția conservatoare a libe- ral-agrarienilor, in condițiile unei situații economico-sociale dificile.Preluînd puterea, în 1972, după aproape un sfert de secol de guvernare conservatoare, laburiștii și-au propus un amplu program de prefaceri înnoitoare „pentru desprinderea țării dintr-o anume stare de inerție". Numai că numeroasele inițiative reformatoare — „de atîta vreme așteptate", cum scrie ziarul vest-german „Die Zeit" — (ducînd, printre altele, în domeniul social, la asigurarea în

Ele dețin o mare pondere în Cadrul O.N.U. : din cei 144 de membri, cîți are în prezent organizația mondială, mai mult de jumătate sînt țări care și-au dobîndit independența în perioada postbelică. Ca țări aflate pe calea dezvoltării, ele sint vital interesate în statornicirea în viața politică internațională a normelor de legalitate și justiție care să le pună la adăpost de orice act de 

agresiune sau amestec în treburile interne, în afirmarea unui nou tip de relații, a unei noi ordini politice și economice mondiale. Aceasta reclamă intensificarea eforturilor pentru lichidarea subdezvoltării, a decalajelor economice, asigurarea posibilităților de afirmare plenară a tuturor națiunilor, așezarea bazelor unei colaborări economice internaționale pe principiile egalității și echității. înfăptuirea acestor deziderate, transpunerea în viață a declarației adoptate cu un deceniu și jumătate în urmă impun unirea tuturor forțelor progresiste naționale, solidaritatea activă a tuturor forțelor înaintate ale omenirii.Este cunoscut că una din direcțiile esențiale ale politicii externe a Partidului Comunist Roțnân. a României socialiste o constituie dezvoltarea relațiilor de prietenie și solidaritate cu mișcările de eliberare națională, cu lupta popoarelor' pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonialismului, pentru abolirea practicilor apartheidului și discriminării rasiale, a tutu

La ședința de închidere a congresului a luat cuvintul tovarășul Edward Gierek, care a mulțumit reprezentanților partidelor comuniste și muncitorești frățești, reprezentanților mișcărilor progresiste pentru faptul că, prin participarea lor, prin cuvîntările rostite și' numeroasele contacte pe care le-au avut, au îmbogățit lucrările congresului. El a rugat delegațiile străine să transmită partidelor și popoarelor pe care le reprezintă sentimentele de prietenie și solidaritate ale comuniștilor polonezi. Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. a exprimat angajamentul noului Comitet Central de a acționa neabătut pentru înfăptuirea hotărî- rilor congresului, pentru continua înflorire a Poloniei socialiste, pentru biruința ideilor socialismului și păcii în întreaga lume.„Țelul nostru, a spus primul secretar al C.C. al P.M.U.P., îl constituie edificarea în Polonia a societății socialiste dezvoltate. în vederea înfăptuirii sale vom îmbina în mod armonios legitățile generale ale socialismului cu condițiile specifice din țara noastră, cu experiența poporului nostru, cu nevoile sale. Vom îmbogăți moștenirea istorică și vom transpune în viață năzuințele contemporane ale națiunii. Realizarea acestui obiectiv o legăm in mod indestructibil de ridicarea calității muncii și a condițiilor de viață ale întregului pdpor. Aceasta este azi sarcina noastră primordială".Lucrările Congresului al VII-lea al P.M.U.P., eveniment de însemnătate majoră în viața partidului și poporului polonez, s-au încheiat într-o atmosferă sărbătorească, de puternică angajare în activitatea menită să transpună în viață programul adoptat de congres pentru obținerea de noi și noi succese pe calea înfăptuirii societății socialiste dezvoltate în Polonia. *Vineri seara, C.C. al P.M.U.P. a o- ferit în onoarea delegațiilor partidelor comuniste și muncitorești, precum și a celorlalți invitați de peste hotare o recepție, desfășurată într-o atmosferă caldă, tovărășească.
Virgil DANCIULESCU 
Gh. CIOBANU

niști vor avea menționată, în dreptul numelui lor, apartenența la partidul comunist. Pînă acum, ei erau trecuți „fără partid".
Irigații în Sinai. în prezența președintelui Egiptului, Anwar El Sadat, într-o zonă din Sinai a fost inaugurată vineri o conductă prin care apa Nilului, trecînd pe sub canalul Suez, ajunge în regiunea primului sat reconstruit din Sinai, unde va fi folosită la irigarea unor terenuri agricole. De asemenea, președintele egiptean a inaugurat în zonă o serie de obiective agricole.
„Intercosmos-14". In con- formitate cu programul de colaborare a unor țări socialiste în domeniul explorării și folosirii spațiului cosmic în scopuri pașnice, în Uniunea Sovietică a fost lansat satelitul artificial al Pămintului „Intercosmos- 14", în vederea cercetării oscilațiilor electromagnetice în magnetosferă, structurii ionosferei și intensității fluxului de micrometeoriți. Sistemele de bord ale satelitului și aparatele sale științifice funcționează normal.

ror formelor de dominație, cu lupta noilor state pentru consolidarea independenței politice și economice. „Poporul nostru, care in decursul istoriei sale a cunoscut din plin exploatarea și asuprirea străină — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — este intru totul solidar cu popoarele care se ridică pentru scuturarea jugului străin, susține cu căldură lupta lor împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru cucerirea independenței naționale, pentru dezvoltarea progresistă a societății, pentru pace".Poporul român a urmărit cu adîncă simpatie lupta de eliberare națională și a salutat cu bucurie apariția fiecărui nou stat, acordîndu-i de la început recunoaștere politică și diplomatică. S-au dezvoltat larg în acești ani relațiile pe pian politic, economic, tehnico-științific dintre România și noile state independente. Un rol de cea mai mare însemnătate in acest sens au avut vizitele întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în numeroase state din Africa, Orientul Apropiat, Asia etc. La rîndul lor, numeroși șefi ai tinerelor state au vizitat România. Aceste vizite, declarațiile solemne, acordurile semnate au pus bazele unei colaborări trainice, pe termen lung, înscriindu-se totodată ca o contribuție de preț la lupta pentru generalizarea relațiilor noi intre state, pentru instaurarea unei noi ordini politice și economice internaționale.Așa cum se știe. România acordă sprijin concret tinerelor state independente în eforturile lor pentru înaintarea pe calea dezvoltării independente, în vederea întăririi suveranității asupra resurselor naționale, a valorificării lor în interes național. O mare importantă pentru dezvoltarea relațiilor României cu aceste țări o au legăturile promovate de partidul nostru Cu partidele democratice și progresiste din țările respective, legături ce se înscriu ca un aport la întărirea unității frontului antiimperialist mondial.Aniversarea de astăzi constituie un nou prilej pentru ponorul român d» a-și reafirma solidaritatea militantă cu mișcarea de eliberare națională, cu lunta noilor state independente pentru consolidarea independenței naționale, pentru instaurarea unor noi rînduieli în lume, care să ofere condiții de progres și înflorire tuturor națiunilor.
Augustin BUMBAC

VARȘOVIA 12 — Corespondentul Agerpres transmite : Vineri seara, tovarășul Edward Gierek, prim- secretar al C.C. al P.M.U.P., l-a primit pe tovarășul Cornel Burtică, membru al Comitetului Politic E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., conducătorul delegației Partidului Comunist Român la cel de-al VII-lea Congres al P.M.U.P.Cu acest prilej, reprezentantul Partidului Comunist Român a transmis primului secretar al C.C. al P.M.U.P. un cald salut tovărășesc din partea secretarului general al Partidului Co
roma întilnire între liderii

P.C. Italian și P.C. SpaniolROMA 12 (Agerpres). — Luigi Longo, președintele Partidului Comunist Italian, a avut la Roma o întilnire cu Dolores Ibarruri. președintele Partidului Comunist din Spania, și cu Santiago Carrillo, secretarul general al P.C. din Spania. Cu acest prilej, s-a procedat la un schimb de informații asupra activității celor
SPANIA

„Opoziția democratică este aproape 
de realizarea unității"

Declarații a!e unor reprezentanți ai partidelor politiceMADRID 12 (Agerpres). — Alejandro Rojas Parcos, membru al Comisiei Permanente a Juntei democratice, a declarat agenției France Presse că „mai mult ca oricînd opoziția democratică este aproape de realizarea unității". El a apreciat că suveranul spaniol a comis o eroare prin acceptarea compoziției noului guvern.Simon Sanchez Montero, membru al Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Spania, a declarat că „opoziția va continua efortul său de mobilizare a maselor, în conformitate cu angajamentele asumate de Junta democratică și Platforma de convergență democratică", angajamente care figurează în documentul comun de la 30 octombrie a.c., al cărui obiectiv
Eliberarea liderului sindical Marcelino CamachoMADRID 12 (Agerpres). — Marcelino Camacho, unul dintre conducătorii sindicatelor spaniole ilegale — comisiile muncitorești — arestat din nou la 7 decembrie, a fost eliberat, vineri, Ia ordinul președintelui Tribunalului ordinii publice, din lipsă de probe.
paris Reuniune 

comuniste siPARIS 12 — Corespondentul nostru transmite : La Paris a avut loc o reuniune de lucru la care au participat reprezentanții a 14 partide comuniste și muncitorești din țările capitaliste ale Europei. Consemnînd evenimentul, ziarul „L’Humanite" scrie că în cadrul reuniunii a fost analizat stadiul realizării recomandărilor făcute de Conferința de la Bruxelles, din ianuarie 1974, și al ini-
ITALIA * * 

Ample acțiuni muncitorești în favoarea dezvoltării 
economico-sociale a „Mezzogiorno“-ului

Azi, alegeri generale in Australia

munist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și urări de noi succese în construirea socialismului în Polonia.Tovarășul Edward Gierek, mulțumind pentru urările adresate, a transmis, la rîndul său, Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, cele mai bune urări de Sănătate și noi succese în munca neobosită depusă în slujba Înfloririi României socialiste.întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

două partide, precum și asupra unor probleme privind situația din cele două țări.Dolores Ibarruri și Santiago Carrillo se află la Roma, pentru a participa la o puternică demonstrație de solidaritate cu poporul spaniol, care va fi organizată duminică de P.C.I.

este „instaurarea unui veritabil regim democratic, fără restricții, nici exclusivism".La rîndul lor, Râul Morodo și Francisco Bobilio, membri ai conducerii Partidului Socialist Popular, au declarat că noul guvern „va încerca să ofere o imagine de deschidere, limitată însă de jocul diverselor grupuri interne ale regimului".
★Fostul premier al Spaniei, Carlos Arias Navarro, însărcinat de șeful statului cu formarea guvernului, a anunțat lista noului cabinet. Guvernul, format din 19 membri, urmează să depună, sîmbătă, jurămîntul in fața șefului statului.

Aproximativ 3 000 de persoane au participat joi seara, la Barcelona, la o demonstrație organizată în fața clădirii închisorii din oraș, cerînd decretarea unei amnistii generale în favoarea deținuților politici. Forțele de poliție au intervenit pentru a-i dispersa pe manifestanți. Acțiuni similare s-au desfășurat și In alte orașe.
a unor partide 
muncitoreștițiativelor definite la precedenta întilnire de lucru desfășurată la Dusseldorf, în octombrie 1974. Parti- cipanții au exprimat satisfacția față de amploarea și diversitatea inițiativelor luate în cursul ultimilor doi ani în ce privește revendicările diferitelor categorii de oameni ai muncii și au hotărît să se examineze și pe viitor modalitățile: de extindere a acțiunilor in aceste domenii.

nomic și social în raport cu cele din nord.Deși un șir de dificultăți economice se fac simțite atît în nordul, cit și în sudul țării, în mod evident efectele crizei sînt mai acute în regiunile din Mezzogiorno.Pornind de la această situație, organizațiile sindicale au chemat la sporirea eforturilor în vederea dezvoltării Mezzogiorno-ului „ca un obiectiv prioritar al acțiunii unite a tuturor oamenilor muncii italieni". Este de altfel semnificativ că manifestarea de la Napoli a coincis cu o grevă generală a lucrătorilor din industrie și agricultură, la care au participat circa 13 milioane de oameni ai muncii.
Radu BOGDANRoma, 12 

grijirii medicale la costuri minime și a gratuității în învățămînt, iar pe plan economic la limitarea sensibilă a ponderii capitalului străin) s-au izbit tot timpul de adversitatea grupărilor conservatoare, reprezentînd interesele cercurilor de afaceri și ale marilpr finanțe, ceea ce a culminat cu declanșarea actualei crize politice.Pe de altă parte, laburiștii s-au a- flat în fața unei deteriorări crescînde a conjuncturii social-economice : anul acesta, de pildă, rata inflației a atins circa 12 la sută, iar șomajul s-a ridicat pînă la aproape 5 la sută. Re- plicînd conservatorilor, conduși de Malcolm Fraser, în cadrul campaniei electorale, fostul premier laburist, care se bucură de sprijinul larg al sindicatelor (muncitorii au contribuit la finanțarea campaniei Iui Whitlam sub forma „o zi-muncă pentru laburiști"), a recunoscut unele deficiențe în tratarea dosarului economic, motivate însă într-o anume măsură de conjunctura nefavorabilă ce confruntă țara. Observatorii notează, pe de altă parte, înnoirile aduse de laburiști în sfera politicii externe. Urmărind să asigure „o reală identitate a Australiei", în spiritul noilor realități din Asia, laburiștii au sprijinit ideea desființării pactelor militare din zonă și s-au arătat favorabili strîngerii relațiilor cu țările socialiste, lărgirii cooperării pe baze egale cu statele învecinate.Spre cine se vor îndrepta preferințele alegătorilor ? Sondajele de opinie reflectînd un anume echilibru al forțelor, observatorii s-au arătat rezervați în formularea unor pronosticuri ferme.
Dan OPREANU

DE PRETUTINDENI
• HRANA CENTENA

RILOR. Un recent studiu întreprins de un grup de geronto- logi din Tbilisi asupra particularităților hranei cetățenilor georgieni care au depășit suta de ani ajunge la concluzia că alimentația acestora este mai săracă în calorii decît cea recomandată de medici îndeobște. Din hrana celor aproximativ 2 000 de centenari cîți numără Gruzia, sînt nelipsite, indiferent de sezon, legumele și fructele crude, condimentele bogate in vitamina C. Centenarii consumă puțin zahăr, dar în schimb multă miere. „Consumul constant de lapte, de brinză, de legume și fructe creează o barieră naturală împotriva sclerozei" — a- preciază gerontologii din Tbilisi.
• OPERAȚIE FĂRĂ

BISTURIU. Progresele realizate în domeniul opticii se reflectă și in medicină. Cu ajutorul endoscoapelor moderne, medicii din R. F. Germania examinează aproape toate organele cavitare și tubulare ale corpului omenesc, fără intervenții chirurgicale. Folosindu-se un endoscop flexibil, prevăzut cu o puternică sursă luminoasă, se poate examina întregul tub digestiv, creîndu-se posibilitatea depistării in faza incipientă a unor maladii grave, ca de pildă cancerul intestinal. Servindu-se de un endoscop special, prevăzut la virf cu lanțuri fine, dirijabile, din sirmă, medicii de la Universitatea din Erlangen au reușit să extirpeze cu succes polipii intestinali, operație care reclama, pînă acum, o complicată și riscantă intervenție chirurgicală.
• COPII PERFECTE.După șapte ani de încercări, un fotograf britanic susține că a pus la punct o tehnică specială, care permite copierea perfectă a picturilor. El a prezentat 30 de reproduceri foto redînd cu fidelitate tablourile originale, implicit textura pînzei. Aceste „fo- topicturi" pot fi expuse în locul originalului, pentru a-1 feri pe acesta de acte de vandalism sau de sustragere, atît de numeroase în anii din urmă. Va fi mulțumit însă publicul care frecventează galeriile de artă tocmai pentru a admira pînzele marilor maeștri să vadă în locul lor copii, oricît ar fi ele de perfecte 7
• CU PLANORUL 

PESTE PACIFIC ? Doi > ponezi speră să survoleze Pacificul, în vara viitoare, la bordul unui planor. Este vorba de doi sportivi experimentați : To- kubei Nakano (60 de ani) și Masaaki Fujita (47 de ani). Ei intenționează să decoleze de pe vîrful muntelui Fuji (3 766 m) și, folosind curenții de aer favorabili, să rămînă în aer 5—8 zile. Ținta călătoriei lor este Seattle, pe coasta apuseană a Statelor Unite. Distanța ce ar urma să fie parcursă : 7 668 km.
• OPERAȚIUNEA „LU

PO". în Italia se desfășoară 1 de aproximativ un an de zile așa-numita operațiune „Lupo". Patronată de Fondul mondial pentru protecția naturii, această acțiune este menită să ducă la supraviețuirea unei specii de lupi din Apenini, din care mai există doar cîteva zeci de exemplare.
• SORTATORUL DE 

MONEDE. Sortarea monedelor a fost încredințată, în băncile canadiene, unor mașini e- lectronice. Monedele se introduc intr-un buncăr de recepție, iar aparatul le împarte în funcție de valoarea lor, calculînd, în același timp, suma totală a fiecărui fel de monedă.
• CENTRU COMER

CIAL ANTIC. Orașul Petra, ale cărui vestigii au fost recent descoperite lingă Amman, capitala Iordaniei, a reprezentat primul mare centru comercial internațional din istorie. Locuitorii orașului, întemeiat cu a- proximativ 500 ani î.e.n., au creat, intr-adevăr, un sistem de comerț internațional centralizat; ei dominau drumurile de caravane ce conduceau spre India, China. Egipt și Occident, de-a lungul cărora plasaseră agențl colectori de impozite. Arheologii au descoperit o casă a- proape completă, cu scară și atrium, precum și obiecte de uz casnic, primele de acest gen găsite la Petra.
• UN TRANSPORT DE 

MARE VALOARE. Una din‘ tre cele mai valoroase opere de artă de care dispune Italia, „Venus-Medici", va fi prezentată, din iunie pină în septembrie 1976, la o expoziție internațională organizată în S.U.A. cu prilejul bicentenarului Statelor Unite. Sculptura va fi transportată cu vaporul la Washington și asigurată pentru suma de 5 miliarde lire. Ea a fost aleasă de către americani pentru a fi expusă în capitala S.U.A. deoarece președintele Jefferson o situase pe primul loc în rîndul operelor de artă pe care ar fi dorit să Ie vadă în Statele Unite.
• HÎRTIE DIN CO

CENI DE PORUMB. 03 curînd, cercetătorii japonezi au elaborat o tehnologie care permite obținerea hirtiei din coceni de porumb, paie de orez și deșeurile trestiei de zahăr. Masa obținută se dizolvă în sodă caustică la 120 de grade, după care se oxidează. După albire masa devine excelentă pentru fabricarea hirtiei.
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