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DE O NOBILĂ DĂRUIRE

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Sîmbătă 7 decembrie 1974

Congresul partidului a prefigurat un vast tablou

de înflorire a agriculturii și a lansat o chemare mobilizatoare:

se pregătesc azi prin
Documentele adoptate de Congresul al XI-lea al Partidului Comunist Român, definind obiectivele de mare însemnătate și, totodată, direcțiile de acțiune pentru progresul economico-social al țârii, pentru înaintarea României pe drumul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, acordă un rol deosebit de important dezvoltării și modernizării agriculturii, ca ramură de bază a economiei naționale. Obiectivele realiste, mobilizatoare, caracterul cuprinzător, multilateral al măsurilor preconizate în acest sens marchează o etapă nouă în dezvoltarea agriculturii noastre socialiste — și anume, trecerea la o agricultură intensivă, de înaltă productivitate și eficiență economică. „Putem spune — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în Raportul prezentat la Congres — că dispunem, și în agricultură, de tot ce este necesar pentru a realiza cu succes prevederile de creștere a producției, asigurind astfel sporirea continuă a contribuției acestei ramuri Ia dezvoltarea generală a economiei naționale, a întregii noastre societăți socialiste".Evident, înfăptuirea sarcinilor cincinalului viitor — prefigurate in Directive — va avea ca fundament trainic dezvoltarea bazei tehnico-materiale și, deopotrivă, valorificarea deplină și intensă a rezervelor existente. Se știe — și acest lucru a fost subliniat atit la Congres, cit și cu prilejul unor consfătuiri — că In timp ce în unele unități agricole se obțin producții mari, chiar lâ nivelul celor prevăzute pentru ultimul an al viitorului cincinal, în altele recoltele se, mențin la nivel scăzut.-Producțiile fruntașilor constituie, într-adevăr, un etalon al rezervelor agriculturii noastre ; ele dovedesc că există reale posibilități ca, în următorii ani, nivelul recoltelor să fie ridicat tot mai mult, că ceea ce s-a înscris în documentele Con-

gresului reprezintă sarcini pe deplin realizabile. Referindu-se la angajamentele pentru anul 1975 ale cooperatorilor din Izbiceni, în cuvîntarea rostită de „Ziua recoltei", secretarul general al partidului arăta că ele pot fi considerate ca o chemare la întrecere adresată atit întreprinderilor de stat, cit și cooperativelor din întreaga țară, care au datoria să-și propună să realizeze și ele asemenea performanțe. Acest îndemn a avut un puternic ecou în rîndul tuturor oamenilor muncii din agricultură, ceea ce s-a evidențiat pe larg cu prilejul recentelor adunări generale ale cooperatorilor în carp au fost dezbătute și adoptate sarcinile de plan pe anul 1975.Dezbaterile aprofundate care au avut loc în adunările generale ale cooperatorilor au dus la concluzia că pămîntul, lucrat bine, gospodărește, poate să producă mai mult. S-a apreciat că rezultatele „de virf" sînt rezultate normale, care pot deveni? comune tuturor unităților a- gricole, că ele pot fi amplificate, astfel incit în anul ce vine producțiile să se situeze la niveluri superioare. Tot cu acest prilej, ca răspuns la chemarea cooperatorilor din Izbiceni-Olt, s-a declanșat o largă întrecere avînd ca obiectiv îndeplinirea și depășirea producțiilor prevăzute a se obține în anul viitor.Din obiectivele angajamentelor luate se degajă preocuparea cooperatorilor, mecanizatorilor și a specialiștilor de a desfășura ample acțiuni în vederea aplicării corecte a tehnologiei fiecărei culturi, de a folosi din plin rezervele agriculturii noastre, astfel incit să se obțină recolte record pe suprafețe cit mai mari. Totodată, se desprinde holâ- rirea cooperatorilor și a specialiștilor din unități de a spori producția zootehnică, pentru a crește ponderea acestei ramuri în ansamblul agriculturii. în acest scop, s-au prevăzut îmbunătățirea efectivelor,

creșterea unui număr mal mare de animale' pe pajiștile din munți, îmbunătățirea bazei furajere.Toate aceste obiective înțelegerea de către i cooperatistă a necesității actuala etapă, intens toate posibilitățile de rire a producției agricole, rință hotărîtoare pentru rea în ritm înalt și armonios a economiei Ie, pentru înfăptuirea

exprimă țărănimea 1 că, în trebuie valorificate spo- ca o ce- crește- în mod naționa- progra- mului de ridicare a nivelului de trai al poporului. Prin sporirea rapidă a producției vegetale și animale, de care depind satisfacerea la un nivel superior a cerințelor unei bune aprovizionări a populației cu produse agroalimentare și a industriei cu materii prime, a- gricultura noastră se va dezvolta intr-o strînsă concordanță cu întreaga economie națională, necesitate pregnant formulată și la Congresul al XI-lea al partidului.Există toate condițiile ca producțiile sporite prevăzute în planul pe 1975 și angajamentele asumate de cooperatori pentru anul viitor să fie realizate întocmai. Aceste condiții trebuie create încă de pe a- cum. Esențial este că, în aceste zile, organele județene de partid, organele. agricole județene, conducerile unităților agricole, organizațiile de partid de la sate să acționeze cu hotărire pentru desfășurarea exemplară a tuturor lucrărilor a- gricole de sezon, a tuturor acțiunilor actuale din agricultură, pentru a pune temelii solide și sigure producției anului viitor.în mod deosebit, se cere ca arăturile adinei să fie încheiate grabnic, pe toate suprafețele. La ora actuală, potrivit datelor furnizate de ministerul de resort, mai sînt de arat aproximativ 450 000 de hectare, cele mai mari suprafețe locali- zîndu-se în județele Bihor, Arad, Caraș-Severin, Satu-Mare, Sălaj,
(Continuare în pag. a HI-a)

a investițiilor
Relatări din unități industriale și agricole : în pagina a lll-a

...în a doua jumătate a lunii octombrie a.c„ organele de miliție au primit mai multe sesizări despre faptul că de pe tarlalele întreprinderii agricole din vecinătatea municipiului Ploiești se sustrag importante cantități de porumb. Fiind vorba despre atentarea la integritatea avuției tuturor, s-au început imediat cercetările în vederea descoperirii făptașilor, atit pentru a fi trași la răspundere conform legii, cit, mai ales, pentru a-i împiedica să comită noi prejudicii a- vutului obștesc.Existau, ce-i drept, unele presupuneri. Dar pe simple bănuieli, fără probe certe, nimeni nu poate fi învinuit și tras la răspundere. S-a apelat la ajutorul cîtorva cetățeni, membri ai grupei de sprijin a miliției și locuitori în cartierul învecinat cu locul sustragerilor. Acționînd astfel, cercul sus- pecților s-a micșorat. Au fost descoperite și probele vinovăției — cantități importante de recoltă sustrase și ascunse de Z. Gheor- ghe, D. Ilie și A. Ion.Episodul de mai sus nu 
este singular, ci unul din_______________________

cazurile în care cetățenii participă direct, ajutînd e- fectiv organele de miliție la prevenirea sustragerilor și apărarea avutului obștesc. Sprijinul cetățenilor a dus la descoperirea mai
trăiască fără muncă. Dar a rămîne doar la stadiul de indignare nu înseamnă mare lucru. Sigur, există organe specializate, inclusiv cele ale miliției, care au sarcina de a preveni și

noastră activă la asemenea acțiuni. Și este firesc ca, în calitatea noastră de producători și proprietari ai bunurilor materiale și spirituale, să participăm la a- părarea lor. Despre efica-

DE AVUTUL OBȘTESC 
Șl ORDINEA PUBLICĂ 

răspundem toii
rapidă a infractorilor, limi- tînd in același timp și consecințele păguboase ale infracțiunii.Orice om al muncii este indignat cînd află că din roadele muncii sale se înfruptă diferiți indivizi puși pe căpătuială, dornici să

descoperi pe cei ce atentează la bunul public și la liniștea cetățenilor. Așa însă cum am văzut și din episodul de mai sus, acțiunea miliției devine mult mai eficientă atunci cind se sprijină pe fiecare dintre noi, pe participarea

citatea acestei colaborări am dori să argumentăm și printr-o altă exemplificare....în zona Gara de Sud- Bulevard, din municipiul Ploiești, iși făcuseră „vad“ mai mulți tineri din categoria celor cărora le place să se grozăvească și să se

Realizări

Industria constructoare de mașini se apropie, de pe acum, de cotele finale ale sarcinilor inițiale ale cincinalului, privitoare la înnoirea, și modernizarea produselor. Potrivit unor date recente, numărul produselor noi sau reproiectate, asimilate fabricație în anii 1971—1974, ridică la aproximativ 4 400, din care peste 1 700 sînt realizate de constructorii de mașini grele, iar aproape 2 600 de producătorii de mașini-unelte și echipamente e- lectrotehnice. Singur, anul 1974 marchează intrarea în fabricație a 980 de noi tipodimensiuni de mașini, instalații și utilaje industriale cu caracteristici tehni- cb-funcționale superioare și cu greutăți specifice reduse, ceea ce le conferă un grad înalt de competitivitate.Au fost realizate, printre altele, mașini-unelte cu comandă- program, aparate moderne de măsură și control, aparatură de radiocomunicații cu circuite integrate, calculatoare electronice din generația â IlI-a și calculatoare pentru conducerea proceselor industriale. Industria noastră construiește acum turboa- gregate de 330 MW, instalații de foraj petrolier de mari adîncimi și peste 120 de tipuri de sape cu role, corespunzătoare tuturor straturilor geologice, noi tipuri de poduri rulante, autocamioane grele, macarale de 6 și 8 tone forță și multe altele. în prezent, sectorul construcției acoperă aproape trei necesarul intern de nologic, exportînd timp produse în. mai de țări.
de mașini sferturi din utilaj teh- în același mult de 100(Agerpres)

Incîntâtoare priveliști ne oferă noile palate ale fizicii de pe platforma Măgurele
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TINDENI

remarce prin obrăznicii, scandaluri. Pe scurt, cîteva seri la rînd, liniștea locuitorilor din această zonă a fost tulburată, trecătorii e- rau acroșați prin cuvinte injurioase, amenințați etc. Sesizate, organele de miliție au pornit să-i depisteze ' pe huligani. Dar, așa cum se întîmplă de obicei cu a- cest gen de „viteji", dispăreau imediat ce zăreau un lucrător de miliție sau primeau o ripostă mai fermă din partea cetățenilor. S-a apelat atunci la membrii grupei de sprijin a miliției. Rezultatul ? Ău fost identificați tinerii gălăgioși, a- flați sub influența nefastă a unui individ fără ocupație (la cei 28 de ani ai săi iși permitea să sfideze munca, trăind din expe- . diente). Cu ajutorul cetățenilor, Nicolae Chjșamera a fost surprins în flagrant, pe cind amenința un tîhăr ce nu se arătase dispus să-i acorde „respectul" pretins de parazit... Odată cu arestarea și condamnarea lui
Emil MARINACHE

(Continuare în pag. a Il-a)

Hidrocentrala de la Porțile de Fier. Aspect din sala turbinelor
Introducerea noastră pe tărîmul fizicii moderne a început cu... binecunoscutele versuri eminesciene : 

„Stă castelul singuratic, 
oglindindu-se în lacuri, I 
Iar în fundul apei clare 
doarme umbra lui de 
veacuri..." Ne aflam, pe la începutul lunii august, în comuna Măgurele și un tî- năr cercetător care se oferise să ne fie călăuză pe șantierul Centrului național de fizică — inaugurat cu prilejul vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu mai multe institute cercetări și proiectări municipiul București făcind abstracție de praful ridicat în văzduh de șirurile lungi de autobasculante încerca să recompună priveliștea de altădată a a- cestor locuri, pe unde, singur sau însoțit de prieteni, și-a purtat pașii Eminescu.într-adevăr, aici a fost cîndva „un castel singuratic", vestitul castel Otete- leșanu, în care a funcționat într-o vreme un institut pedagogic Slavici, așterneaAcum, este dominată de siluetele moderne ale unor edificii ce alcătuiesc un univers pe care nimeni nu-1 poate concepe decit în intima și fireasca lui întrepătrundere cu oțelul de la Galați, turbina de 330 MW de la întreprinderea de mașini gre- le-București, marile construcții de obiective industriale sau cu tehnicile terapeutice de ultimă oră din- tr-o serie de clinici și spitale. Pentru că aici iau naștere acele minunate instrumente cu care siderurgiștii Reșiței, Galațiului sau Hunedoarei „văd" tot ce se petrece în interiorul -incandescent al furnalelor și pot alege astfel cele mai eficiente regimuri de exploatare. Și tot cu aceste instrumente petroliștii con-

trolează procesele de foraj și extracție, transportul petrolului pe conducte și procesele de prelucrare a lui; chimiștii măsoară nivelul lichidelor, materialelor gra- nulare sau pulverulente in recipiente închise și opace, detectează și înlătură pier-

dicii dobîndesc noi posibilități de diagnostic și terapie.în universul acestor laboratoare și instalații complexe care deschid energiei nucleare drumul larg al a- plicațiilor pașnice în toate sectoarele vieții economice

derile de materii prime pe fluxul diverselor procese de fabricație ; proiectanții și constructorii verifică rezistența betoanelor, umiditatea și densitatea pămîn- turilor de fundații și tera- samente pentru construcții hidrotehnice și hidroame- liorative ; lucrătorii ogoarelor află date noi privind chimia și fertilizarea solului, fiziologia și radiobiolo- gia vegetală și animală, conservarea produselor a- groalimentare, . controlul produselor pesticide și al poluării apelor ; edilii orașelor determină parametrii instalațiilor hidraulice de alimentare cu apă, iar me-

și sociale, fizica și domeniile sale conexe sint „marcate" de unul și același numitor, care este bătălia cu timpul.Programul nuclear național — ne spune acad. prof, dr. docent Ioan Ursu, președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară — se află încă de pe acum în pragul unei etape noi, care va consacra implicarea tot mai pronunțată a energiei nucleare în procesul l de dezvoltare economică și-socială a țării. în cincinalul viitor, așa cum s-a arătat la Congresul al XI-lea al partidului, va începe con

strucția primelor centrale nucleâro-electrice, ca o consecință firească a politicii științifice a partidului de lărgire și valorificare rațională a bazei proprii de resurse . energetice, de promovare consecventă în producție a cuceririlor științei și tehnicii moderne, împreună cu' chimia, fizica iși va aduce o contribuție sporită la realizarea unora deziderate revoluției tehnico-științifi- ce ; se va ritm din intens intro,ducerea izotopilor radioactivi și a tehnicilor nucleare în industrie, agricultură, în activitatea tot mai multor unități științifice și de cercetare, în perspectiva unor asemenea prefaceri structurale, ne relatează în continuare interlocutorul, s-a pus cu acuitate problema pregătirii, pe • baze noi, în conformitate cu indicațiile date cu doi ani în urmă de secretarul general al partidului, a cadrelor necesare dezvoltării energeticii nucleare și realizării celorlalte obiective ale programului nuclear. De a- tunci, aici, la Măgurele, a fost creată o puternică și modernă unitate de învătămînt, cercetare și producție, a cărei activitate — concepută și . organizată In spiritul principiilor subliniate din nou în cadrul lucrărilor Congresului — asigură folosirea unitară șl eficientă a bazei materiale, integrarea organică a învă- țămîntului cu cercetarea și producția, astfel incit, la terminarea studiilor, noii specialiști să poa-
Dumitru TÎRCOB 
FJorea CEAUȘESCU

Prin biografia lui — fiu de țărani săraci, adolescent, muncind ca argat, ca ucenic tăbăcgr, ca vîn- zător de prăvălie, printre picături, doar, puțind păși și pe treptele școlii, apoi, sub suflul de aripă al talentului literar, cheltuindu-și tinerețea prin tipografii și redacții de ziare — Zaharia Stancu avea să-și dezvolte conștiința artistică într-o necontenită confruntare cu realitatea dură a unei întregi perioade din istoria țării, aceea de după primul război mondial pină la cel de-al doilea și in timpul a- cestuia, pină la Eliberare, atunci, în anul 42 al vieții.Primul său articol de ziar a fost scris într-un săptămînal, „Victoria", din Turnu-Măgurele, în mai 1921, cu titlul Mai puțină ingratitudine, in care spiritul protestatar al viitorului ziarist, care nu împlinise 19 ani, se manifesta împotriva faptului că văduvei poetului George Coșbuc parlamentul îi aprobase o ridicolă pensie lunară de 80 lei. Semnatarul Zaharia Th. Stancu prevestea pe viitorul pamfletar de mai tirziu, om al condeiului care avea, încă mulți ani, să combată nedreapta orînduire, cu argumentarea adresată direct celor ce s-au 
„înălțat cu mintea dincolo de ju
decata strimtă a puternicilor zilei", că va veni timpul „sufletelor care 
vor putea da răsplata" și care 
privi cu silă spre vremurile 
și, in ciuda acestei vremi, 
da, atunci, ceea ce vi se 
acum".Poezia Toamnă, publicată ... devărul literar și artistic" din mai 1922, adică acum o jumătate de veac (Trec norii grei și cerul cade 
mai aproape, / De parc-ar vrea 
să-năbușe pământul — / Trec no
rii umezi și-n spate-i poartă vin-

pe.), considerată de autor ca adevăratul său debut în literatură, prevestește pe poetul care, în perioada interbelică, într-o lirică a retrăirii peisajului natal ca și de vibrație, pe multiple coarde, a harfei erotice, va marca, totodată, și freamătul fondului social. Ca atare, regăsim, succesiv : în prima culegere, Poeme simple — 1927, evo- cîndu-și anii copilăriei (Iar seara 
ședeam aplecat pe-o carte cu poze 
prin file / $i alăturea mama cosea 
cu lacrimi pe genele-i lungi), citEra,
Omagiu lui Zaharia Stancu

și în Albe — 1937 (Amarul din se
va cucutei înalte, / Amarul din a- 
pele mărilor 
singele meu, 
plimb, verzi, potul de aur du-se Tatei, portret (Sint ca și tine crunt 
drept și bun / Si dușmănos 
munca mea, / Neînduplecat sint' ca 
și tine și pornit / Să rup grumazul 
celor ce-mi țin calea) ; în Pomul roșu — 1940, purtind sigiliul din Singele devine negru (Singele de
vine negru, mai .negru / Decit pă
mintul, decit smoala, / Plopii și-au 
ridicat brațele. / Salcia singură și-a 
lăsat poala.) ; în Iarba fiarelor — 1941, în una din Elegii : Vreau să 
mai dărui cîteva cintece, / Țăndă
rite de aur aleE ceea ce în lum apărut' la 1944, ca rod- al anilor de restriște, va fi marcat prin poemul datat ;... //vu., iu ,,1942, iarna", de laitmotivul : ,,Aș-

tul, / Trec norii cu lacrimi in pleoa- . teptăm. Așteptăm". Semnificativ :

verzi / Aleargă prin 
prin ochii / Pe care-i 
peste lume.) ; în Clo- — 1939, cind, adresîn- un 

și 
cu

își prefigurează

„vor 
de azi, 
vă vor 
cuvineîn „A-

crezului meu.Anii de fum, vo- ed. Prometeu în

poetul a trebuit să-și lase în sertar un număr de poeme din vara anului 1943, pe care i le vom regăsi abia noi, răsfoindu-i caietele surghiunului de la Tg. Jiu și pu- blicîndu-i-le în „România literară" cu prilejul aniversării a 70 de ani. Printre ele acest Cîntec de fabrică din care, ca un testimoniu — și nu singurul — al unei conștiințe artistice profund radicalizate, cităm : 
Fluieră fabrica, fluieră, / Glasul re
voltei îl șueră... / Ne trezim mereu 
cind cintă cocoșii, / Dar pe mor
mintele noastre copiii / Vor 
lege mari inimi deschise, flori ro
șii...Un asemenea crez, afirmat tr-un moment crucial al istoriei noastre, avea înainte-i, pe lingă creația pur . artistică, mai ales o vastă și consecventă activitate publicistică protestatară. Și-a definit-o Zaharia Stancu însuși în Cu- vîntul înainte la cele două volume de Scrieri, cuprinzind Poeziile, a- părute la „Minerva" în 1971 : 
„Am combătut fascismul intern și 
extern, dictaturile regale și dicta
turile militaro-fasciste /.../ Poezia 
mea nu are decit puține accente 
politice. Publicistica mea, insă, este, 
o repet, aproape in întregime pu
blicistică politică, așezată temeinic 
pe pozițiile de luptă ale celor să
raci. ale clasei muncitoare, pe po
zițiile de luptă ale' antifascismului". Autorul se referă la revista „Azi", pe care a întemeiat-o în 1932, la ziarul „Lumea românească", fondat in 1937, la „Revista română", cu „o viață foarte dramatică și foarte scurtă" (in anul 1942).Cu atit mai intens forța sa publicistică se va afirma după elibe-

cu-

în-

Gearge IVAȘCU
(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCINTEIA - simbătâ 7 decembrie 1974FAPTULDIVERS
Trei prieteni 
se felicităUn gest simplu, emotionant : trei prieteni se felicită reciproc : Traian Buglea, loan Besoiu și Paul Klucs, muncitori la C.P.L. Sebeș. în timpul lucrului, observînd o defecțiune la unul din utilajele fabricii de P.F.L., au intervenit, în aceeași clipă, toți ca unul, muncind din răsputeri spre a o înlătura „din mers". Dacă utilajul s-ar fi oprit aducea întreprinderii pierderi în producție de zeci de mii de lei. Gestul felicitării apare cu atît mai impresionant cu cît, în timpul intervenției lor, ceilalți colegi din jur nici n-au băgat de seamă și nici ei nu s-au lăudat cu isprava lor. Lîngă floarea prieteniei au adăugat-o și pe cea a modestiei.
Așchia nu

9

sare departe 
de trunchi

Șeful postului de miliție din 
Rozavlea, (Maramureș), Victor 
Poloca, ne istorisește — cum 
spune el — „o faptă de nota 10". 
Pionierul Roșea Gheorghe, din 
clasa a Vl-a, a găsit pe margi
nea drumultti o importantă sumă 
de bani, pe care a predat-o ime
diat la postul de miliție. Coinci
denta a făcut ca păgubașul să fie 
profesorul loan Florea, adică 
unul din dascălii din comună, 
„care-i învață atitea lucruri 
bune și cu folos pe copii. Că 
elevul merită nota 10 cu felici
tări nu mai încape îndoială, dar 
eu aș zice — ne scrie mai de
parte șeful postului de miliție 
— că aceeași notă o merită, 
deopotrivă, și profesorii, și pă
rinții elevului, oameni harnici, 
gospodari, cinstiți. Cu adevărat 
se spune că „așchia nu sare 
parte de trunchi".

De la o vreme, la Oficiul dețean Covasna al P.T.T.R. mai există formulare pentru pedierea banilor. Adică nu exis- ț tă cunoscutele mandate poștale. La sesizarea unui cetățean, directorul Direcției județene Covasna a P.T.T.R., C. Grossu, a răspuns — și încă în scris — că sesizarea cu pricina e justă, „sfă- tuindu-l“,. totodată, pe cetățean să folosească serviciul telegrafic. Firește; la tariful corespunzător Adică, mai scump. Să sperăm că se vor lua măsurile de rigoare. Tot.'., telegrafie.
Incredibil.
Si totuși...

» »■IVe scrie Gheorghe Andrees- 
cu din BerevOiești-Argeș : „In- 
timplarea pe care v-o istori
sesc, deși adevărată, pare de 
necrezut. Acum un an și juma- ■. 
tate, cînd s-a extins lumina e- 
lectrică, pentru a urca stilpii de 
beton pe dealuri a fost adusă o 
mașină mare, pe șenile. Stilpii 
s-au urcat, becurile s-au aprins, 
iar mașina cea mare, pe șenile, a 
fost lăsată pînă a doua zi în o- 
grada unui vecin de-al meu. Nici 
pînă azi, de un an și jumătate, 
n-a mai venit nimeni s-o ridice. 
Vecinul i-a spus primarului, pri
marul nu știu cui i-a spus, dar 
văzînd că nu vine nimeni, a 
scos-o, cu ' două tractoare, în 
mijlocul drumului, că doar-doar 
O vedea-o cineva. Stă și acum și 
zace. Zace și ruginește. Mă doa
re inima cînd o văd și cînd stau 
și mă gîndesc că poate cineva pe 
undeva o fi trecut-o, poate, la 
fiare vechi". Oare chiar așa să 
se fi intîmplat ? Intr-adevăr, 
incredibil I

La o intersecție, In Brașov, doi cetățeni fac semn unui taxi să oprească. La coborire, taxi- metristul începe să se tocmească :— Mai puneți vreo doi lei, că dacă vă taxam după tarif...— Chiar așa : de ce nu ne taxati după tarif ?— Mai fac și eu cite o cursă pentru sufletelul meu. Și-apoi, la ora asta, noaptea, cine vede ?Cînd a „văzut" că cei doi pasageri erau, de fapt, un lucrător de miliție și un reprezentant de Ia I. T. Brașov, taximetristul a înghițit în sec. Și el,, și încă vreo 7—8, surprinși în aceeași noapte în timpul unor transporturi clandestine. Ba, doi dintre ei — D. Zărnescu și C. Petrea — au fost surprinși în curse clandestine și a doua oară, chiar In aceeași noapte... A treia oară, adio taximetru !
Imprudență 
fatalăCa șl în alte dimineți, mecanizatorul Alexandru Pop de Ia I.A.S. Dej, județul Cluj, s-a dus cu tractorul și remorca după furaje pentru vite. De fiecare dată, cînd se apropia de pasajul de cale ferată nepăzit, P.Ă. încetinea viteza tractorului, uneori il oprea și nu pornea mai departe decît dacă se convingea că nu e nici un pericol. în dimineața de 27 noiembrie însă în loc să încetinească și să se asigure, el a accelerat și a vrut să treacă în viteză peste pasaj. N-a mai apucat. Tractorul a fost surprins și iz- bit violent de locomotiva unui tren de marfă, iar mecanizatorul a fost accidentat mortal.

Rubricâ redactatâ de 
Peîre POPA 
și corespondenții ..Scînteil"

I

INITIATIVE ÎN MUNCA POLITICĂ DE MASĂ, N SLUJBA ÎNFĂPTUIRII HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI
„Televizorul" si-

derurgiștilor hune-
doreni. La Combinatulsiderurgic din Hunedoara, organizațiile de partid desfășoară o amplă activitate agitatorică pentru popularizarea documentelor celui de-al XI-lea Congres al partidului, a sarcinilor prezente și de viitor ce revin siderurgiștilor. La intrarea în combinat, un panou mare reține atenția : „în cincinalul 1976—1980 producția de otel a tării va trebui să crească la 17—18 milioane tone. Siderurgiști hunedoreni, să ne mobilizăm eforturile pentru a contribui în mod esențial la realizarea acestui nivel !" în imediata apropiere a panoului a fost instalat un „televizor" cu ecran de mari proporții. La intrarea și ieșirea din schimburile de lucru, oamenii se o- presc aici cîteva momente pentru a urmări — cu a- jutorul unor proiecții de diapozitive, fotografii și grafice — date și îndemnuri extrase din documentele Congresului al XI-lea cu privire la trecerea neîn- tîrziată la înfăptuirea sarcinilor stabilite de Congres, la nivelurile superioare pe care trebuie să le atingă, încă din anul viitor, side- rurgiștii hunedoreni la producția de cocs metalurgic, de fontă, oțel și laminate. La aceleași ore de schimb, stația de radioficare a marelui combinat transmite

fapte de muncă, precum și despre diverse acțiuni menite să asigure ca producțiile superioare realizate în zilele Congresului — care au făcut ca în prezent producția peste plan să se ridice la peste 75 000 tone oțel, la aproape 60 000 tone laminate, la zeci de mii de tone’ suplimentare de minereu aglomerat, de cocs și alte produse — să devină un fapt cotidian.
Sabin ÎONESCU corespondentul „Scînteil"

Cu pariiciparea 
acilvă a cadrelor de

declanșat un șir de acțiuni atît în municipiul Arad, cit și în celelalte localități ale județului. Astfel, sînt organizate expuneri, dezbateri, seri de răspunsuri la întrebări pe marginea Raportului prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, a Programului și Directivelor. La reușita

astăzi și de mîine a poporului".
Constantin SIMION corespondentul „Scînteii"
„Documentele Con« 

greșului al XI-lea al 
P.CX - călăuză

tatorii pun în centrul atenției măsurile politice și organizatorice ce urmează a fi luate ca, încă din prima zi a noului an, calitatea și volumul producției să se situeze la indici superiori planului. Comitetul de partid pe întreprindere și comitetele de secție întrunesc periodic agitatorii pentru

ginea documentelor adoptate de forumul comuniștilor. în sprijinul propagandiștilor, al miilor de agitatori a fost întocmit un material documentar privind sarcinile ce revin județului Ilfov din Program și Directive, precum și în vederea amplificării întrecerii socialiste consacrate— INFORMAȚII —
A activitatea organizațiilor de partid

zilnic<1 informații despre

Arad se fac tot mai mult simțite acum, după Congres, efortul de întărire a muncii politice de masă, preocuparea organelor și organizațiilor de partid de a spori considerabil numărul agitatorilor, al gazetelor de perete, de a îmbogăți și înnoi agitația vizuală, de a integra, concomitent, așezămintele culturii de masă în activitatea politico-educativă de cunoaștere și însușire a conținutului documentelor Congresului al XI-lea, pentru mobilizarea celor ce muncesc la realizarea planului pe acest an și înfăptuirea cincinalului înainte de termen. Un Ioc important își găsește. în acest cadru, cabinetul județean de partid. Sub îndrumarea directă a secției de propagandă a comitetului județean P.C.R., cabinetul a

acestor acțiuni își aduc contribuția membrii comitetelor județean și municipal de partid, lectorii cabinetului care, în lumina documentelor Congresului al XI-lea, pun în atenție sarcinile economice ce revin azi fiecărui colectiv. In cursul săptămînii viitoare se vor organiza Ia Arad, Ineu și Chișineu Criș simpozioane pe tema „Direcțiile fundamentale ale dezvoltării economico-sociale a țării și liniile directoare ale politicii externe a partidului și statului nostru în lumina documentelor Congresului al XI-lea al partidului". Ample manifestări politico-ideologice și educative vor fi organizate sub genericele : „Tineretul arădean — participant activ la înfăptuirea hotărîrilor Congresului al XI-lea al partidului", „Gîndirea și voința partidului — fapta de

teoretică și practică 
a muncii noastre de 
fiecare zi" - Ee in- titulează ampla acțiune ce se desfășoară in aceste zile în fiecare secție și atelier al întreprinderii de sirmă și produse de sîrmă din Buzău, menită să contribuie la trecerea imediată la materializarea sarcinilor ce revin colectivului în lumina hotărîrilor adoptate, în acest context, un rol deosebit revine celor 200 de agitatori care, zilnic, la locurile de muncă, dezbat cu muncitorii sarcinile concrete ale perfecționării activității întreprinderii. în- trucît sporul de producție prevăzut pentru anul 1975 — de circa 30 la sută — urmează să fie obținut In special pe seama creșterii productivității muncii, în formațiunile de lucru agi-

a-i pregăti temeinic în vederea îndeplinirii sarcinilor politice de mare însemnătate.
Mihai BAZU corespondentul „Scînteil"

Pe primul plan - 
realizarea cincina
lului înainte de ter
men ora5e'e 5^ satele județului Ilfov se desfășoară în aceste zile o intensă activitate în vederea popularizării, studierii și aprofundării sarcinilor ce revin fiecărui colectiv în lumina documentelor Congresului al XI-lea al partidului. Specialiști din industrie și agricultură, cadre didactice, activiști de partid prezintă expuneri și dau răspunsuri la întrebările puse pe mar-

îndeplinirii la toti indicatorii a planului pe acest an, realizării cincinalului înainte de termen. De asemenea, zilele acestea au ieșit de sub tipar și au fost difuzate în toate localitățile județului afișe cu . ample extrase din Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. Se subliniază șl în acest mod cerința de a se trece fără întîrziere la acțiuni concrete pentru materializarea hotărîrilor adoptate de cel de-al XI- lea Congres al P.C.R.
Alexandru BRAD corespondentul „Scînteil"

Dialog viu cu ce-

gramului complex elaborat de Comitetul județean de partid Mehedinți, în aceste zile au loc și sub egida consiliului județean ai

Frontului Unității Socialiste ample manifestări pentru popularizarea. Raportului prezentat de ’tovarășul Nicolae Ceaușescu de la tribuna înaltului forum al comuniștilor, a celorlalte documente ale Congresului al XI-lea. în cadrul acestor manifestări se pune un accent deosebit pe importanța realizării sarcinilor economice actuale ale fiecărui colectiv. La casele de cultură, la căminele culturale, la cluburi, 22 de brigăzi alcătuite din activiști de partid și de stat, juriști, economiști, cadre didactice, poartă un dialog viu, spri- jinindu-se pe numeroase grafice, panouri și tipărituri editate de secția de propagandă a comitetului județean de partid. In 38 de localități, unități economice și instituții se organizează dezbateri și simpozioane pe tema : „Documentele Congresului al XI-lea al P.C.R. — programul nostru de muncă și creație". Alte simpozioane, mese rotunde se organizează sub genericul: „Viitorul patriei — viitorul comunist". Sînt organizate, de asemenea, în cadrul unităților agricole, seri de întrebări și răspunsuri pe teme care se referă la perspectivele dezvoltării economico-soclale a patriei, a județului în viitorul cincinal, precum șl la sarcinile lucrătorilor din agricultură pentru a obține în 1975 producții record.
Virgil TĂTARU corespondentul „Scînteil"

Studiul teoretic 
strîns legat de sar* 
cinile imediate. stu" dierea și aprofundarea documentelor Congresului al XI-lea al P.C.R. de către comuniști, de către toti oamenii muncii sînt înțelese și de organizațiile de partid din județul Constanta ca o condiție hotă- rîtoare pentru dezvoltarea conștiinței socialiste, pentru încetățenirea unei atitudini noi față de muncă și avutul obștesc, pentru intensificarea Întrecerii socialiste în vederea îndeplinirii cincinalului înainte de termen. Raportul prezentat la Congres de tovarășul Nicolae Ceaușescu, Programul și Directivele, Rezoluția adoptată constituie, pe capitole, teme de studiu în toate cele 6 799 cursuri de Invățămînt politico-ideologic și economic de masă, care funcționează în acest an, și la care sînt înscriși peste 263 000 de cursanți. Organizațiile de partid au luat măsuri ca în- vățămintul de partid, toate acțiunile politico- educative să contribuie la mobilizarea tuturor colectivelor pentru trecerea neîntîrzlată la realizarea sarcinilor reieșite din documentele Congresului.

George MIHAESCU corespondentul „Scînteil"
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Nu e nevoie să insistăm asupra importanței pe care o are — în buna gospodărire și înfrumusețarea tuturor localităților, în dezvoltarea lor edilitară — întrecerea patriotică organizată anual între județe, municipii, orașe și comune. Realizările obținute în acest domeniu se constituie — la. scara întregii țări — într-un impresionant tablou al hărniciei și bunei gospodăriri.Prin măsuri de dată recentă, luate de Comitetul Pentru Problemele Consiliilor Populare, s-au a- dus unele perfecționări sistemului de organizare a întrecerii patriotice între localități. Informații în legătură cu noile reglementări ne-a furnizat tovarășul Gheorghe Orban, purtătorul de cuvînt al C.P.C.P.Ca și pînă acum, comitetele executive ale consiliilor pooulare județene, municipale, orășenești și comunale vor întocmi anual planuri cu lucrările și obiectivele ce urmează a fi executate în cadrul întrecerii patriotice. Elemente noi -r- stimulative, de natură să evite tendința unor funcționari din aparatul administrației de stat locale de a raporta realizări valorice globale cît mai mari — intervin în sistemul de apreciere a rezultatelpr și de urmărire a evidenței. Așa, de

pildă, incepind din acest an, se va lua în calcul Ia stabilirea localităților fruntașe numai valoarea lucrărilor și acțiunilor realizate exclusiv prin munca patriotică a cetățenilor. Factorul hotăritor în sta
candideze în mod echitabil, Indiferent de mărime, Ia un loc fruntaș.Aflăm, de asemenea, că punctajul se va .acorda pe baza unor criterii care țin seama de satisfacerea unor cerințe de larg interes cetă-

bilirea rezultatelor va fi punctajul obținut în medie, pe cap de locuitor (pentru fiecare leu valoare realizată pe locuitor se acordă 5 puncte),, coroborat cu punctajul ce se acordă de către comisiile de întreceri pentru aspectul general-estetic al localității (pînă la 1 500 puncte). Există, deci, posibilitatea ca acele localități care realizează o valoare medie pe locuitor ridicată — rezultat al mobilizării unui număr cît mai mare de cetățeni — să obțină un punctaj corespunzător și să

țenesc. Intre altele, este vorba de : salubrizarea străzilor și trotuarelor (pentru care se acordă cel mai mare punctaj) ; întreținerea fațadelor Ia case, a balcoanelor la blocuri și a curților ; gospodărirea căilor de penetrație în localități și a traseelor turistice ; întreținerea parcurilor, zonelor și spațiilor verzi, a bazelor sportive și locurilor de agrement : starea estetică și igienică generală a unităților care servesc populația (inclusiv piețele, tîrgurile, oboarele) ; întreținerea

fondului locativ de (pentrucare, de asemenea, se acordă punctaj maxim etc). După cum se vede, noile criterii orientează mai bine eforturile cetățenilor spre acele o- biective care sînt cu adevărat de natură să contribuie la buna gospodărire și înfrumusețarea localității și care, odată înfăptuite, se răs- frîng într-un fel sau altul asupra standardului v de viață al fiecăruia.In sfîrșit, aflăm .că o. ultimă îm-, bunătățire’ — dar nu ultima ca importanță — se referă la introducerea unui sistem mult simplificat de evidență și raportare a rezultatelor. Dacă pînă acum trebuiau completate cite două procese verbale pe fiecare circumscripție electorală, cite patru procese verbale pe fiecare localitate și cîte trei dări de seamă pe an, s-a stabilit ca întreaga evidență să se rezume la consemnarea lucrărilor, în ordinea efectuării, într-un registru propriu al fiecărei localități, și la o singură raportare statistică — cea de la sfir- șitul anului. întrecerea patriotică va putea fi, astfel, mai bine organizată și mai eficient urmărită.
Constantin PRIESCU

J

leri | s-a încheiat în Capitală — printr-o expoziție reprezentativă în saloanele restaurantului Dorobanți — concursul celor mai buni bucătari, cofetari și patiseri din rețeaua Ministerului Turismului. Desfășurat în cadrul a patru faze — întreprindere,- județ, interjudețeană și pe țară — concursul a antrenat în competiție, pe parcursul celor 3 luni, peste 1 000 de participant. în timpul acestei întreceri au fost lansate pe piață peste 100 de preparate noi menite să promoveze o alimentație modernă, bazată pe principii rationale, dar și pe specificul bucătăriilor locale.Expoziția a avut un final pe care îl consemnăm cu satisfacție : organizatorii au dat asigurări că preparatele ce s-au afirmat în timpul concursului (circa 160) vor fi extinse în toate unitățile și au desemnat cîștigătorii acestui concurs. Ei sînt Ion Roșu, restaurantul „București", din Capitală, și Gh. Aștereanu, O.J.T. Cluj-Napoca, premiul I la bucătărie, Behoveț Otto, O.J.T. Timiș, premiul I la patiserie-cofetărie.
C. P•

(Urmare din pag. I)

Ă.

Colectivele muncăunitățile întreprinderii județene de industrie locală Teleorman . au înregistrat in acest an succese deosebite atît în cadrul planului de cooperare cu industria republicană, aflat într-un continuu proces de cît și în domeniul cerințelor populației, la începutul anului cum s-au realizat, numeroase garnituri confecții metalice, prefabricate din beton armat, produse demorărit și panificație etc. După cum ne-a informat tovarășulinginer Ștefan Pleșa, directorul I.J.I.L. Teleorman, livrările produse la fondul bucură de aprecieri partea beneficiarilor.aprecieri elogioase au fost primite și pentru mobila exportată in diferite țări ale lumii. Pentru diversificarea producției, unitățile întreprinderii au asimilat în fabricație numai în ultimii doi ani 30 de produse noi, prin

mobila, pentru transportat mărfuri, produse de
într-un extindere, satisfacerii Astfel, de și pină a- peste plan, de mobilă,

dese dinpieței buneAceleași

tre care garnituri containere și depozitat panificație.Demn de faptul că lunii august întreprinderea județeană de industrie locală Teleorman a îndeplinit planul pe patru ani ai cincinalului. Printre unitățile fruntașe ale întreprinderii se numără cele din Zimnicea și Roșiorii de Vede, precum și secțiile mixte de la Alexandria și Videle. Avansul înregistrat pînă în prezent va face ca pe ansamblul întreprinderii județene de industrie locală Teleorman sarcinile planului cincinal cu șase luni fapt ce va satisfacerii măsură a cerințelor și ale populației.

menționat este și incă de la sfirșitul

să fie îndeplinite înainte de termen, crea posibilitatea într-o mai mare economiei
Ion TOADER
corespondentul „Scînteil1

1
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N.C. liniștea publică a fost restabilită.După cum se vede, sprijinul dat de cetățeni nu se rezumă numai la domeniul avutului public, ci și la a- părarea ordinii publice, la depistarea elementelor turbulente și parazitare. Și este la fel de firesc ca cetățeanul să participe, alături de organele în drept, la apărarea liniștii și ordinii publice, la asanarea morală a străzilor orașului în care locuiește. Pentru că el dorește să aibă și pe stradă, in parc sau într-un local aceleași relații civilizate, aceeași atmosferă de puritate morală care-i dau satisfacții și siguranță personală.Aminteam în cele două exemple despre intervenția și aportul unor cetățeni din grupele de sprijin ale miliției. Nu trebuie să se înțeleagă (ne referim la acei cititori care abia acum aud despre aceste grupe) că ar fi vorba de polițiști sau de

tectivi amatori. Organizate pe bază legală și ca urmare a indicațiilor date de partid, aceste grupe de sprijin sînt formate din cetățeni de cele mai diverse profesiuni

Cs a învăjat 
din critică...Cu cîtva timp în urmă am primit la redacție o scrisoare in care se arăta că Sergiu Vasilevschi, ingi- ner-șef la Filatura Ghimbav, județul Brașov, se comportă neprincipial cu o parte a colaboratorilor săi, nu ține seama de propunerile și părerile altora.Am trimis această scrisoare Comitetului județean Brașov al P.C.R. Din răspunsul primit reiese că, în urma verificărilor e- fectuate de către Comitetul municipal Brașov al P.C.R., majoritatea celor semnalate se confirmă. „Aspectele negative manifestate în activitatea tov. ing. șef S. Vasilevschi au fost aduse la cunoștința conducerii Centralei industriei linii din București, care a comunicat că va lua măsurile corespunzătoare. De asemenea, Comitetul municipal Brașov al P.C.R. a ho- tărit punerea în discuția adunării generale a organizației de bază din care face parte și sancționarea lui".Era de așteptat ca, din discuțiile care au avut loc în adunarea comuniștilor, inginerul șef să tragă toate învățămintele. Dar — după cum reiese dln- tr-o scrisoare primită ulterior la redacție — lucrurile nu s-au petrecut așa. S.V. se comportă în continuare necorespunzător cu unii membri ai colectivului, îndeosebi cu u- nii membri de partid, îndeplinind mai departe atribuțiile directorului de unitate, pe cei care au luat cu- vintul în adunarea generală a organizației de bază, arătindu-i greșelile, îi amenință,

urmărește persecutarea lor.Supunem atenției Comitetului municipal Brașov al P.C.R. aceste noi aspecte ce ne-au fost semnalate, pentru a le analiza șl a lua măsurile corespunzătoare.
Cine suportă re

medierile ?Dintr-o scrisoare primită nu demult la redacție reiese că la construcția noului dispensar medical din comuna Orăștioara de Sus, județul Hunedoara, începută in anul 1972, lucrările avansează greoi, se face risipă de muncă și materiale.Consiliul popular a! județului Hunedoara ne-a trimis următorul răspuns : „Dispensarul medical din Orăștioara de Sus se realizează din contribuția bănească a cetățenilor, în condițiile Legii nr. 20/1971. In prezent, lucrările la acest o- biectiv sînt în stadiu final, fiind asigurate toate condițiile pentru a fi dat în folosință la sfirșitul anului 1974. Pentru terminarea construcției, recent s-a repartizat Consiliului popular al comunei Orăștioara de Sus suma de 20 000 lei drept sprijin din fondurile centralizate ale statului. Iar lucrările de instalații sanitare., zugrăveli, vopsitorii și pardoselile de mozaic se execută de către exploatarea Orăștie din cadrul I.J.G.C.L. Deva".Cu privire Ia risipa de muncă și materiale, în răspuns se precizează : „După ce s-au turnat pardoselile de mozaic, s-a trecut la executarea instalațiilor sanitare, ceea ce a necesitat spargerea pardoselilor pentru mon

tarea țevilor și a scurgerilor. Remedierile ce urmează a fi efectuate vor fi suportate de către constructor".Da, de către constructor ! Dar din banii statului, sau din buzunarul celor vino- vați î
Respectarea 
legii nu este 
facultativăTehnicianul Vasile Beșliu, împreună cu alți lucrători de la centrul de legume și fructe Huși au semnalat redacției că in mod nejustificat conduce- reâ unității le-a reținut din retribuție diferite sume de bani.Consiliul județean al sindicatelor Vaslui, care a verificat scrisoarea, ne-a adus la cunoștință că cele sesizate corespund realității. In răspuns se menționează: „S-a reținut suma de 2109 lei unui număr de 11 lucrători de Ia C.L.F. Huși, în contul beneficiului pe trimestrul IV 1973. După expirarea trimestrului și ca urmare a reașezării planului, suma respectivă trebuia restituită, lucru ce nu a fost acceptat de întreprindere. Cei în cauză s-au adresat comisiei de judecată și au obținut, în luna septembrie a.c., o hotărî- re favorabilă. După cum aflăm dintr-o nouă scrisoare primită recent la redacție, conducerea I.L.F. Vaslui refuză să rezolve cererea legală și legitimă a lucrătorilor respectivi, se opune hotărîrii organului de jurisdicție a muncii. Oare, la această unitate, respectarea legii este facultativă ?

Gheorghe P2RVAN

In nici un caz acestora, ci le ajută, acționind numai în prezența lor. Cît de eficientă este forma asta de acțiune cetățenească am văzut. La o recentă întil- nire cu membrii acestor
nori care, înțelegînd greșit elanul tinereții, au abandonat școala și au fugit de acasă, fiind predispuși să comită infracțiuni. Am notat însă spusele unuia dintre participanții la intîlni-

și virste, care se oferă in mod voluntar să sprijine activitatea organelor de miliție în prevenirea păgubi- rii și in apărarea avutului obștesc și a ordinii publice, la depistarea elementelor parazitare și a celor care iși permit să încalce normele eticii și echității socialiste. Este, dacă vreți, o formă directă de intervenție a opiniei publice, o formă obștească de sprijin a organelor de ordine, care nu se substituie

grupe din municipiul Ploiești — organizată cu grupele de sprijin de către Inspectoratul General al Miliției și organele locale — reporterul a putut consemna zeci de cazuri asemănătoare rezolvate cu sprijinul cetățenilor organizați în grupele de sprijin. Nu vom consemna aici toate spetele în care cetățenii au participat Ia descoperirea și prinderea unor infractori înrăiți, a unor speculanți sau a unor mi

msaare, muncitor la fabrica de stofe „Dorobanțul" :— în apărarea avutului obștesc, al avutului personal și a liniștii și ordinii publice, sîntem cu toții interesați. Ca atare, avem cu toții datoria civică să participăm activ la asemenea acțiuni, să dovedim interes și răspundere, fermitate și vigilență.Despre adevărul acestor spuse nu mai este cazul să pledăm. Este de la sine înțeles că o strînsă colabo

rare intre noi, cetățenii de pe stradă sau de la locul de muncă, și organele investite cu apărarea avutului obștesc și personal va ingusta cimpul de acțiune a celor care incă mai atentează Ia munca noastră ori sfidează preceptele noastre morale și legale. Așa după cum se sublinia șl în Raportul prezentat la cel de-al XI-lea Congres al partidului, pentru atingerea mai rapidă a acestui deziderat „se impune realizarea unei conlucrări tot mai strînse între organele Ministerului de Interne și masele de oameni ai muncii, participarea activă a cetățenilor la adoptarea și aplicarea măsurilor de apărare a cuceririlor revoluționare ale întregului nostru popor". Numai acționind, împreună — opinia publică și brațul ferm al legii prin organul. de ordine — se pot obține rezultatele așteptate, contribuția la afirmarea deplină a normelor eticii și echității după care ne construim viața și ne propunem să trăim.
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---------- Timpul prielnic invită; cerințele economiei impun: ——n

MUNCĂ ASIDUĂ PE TOATE ȘANTIERELE 
PENTRU REALIZAREA LA TERMEN A INVESTIȚIILOR

M bM U organizare, 
asii $1 precizia BooiaaWPentru sporirea capacității de producție cu 1 000 vagoane pe an, la întreprinderea de vagoane din Arad sint în curs de finalizare lucrările de extindere a halei de montaj și a halei de finisaj de la sectorul I. Extinderile respective au presupus totodată construirea a trei noi depozite : pentru S.D.V.-uri. cherestea, laminate și boghiuri, precum și o serie de noi amenajări și utilări în atelierele de mecanică, boghiuri, forjă și arcuri. Care este stadiul fizic al execuției obiectivelor enumerate ? Depozitul pentru S.D.V.-uri a fost terminat, macaraua cu care este dotat urmînd să fie pusă în funcțiune la 6 decembrie a.c. ; depozitul de cherestea este, de asemenea, terminat. în prezent efectuindu-se ultimele pregătiri pentru intrarea în folosință a racordului și instalației termice. astfel că totul va fi gata la 15 decembrie a.c. : la depozitul de laminate și boghiuri, lucrările de construcții au fost încheiate. Totodată. aici, cele două poduri rulante de cîte 12 tone fiecare au fost montate, urmînd a fi puse în funcțiune la datele de 10 și 15 ale lunii acesteia, în atelierele menționate, în cadrul cărora au fost efectuate o serie de amenajări impuse de dezvoltarea capacității de producție, majoritatea u- tilajelor noi prevăzute sint montate, restul utilajelor aflîndu-se în curs de montare. Lucrătorii șantierului nr. 1

La întreprinderea de pompe din Capitală, pentru acest an s-a planificat să fie date în 'funcțiune două noi capacități de producție. Prima, care încheie etapa a IlI-a de dezvoltare a întreprinderii — de 90 000 bucăți pompe pe an. A doua, care finalizează etapa a IV-a de dezvoltare a unității bucureștene — de 500 bucăți pompe speciale pe an. Constructor : întreprinderea de construcții speciale, instalații și montaje — I.C.S.I.M. — București, șantierul 3 complex. Termenele de punere în funcțiune pentru ambele capacități : 30 iunie a.c. Cum se prezentau lucrurile la sfirșitul lunii iunie ? Au fost date în exploatare integral capacitățile de producție pentru 500 bucăți pompe/an și parțial — la un nivel de 80 000 pompe/an — capacitățile de producție pentru 90 000 bucăți pompe anual, stabilindu-se ca pînă în octombrie 1975 să fie puse în funcțiune și capacitățile pentru 10 000 pompe/an. Nu insistăm asupra cauzelor obiective și subiective care au dus ,1a reeșalona- rea termenului de finalizare a unei părți din noile capacități. Cert este că, ulterior, cum era și firesc, atit constructorul, cit și întreprinderea beneficiară au primit sarcina de a devansa cît mai mult posibil punerea în funcțiune a capacității restante, de a recupera grabnic rămînerea în urmă înregistrată. Care este situația în prezent 1Ritmul înalt de lucru din ultimul timp, aspectele de muncă întilnite pe șantier, faptele — toate acestea dovedesc că o atare cerință a fost.bine înțeleasă de constructor și beneficiar. Pe șantier, în momentul de față, la 

Arad al I.C.I.M.-Brașov, împreună cu beneficiarul, depun eforturi pentru ca și aceste utilaje să fie montate într-un termen cit mai scurt.Să analizăm și stadiul lucrărilor de extindere a halelor de montaj și finisaj, lucrări care au cunoscut, pe parcursul execuției, o serie de în- 
întreprinderea de vagoane 

din Arad comunică: 
noua capacitate va fi gata 

Ia 20 decembrie

tîrzieri. într-o perioadă relativ scurtă, beneficiarul — întreprinderea de vagoane — a înlăturat cauzele rămî- nerii în urmă, creînd condiții constructorului să lucreze pe acest șantier în mod corespunzător. Peste ci- teva zile vor fi montate ultimele chesoane și vor fi puse în funcțiune instalațiile de încălzire centrală și de ventilație.— în ce măsură întîrzierea înregistrată va afecta termenul de punere în funcțiune a noii capacități ? — l-am întrebat pe ing. loan Roșu, 

turnătoria de aliaje speciale — stația de preparare se lucrează intens la montajul utilajelor. Aflăm că nu peste mult timp va începe montarea utilajelor, care se află în întreprindere, și la forjă, tratament termic Secundar. Cu sîrg și spor se Tucreâză și la anexa tehnico-șbcială, ,1a. efectuarea săpăturilor pentru rețelele exterioare termo, hidrotehnice și electrice și în alte puncte ale șantierului.
întreprinderea de pompe 

din București adresează 
un apel furnizorilor

— în ultima vreme, constructorul acționează mai energic și mai activ, activitatea sa este mai bine organizată, ne spunea ing. Laurențiu Co- mănescu, șeful compartimentului investiții.Concret, notăm că pe șantier aprovizionarea cu materiale se desfășoară în prezent ritmic, a fost completat necesarul de forță de muncă, că piuă Ia sfîrșitul anului constructorul va realiza un volum suplimentar de lucrări de construcții-montaj de circa 1,5 milioane lei. Totodată, am mai reținut că, în scopul intensificării ritmului de lucru, întreprinderea beneficiară participă efectiv la execuția unor lucrări. Montarea ulilajelor, bunăoară, s-a preluat în întregime de către aceasta. Concomitent, colectivul întreprinderii de pompe parti

șeful biroului dezvoltări-investiții din întreprindere.— Datorită măsurilor luate în ultimele zile de constructor pentru mărirea ritmului de execuție la toate punctele de lucru de pe șantier, considerăm că e- xistă toate condițiile ca cele două hale de montaj și finisaj să fie închise complet la 15 decembrie, iar centrala termică să funcționeze în- cepînd cu 20 decembrie. Spun că e- xistă toate condițiile, întrucit și beneficiarul a pus. la dispoziția constructorului un însemnat număr de lăcătuși, sudori, zidari și instalatori. Este necdsar. însă ca. în zilele următoare. factorii de răspundere de la constructor să ia măsuri pentru o mai bună organizare a lucrului pe șantier, pentru accelerarea ritmului de lucru, astfel îneît promisiunea lor și. în același timp, dorința noastră — de a preda producției noua capacitate la data de 20 decembrie a.c. — să devină o realitate.JNe aflăm, așadar. în pragul terminării unei noi capacități de producție la întreprinderea de vagoane din Arad, pe care constructorul și beneficiarul doresc să o consemneze în bilanțul realizărilor, la capitolul investiții, cu 10 zile mai devreme de- cît termenul planificat.
Constasstîn SIM.ION corespondentul „Scinteii"

cipă nemijlocit, în cadrul acțiunilor de muncă patriotică, la degajarea spațiilor, efectuarea unor săpături pentru instalații și la alte lucrări.— Sîntcm hotărîți. să lichidăm grabnic rămînerea în urmă, să dăm în funcțiune cît mai repede capacitățile de producție .restante — ne spunea Constantin Neăgu, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Constructorii la fel. Tocmai de a- ceea, solicităm un sprijin mai substanțial din partea întreprinderilor de comerț exterior „Tehnoimport" și „Mașinimport" pentru urgentarea primirii din import a mașinii de alezat și frezat și a 6 separatoare de sarcină pentru efectuarea racordului electric. De asemenea, comuniștii, colectivul întreprinderii noastre fac un apel tovărășesc către comuniștii, oamenii muncii de la întreprinderile „înfrățirea" din Oradea, I.M. Cugir, „Electroputere“-Craiova și I.M. Timișoara de a intensifica eforturile în vederea livrării grabnice, chiar în avans dacă se poate, a utilajelor pe care le execută.Punerea rapidă în funcțiune, in cadrul întreprinderii de pompe din București, a capacității de producție restante depinde în măsură hotărî- toare de sosirea mașinilor și utilajelor tehnologice. Sperăm că apelul întreprinderii bucureștene va fi recepționat de către cei cărora li se adresează și, mai mult chiar, ii vor da curs în mod operativ, răspunzînd astfel cerinței de a se încheia cît mai repede aceste lucrări de investiții.
Ilie ȘTEFAN

De cîtva timp, constructorii și montorii Combinatului de celuloză și hîrtie din Drobeta Turnu-Seve- rin se află — așa cum consemnam și în „Scînteia" din 7 noiembrie a.c. — într-o adevărată competiție cu timpul. Instalația pentru hîrtie capace și instalația pentru carton duplex — obiective la care s-au înregistrat rămîneri în urmă față de termenele planificate — au intrat în probele tehnologice, astfel că cele două instalații vor începe să producă rdin plin în cel ’mai scurt timp. Constructorul, montorul și beneficiarul și-au concentrat în ultima vreme toate forțele Ia ultimul obiectiv — instalația pentru carton velin.— A fost stabilit un plan comun cu măsuri concrete în vederea recuperării cît mai grabnice a rămînerilor în urmă — precizează Anghel Bărbuț, secretarul comitetului de partid al combinatului. S-a nominalizat fiecare lucrare, s-au fixat termene precise de recuperare pe zile și chiar ore. Cadrele de conducere, specialiștii, membrii biroului comitetului de partid au fost repartizați, cu sarcini și atribuții clare pe obiective, lucrări si faze de execuție. Zilnic se urmărește cît anume s-a recuperat din restante, dacă s-a respectat întocmai graficul întocmit. Avem astfel posibilitatea să cunoaștem precis cînd, unde și cum anume trebuie să intervenim, soluționind imediat la fața locului toate problemele care se ivesc.— Noi, constructorii — ne spune inginerul Ștefan Prună, șeful șantierului nr. 9 din cadrul Trustului de construcții industriale Craiova — am organizat brigăzi și echipe care lucrează în schimburi prelungite. Colaborăm, totodată, cu montorul și beneficiarul, prin organizarea unor brigăzi mixte, astfel incit să executăm concomitent, in același ritm susținut, lucrările de 

...demonstrează experiența 
colaborării dintre 

beneficiar, constructor 
și mentor la Combinatul 

de celuloză 
din Drobeta Turnu-Seuerin

construcții și montaj și, totodată, să efectueze probele. Ne-am angajat, pe baza unei analize temeinice, a unor termene ferme, ca pînă la 12 decembrie să predăm toate lucrările.Pînă la 15 decembrie — reținem din discuția cu inginerul Petre Despinoiu. directorul general al combinatului — toate restanțele vor fi recuperate și vor începe probele tehnologice la ultima capacitate — instalația pentru carton velin. Este de altfel un angajament comun al constructorilor, mon- torilor și beneficiarilor, un angajament care, de la o zi la alta, se concretizează în recuperarea rămînerilor în urmă. în acele ritmuri record, care se înscriu în graficele de lucru. Pentru ca acest angajament, a- Ceste termene să fie respectate, constructorii și montorii, împreună cu beneficiarul a- dresează din nou — prin intermediul „Scinteii" — un apel tovărășesc către colectivul întreprinderii de construcții de mașini din Reșița de a face tot ce-i stă cu putință ca să livreze neîntirziat cele 66 valțuri învăluitoare și rotorul de la turbina de 6 megawați, de care depind direct atît punerea în funcțiune a instalației pentru carton velin, cît și atingerea parametrilor proiectați la celelalte capacități de producție. Orice intîrziere, chiar și de o zi. va diminua roadele eforturilor celor care dau bătălia cu timpul, cu orele și minutele, pentru a se încadra în termenele pe care și le-au propus.Susținem apelul adresat Reșiței de la Drobeta Turnu-Severin și credem că el va fi recepționat cu promptitudine și urmat cit mai repede de fapte.
Virșji! TĂTARU corespondentul „Scinteii"

Pentru a menține la un nivel ridicat producția zootehnică este nevoie ca peste tot să se asigure condiții cît mai bune de hrănire și adăpostire a animalelor. Se remarcă, în acest sens, o serie de initiative pentru devansarea termenelor de punere în funcțiune a unor construcții' zootehnice.în județul Bacău se află în curs de construcție importante obiective pentru dezvoltarea zootehniei. Pe șantierul primului complex avicol din țară pentru producția de carne de curcă, cu o capacitate de 11300 tone pe an, constructorii au realizat planul anual de investiții încă de la sfîrșitul lunii octombrie. Este un rezultat care se datorează colaborării strinse dintre constructori și beneficiari. Muncitorii din cadrul Trustului de construcții industriale din municipiul Gh. Gheor- ghiu-Dej, care lucrează pe acest șantier, au dat în funcțiune balele fermei, de tineret — rase grele — încă din luna iunie, eu cinci luni mai devreme față de termenul planificat. Acest devans a permis să se crească, în afara planului, 106 000 pui de carne.Se cuvin subliniate și inițiativele lucrătorilor și specialiștilor complexului avicol I.A.S. Bacău pentru montarea în devans a bateriilor de creștere a păsărilor, ceea ce permite mărirea capacității dq adăpostire de 2,5 ori pe același spațiu construit. Primul modul de baterii cu 104 000 locuri găini ouătoare a fost instalat, cu două luni înainte de termenul fixat, la ferma Șer- bănești. Instalarea celui de-al doilea modul, de aceeași capacitate, a durat, de asemenea, mai puțin cu o lună de zile, iar la al treilea — lucrările, prevăzute să se încheie în luna martie din- anul viitor, , se află de pe acum în stadiul final.în aceste zile, cînd timpul este încă favorabil desfășurării lucrărilor, atenția organelor de partid și agricole, a conducerilor întreprinderilor și trusturilor de construcții trebuie să se îndrepte spre grăbirea ritmului de execuție pe șantierele unde s-au acumulat restanțe. In județul Caraș-Severin, de exemplu, pe șantierul complexului a-

APA CURGE, 
LUCRĂRILE 
STAGNEAZĂCeea ce se vede in fotografie nu este altceva decit construcția „gospodăriei de apă“ de la întreprinderea de cabluri și materiale electro- izolante din București. De multă vreme, aproape nimeni nu mai lucrează aici. Lipsă la apel este și... răspunderea conducerii I.C.S.I.M.-Bucu- re.ști, care, probabil, a uitat că această construcție trebuia terminată încă în trimestrul IV 1971. Și astfel, lucrările stagnează și se irosesc zeci de mii de metri cubi de ană.Foto : E. Dichiseanu

vicol Bocșa, forțele constructorilor au fost concentrate pentru terminarea primei ferme de creștere a puilor de carne. Este însă nevoie să se intensifice ritmul de execuție pe șantierul fermei nr. 2, care avea termen de dare în funcțiune . luna noiembrie.Cu exigență și răspundere trebuie să se execute lucrările mai pretențioase, de instalații și finisaje. în județul Prahova, la întreprinderea agricolă de stat Băicoi, constructorii au înălțat hale cu o capacitate de 486 000 locuri pentru pui de carne. Acum se lucrează la instalații, finisaje și dotări auxiliare, indispensabile pentru asigurarea unui flux tehnologic normal în producția de carne de pasăre. Constructorii au recuperat cea mai mare parte a întîrzierilor, dar la a- cest obiectiv mal- sint de executat multe lucrări de' instalații și finisaje?Pentru realizarea programului de creștere a producției de oarne. sint în curs de execuție o serie de în- grășătorii de taurine cu flux tehnologic intensiv. în județul Sibiu, •la Șura Mică se construiește o asemenea îngrășătorie de taurine cu o capacitate de 3194 locuri. Termenul de dare in funcțiune a expirat. Pentru terminarea acestui obiectiv pînă la sfirșitul acestei luni, se cer intensificate lucrările la canalele de evacuare a dejecțiilor, la montarea grătarelor și a ușilor de acces, instalarea ventilatoarelor etc. Asemenea lucrări trebuie grabnic încheiate ș: pe șantierele îngrășătoriilor de taurine de la Mureș — județul Arad și Ivănești — Ialomița, unde, de a- semenea, termenele de dare în funcțiune nu au fost respectate.Acum, cînd iarna bate la ușă, se impune ca, pretutindeni, conducerile unităților agricole beneficiare și cele ale unităților de construcții să acționeze cu promptitudine pentru terminarea neintîrziată a tuturor obiectivelor zootehnice prevăzute pe acest an — condiție esențială pentru creșterea producției animaliere,
C. BORDEIANU

Un subiect de permanenta și stăruitoare preocupare pentru fiedare colectiv:
A LA EXPORTDupă cum se subliniază în documentele Congresului al XI-lea al partidului, dezvoltarea exporturilor, lărgirea schimburilor economice și cooperarea in producție cu alte state, participarea activă la diviziunea internațională a muncii reprezintă o latură inseparabilă a procesului de dezvoltare a țării, constituie o necesitate obiectivă a progresului economic și social al României. Iată de ce în activitatea fiecărei întreprinderi e- conomice îndeplinirea ritmică și integrală a planului de export trebuie să se afle pe agenda priorităților, constituind o obligație de prim ordin.Produsele ÎNTREPRINDERII „23 

AUGUST" DIN CAPITALĂ, unitate reprezentativă a industriei noastre constructoare de mașini, se exportă astăzi în 21 de țări ale lumii. Pianul de export pe 11 luni din acest an a fost depășit de colectivul unității cu 7 Ia sută, existînd certe perspective ca aceste succese să fie consolidate prin bunele rezultate care se prcli- mină pentru luna decembrie. Cum se explică acest succes, ținînd seama și de faptul că, la sfirșitul trimestrului trei, apăruseră unele greutăți în îndeplinirea planului de export ?— Organizația noastră de partid, conducerea întreprinderii au acționat operativ atunci cînd au apărut aceste greutăți — ne spune ing. Carol Dina, secretarul comitetului de partid de la „23 August". S-au luat din timp o serie de măsuri tehnice și organizatorice care și-au arătat, roadele în scurtarea ciclului de fabricație a locomotivelor — principalul produs de export. De atunci, urmărim prin a- nalize săptămînale stadiul realizării producției destinate exportului, ast
fel incit să asigurăm îndeplinirea 

ritmică a obligațiilor contractuale față de partenerii străini. De o însemnătate capitală pentru obținerea bunelor rezultate de astăzi a fost însă mobilizarea tuturor oamenilor muncii, în frunte cu comuniștii, care și-au cunoscut în fiecare zi sarcinile concrete ce le revin, fapt de mare însemnătate pentru realizarea producției destinate exportului. Dar a- tenția noastră nu s-a îndreptat nu
In aceste zile, la „23 August“-București: 

pregătiri de perspectivă, pe baza unor bune rezultate

mai asupra locomotivelor, ci și asupra realizării tuturor sortimentelor aflate in nomenclatorul de export al întreprinderii : utilaj metalurgic, mori de ciment, grupuri de foraj.Toate operațiunile legate de exportul întreprinderii din acest an — asigurarea fondului de marfă, recepțio- narea, livrarea comenzilor ș.a. — vor fi încheiate pînă la 25 decembrie, creîridu-se astfel și noi rezerve, noi posibilități de depășire a sarcinilor.Tot în această ultimă lună a anului, muncitorii, tehnicienii, inginerii și proiectanții întreprinderii pregătesc o premieră deosebită : realizarea prototipului locomotivei Diesel electrice de 1 250 CP, care va constitui o etapă importantă în diversificarea producției întreprinderii. De asemenea, lucrătorii din cadrul serviciului export așteaptă rezultatele 

testării altor tipuri de locomotive, în curs de verificare pe linii din Statele Unite și Costa Rica. Iată, deci, cîteva acțiuni care reflectă eforturile pe care producătorii le fac pentru a-și întări poziția pe piața externă. Atenția organizației de partid, a conducerii întreprinderii este îndreptată acum spre pregătirea producției anului viitor. în 1975, sarcinile de export ale întreprinderii sînt deosebit de 

mobilizatoare, prezentînd o creștere față de acest an cu peste 85 la sută.— O creștere substanțială, dar posibil de realizat, precizează ing. Constantin Cocenescu, șeful atelierului de proiectare locomotive din cadrul Institutului de cercetări și proiectări „Faur". Argumentele ? Două cred că sint suficiente : fabrica de locomotive, care va deține ponderea principală a exportului în anul viitor, va atinge în 1975 parametrii finali de capacitate, prevăzuți in studiul teh- nico-economic pentru... 1977, iar producția de locomotive din 1975 va fi echivalentă, valoric, cu întreaga producție a uzinei din anul 1964.Desigur, argumentele „pro" ar putea continua — faptul că la această dată producția destinată exportului este nominalizată, că se cunosc în mare măsură pretențiile beneficiari

lor externi, că există o eșalonare corespunzătoare a fabricației diverselor tipuri de locomotive, de la 250 CP pină la 2 400 CP, că întreaga producție a anului viitor este susținută de o temeinică bază proprie de concepție tehnică. Apoi, nu trebuie pierdute din vedere rezervele existente în întreprindere în ce privește utilizarea integrală a capacităților de producție.— Pentru a putea fructifica toate rezervele existente in unitatea noastră, ne spunea secretarul comitetului de partid, este necesară îmbunătățirea relațiilor de cooperare interuzi- nală, ținînd cont că la realizarea locomotivelor își aduc contribuția 200 de furnizori din țară. Iată de ce facem un apel către colectivele unităților furnizoare pentru a ne sprijini în eforturile noastre de a realiza sarcinile de export mult sporite din a- nul viitor. Ne referim, în special, la asigurarea ritmicității livrărilor de către întreprinderea constructoare de mașini din Reșița (cuzineți, amorti- zoare), „Hidromecanica" din Brașov (transmisii, turbosuflante, convcrti- zoare) și „Electroputere" din Craiova (generatoare pentru locomotivele Diesel electrice și grupurile electrogene). Colectivul de la „23 August" este hotărît să-și îndeplinească în mod exemplar sarcinile deosebite de export ce îi revin în anul viitor. Este un capitol important al planului și pentru înfăptuirea ritmică, lună de lună, a sarcinilor în acest domeniu, organizația de partid va milita stăruitor, prin toate mijloacele muncii organizatorice și politico-educative.
Dan CONSTANTIN

(Urmare din pag. I)Ialomița, Galați și altele. Important este ca, printr-o intensă mobilizare a tuturor mijloacelor mecanice și forțelor umane, lucrîndu-se fără întrerupere, din zori și pină noaptea, și în aceste județe să se elibereze de îndată terenurile și să se execute neîntârziat arăturile adinei pe toate suprafețele care vor fi in- sâmînțate in primăvară — ceea ce constituie prima condiție pentru realizarea unor producții mari în a- nul viitor.Din inițiativa organizațiilor de partid, in numeroase județe au fost declanșate acțiuni largi în vederea transportării la cîmp a unor mari cantități de îngrășăminte naturale, evidențiindu-se cooperativele agricole din județele Constanța, Ialomița, Vrancea ș.a. Ținînd seama că există cantități mari de îngrășăminte organice atît în unitățile agricole, cît și în gospodăriile populației, asemenea acțiuni trebuie să se desfășoare fără răgaz în această perioadă, în toate comunele și satele, pentru a se fertiliza suprafețe cit mai mari. Totodată, trebuie- să continue fertilizarea terenurilor cu îngrășăminte chimice, dovedindu-se spirit gospodăresc in utilizarea lor, potrivit cerințelor solului și' fiecărei culturi, evitîndu-se orice formă de risipă.Tot acum, în aceste zile, este necesar să se execute pe suprafețe cit mai mari lucrări de îmbunătățiri funciare — îndiguiri, desecări, defrișări, combaterea eroziunii solului — să se facă noi amenajări pentru irigații și să se repare și întrețină sistemele existente. Experiența valoroasă din anii precedenți, cînd la realizarea acestor lucrări au fost mobilizate forțe importante de la sate, trebuie amplificată și dezvoltată- Asemenea lucrări trebuie efectuate peste tot, pe toate terenurile unde este necesar, indiferent de mărimea suprafețelor 

respective și de deținători, pentru ca nici o palmă de pămint să nu rămină nefolosită ; în acest mod pot și trebuie sa fie puse în valoare mari suprafețe de teren care să fie însămînț-ate în primăvara anului viitor.Executarea la timp și în condiții optime a lucrărilor agricole din primăvara anului viitor presupune ca toate tractoarele și mașinile a-
PREGĂTIREA 
RECOLTELOR 
DE iÎBI

gricole să fie reparate și revizuite cu grijă, pentru a exista garanția bunei lor funcționări. Campania de reparații a încqjSut și pentru desfășurarea ei în bune condiții conducerile stațiunilor pentru mecanizarea agriculturii și ale întreprinderilor agricole de stat trebuie să a- sigure o bună organizare a muncii în atelierele mecanice, să procure din vreme piesele de schimb necesare — bucurindu-se de sprijinul ministerului de resort, al unităților producătoare — și acordind o grijă deosebită recondiționării pieselor existente.Nivelul recoltei din 1975 depinde în mare măsură și de folosirea unor semințe din soiuri și hibrizi de mare productivitate, adaptate condițiilor pedoclimatice lodale. Direcțiile agricole județene, conducerile și specialiștii din fiecare unitate agri

colă au datoria să se ocupe cu răspundere de asigurarea și pregătirea întregului necesar de semințe, să ia de pe acum măsuri in vederea procurării celor deficitare.Sarcini mari revin, deopotrivă, lucrătorilor din sectorul zootehnic, unde producția se realizează neîntrerupt. în toate fermele de animale și păsări este necesar să se muncească cu pasiune și răspundere pentru îngrijirea și hrănirea lor rațională, să se dovedească spirit gospodăresc în utilizarea furajelor, să se asigure îrrîbunătățirea procesului de reproducție și selecție, creșterea in cele mai bune condiții a tineretului de prăsilă.întreaga activitate din această perioadă în agricultură, toate acțiunile de maximă importanță, aflate la ordinea zilei, trebuie să se desfășoare sub directa conducere a organelor și organizațiilor de partid. Aceasta înseamnă o bună cunoaștere a realităților, a situațiilor concrete din fiecare unitate agricolă, ceea ce presupune prezența nemijlocită pe teren a activiștilor de partid și ai consiliilor populare, a specialiștilor din direcțiile agricole județene. Nu trebuie admise nici un fel de activități birocratice, nici un fel de irosire a timpului prin birouri ! Locul activiștilor de partid, al specialiștilor organelor agricole este acum în unități, acordind întregul sprijin conducerilor și organizațiilor de partid în buna organizare a muncii, în aplicarea măsurilor stabilite, pentru ca pretutindeni să se lucreze intens, fără răgaz, cu toate forțele pentru executarea în bune condiții a tuturor lucrărilor din această perioadă. Recoltele bogate din anul viitor se pregătesc prin munca harnică de astăzi și, tocmai de aceea, trebuie unite eforturile tuturor comuniștilor, ale tuturor oamenilor muncii de la sate spre a se asigura atingerea acestui important obiectiv.
I
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0 viață închinată 
idealurilor de libertate 

și dreptate socială

REZONANȚELE UNEI REMARCABILE

CREAȚII MUZICALE

Se împlinesc astăzi 90 de ani de la nașterea unui mare fiu al poporului român, dr. Petru Groza. Patriot înflăcărat, militant social și eminent om de stat, el și-a împletit strins viața și activitatea cu lupta de eliberare națională și socială desfășurată de masele largi ale poporului, sub conducerea Partidului Comunist Român, aducind o contribuție de seamă în momente hotăritoare vpentru destinele României moderne, la instaurarea regimului democrat-popular, la construirea orînduirii noi, socialiste în România.Intelectual înaintat, animat de idealuri democratice, Petru Groza a pășit din tinerețe în viața politică a României, cu hotărîrea fermă de a se consacra binelui și propășirii neamului său. încă student fiind, a participat activ, alături de alți intelectuali transilvăneni, la lupta pentru eliberarea Transilvaniei de sub dominația imperiului austro-ungar și unirea ei cu România, numele său figurînd printre membrii Marelui Sfat Național, constituit în 1918 la Alba Iulia. După istoricul act al Unirii de la 1 decembrie 1918, a avut un rol important în viața politică și de stat, fiind ales de mai multe ori deputat și numit ministru în guvernele din anii ce au urmat primului război mondial. Curînd însă și-a dat seama de duplicitatea partidelor burgheze, de caracterul antipopular al politicii lor, și n-a pregetat să se despartă cu dispreț și pentru totdeauna de acestea, pentru a căuta „o nouă orientare care să corespundă intereselor reale ale poporului român".După profunde meditări și căutări, în atmosfera politică determinată de puternicele frămîn- tări sociale din perioada crizei economice, care au culminat cu eroicele lupte muncitorești din ianuarie-februarie 1933, organizate și conduse de P.C.R., dr. Petru Groza reintră în viața politică, a- lăturîndu-se dirț toată inima și pentru totdeauna luptei forțelor sociale înaintate ale țării. Sub coh- ducerea sa a luat naștere, în 1933, „Frontul Plugarilor" — organizație politică democratică a maselor țărănești care, de la crearea sa, a colaborat îndeaproape cu Partidul Comunist, în ciuda condițiiîor de adîncă ilegalitate în care se afla acesta. Este un mare merit al dr. Petru Groza de a fi înțeles încă de atunci importanța alianței munci- torești-țărănești, sub conducerea clasei muncitoare și a partidului 
ei comunist — ca o necesitate vi

tală pentru desfășurarea victorioasă a luptei revoluționare a celor ce muncesc — și de a fi orientat consecvent „Frontul Plugarilor" pe drumul participării active la închegarea acestei alianțe. în acest sens dr. Petru Groza spunea în anul 1935 : „Cele două mari tabere ale poporului trebuie să se înfrățească, să-și dea mîna cu sinceritate și să pășească Ia făurirea destinului viitor al României".Această convingere avea să fie afirmată și mai răspicat la Conferința Națională a P.C.R. din 1945 : „Sîntem sufletește alături de voi, căci prietenia Partidului Comunist cu Frontul Plugarilor datează de mult... La mormintul lui Avram

doara și Mehedinți desfășurate la începutul anului 1936.In anii întunecați ai dictaturii fasciste și ai aservirii României de către Germania hitleristă, dr. Petru Groza s-a înregimentat luptei forțelor democratice, patriotice, pentru răsturnarea regimului fascist. scoaterea țării din războiul antisovietic și alăturarea ei coaliției antihitleriste. Organizația „Frontului Plugarilor" s-a aflat printre primele organizații care au aderat la Frontul Patriotic Antihitlerist, creat din inițiativa P.C.R. Pentru activitatea sa anti- hitleristă, dr. Petru Groza a fost arestat și internat în lagărele de concentrare fasciste.
80 DE AM DE LA NAȘTEREA LUI PETRU GROZA

Iancu am pecetluit tovărășia de luptă între plugarii acestei țări și proletariat".în anii cînd la orizontul vieții politice internaționale se ridicau amenințători nprii negri ai fascismului, dr. Petru Groza a fost printre primii oameni politici din România care au răspuns chemării P.C.R. la coalizarea tuturor forțelor democratice împotriva grupărilor fasciste aflate în solda hitleris- mului și a înfeudării țării Germaniei naziste, pentru apărarea independenței, suveranității naționale și integrității teritoriale a patriei. Pline de adîncă vibrație patriotică și umanistă răsună și azi cuvintele lui Petru Groza : „Noi am înțeles că fascismul este dușmanul maselor populare, al omului și al culturii, că noi, pentru a merita numele de oameni, trebuie să ne ridicăm împotriva lui ca un singur om și să-1 zdrobim. Fără așteptări, fără îndoială !“.Astfel, în decembrie 1935, Frontul Plugarilor a încheiat un acord de luptă împotriva fascismului cu organizațiile democratice conduse de Partidul Comunist — Blocul democratic și M.A.D.O.S.Z.-ul (Organizația oamenilor muncii maghiari din România) — și cu Partidul Socialist (Popovici). Acționind strîns unite, forțele democratice au dat puternice lovituri grupărilor fasciste, obținînd asupra lor o remarcabilă victorie în alegerile parlamentare parțiale de la Hune-

Inaltele însușiri de om politic și de stat ale dr. Petru Groza și-au găsit cîmp larg de afirmare după victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din august 1944 care a deschis larg calea spre înfăptuirea năzuințelor poporului român, de libertate, democrație și progres social.în desfășurarea revoluției populare, , a avut o mare importantă faptul că organizația creată și condusă de dr. Petru Groza — Frontul Plugarilor, devenită o largă organizație a țărănimii, a urmat neabătut Partidul Comunist, a participat activ la înfăptuirea pe cale revoluționară a reformei agrare — acțiune în cursul căreia s-a cimentat alianța dintre clasa muncitoare și țărănime — ca și la toate marile bătălii sociale, conduse de P.C.R. pentru profunde transformări democratice. După cum se știe,, valul luptei revoluțjo-, nare a determinat răsturnarea guvernelor cu majoritate reacționară, impunînd instaurarea la 6 Martie 1945 a primului guvern cu adevărat democratic din istoria țării — guvern revoluționar democratic cu pronunțat baracter muncitoresc- țărănesc. în fruntea acestui guvern s-a aflat dr. Petru Groza. El a avut un rol important în aducerea la îndeplinire a hotărîrilor partidului privind înlăturarea monarhiei și instaurarea republicii.Ca președinte al guvernului, timp de 7 ani, iar din 1952 ca pre

ședinte al Prezidiului Marii Adunări Naționale, funcție pe care a îndeplinit-o pină la sfîrșitul vieții, dr. Petru Groza a militat neobosit pentru înfăptuirea politicii partidului de consolidare a puterii populare, de construire a socialismului, cu convingerea fermă că aceasta va duce la înfăptuirea celor mai înalte idealuri de progres și prosperitate ale poporului român. El a susținut cu hotărîre linia mar- xist-le.ninistă a partidului în problema națională, a militat neabătut pentru .cimentarea frăției poporului român cu naționalitățile conlocuitoare, pentru unitatea tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — în jurul Partidului. „Să facem — spunea el — o Românie în căre toți cetățenii acestei țări, fără deosebire de naționalitate sau religie, să se simtă la ci acasă".O contribuție de seamă a adus dr. Petru Groza și la înfăptuirea politicii externe a României, de întărire a prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste, de dezvoltare a relațiilor cu toate țările, fără deosebire de orînduire socială, de statornicire a unui climat de pace și securitate internațională, în care fiecare popor să se poată dezvolta liber, potrivit voinței și intereselor lui.Exprimîndu-și încrederea, sa neclintită în capacitățile creatoare ale poporului de a regenera societatea românească, de a făuri o lume a dreptății și libertății pe pă- mintul României, dr. Petru Groza scria : „Gloria trecutului nu ne scutește de lupta prezentului, pentru un viitor și mai glorios, un viitor de emancipare, de puritate și înflorire, de dreptate și fericire... Să facem ca în această țară să stăpîneascâ respectul muncii și ordiriea pusă în slujba poporului. Noi vrem ca prin aceaștă muncă a noastră să creăm o Românie independentă, o Românie care să umble pe picioarele sale proprii. Și această Românie se va realiza 1“ Crezul căruia dr. Petru Groza i-a închinat întreaga sa viață a devenit realitate prin munca energică și entuziastă a întregului popor. Călăuzit de hotărîrile de excepțională însemnătate ale Congresului al XI-lea al partidului, poporul român făurește societatea socialistă multilateral dezvoltată, pășește fe'rm spre împlinirea în- suflețitorului ideal — construirea celei mai înaintate și mai drepte societăți — societatea comunistă.
Ioan ERIîAN

Cînd compozitorii și-au închinat condeiul unor pagini de glorie din istoria țării, cînd s-au aplecat cu pasiune, cu toată forța talentului lor asupra trecutului patriei, cind au făcut din marii noștri luptători, din figurile luminate e- roi ai operelor lor, drumul între creație șl public a găsit calea cea mai dreaptă. Temele istorice au avut întotdeauna ecou la marele public. Și astăzi, după ani de la prima audiție, de la premieră, oratoriul „Tudor Vladimirescu", operele „Răscoala" sau „Decebal", „Stejarul din Borzești"... sînt urmărite cu interes. Iată de ce salutăm o dată mai mult montarea pe scena primului teatru liric al țării a operei „Bălcescu". Autorul, compozitorul Cornel Trăilcscu, legat prin întreaga sa activitate de teatrul liric (amintim forța dramatică a „Nastasiei", excelentul balet „Primăvara", succesul unei creații a- dresate celei 1 mai tinere generații, „Motanul încălțat") — ne-a propus de astă dată o operă dramatică închinată unei pagini cu profunde semnificații din istoria țării, figurii luminoase a acestui cărturar, luptător revoluționar — Nicolae Bălcescu. Este o temă istorică, cu înaltă valoare politică, educativă. Libretul, semnat de Va! Săndulescu, vibrează mult latura poetică, ridică la rang de simbol viața și lupta lui Bălcescu și în același timp caută să accentueze momentele dramatice. Cu bune mijloace de gen este reliefată personalitatea e- roului titular, omul și luptătorul revoluționar care a întruchipat înaltele năzuințe de' libertate și unitate națională ale poporului său. Depănarea vieții sale capătă inflexiunile baladei ce are ecouri peste vremi. Sînt marcate' scene ca : Bălccs- cu și activitatea societății

secrete „Frăția", colaborarea cu Alecsandri, Russo, Kogălniceanu..., Bălcescu pledînd pentru împroprietărirea țăranilor, lucrul neobosit la „Istoria românilor supt Mihai Vodă Viteazul", muncă de istoric, de literat, de revoluționar, exilul, focul a- celui sentiment pătimaș — dorul de țară... Este poate cam expediată scena eliberării guvernului provizoriu de către Ana Ipătescu, iar cîteva momente culminante marcate de cuvintele „profetice" ale lui Bălcescu

te comunicativ, ușor transmisibil. Are pagini corale de rezonanță, un colorit orchestral cu măiestrie conturat, construiește cu forță portretul lui Bălcescu, de la nuanța cuvîntului intransigent pînă la coarda durerii, a dorinței neîmplinite. Și reușind să dea pregnanță eroului, firele acțiunii curg firesc, fluent, fără „pete albe", fără momente în care comunicarea cu spectatorii să fie întreruptă. Fiecare personaj este bine gîndit, este definit în cîteva fraze. Dă și

cescu. O notă specială pentru Victoria Bezetti, care cu o tainică vibrație, cu cristalul vocii, deapănă „Miorița". Participări foarte sugestive : LudovicSpicss, David Ohancsian, Mihaela Mărăcincanu. în- tr-un cuvînt : o distribuție in care elita primei scene lirice poate fi aplaudată.Se cuvine remarcată și cu acest prilej seriozitatea opțiunilor repertoriale ale regizorului Hero Lupescu. Subliniind caracterul de baladă al lucrării, el rezolvă fluent desfășurarea, schimbarea rapidă a cadrelor, reliefează caracterele dife-
„BÂLCES CU- 

pe scena Operei Române

privind viitorul națiunii române au fost aduse brusc, nepregătite ; în rest însă, desfășurarea este cursivă, la obiect, dar încă o dată trebuie să subliniem că are caracter poematic, mai puțin relevînd o acțiune, mai mult dind vibrație gîndurilor și năzuințelor lui Bălcescu. Și dacă ne gîndim la scurta viață a acestei mari personalități, la clocotul ei „romantic", la Bălcescu.— progresist, revoluționar, istoric, în vremea acelui an de foc 1848, la Bălcescu — gîndi- tor, vizionar — înțelegem mai bine caracterul de poem al acestui libret.Muzica lui Trăilescu convinge. Paginile în care tălmăcește „Miorița" sînt de o mare sensibilitate. Limbajul nu este greoi, nu caută a fi savant, inaccesibil, ci, dimpotrivă, dă posibilitate spectatorilor de toate vîrstele să-l înțeleagă, să-i înțeleagă sensurile. Trăilescu rămîne credincios stilului său limpede, clar, fără arabescuri, foar-

acelui interpret al cărui rol ține citeva minute, interesant material de tălmăcire.Este memorabilă creația lui Dan Iordăches- cu. Realizează cu prestanță figura lui Bălcescu, desfășoară cu impetuozitate partitura vocaiă ; trăiește rolul, transmite emoționant mesajul peste timp al acestui mare patriot. Alături de Dan Iordăches- cu, artiști de prestigiu ai scenei noastre lirice : Oc- tav Enigărescu, Valentin Teodorian, Ion Stoian, loan Hvorov, Constantin Gabor, Corneliu Fînățeanu. Gh. Crăsnaru... conturează distinct portretele lui Negri, Alecsandri, Arăpilă, Eliade, Kogălniceanu, Russo, A- vram Iancu... Tonul dramatic al mamei lui Bălcescu lasă ecou prin cîntul Iuliei Buciuceanu. Magda Ianculescu, Eugenia Moldo- veanu, Elena Grigorescu compun cu o aleasă discre,- ție personaje care au adus căldură, dragoste in zbuciumata viață a lui Băl

rite ale eroilor, raporturile dintre personajele care duc firul acțiunii. Poate ar mai trebui gîndite scenele de ansamblu, astfel îneît să nu mai constituie „momentele statice" (deși corul, pregătit de Stelian Olaru, a sunat excelent), să nu mal fie aliniate zeci de pefsonaje pentru a asculta o arie sau a-și termina partitura. Și pentru succesiunea cadrelor se pot găsi soluții tehnice mai genioase. Nu prea inspirate le (Paula Roland Laub), vremii prea vizibilă și lîici scenografia (Ion Clapan), simplistă, cu proiecții' de fundal, nesemnificative, șterse. Dar acestea sînt mici obiecții, sînt propuneri pentru remedieri care ar împlini cu siguranță succesul montării. Rămîne cu totul lăudabil efortul primului colectiv de operă din țară de a aduce pe scenă figura lui Bălcescu, de a realiza cu pasiune a- ceastă lucrare a lui Cornel Trăilescu, de a da viață u- nel pagini scrise cu un condei sincer și inspirat, o pagină în care se vorbește despre „oamenii mari" ai istoriei, acei oameni mereu prezenți peste timp.

in- au fost costume- Brîncoveanu, cu patina • ’MU fi «VIgI

Smaranda OȚEANU

cinema
O Timpuri noi : PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. CAPI
TOL — 9; 10,45; 12,30; 14,30; 16,30; 
18,3'j; 20,30.
o Izvoare : VICTORIA — 9,30;
12,30; 16: 19,30.
a Lacul ciudățeniilor : CENTRAL ' ' 
— 9,15 ;'11,30 ț '13;45; 16; 18,15; 20,30‘.
a Păcală (două serii) : CASA FIL
MULUI- — 10; 12,307'16; 19.
a Cavalerii teutoni : SCALA — 9; 
12,30; 16; 19,30, BUCUREȘTI — 9; 
12,30; 18; 19,15.
c O scrisoare către Scotland 
Yard : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30: 16; 13,30; 20,45, FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FA
VORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 10; 18,15;
20.30.
Ci Agentul straniu : LUMINA — 9; 
11,15; 13,30: 16; 13,15; 20,30, BU-
ZEȘTI — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
o Lucia (două serii) — 14,30, Un 
bărbat și o femele — 18,45, Baladă

pentru un golan — 20,46 : CINE
MATECA (sala Union).
• Cei șapte magnifici : FERO
VIAR — 9,15; 12; 15; 17,45; 20,30, 
EXCELSIOR — 9,15; 12; 15,30; 16; 
20,30.
a Program pentru copii : DOINA
— 9,45; 17,15.
• „Stejar" — extremă urgență : 
DOINA — 11; 13,15; 15,15; 19,30.
• Locotenent Columbo : MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Politia acuză, legea achită :
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
î.0,30, GRIVIȚA — 9; 11.15: 13,30;
16; 13,15; 20,30, MODERN — 0;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
a Alo, Salvarea I : UNIREA — 
16; 18; 20.
e Alexandru Macedon : AURORA
— 9; 12; 16; 19, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,30.
a Duhul aurului : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20, MIORIȚA — 20,15.
o Riul roșu : DACIA — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
o Tinărul comunist : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,30.
• Misterul vasului „Mary Deare" : 
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,15.
n Ziduri vechi : POPULAR — 16; 
18; io.

a Ruy Bias : BUCEGI — 15,45; 18;
20.15, MOȘILOP. — 15,30; 18; 20,15. 
s Anchetă la Marlcnbad : LIRA
— 15,30; 18; 20,15.
e Atac împotriva Iul Rommel t 
FERENTARI — 15,30; 10: 20.15.
a Tatăl risipitor : CRINGAȘI — 
16; 18,15.
a Sufletul negrului Charley : CO- 
TROCENI — 13,30; 15.45; 18; 20,15. 
o Bunicul siberian : FLOREASCA
— 16; 18; 20.
• Tom Sawyer : MIORIȚA — 9; 
11,15: 13,30; 15,45: 18.
a Afacerea „Prințul Negru" : VI- 
TAN — 15,30; 18; 20.
a Contesa Walewska : PRO
GRESUL — 16;, 18; 20.
a Șapte păcate : PACEA — 15,30; 
18; 20,15.
a Apartamentul t VOLGA — 9; 
11,45; 14,30; 17,30; 20.
a Ultimele lor cuvinte : VIITO
RUL — 15,30; 18; 20,15.
o Extravagantul domn Deeds i 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
a Dragostea începe vineri : MUN
CA — 16; 18; 20.
o Pe aripile vlntulul : FLACARA 
— 14,30; 19.
a Goana după aur : ARTA — 
15,30; 17,30; 19,30.

Piele do măgar : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 18;

20.15.

Deraa, capitala unuia din cele 14 mouhaîazaturi (regiuni) ale Siriei, este situată în imediata apropiere a frontierei cu Iordania, la o sută de kilometri sud de Damasc. Șoseaua trece printr-o cimpie netedă, punctată din loc în loc de sate cu case albe de formă cubică și pridvor în față, înconjurate cu garduri din bolovani colțuroși din pii- tră cenușie. Pămîntul este arid, insă oamenii muncesc cu multă hărnicie, fă- cind deșertul să rodească. In toiul verii, cimpia apare ca o mare aurie de holde cu grîu și orz. Deraa este, de altfel, una din principalele regiuni cerealiere ale Siriei.Pe marginea drumului, băiețandri cu capul înfășurat in basmaua tradițională beduină (Refi), accesoriu vestimentar atît de util îndeosebi în perioada vînturilor aprige cu nisip stîrnite din adincurile deșertului — oferă spre vin- zare călătorilor coșulețf cu smochine. Femei tinere, cu rochii lungi pînă la pă- mint, poartă pe cap cu in- demînare vase de lut cu apă cristalină de izvor. Depășim în cale autobuze pictate în culori vil și împodobite cu ghirlande de becuri multicolore, care fac legătura obișnuită între diverse localități din regiune. Este in aceasta o exprimare în plus a dragostei pentru frumos a sirienilor, meșteri vestiți în arta obiectelor și mobilei cu încrus- tații de sidef, ai celebrelor brocarturi damasciene, ai broderiilor, ai splendidelor covoare.Satele pe care le străbatem poartă amprenta transformărilor trăite de întreaga Sirie în ultimii ani. Pretutindeni, clădiri noi, între care se disting numeroase școli și puncte sanitare.Vizitînd la Deraa sediile organizațiilor regionale ale Partidului Baas Arab Socialist și ale Uniunii Tineretului Revoluției, avem prilejul de a cunoaște preocupările forurilor politice locale pentru ridicarea eco

nomică și socială a mou- hafazatului, eforturile depuse în această direcție de întreaga populație. Regiunea Deraa, cu o populație de 300 000 de oameni, are un specific aproape în în-
străine. In regiune există 3 licee și 235 școli elementare. în prezent se construiesc la Deraa și in mai multe sate case de cultură moderne.La 42 kilometri de Deraa

Monumentele
Siriei modeme in
„Cîmpia Soarelui"

NOTE DE CĂLĂTORIE

Amfiteatrul roman de la Bosra
tregime agricol. Culturilor de griu li se adaugă livezile cu pomi fructiferi și viile. în ultimii ani au a- părut și unele obiective industriale, intre care o fabrică de prelucrare a fructelor la Mzayrib, în a- propiere de Deraa, cu o producție zilnică de 180 de tone și alta de covoare — vestitele covoare de Bosra, exportate în multe țări

ni se oferă ocazia de a admira celebrele monumente antice de la Bosra, unde cu aproape două milenii în urmă — după ce legiunile împăratului Traian a- junseseră în anul 106 la țărmul Mării Roșii, I cucerind întreaga regiune — se afla capitala provinciei romane Arabia. Bosra este dominată și astăzi de impunătorul amfiteatru ro

man. Avînd o capacitate de 15 000 de locuri, marele teatru roman în aer liber, construit aproape pe verticală, are o acustică impresionantă. El este plasat în mijlocul unei citadele a- rabe avoubide, din secolul al XII-lea, la fel de bine păstrată.De la Bosra ne întoarcem la Damasc pe alt drum, străbătînd de data aceasta mouhafazatul Sou- eida, cunoscut și sub numele de „Djebel Ilauran" sau „Djebel Druz" (muntele Druz), regiune străjuită de vîrfurile Mushan- naf și Sale, ce ating 2 000 de metri. Oamenii dîrji ai acestor meleaguri, cunoscuți pentru dragostea lor de libertate, au înălțat pe aceste coline a- deseori în timpul dominației coloniale steagul de luptă, infruntînd cu vitejie trupele ocupanților.Și aici, ca și in zona Deraa-Bosra, întîlnim numeroase vestigii ale civilizațiilor antice — arameea- nă. nabateeană, greacă, romană. Cele mai numeroase sint monumentele romane : templele soarelui și templele lui Jupiter de la Kanawat, Șlem, Chahba, amfiteatrele de la Soueida, Chahba, Kanawat, porți de intrare in cetate pe sub care acum trece șoseaua asfaltată spre Damasc, turnuri și bastioane.Ne continuăm drumul pe înserate prin această regiune mai puțin populată, situată în marginea deșertului ce se întinde departe, dincolo de munții Hauran, pe sute de kilometri pătrați, spre frontiera irakiană. Zărim apoi clipind în zare puzderie de licurici, luminile capitalei siriene, anunțîndu-ne încheierea interesantei călătorii Întreprinse pe meleagurile sudice ale Siriei, locuri cu puternică rezonanță istorică, unde se plămădește astăzi, ca pretutindeni pe pămîntul Siriei, o viață nouă, sub semnul progresului economic și social.
Crăciun IONESCU

xilații din jungla iluziilor...
...Jungla braziliană. Comunități umane sui-generis, fără școală, spital, farmacie, fără atîtea altele. Cu nume uneori ciudate : „Popasul diavolului", „Mustățile guvernatorului", „Groapa fierbinte". Una a fost botezată „Douăzeci și patru" — omagiu unei furnici gigantice care, cu mușcătura sa, poate provoca manifestări de demență timp de 24 de ore.Așezarea de care ne apropiem se cheamă „Salvarea", dar împrejurările sosirii par să-i infirme numele. Căci, după ce evitase deasupra junglei un .uragan anticipat cu două ore față de „graficul" său obișnuit de la vremea prinzului, pilotul avionetei („Beechcraft", cu cinci locuri, dezmierdată „mosquito", țînțarul) face brusc o criză de malarie, cu greu își revine. redresează în ultimul moment aparatul și reușește să ne depună întregi intr-un luminiș din apropierea riului Tapajos, cam la 200 km de Santarem. O ceată de „garimpeiros"*) aproape că ia cu asalt avioneta, spre a se convinge că vițelul tăiat și' canistrele de „cachața" * *) au ajuns cu bine.Acești „cavaleri ai norocului" vin aici din toate direcțiile, pă- trunzind prin junglă, unde-și fac drum cu securea sau, mai adesea, pe cursul unei ape, purtind Inva- rntbil cite o lopată, un tirnăcop, o găleată, cîteva ciururi și site. Oameni cu fețe aspre, fără nume de familie și fără dorința de a vorbi de trecut.Proliferează aglomerările de barăci, de colibe acoperite cu frunze de palmier. Cătunele se nasc și mor înainte de a figura pe vreo hartă. De îndată ce apar zvonuri despre locuri mai norocoase, oamenii apucă ce e mai necesar, în primul rînd uneltele, și pleacă, lăsînd in peisaj cicatrici pe care jungla le vindecă repede.„Salvarea" a apărut intr-un moment cînd lucrurile mergeau prost prin alte părți și oamenii nu mai aveau ce să mănînce. Ajunsese să cuprindă vreo 4 000 de suflete, care apoi s-au împuținat, pe măsură ce rezultatele căutărilor deveneau tot

mai sterile. S-au rărit și avioanele care aprovizionează „barurile" de aici — de fapt niște adăposturi simple, susținute pe patru țăruși Patronii lor încasează prețuri exorbitante, intrucît clienții n-au alternativă : a intra sau a ieși din „Salvare" este un adevărat calvar, iar mulți, știindu-se posesorii unui cazier judiciar încărcat, nici nu

cărți, prostituate și negustori — „zona administrativă", ciim i se spune ironic — ii însoțesc pe „garimpeiros" în peregrinările lor fără capăt. Cei din „Salvare" beneficiază și de un măscărici bătrîn — cîndva vedetă de circ — ale cărui numere cabotine stîrnesc mai degrabă mila....La marginea riului,. un „garim-

♦) căutători de aur și pietre prețioase, in portugheză• *) rachiu din trestie de zahăr.

® INTR-O AȘEZARE 

DE „GARIMPEIROS" 

® CUM SE DESCO
PERĂ Șl CUM SE TO

PESC CARATELE © 
„MAFIA" CUMPĂRĂ

TORILOR DE DIA
MANTE

Îndrăznesc să iasă. împrejurările au favorizat o regulă bizară a transportului aerian : nu numai tariful mărfurilor, ci și cel al pasagerilor se stabilește după «greutate.Gratuite și numeroase sint bolile : a bea din apa riului echivalează cu o certă infecție intestinală ; cohortele de țințari furnizează malarie la discreție, febra galbenă, sifilisul, tuberculoza au devenit endemice. Lucru inedit — de curînd a apărut aici un medic. Ațe aspectul unui evadat din penitenciar și mulți se îndoiesc de titlul său. Onorariul lui este de citeva zeci de ori peste tarifele cunoscute, chiar dacă e vorba de o simplă injecție cu streptomicină. Și nu-i lipsește clientela, deși îl concurează un fost patron de bar, care, la rîndul lui, încasează onorarii amețitoare, argumentînd : „Doar vind sănătate !“Un întreg eșalon de jucători de

peiro" și-a ridicat, pe rind. cele patru site suprapușe. Privește fix la încărcătură, în căutarea vreunei gămălii de diamant, în timp ce cerne. După ce răstoarnă sita pe grămada de pietriș „lucrat", trece la a doua investigație, pllmbîndu-și delicat degetele peste prundișul fără valoare. Repetă imediat operațiunea cu sita următoare, mai deasă, apoi cu a treia și cu a patra, fine de tot. Și iarăși reia treaba de la capăt. De cînd il observam. nu găsise nimic, dar la sfîrșitul fiecărui „ciclu", fizionomia îi răminea neschimbată ; nenorocul a devenit rutină pentru această ființă ce-și petrece vremea în apa pină la genunchi, sub soare violent și cu corpul îndoit peste sită.Un alt „garimpeiro", care se odihnea pe marginea riului, cu picioa- ț rele in apa tulburată de săpături și trăgînd cu sete dintr-un capăt de țigară, imi face semn să mă a- propii. Scoate apoi din buzunar

un tubuleț de bambus, din care varsă in palma crunt bătătorită patru minuscule grăunțe de „boa pe- dra" (piatră bună) ; și imi explică, mulțumit, că asta reprezintă munca sa de săptămîni.Foarte rar răsare din pămînt o pepită sau un diamant cu destule carate, dar și în astfel de cazuri bogăția este extrem de pasageră. Mai întîi, un diamant mai mărișor îl transformă automat pe posesor într-o țintă mobilă a lăcomiei celorlalți. Și, fiindcă orice „garimpeiro" știe cit de ușor se tăie o beregată în timpul somnului sau se trage un glonte pe la spate, caratele sint aduse pe drumul cel mai drept la circiumă, unde omul face „una lată", se simte rege o noapte, două, trei și... o ia de la început. Se povestește — dintre numeroasele cazuri în circulație — că un căutător din „garimpo". Po- xoreu, ar fi primit echivalentul a 40 000 de dolari pentru o garnitură de diamante și că, după două săptămîni, nu mai avea bani nici pentru fringhia cu care s-a spin- zurat : a împrumutat-o.O categorie aparte, care nu cunoaște limitele avidității, este formată din cumpărătorii de aur și diamante, fie lucrind pe cont propriu, fie reprezentind firme despecialitate. Aceasta fiindcă aurul și mai ales diamantele au de străbătut un drum lung de la sită pină la condiția de brățară, colier sau lingou. Acești aventurieri, mînui- tori de valori zămislite in retortele pămîntului, poartă totdeauna cite un pistol de calibru mare, atîrnat la centură. în miinile lor se realizează și, mai ales, se desfac speranțele. O veritabilă „mafie", care dictează prețurile, vinde „protecție" * sau îi desființează pe cei ce încalcă regulile jocului. „Noi butem ciștiga cîteodată. dar negustorii de băutură și cumpărătorii de pietre ciștigă totdeauna" — îmi spune Adilson, un veteran al căutătorilor, care a lucrat și la minele din Guaniano (Venezuela). îmi povestește că a cunoscut, în felul său, zile de glorie, cînd și-a _ pus întreaga dantură de aur. A vîndut-o și a rămas cu o proteză de metal ordinară ; nu mai poate lucra în apă, căci, spune el întristat, „corpul nu mai permite". Are 37 de ani...
Vasile OROS
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FELICITĂRI ADRESATE
TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
la realegerea în funcția 

de secretar general al P. C. R,

COMITETULUI CENTRAU
AU PARTIDULUI COMUNIST. ROMÂNDragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,Aflînd cu bucurie de încheierea cu succes a celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, de alegerea noului Comitet Central și realegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu ca secretar general al Partidului Comunist Român, vă exprimăm dumneavoastră, noului Comitet Central al Partidului Comunist Român cele mai calde felicitări.Urăm eroicului popor român să obțină, sub conducerea Partidului Comunist Român în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, noi și mai mari victorii în înfăptuirea tuturor sarcinilor de luptă trasate de cel de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, în construcția socialistă și în lupta împotriva imperialismului șl hegemonismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST CHINEZ

i

COMITETULUI CENTRAU
rAU PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNStimați tovarăși,Vă rugăm să transmiteți tovarășului Ceaușescu felicitările noastre frățești pentru realegerea sa în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român.Urăm tovarășului Ceaușescu, partidului român frățesc și poporului român mari succese-în realizarea hotărârilor celui de-al XI-lea Congres.

Pentru C.C. al P.C. din Luxemburg
DOMINIQUE URBANY ‘

Președinte

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânCu ocazia realegerii dumneavoastră în înalta funcție de secretar general al Partidului Comunist Român, vă rog să primiți cele mai vii felicitări și urări de activitate rodnică și de noi succese.

FRANCESCO DE MARTINO
Secretar național 

al Partidului Socialist Italian

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist RomânVă adresăm sincerele noastre felicitări ______ __ ____voastră ca secretar general al Partidului Comunist RomâmPrimiți solidaritatea revoluționarilor mexicani și un salut cordial.cu ocazia realegerii dumnea-

Secretarul general
al Comitetului Executiv Național 

al Partidului Revoluționar Instituțional, 
Senator,

Ing. MIGUEL ANGEL BARBERENA VEGA

Plecarea unor delegații participante la CongresVineri au părăsit Capitala dintre delegațiile care au participat la lucrările celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român : Delegația Partidului celor ce Muncesc din Vietnam, condusă de Nguyen Van Tran, secretar al C.C. al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam ; delegația Partidului Comunist din Israel, condusă de Meir Vilner, secretar general al C.C. al partidului ; delegația Partidului Comunist din Venezuela, condusă de

Jeronimo Carrera, membru al C.C. al partidului.La plecare, oaspeții au fost salutați de Mihai Marinescu, membru al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Radu Bogdan, membru al C.C. al P.C.R., adjunct al ministrului educației și învățămîntului. Dumitru Turcuș, membru în colegiul Central de partid, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)

PROGRAMUL 1

10,09 Micii meșteri mari. « 
10,20 Film serial pentru copil : 

„Douăsprezece luni" (I).
10.50 Biblioteca pentru toți.'
11.35 Telecinemateca.
13,30 Telex.
13.35 gapte ctntece de George 

Enescu, pe versuri de Cle
ment Marot. Interpretează 
Dan Iordăchescu.

14,00 Magazin sportiv • Sportul 
studențesc — F.C.M. Reșița 
(divizia A). Transmisiune di
rectă de la stadionul Repu
blicii e Ungaria — Elveția, 
Seleețlunl înregistrate de Ia 
Szolnok a Finala Cupei cu
pelor Ia polo pe apă : Ferenc- 
varos Budapesta — Mladost 
Zagreb. Seleețlunl înregistra
te de la Budapesta.

16,45 Telex. ‘
16.50 Caleidoscop cultural-artistic. 

Emisiune de informație și ac
tualitate literară, teatrală, fct- 
nematograflcă șl plastică.

17,10 Răsună-n inimi marele în
demn — emisiune muzical-11- 
terară.

17.30 Teleglob : Afganistan — file 
de istorie contemporană.

17.50 Virstele peliculei.
18.30 Spre comunism pășim — 

luminați de partid. Montaj 
literar-muzlcal-coregraflc.

19,00 Lumea copiilor.
19.20 1001 de 'Seri : Dinky.
19.30 Telejurnal a Temelii trainice 

pentru viitorul comunist al 
patriei.

20,00 Teleenciclopedla.
20,45 Publicitate.
20.50 Film serial : „Un șerif la New 

York". Episodul „Al cincilea 
din cvartet".

22,00 Telejurnal.
22.10 Săptămina sportivă.
22.20 întîlnirea de 'sîmbătă seara... 

magazin muzical-distractiv.
23,00 închiderea-programului.

teatre
a A.R.I.A. (la Opera Română) : 
Spectacole extraordinare de cînte- 
ce șl dansuri susținute de Ansam
blul artistic „Mansude" din Phe
nian (R.P.D. Coreeană) — 20.
A Teatrul Național București (sala 
mare) : Furtuna — 19,30, (sala
mică) : Dulcea pasăre a tinereții 
— 19,30.
• Filarmonica „George Enescu"

(Urmare din pag. I)tă da, de la început, randamentul maxim la locurile lor de muncă. Condițiile minunate create în acest centru — realizat printr-o activitate entuziastă la care, alături de constructori, au participat atît studenții, elevii, profesorii și cercetătorii de aici, cit și numeroase colective ale u- nor întreprinderi și instituții bucureștene — ne angajează față de poporul și partidul nostru să muncim in așa fel incit fizica să îndeplinească — așa cum a subliniat secretarul general al partidului — un rol de avangardă în știință și tehnologie, să contribuie în- tr-o măsură tot mai mare la dezvoltarea domeniilor de vîrf ale economiei naționale.Am însoțit și noi elevii și studenții care pășeau pentru întiia dată pragul atelierelor și laboratoarelor a- cestui complex al fizicii moderne, înconjurat de marile instalații ale unităților de cercetare fi pro-

ducție aflate sub conducerea Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară. Porniți „în recunoaștere" dintr-o sală în alta, viitorii muncitori de înaltă calificare, tehnicieni și specialiști parcă nici n-au auzit clopoțelul care le anunța prima pauză. Era mai mult decît sipipla curiozitate de a vedea noile clase, ateliere și laboratoare în care vor învăța și vor participa totodată Ia activitățile de producție și de cercetare. Era în această primă cunoștință cu școala — devenită uzină și laborator — tainica emoție a descoperirii, cu alți ochi, de către fiecare elev sau student a propriului său destin. Pentru că, în noua sa structură funcțională, această modernă bază de invățămint, cercetare și producție — dună cum remarca dr. Sevastian Râpeanu, șef de sector In cadrul Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară — nu realizează numai o integrare organică a acestor activități, ci s> o orientare a lor spre

Sosirea în Capitală a unei delegații
guvernamentale chinezeVineri seara a sosit în Capitală o delegație guvernamentală chineză, condusă de Li Cian, ministrul comerțului exterior al R. P. Chineze, in vederea semnării Protocolului comercial pe anul 1975 între Republica Socialistă România și Republica Populară Chineză.Pe aeroportul Otopeni, în întîmpi-

nare au ministru merțului nomice internaționale.Au fost prezenți Lu Ți-sin, insăr- f cinatul cu afaceri ad-interim al Ambasadei R. P. Chineze la București, și membri ai ambasadei.
venit Ion Pățan, viceprim- al guvernului, ministrul co- ■ exterior și cooperării eco-

(Agerpres)

Cronica zileiMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, George Macovescu, a trimis o telegramă de felicitare ministrului afacerilor externe al Republicii Coasta de Fildeș, Arsene Assouan Usher, cu prilejul celei de-a XlV-a aniversări a proclamării independenței acestei țări.
*Ministrul afacerilor externe a! Republicii Socialiste România. George Macovescu, a adresat o telegramă de felicitare ministrului afacerilor terne al Republicii Takla, cu ocazia această funcție.
★Vineri dimineața,la București al Republicii Columbia — Fernando Urdaneta Laverde, Republicii Federative a Braziliei — Paulo Braz Pinto da Silva, și Republicii Elene — Dimitrie Papadakis, au depus coroane de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.

ex-Liban, Philippe numirii sale în
noii ambasadori

Excelenței Sale
Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY

Președintele Republicii Coasta de FildeșCu prilejul celei de-a XîV-a aniversări a proclamării independenței Republicii Coasta de Fildeș, am deosebita plăcere să transmit, în numele poporului român, al guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, cele mai calde felicitări, urări de sănătate și fericire Excelenței Voastre, iar poporului ivorian prieten, noi succese pe calea progresului și bunăstării.Amintindu-mi cu plăcere de întîlnirea și discuțiile avute cu Excelența Voastră, îmi exprim încrederea că relațiile dintre Republica Socialistă România și Republica Coasta de Fildeș se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor noastre, al păcii și colaborării Internaționale.Cu cea mai înaltă considerațiune,
Vineri dimineață, tovarășiiAndrei, membru supleant al .. ........tetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și Chivu Stoica, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Asociației de prietenie romă- -

Ștefan Comi-
no-chineză, au primit delegația de activiști de partid și de stat din R.P. Chineză, condusă de tovarășul Tin Tao, directorul Direcției Relații Ex.

terne a Comitetului Revoluționar al provinciei Șandun, care efectuează o vizită de prietenie în țara noastră.La convorbire, care s-a desfășurat Intr-o atmosferă tovărășească.de caldă prietenie, a participat..................Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A fost de față Lu Ți-sjn, însărcinatul cu afaceri a.i.la București.
Dumitru

al R. P. Chineze

a Comisiei mixte româno-suedeze

Vineri a avut loc semnarea Protocolului celei de-a Vl-a sesiuni a Comisiei mixte româno-suedeze de cooperare economică, industrială și tehnică, ale cărei lucrări s-au desfășurat la București, între 3 și 6 decembrie»Comisia mixtă a examinat stadiul relațiilor de colaborare economică bilaterală și a convenit domeniile și obiectivele de interes reciproc pentru dezvoltarea acțiunilor de cooperare industrială și tehnico-științifică. De asemenea, au fost stabilite unele măsuri menite să contribuie la lărgirea cadrului juridic în acest domeniu.
★Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ministrul comerțului exterior și cooperării economice inter-

naționale, a primit vineri delegația economică suedeză, condusă de Hans Svahn, secretar permanent în Ministerul Industriei, care a participat ’ la lucrările celei de-a Vl-a sesiuniade cooperare economică, industrială și tehnică. în cursul întrevederii a fost subliniat interesul ambelor țări în dezvoltarea relațiilor economice pe multiple planuri, evidențiindu-se roiul Comisiei mixte în promovarea colaborării și cooperării industriale și tehnico-științifice între România și Suedia.La primire a luat parte Constantin Stanciu, adjunct al ministrului.A fost prezent ambasadorul Suediei la București, Kurt Leijon. (Agerpres)

Comisiei mixte româno-suedeze

Recepție la ambasada CentrafricanăXVI-a ani-RepubliciiCu prilejul celei de-a versări a proclamării Centrafricane, Jean Claude Mandaba, ambasadorul acestei țări Ia București, a oferit, vineri, o recepție în saloanele restaurantului Athenăe Palace.Au luat parte Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Mihai Marinescu, viceprim-ministru al guvernului, George Macovescu,

ministrul afacerilor externe, Bujor Almășan, Ion Cosma, miniștri, general-colonel Sterian Țircă, adjunct al ministrului apărării naționale, funcționari superiori din M.A.E., conducători ai unor instituții centrale.Au fost prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați la București Și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)
Vizitele delegației parlamentare din TurciaVineri la amiază, tovarășul Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, a primit delegația Grupului de prietenie Turcia-România, condusă de Hîfzî Oguz Bekata, vicepreședinte al grupului, care face o vizită de prietenie in țara noastră la invitația Grupului parlamentar pentru relațiile România-Turcia din M.A.N.La primire au luat parte Ilie Murgulescu, vicepreședinte al M.A.N., șl Avram Bunaciu, președintele Grupului parlamentar pentru relațiile da prietenie România-Turcia.în cadrul întrevederii a fost exprimată dorința comună de a continua și amplifica colaborarea dintre parlamentele celor două țări, în interesul reciproc, ai cauzei păcii și înțelegerii în lume și, în mod deosebit, in zona balcanică.

în aceeași zi, delegația a fost primită de George Macovescu, ministrul afacerilor externe.în onoarea delegației, tovarășul Ni- colae Giosan a oferit un dejun.
★în zilele de 4 și 5 decembrie a.c., parlamentarii turci âu fost oaspeții județelor Prahova și Brașov, unde au vizitat uzinele „1 Mai" Ploiești, Institutul de cercetări viticole Valea Călugărească, întreprinderea „Tractorul" Brașov și I.A.S. Prejmer, precum și unele obiective turistice de pe Valea Prahovei și din Brașov.Oaspeții au fost primiți și au avut convorbiri cu tovarășul Ion Catrines- cu, președintele Consiliului popular al județului Prahova, și cu tovarășul Virgil Trofin, președintele Consiliului popular al județului Brașov.(Agerpres)

★La Ambasada Republicii Populare Bulgaria a avut loc, vineri -seara, o solemnitate in cadrul căreia i-a fost inmînat tovarășului Ilie Murgulescu diploma de membru titular al Academiei de Științe Bulgare. Au luat parte acad. Cristofor Simionescu, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, acad. Aurel Moga, președintele Academiei de științe medicale, academicieni, profesori universitari, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Luind cuvîntul cu acest prilej, Ivan Ștefanov Abagiev, ambasadorul acestei țări la București, a relevat contribuția adusă de savantul român la dezvoltarea colaborării romnno- bulgare în domeniul științei. Răspunzînd, acad. Ilie Murgulescu a mulțumit conducerii Academiei de Științe Bulgare pentru cinstea de a fi ales în acest înalt for științific.
*In cadrul planului de colaborare culturală dintre România și R. P. D. Coreeană, vineri dimineața a sosit in țara noastră Ansamblul artistic „Mansude" din Phenian.La sosirea în Gara de Nord, oaspeții coreeni, în frunte cu Cean Ceâl, adjunct al ministrului culturii din R. P. D. Coreeană, au fost întimpi- nați de Ion Dodu Bălan, vicepreședinte al Consiliului Culturii și E- ducației Socialiste, de funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. Erau prezenți, de asemenea, Pak Zung Guc, ambasadorul R. P. D. Coreene la București, și membri ai ambasadei.
★Vineri s-au încheiat, în Capitală, lucrările „Reuniunii de promovare a investițiilor și de consultări tehnologice pentru industria chimică in țările în curs de dezvoltare", manifestare organizată sub egida Organizației Națiunilor Unite pentru dezvoltare industrială (O.N.U.D.I.), în colaborare cu Centrul O.N.U.D.I. — România, la care au luat parte peste 150 de reprezentanți al unor instituții și agenții guvernamentale, firme industriale, de proiectări și economice, experți. oameni de afaceri din circa 50 de țări.

V (Agerpres)
• •

In conformitate cu prevederile A- cordului comercial pe termen lung dintre România și Franța, în perioada 3—6 decembrie au avut loc, la București, lucrările sesiunii Comisiei mixte comerciale româno-franceze.Cu această ocazie au fost examinate evoluția schimburilor comerciale reciproce in anul 1974, precum și posibilitățile de dezvoltare și diversificare a acestora în viitor.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste RomâniaAdresez Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare cu ocazia aniversării Zilei na- \ ționale a Emiratelor Arabe Unite.Urez Excelenței Voastre fericire personală și succes în activitatea pentru bunăstarea poporului dumneavoastră prieten.
ZAYED BIN SULTAN AL NAHAYYAN

Președintele Emiratelor Arabe Unite

Excelenței Sale Domnului RACHID SOLH
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii LibanCu ocazia numirii Excelenței Voastre în funcția de președinte al Consiliului de Miniștri al Republicii Liban, îmi revine deosebita plăcere-de a vă adresa felicitări cordiale și a vă ura mult succes în înalta misiune care v-a fost încredințată.îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie existente între Republica Socialistă România și Republica Liban se vor dezvolta în continuare, în interesul celor două țări, al colaborării și păcii internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Timpul probabil pentru zilele de 8, 
9 și 10 decembrie : In țară t Vremea va 
continua să se răcească in prima par
te a intervalului. Cerul va fl mai mult 
noros. Vor cădea precipitații locale, 
care vor fi mal ales sub formă de la-

povlță și ninsoare, mai frecvente In 
nordul șl estul țârii. Vint moderat cu 
intensificări locale. Temperaturile mi
nime vor fl cuprlpse intre minus 10 
și zero grade, izolat mal coborite in 
depresiuni, iar maximele intre minus 
3 și 6 grade. In București : Vremea va 
continua să se răcească in prima par
te a intervalului. Cerul va fi mal mult 
noros. Temporar precipitații. Vint mo
derat, cu unele intensificări. Tempera
tura in scădere la început, apoi sta
ționară.

AZI Șl MIINE LA RUGBIUltimele meciuri rugbistic (contînd etapă a returului campionatului divizionar) se dispută azi și miine pe terenurile din Capitală și din țară, în Capitală, spre exemplu, sint programate următoarele partide ale divizionarelor A. AZI : Steaua — Sportul studențesc (stadionul Ghen- cea) 1 și (stadionul Vulcan) ora 14, 14,30. Iitehnica Iași Universitatea in cuplaj pe vița roșie — nul din Parcul Copilului) ; Rapid — Agronomia Clu.i-Napoca (ora 10, pa stadionul Giulești).Dispute interesante se anunță a furniza și partidele dintre loturile reprezentative de juniori și fruntașele diviziei B — C.F.R. Brașov și A.S.E. București — miine de la ora 10,30 pe stadionul Tineretului. După cum ne spunea ieri antrenorul fede-

ale sezonului pentru prima

Vulcan — T.C.J. Constanța-> ambele de la MÎINE : Gloria — Po- (ora 9,30) și Dinamo — Timișoara (ora 11) —stadionul Gloria ; Gri- Farul (ora 11, pe tere-

ral Valeriu Irimescu, tehnicienii federației vor ca, pornind de Ia comportarea din aceste meciuri, să definitiveze componența selecționatei de juniori a României pentru campionatul european din 1975 (martie, in Spania).
FOTBAL.

se încheie

(la Palatul Republicii Socialiste 
România — sala mică) : Recital 
extraordinar Pedro Soler ; Chita- 
ră-Flamenco (Spania) — 20.
e Teatrul de operetă : La Calul 
bălan — 19,30.
o Teatrul de comedie : Un Hamlet 
de provincie — 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Trei generații — 19,30, 
(sala din str. Alex. Sahia) : Noile 
suferințe ale tinărului „W“ — 15, 
Tranzit — 19,30.
e Teatrul Mic : Philadelphia, ești 
a mea ! — 19,30.
© Teatrul „C, I. Nottara" (sala 
Magheru) : Piticul din grădina de 
vâră — 20.
o Teatrul Giulești : Marea expe
diție — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Lozul 
cel mare — 19,30.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Vino să ne 
vezi deseară — 19,30.
e Teatrul de revistă și 
„I. Vasilescu“ : Siciliana
• Teatrul „Ion Creangă" 
cu trei... iezi — 16.
• Teatrul Țăndărică : Bu-Ali — 17. 
e Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Mugurel de cintec ro
mânesc — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Sîmbătă la Veritas
© Circul de stat : Un șerif la., 
circ — 18 (matineu pentru copil) 
19,30.

comedie 
— 19,30. 

: Scufița

20.

obiectivele principale cuprinse în programele prioritare de dezvoltare a fizicii și domeniilor în strînsă rințele de economiei ce. firește, elev, student sau cercetător înseamnă o îndrumare precisă pe drumul unei rapide creșteri și afirmări profesionale....De la etajul 10 al pavilionului coordonator avem în față panorama unei veritabile așezări urbane care iși profilează linia sa modernă a- supra cîmpiei de la marginea Capitalei. In ansamblul din partea dreaptă, con- 'stituit din mai multe pavilioane dispuse Intr-un uriaș dreptunghi, funcționează liceul de electrotehnică și fizică — în cadrul căruia sint pregătiți laboranți și tehnicieni pentru profile- le tehnici și tehnologii nucleare și tehnici de laborator în domeniul nuclear, precum și candidați pentru învățămîntul superior pe profil de fizică, fizică teh-

conexe legătură cu ce- perspectivă ale naționale. Ceea pentru fiecare
nologică, electrotehnic etc — facultatea de fizică și institutul de fizică. încadrat între două corpuri de clădiri aproape simetrice (aula pentru conferințe și diverse alte manifestări științifice și culturale, cu o capacitate de 500 locuri, șl sala de sport, destinată atît elevilor cit și studenților),

Scriitor patriot de o nobilă dăruire
(Urmare din pag. I)rarea țării de sub dictatura mllita- ro-fascistă, in anii de acerbă luptă cu forțele reacțiunii grupate în jurul așa-ziselor „partide istorice" (in „România liberă", în „Scînteia"), apoi (în „Contemporanul", în „Gazeta literară", pe care a condus-o de la întemeiere, la Radio și Televiziune) pentru edificarea noii orinduiri, pentru Înfăptuirea politicii și afirmarea ideologiei Partidului Comunist, pentru revoluția Sint numeroase pagini ale acestei publicistici, militantă. („Am fost

socialistă. antologice totdeauna 
partizanul 

unei publicistici militante șt 
practicat fără nici o ezitare o pu
blicistică militantă. Nu mi-au plă
cut niciodată și nu imi plac 
acum atitudinile călduțe, de scăl
dare, de cocoloșire" — spuriea Stancu în Cuvîntul menționat).Această clocotitoare conștiință, vibrînd cu sporită intensitate la marile imperative ale timpului nostru (nu numai ca publicist, dar și ca deputat în Marea Adunare Națională sau ca director al Teatrului Național) explică și capodopera pe care a făurit-o în plină

dr. Iovițu Popescu, decanul facultății, studenții, după o primă treaptă de pregătire, vor putea opta pentru diversele grupe de specializare ale celor două profile de bază — fizică și fizică tehnologică — ultimii ani de studiu împletindu-se tot mai strîns cu activitatea de cercetare și producție.
MĂGURELE

pavilionul liceului dispune, printre altele, de un grup de ateliere și laboratoare, înzestrate cu mașini-unelte și aparatură de înaltă tehnicitate, în care, menea, vor putea creze și studenții, diata sa apropiere corpurile de clădiri fiteatrelor și laboratoarelor facultății de fizică. Aici, după cum ne spune prof.
de ase- să lu- In ime- se aflS ale am-

IXS tSEîn sfîrșit, In ultimele două corpuri, care încheie ansamblul, funcționează laboratoarele de cercetase în domeniul plasmei și radiațiilor, opticii, materialelor supraconductoare și semi- conductorilor și compușilor oxidici (împreună cu cele de la Institutul de atomică, acoperă toate cercetare
fizică aproape marile direcții de ale fizicii și fizi-

am

nici

Efervescență a revoluției romanul Desculț, apărut brie 1948. Este cartea care marchează un veritabil punct de reper în literatura nouă, ea răspunzînd atunci unei acute finalități social- politice, contribuind la polarizarea atenției nu numai asupra țărănimii, . dar asupra întregului popor muncitor, prin demascarea profund tulburătoare a unui întreg trecut de sălbatică exploatare răbufnind în 1907, deschizînd, totodată, un orizont larg ansamblului creației noastre literare și artistice. Imaginea satului, a țăranului Iui Stancu e un focar de confruntare cu crîn- cena, dar nu mai puțin istorie a primei jumătăți lui XX, pe care desculții lății lui 1907 il străbat azi tea sus, spre soarele comunismului. Desculț a fost și a rămas o carte zguduitoare, un document purtind amprenta unei profunde originalități tocmai prin tensiunea unei întregi succesiuni de mărturii asupra unei realități trăite, — trăite profund prin rememorarea, dar, mai presus, prin regîndirea la nivelul luptei revoluționare de peste decenii.

noastre : in decem-

mărepța a veacu- și răscu- cu frun-

Luptă la care autorul a fost atît de multiplu prezent, atît prin operele ce s-au succedat (Dulăii, Rădăcinile sint amare. Jocul cu moartea, Pădurea nebună, Șatra, Ce mult te-am iubit, Vîntul și ploaia, iar, in versuri : Cîntec șoptit, Sabia timpului), prin publicistica, niciodată întreruptă, cit și prin exemplara devoțiune „creșterii limbii românești și-a patriei cinstire", în fruntea Uniunii scriitorilor.Cu asemenea dăruire de cetățean,' Zaharia Stancu onorat prin alegerea sa in tul Central al Partidului,siliul de Stat, in Biroul Frontului Unității Socialiste.Apreciat și iubit în patria sa de atîtea generații de cititori, cu un inalt prestigiu prin traducerea operelor sale, in frunte cu Desculț, în peste 30 de țări, artist profund angajat in imperativele contemporaneității, mesajul peste timp al operei lui Zaharia Stancu va dăinui și va rodi in conștiințe — floare de foc mereu vie a totalei dăruiri Intru strălucirea patriei și a poporului său.

Ultima etapă a turului campionatului divizionar de fotbal programează astăzi în Capitală meciul Sportul studențesc — F.C.M. Reșița (de la ora 14, pe stadionul „Republicii"). Celelalte partide se dispută, în mod obișnuit, duminică, astfel : Dinamo — Steagul „Dinamo", de la ora — A.S.A. Tg. Mureș, sitatea Cluj-Napoca, Mare — Politehnica mia Rm. Vilcea —U.T.A. — Steaua, Universitatea Craiova — F.C. Galați, C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. Constanța.Este de remarcat că doar trei e- chipe (primele din clasament : Dinamo. F.C.M. Reșița și A.S.A. Tg. Mureș) au siguranța că. indiferent de rezultatele ce le vor obține în a- ceastă ultimă etapă. iși ■ vor păstra exact pozițiile actuale ; toate celelalte putîndu-și îmbunătăți (sau, dimpotrivă. înrăutăți) situația din clasamentul de toamnă.

roșu (stadionul14). F.C. Argeș Jiul — Univer- Olimpla Satu- Tlmișoara, Chi- Politehnica Iași,

scriitor- a fost Comite- in Con- LA PREDEAL

Â1 doilea simpozion 
național de schi

cii nucleare) in care vor lucra colective mixte, alcătuite din cercetătorii celorlalte unități de cercetare și proiectare de pe platformă, cadrele didactice și studenții facultății de fizică. Așadar, un ansamblu in care drumurile elevilor se vor intîlni foarte des cu cele ale studenților, in care cercetătorii și ceilalți specialiști din diversele domenii ale fizicii vor deveni in chip firesc profesori, Iar laboratoarele lor — cele mai eficiente săli de cursuri, un original amfi- ' teatru în care studiul, cercetarea și aplicarea in practică a rezultatelor ei. neîngrădite de nici un fel bariere, iși vor croi larg drum comun, deosebit fertil;în pavilionul coordona- gravitează platformei, fizi-
de un detor, spre care toate unitățile fizicienii și viitorii cieni au la dispoziție dispusă, împreună cu depozitul, pe aproape cinci niveluri — biblioteca Institutului de fizică atomică, cea mai mare din țară, specia-

lizată pe fizică și domenii conexe. De partea cealaltă a acestuia, in imediata apropiere a spațiilor de invățămint, se află clădirile internatului pentru e- levii liceului (400 locuri), căminele pentru studenți și specialiști încadrați în diverse forme de pregătire postuniversitară (1 000 locuri), mai multe blocuri de locuințe insumînd . 120 de apartamente (cărora li se vor adăuga o grădiniță, o școală generală și alte blocuri de locuințe), un complex comercial, o cantină cu 2 000 de locuri, un cămin pentru nefamiliști cu restaurant la parter.Pină mai Ieri, cu toată apropierea sa de Capitală, o comună ca oricare alta, Măgurele ni se înfățișează azi ca „un adevărat oraș al fizicienilor, unde cercetători. profesori, studenți și muncitori lucrează, învață... Centrul național de fizică realizat aici constituind — -așa cum aprecia tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința națională a cercetării și proiectării — „proto-

tipul organizării viitoare a activității noastre de cercetare, invățămint și producție. Din dere al cercetare, viață, el model a ceea ce trebuie existe in societatea tră socialistă dezvoltată și in societatea comunistă. Se poate spune că este, de fapt, un sîm- bure al comunismului 1".Astă-vară,' cînd o parte din acest oraș se mai afla încă sub schele, urmăream cu interes tot ce ne spunea călăuza noastră pe șantier despre dimensiunile sale viitoare. „Aici — ne arăta tinărul cercetător, descriind larg un semicerc spre unul din orizonturile orașului — se va întinde un lac de acumulare al Sabarului, tn care-șj vor oglindi chipul nu unul, ci zeci de castele". Și am înțeles din acest gest, care se voia o certitudine, că Măgurele — o revelație a prezentului — aparține prin vocație viitorului.

vede Și un i să noas- multilateral
punct de condițiilor invățămint reprezintă

vx5

Ca și anul trecut, Predeal, va avea loc ... ganizarea liceului experimental de schi — cel de-al doilea simpozion național pe probleme ale schiului, cu tema „Metodica învățării și perfecționării la schi". în prezența și cu participarea directă a unora dintre cei mai_ buni specialiști de schi din țară, precum și a profesorilor de educație fizică din județul Brașov vor fi expuse o serie de lucrări din domeniul schiului, vor fi prezentate filme. Simpozionul se va încheia cu o demonstrație de schi — în nocturnă — pe pirtia de la Clăbucet, acoperită cu un strat proaspăt de zăpadă.Aseară, directorul liceului din Predeal, prof. Ioan Matei, ne spunea că participanții la simpozion — circa 300 — vor putea viziona, totodată, o expoziție de echipament și materiale specifice sporturilor de iarnă, produse ale cunoscutei fabrici din Reghin.

astăzi, la — în or-

LOTONUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN 6 DECEMBRIE 1974FOND1 442 974 report. GENERAL DE CÎȘTIGURI: lei, din care 677 539 lei
EXTRAGEREA I : 27 68 58 18 971 41 60 44EXTRAGEREA a II-a; 84 36 58

30 29 25 66 82 81
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ÎN ADUNAREA GENERALĂ AU ÎNCEPUT

© Intervenția reprezentantului RomânieiNEW YORK 6 —Adunării Generale a . . . _____________ ____punctului intitulat „Creșterea rolului O.N.U. în menținerea și consolidarea păcii și securității internaționale, în dezvoltarea cooperării între toate națiunile și în promovarea normelor dreptului internațional în relațiile dintre state".
Corespondentul Agerpres transmite : în plenara O.N.U. au început, vineri, dezbaterile asupra

Dezbaterile asupra acestei inițiative românești au la bază raportul secretarului general al O.N.U., precum și un proiect de'rezoluție pe a- ceastă temă, elaborat de România, căreia i s-au alăturat, pînă acum, alte 41 de state în calitate de coautoare. Proiectul de rezoluție evidențiază necesitatea concertării eforturilor tuturor statelor pentru sprijinirea creșterii rolului, activității, influenței și prestigiului Națiunilor U- nite în lume. Totodată, documentul cere statelor să avanseze secretarului general, pînă la 30 iunie 1975, propunerile lor vizînd mijloacele de creștere a eficienței și a responsabilității O.N.U. și propune înscrierea acestei probleme pe agenda provizorie a următoarei sesiuni ordinare a Adunării Generale a O.N.U.Dezbaterile au fost deschise de locțiitorul șefului delegației României, ambasadorul Ion Datcu, care a relevat că O.N.U., cu structura sa universală, oferă fiecărui stat, mare sau mic, posibilitatea de a-și aduce propria contribuție la examinarea și soluționarea problemelor de interes comun care privesc pacea, securitatea și bunăstarea tuturor națiunilor.Subliniind faptul că în ultimii ani O.N.U. și-a marcat o activă în cîmpul vieții diale. delegatul român Națiunile Unite devin un punct de convergență al eforturilor și acțiunilor vizînd instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale și coordonarea politicilor și programelor în domeniile materiilor prime, energiei voltării.Reprezentantul român a poi o trecere în revistă a și a deciziilor din cadrul O.N.U. în problema creșterii rolului, eficienței si prestigiului organizației în lume, oprindu-se îndeosebi asupra rezoluțiilor adoptate de Adunarea Generală în ultimele sale sesiuni, prin care s-a recunoscut necesitatea imperioasă ca O.N.U. să devină un instrument eficace pentru salvgardarea și întărirea independenței și a suveranității tuturor statelor, precum și a dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, fără nici un fel de ingerințe' din afară.

prezență mai politice mon- a arătat că tot mai mult
și dez-făcut a- lucrărilor

MOZAMBIC

Inaugurarea complexului 
hidroenergetic 

de la Caborra BassaLOURENCO MARQUES 6 (Agerpres). — în prezenta reprezentanților guvernului de tranziție și ai Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO), joi a fost inaugurat în Mozambic marele complex hidroenergetic de la Caborra Bassa, pe rîul Zambezi. Tehnicienii au închis primul tunel de derivație de pe malul sudic al rîului. începind astfel umplerea unuia dintre cele mai mari lacuri artificiale din lume, care, in doi ani, urmează să atingă o lungime de 250 km și o lățime de 38 km. Producția de curent electric a celor trei unități generatoare gigant ale barajului se așteaptă să înceapă în prima parte a anului viitor.Noul și importantul centru energetic va reprezenta un sprijin serios în eforturile de edificare modernă 
a tinărului stat african. -

Cu prilejul vizitei lui L. I. Brejnev la Paris Conferința pentru securitate

Semnarea unor acorduri de colaborare economică
intre Franța si 0. R. $. $.« *

I

și cooperare in Europa
© Acord general privind colaborarea între 

țările europene și țările mediteraneene neparlicipante

Actuala sesiune, a arătat vorbitorul, trebuie să stabilească cadrul examinării concrete a sugestiilor și propunerilor avansate de state și prezentate plenarei de către secretarul general. în context, reprezentantul român a propus ca adunarea generală, precum și celelalte organe principale ale O.N.U., să examineze, în cursul anului următor, propunerile referitoare la îmbunătățirea funcționării și eficacității lor.
★Un proiect de rezoluție adoptat de Comitetul pentru problemele economice stabilește ca următoarea sesiune extraordinară a Adunării Generale să aibă loc între 1 și 12 septembrie 1975 și să dezbată problemele dezvoltării și cooperării economice internaționale.
★Adunarea Generală a adoptat o rezoluție vizînd crearea unui organism special, în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare, cu misiunea de a promova cooperarea tehnică între statele neindustrializate prin traducerea în viață a recomandărilor conținute în raportul grupului de lucru creat de Adunarea Generală pentru a se ocupa special de problema promovării cooperării tehnice în cadrul O.N.U. între statele în curs de dezvoltare.

PARIS 6 (Agerpres). — continuat, la Rambouillet, rile dintre Valery Giscard președintele Franței, și Leonid Brej- nev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., consacrate extinderii colaborării bilaterale, informează agenția T.A.S.S.în aceeași zi, Valery Giscard d’Estaing și Leonid Brejnev au semnat Acordul de colaborare economică dintre Franța și U.R.S.S. pe peri-

Vineri au convorbi- d’Estaing, oada 1975—1979. De asemenea, au fost semnate, la nivel ministerial, protocolul privind extinderea cooperării în domeniile economic și industrial pe o perioadă de zece ani. acordul privind condițiile creditării exportului de mașini și -utilaje din Franța către U.R.S.S., pentru următorii cinci ani și acordul privind livrările suplimentare de gaz natural din U.R.S.S. în Franța.
„Soiuz-16" a simulat pe orbită

GENEVA 6 (Agerpreă). - In grupul de lucru al Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, însărcinat cu elaborarea declarației privind Mediterana, s-a realizat. în ultima perioadă, un acord general asupra naturii și obiectivelor cooperării între țările europene și țările mediteraneene neparticipante la conferință. Textele elaborate pun în evidență posibilitățile și interesul țărilor participante de a intensifica și diversifica cooperarea schimburile comerciale, industrială și tehnico-științifică cu țările din bazinul Mediteranei, asi- gurîndu-se, pe această cale, dezvoltarea economică continuă a tuturor
economică, cooperarea

întîlnirea cu nava „Apollo«
Convorbiri

ORIENTUL

MOSCOVA 6 (Ager
pres). — „Experimen
tarea lui „Soiuz-16" si 
a sistemelor sale 
desfășoară cu 
am îndeplinit 
mare sparte a 
mului" — a 
din Cosmos

de cuplare si decu-
„Soiuz"

șo
ca 

cea 
în

se 
succes, 

cea mai 
progra- 
anunțat 
Anatoli

Filipcenko, comandan
tul navei spațiale 
vietice, în timp 
„Soiuz-16" efectua 
de-a 66-a rotație
jurul Pămîntului. Echi
pajul se pregătește 
pentru încheierea ce
lei de-a cincea zile in 
spațiul extraterestru. 
In cursul zilei de vi
neri a continuat veri
ficarea sistemelor au
tomate ale navei. Au 
fost simulate procese-

le 
plare ale lui 
și „Apollo". Experien
ța sovieto-americană 
de cuplare a navelor 
„Soiuz" și „Apollo" va 
începe la 19 iulie 1975 
— anunță agenția 
T.A.S.S.

Nikolai Rukavișni- 
kov a anunțat că „sis
temele navei „Soiuz" 
au fost verificate in 
diferite regimuri de 
zbor, nava puțind fi 
dirijată foarte bine, 
răspunzind cu minu
țiozitate la toate co
menzile". Vineri au 
fost încheiate expe
riențele privind urmă
rirea metabolismului 
microbilor și procese-

lor de germinație ale 
plantelor superioare. 
Cosmonauții au conti
nuat să observe evolu
ția 
Și 
de 
de
Inelele de bacterii se 
formează pe Pămînt 
exact în 24 de ore. Oa
menii de știință sovie
tici urmăresc evoluția 
acestor bacterii, avind 
în vedere că „o zi si o 
noapte" pe „Soiuz-16" 
durează 90 de minute.

Potrivit informații
lor transmise de la 
bordul navei, starea 
generală a cosmonau- 
filor este bună. Zborul 
lut „Soiuz-16" conti
nuă.

microorganis melor 
formarea cercurilor 
bacterii în condiții 

imponderabilitate:

iugoslavo - chinezeBELGRAD 6 (Agerpres). — Președintele Consiliului Executiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, Gemal Bie- dici, l-a primit pe Iu Gian, adjunct al ministrului afacerilor externe al R. P. Chineze. Părțile au efectuat un schimb de opinii privind dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și și-au exprimat dorința de a promova legăturile de colaborare iugoslavo-chine- ze. A fost subliniat, totodată, faptul că vizita lui Iu Gian va contribui la o mai bună înțelegere între. Iugoslavia și China.în cadrul problemelor internaționale abordate de Gemal Biedici și Iu Gian, au fost examinate cu precădere situația din Orientul Apropiat și problema palestineană, precum, și situația din Cipru, fiind expuse pozițiile guvernelor celor două țări în aceste probleme.

țărilor și ridicarea nivelului de trai al popoarelor lor.în continuare. în grupul de lucru s-a trecut la examinarea principiilor care trebuie să stea la baza relațiilor dintre țările continentului european și cele din bazinul mediteranean neparticipante Ia lucrările conferinței. In acest context un mare număr de delegații, printre care cele ale Franței, Italiei, Maltei. Iugoslaviei, României, Spaniei, Bulgariei. U.R.S.S., au subliniat importanța a- /Sigurării unui climat de pace și coo- 'perare între țările europene și cele din zona Mediteranei. preocupări subliniate de altfel și în documentele înaintate conferinței de către țările mediteraneene neparticipante.Discuțiile și schimburile de vederi în legătură cu această problemă au permis redactarea și adoptarea unui text în care se preconizează rile participante vor dezvolta relații de bună vecinătate cu țările teraneene neparticipante la rintă. în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Națiunilor Unite, prevederi care stau, de altfel, și la baza relațiilor dintre țările europene.
că ță-medi- confe-

Plenara lărgită

• PROGRAMUL „LU
MINA SOLARĂ". Autori- tățile japoneze au hotărit crearea unui institut științific și de cercetare, realizarea na solară". Prin acest program, care se va extinde pe o perioadă de mai mulți ani, se urmărește reducerea dependenței Japoniei de importul de petrol, gaze și cărbune. Specialiștii a- preciază că, prin valorificarea energiei solare, Japonia ar putea realiza de 150 de ori mai multă energie decît obține in prezent pe baza petrolului. Pentru următorii 10—15 ani se prevede construirea citorva centrale electrice solare. Prima ar urma să intre în funcțiune în 1985, avind capacitatea de 10 000 kW. Vor fi realizate, apoi, heliocentrale cu o putere de pînă la 2 000 000 kW. Programul acordă, de asemenea, o atenție deosebită și cercetărilor în domeniile geotermiei, elaborării unor noi metode de gazificare a cărbunelui, utilizării energiei mărilor și oceanelor. Oamenii de știință niponi își pun mari speranțe in utilizarea hidrogenului, care, intr-un^viitor apro- ar trebui și să de- de ener-

care va coordona programului „Lumi-

11U1U1, UcllU, 1UU UH Vil piat, după părerea for, să înlocuiască petrolul vină principalul izvor gie.

I

a C.C. al P.M.S..UBUDAPESTA 6 (Agerpres). — Plenara lărgită a C.C. al P.M.S.U., care a avut loc, joi, la Budapesta, a dezbătut și adoptat, la propunerea Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., Directivele planului de dezvoltare a e- conomiei naționale și ale buge.tului de stat pe anul 1975, precum și raportul privind directivele planului cincinal.

ÎMPO-
POLUÂRII ? °

APROPIAT @ o O ® O @ 0 o ® ® © o ®

© CONTACTE DIPLOMATICECAIRO 6 (Agerpres). — Președintele Republicii Arabe Egipt, Anwar El Sadat, a primit, joi, pe Jean de Lipkowski, trimis al președintelui Franței, Valăry Giscard d’Estaing. Jean de Lipkowski a avut întrevederi cu ministrul egiptean de externe, Ismail Fahmi, și cu secretarul general al Ligii Arabe, Mahmoud Riad. Au fost discutate problema organizării unei reuniuni la care să participe reprezentanții țărilor producătoare și consumatoare da petrol, evoluția situației din Orientul Apropiat, precum și relațiile economice bilaterale.
★Președintele Comitetului Executiv al Organizației pentru Eliberarea Palestinei, Yasser Arafat, a sosit la Cairo, venind de la Tripoli, unde a întreprins o vizită oficială de două

zile, în cadrul căreia a conferit cu șeful statului libian, Moamer El Ged- dafi. în capitala, Egiptului, liderul palestinean va avea o serie de întrevederi cu oficialități ale țării-gazdă, referitoare la evoluția situației din zonă.
■kABU DHABI. — Șeicul Zayed Bin Sultan Al Nahayyan, președintele E- miratelor Arabe Unite, și generalul Gaffar Numeiri, șeful statului sudanez, insistă asupra necesității retragerii totale a forțelor israeliene din toate, teritoriile arabe ocupate și restabilirii drepturilor legitime ale poporului palestinean, în conformitate cu aspirațiile sale arată în comunicatul la încheierea vizitei președintele Numeiri.

naționale — se comun publicat întreprinse de
ACȚIUNI BE PROTEST ÎN COREEA DE SUD 

FATĂ DE REGIMUL ANTIDEMOCRATIC DE LA SEULSEUL 6 (Agerpres). — Acțiunile de opoziție față de actualul regim de la Seul și a legislației prin care acesta caută să se mențină la putere continuă în diferite forme în Coreea de sud. Astfel, 57 de deputați ai principalului partid de opoziție — Noul Partid Democratic — au pătruns în sediul Parlamentului sud-coreean, în- tr-o perioadă în care nu aveau loc dezbateri, și și-au declarat intenția de a rămîne acolo un timp nedefinit în semn de protest față de refuzul regimului lui Pak Cijan Hi de a renunța la actuala constituție antidemocratică. întocmită în anul 1972, în condițiile legii marțiale îndreptate

împotriva unor activități pretins „subversive" — de fapt proteste firești față de guvernarea antipopulară — a- ceastă așa-zisă „constituție" îi permite șefului regimului sud-coreean să rămînă la putere un timp nelimitat și îi acordă, practic, puteri dictatoriale.Această acțiune a grupării politice Noul Partid Democratic survine imediat după o altă acțiune protestatară a aceluiași partid, în cadrul căreia deputății săi au boicotat sesiunea parlamentară menită să „legifereze" un buget corespunzător politicii antinaționale a autorităților de la Seul.

ambasadorul
prieteniei",La Heluan, cunoscut centru industrial al R. A. Egipt, s-a încheiat zilele acestea asamblarea celui de-al 3 000-lea tractor „U-650", realizat în cooperare cu țara noastră. Tot în aceste zile, a început asamblarea unui nou lot de o mie de tractoare de același tip, livrate de întreprinderea de comerț exterior „Universal-Tractor", în baza con- . tractului încheiat cu compania egipteană „El Nasr Automotive Manufacturing Co".Este o nouă și elocventă ilustra

re a colaborării rodnice dintre țara noastră și R. A. Egipt. De menționat că numai în cursul acestui an au fost finalizate o serie de acțiuni de cooperare româno-egipteană ; a intrat în funcțiune uzina de produ
se sodice de la El Mex (Alexandria), cel mai mare obiectiv de a- cest gen din Africa și din Orientul

agenții!® de presă transmit:

• PREPARATE
TRIVAnouă calitate a vitaminei E a fost pusă în evidență în urma unor experiențe făcute la Universitatea Duke din Durham (S.U.A.). Astfel, s-a eonstatat că șobolanii tratați timp de 4 săptămini cu vitamina E și ținuți intr-o atmosferă extrem de poluată au supraviețuit 18 zile, spre deosebire de șobolanii netratați, care au murit după 8 zile. Acest experiment i-a condus pe oamenii de știință americani la concluzia că vitamina E are proprietatea de a împiedica procesele de oxidare, foarte dăunătoare plăminilor. în caz că experiențe viitoare vor confirma acest efect și la om, s-ar putea produce preparate „împotriva poluării", care să fie administrate preventiv.

Ministrul energiei elec
trice al României, Nic01ae Mă_ nescu, a făcut, în perioada 4—6 decembrie, o vizită în R. S. Cehoslovacă. Cu acest prilej, el a purtat convorbiri cu ministrul cehoslovac al industriei metalurgice și al construcțiilor de mașini grele, Zde- nek Pucek, și a fost primit de Jan Gregor, vicepreședinte al guvernului R. S. Cehoslovace. în cadrul întil- nirilor, desfășurate într-o atmosferă prietenească, au fost discutate probleme referitoare la relațiile reciproce în domeniile energeticii și construcțiilor de mașini.

Secretarul general al C.C. 
al Partidului Muncii din Co
reea Kim Ir Sen’ 8 prirnit del0" gația Uniunii Socialiste Arabe, condusă de Mohamed Hafez Ghanem, prim-secretar al C.C. al U.S.A., flată în vizită loc un schimb tivitatea celor fost analizate tării cooperării

Programul de colaborare 
culturală între guvernele 
României și Norvegiei pe anii 1975—1976 a fost semnat, vineri, la Oslo. Programul prevede schimburi de oameni de știință, cadre didactice, specialiști din domeniul culturii și artelor, organizarea de expoziții de artă și documentare, turnee ale unor formații artistice etc. în a- ceeași zi a fost parafat acordul de colaborare culturală dintre cele țări.

TOKIO 6. — Corespondentul 
Agerpres transmite : In cadrul 
manifestărilor dedicate aniver
sării Zilei republicii, in orașul 
Kashiwa, din apropierea capita
lei nipone, s-a deschis o expo
ziție de fotografii înfățișind re
alizări obținute de țara noastră 
in cei 30 
Expoziția 
Asociația 
România, . . ...
hia „Sogo Department Stores", 
cu concursul Ambasadei române 
la Tokio. In cuvintul inaugural, 
primarul orașului, Ryotaro Ya- 
mazaiva, și-a exprimat speranța 
că expoziția va contribui la o 
mat bună cunoaștere intre ceti 
două popoare.

tul Național pentru Apărarea din România este reprezentat delegație condusă de Sanda gheț, secretar al Comitetului, cipanții vor dezbate probleme de intensificarea luptei pentru apărarea și consolidarea păcii în lume.
de ani de la eliberare, 

a fost organizată de 
de prietenie Japonia- 
impreună cu compa-

Păcii de o Ran- Parti- legate
Primul ministru al Cana

dei, Pierre Elliott Trudeau, a declarat că țara sa intenționează să coptinue politica de reducere progresivă a exporturilor de petrol în S.U.A., care va duce la suprimarea definitivă a acestora, în anul 1983. Canada nu poate continua să-și vin- dă petrolul Statelor Unite la un preț inferior celui practicat pe piața mondială, a menționat el.
a- la Phenian. A avut de opinii privind ac- două partide și au perspectivele dezvol- bilaterale.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, Piotr Jaroszewicz, și-a încheiat vizita oficială în Bulgaria, unde a purtat convorbiri cu președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Bulgaria, Stanko Todorov, asupra extinderii relațiilor bilaterale, precum și asupra unor probleme internaționale de interes reciproc.

Republica Guineen-Bis- 
sau și Kuweitulau conwnit să stabilească relații diplomatice Ia rang de ambasadă — se precizează în comunicatul comun dat publicității, în capitala kuweitiană, la încheierea vizitei oficiale efectuate aici de ministrul de externe al Guineei-Bissau, Victor Maria Saude.

• „EXPERIMENTUL 
TROPICAL ATLANTIC". Recent s-a încheiat o importantă etapă a programului internațional de cercetări intitulat „Experimentul tropical atlantic", în cadrul căruia specialiști din peste 70 de țări ale lumii au studiat aspecte ale mecanismului caloric care determină starea vremii pe plan mondial. Uriașa muncă de cercetare a fost realizată, timp de trei luni, de peste 5 000 de persoane de diferite specialități, iar numeroasele expediții care cipat la experimentul Atlanticului au avut zi (ie nave speciale de și avioane dotate cu ...... adecvată și au beneficiat, odată, de acces la serviciile de natură științifică pe care >e puteau oferi o serie de sateliți artificiali ai Pămîntului.

au parti- din zona la dispo- cercetaije aparatură tot-

ar-

două

Prima Conferință mon
dială anuală a reprezen
tanților comitetelor națio
nale de luptă pentru pace a început la Praga. Iau parte delegați din peste 120 de țări, repre- zentind toate continentele. Comite-

Președintele Ciprului, hiepiscopul Makarios, și-a încheiat, vineri, convorbirile cu primul ministru al Greciei, Constantin Caraman- lis. După ultima întrevedere, în urma căreia nu a fost dat publicității nici un comunicat, Makarios a declarat presei că a avut cu premierul grec „un nou schimb de vederi asupra problemei cipriote, care s-a dovedit foarte constructiv".
DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI:

nr. 3000Apropiat, s-a încheiat cu succes e- xamenul de testare a locomotivelor „23 August", care țiile de trestie de puse în circulație din delta Nilului.Pentru perioada borarea româno-egipteană va cunoaște o dezvoltare și mai mare, ca rezultat al aplicării acordurilor și înțelegerilor convenite în cursul convorbirilor la nivel înalt din luna iunie dintre președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Anwar Sadat. Acest fapt este salutat cu satisfacție de cercurile economice și opinia publică din R.A.E., care dau o înaltă laborare

servesc planta- zahăr, și a celor pe liniile ferateurmătoare, cola-

apreciere relațiilor de co- prietenească cu România.
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Cairo
Nicolae N. LUPU

Dosarul spinos al participării
Angliei la Piața comună„Dosarul britanic" referitor la re- negocierea termenilor aderării la Piața comună capătă o tot mai mare amploare pe măsură ce se a- propie reuniunea la nivel înalt a „celor nouă". La îndoielile și nemulțumirile opiniei publice, care n-a fost consultată cînd fostul guvern conservator a semnat aderarea, se adaugă acum certitudini desprinse din experiențele practice ale celor doi ani.Cetățenii constată că în magazinele britanice se înregistrează mereu serioase creșteri de prețuri la multe produse alimentare. în același timp însă, în marile depozite și spații frigorifice din țările comuni-

tății se string „munți" de carne, de unt și alte produse. Asaltați de dificultăți, fermierii britanici pretind noi subvenții de la sta't. în schimb, în alte țări ale Pieței comune se preferă distrugerea să nu se ajungă la jurilor. „Tragedia mierilor și totodată matorilor este aceaagrară comună la care ne-am angajat legați Ia ochi — ca să ne trezim acum legați de miini și de picioare" — scria un fermier britanic publicației „Farmers Weekly".Relevînd amărăciunea unor cercuri de afaceri engleze față de bilanțul celor doi ani, ziarele amintesc că

produselor ca reducerea pre- noastră, a fer- tragedia consu- nefastă politică

unul din argumentele partizanilor aderării la C.E.E. a fost acela că țările vest-europene vor oferi Angliei un uriaș d’ebușeu pentru produsele sale industriale. Datele oficiale de pînă acum arată însă o situație complet diferită : Anglia este aceea care s-a transformat de fapt într-o piață avantajoasă pentru produsele continentale. în prezent, deficitul comerțului britanic cu cele șase țări vest-europene fondatoare ale Pieței comune se ridică la 2 075 milioane lire sterline.De remarcat că în cursul .întîlni- rilor ministeriale din cadrul Pieței comune, ca și la recentele tratative Schmidt-Wilson, partenerii Angliei s-au arătat dispuși să facă unele concesii de natură economică, în speranța că, în acest fel, vor oferi guvernului britanic un atu, respectiv argumente pe baza cărora acesta să solicite poporului să voteze, în cadrul viitorului... referendum, pentru rămînerea în cadrul C.E.E.Semnificativă pentru starea de spirit ce a cuprins toate sferele politice este și rezoluția adoptată de recenta conferință națională a partidului laburist, în care se cere guvernului britanic să obțină de la . partenerii săi garanții ferme menite să asigure suveranitatea parlamentului și dreptul său de a respinge orice lege, directivă sau ordin al Comunității Economice Europene, de a controla industria prin orice mijloace consideră necesar, de a restrînge intrarea și ieșirea capitalurilor și a controla intrarea brațelor de muncă, de a duce pro-- pria politică de impozite și propria politică de apărare etc.în aceste condiții, poziția britanică la viitoarea conferință la nivel inalt a Pieței comune apare deosebit de dificilă. Oficial, guvernul britanic a declarat că intenționează să renegocieze termenii aderării, dorind să rămînă în cadrul Pieței comune. Dar concluziile finale depind și de rezultatul viitorului referendum, a cărui dată urmează să fie stabilită. Primul ministru Wilson a promis că guvernul său „va respecta hotărîrea poporului, oricare ar fi aceasta".

Protestele opiniei publice
spaniole împotriva bazelor

militare americane

Londra
N. PIOPEANU

O nouă rundă de convorbiri his- pano-americane a început la Washington acordurilor dintre cele două cu privire la bazele cum se știe, în baza corduri, semnate în Unite au instalat pe niei două baze aeriene — la Tor- rejon și Saragoza — și o navală bită tru tar. rile piră cu aproape un an de zile mai devreme a negocierilor de reînnoire a acordurilor vine să ilustreze dificultățile apărute între cele două părți.Fără îndoială că ■ evenimentele petrecute în ultimul timp în bazinul mediteranean au precipitat reînceperea convorbirilor. Este vorba, pe de o parte, de hotărîrea guvernului grec de a se retrage din organizația militară a alianței nord- atlantice, nefiind exclusă, rerea observatorilor, nici în discuție, mai devreme tîrziu, a situației bazelor pe , care S.U.A. le au pe acestei țări. Pe de altă lăturarea dictaturii în și venirea la conducerea țării unui guvern democratic provoacă multiple preocupări în rîndul cercurilor politice și militare de la Washington în legătură cu soarta bazelor militare din Insulele Azore. în ce privește Italia, este știut că ideea unei posibile transferări a bazelor americane din Grecia, care a fost vehiculată în cursul ultimelor luni, a generat puternice reacții de protest din partea unor largi foHe democratice.în aceste condiții, negocierile de reînnoire a acordurilor privind ba-

recent. pentru reînnoirea ’ ’ - țărimilitare. După amintitelor a- 1953, Statele teritoriul Spabază la Rota, de o deose- importanță strategică pen- controlul strîmtorii Gibral- In mod normal, dreptu- S.U.A. asupra acestor baze ex- în septembrie 1975. începerea

, după pă- punerea sau mai militare teritoriul parte, în- Portugalia a

zele S.U.A. din Spania sînt privite cu deosebit interes de Washington, în același • timp însă. guvernul spaniol urmărește să obțină o serie de avantaje atit pe plan economic, cit și politic.Indiferent însă de forma în care va fi prelungită prezența militară americană, opinia publică spaniolă nu'își ascunde îngrijorarea. „Sondajele in problema bazelor americane — remarca intr-un editorial săptămînalul „Ultima hora" — indică un lucru clar : prezența militară a S.U.A. nu este pe placul unei mari majorități a poporului spaniol". Unul dintre aceste sondaje, organizat recent de ziarul catolic „Ya“, a arătat cum nu se poate mai limpede că oameni de cele mai diferite convingeri — muncitori, studenți, țărani, intelectuali, tineri sau vîrstnici — s-au pronunțat în mod categoric împotriva prezenței bazelor străine.De altfel, spaniolii nu pot uita incidentul de la Palomares, cînd o bombă atomică „s-a pierdut" în apele mării, provocînd o justificată îngrijorare nu numai în Spania, ci și dincolo de hotarele ei. Incidentul a sensibilizat foarte puternic opinia publică în legătură cu riscurile pe care le comportă menținerea în țară a arsenalului atomic american, în general prezența militară străină. Este interesant și faptul că o importantă personalitate politică. ca fostul ministru de externe Fernando Maria Castiella, a pus in discuție, intr-un articol publicat în ziarul „La Vanguardia Esoanola", utilitatea bazelor străine, care „nu numai că nu servesc securității apărării Spaniei, ci, dimpotrivă, pot pune în pericol".
Roma

Radu BOGDAN
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fîcțiuni revendicative în 
Spaîlia. Apelul la organizarea u- nei „zile de luptă", lansat de sindicate (care activează în ilegalitate), a fost urmat joi în principalele orașe industriale ale Spaniei de zeci de mii de muncitori. Numai în Barcelona, aproximativ 20 000 de muncitori au încetat lucrul, ca și alți 13 000 de la uzinele de automobile „Fasa-Re- nault", din orașul Valladolid.Parlamentul sirian 3 apr°- bat.bugetul țării pe anul 1975, considerat ca cel mai important din istoria Siriei. Noul buget prevede 4,5 miliarde lire siriene pentru cheltuieli administrative, social-cuiturale și a- părare, precum și 6 miliarde pentru dezvoltarea economică, ridieîndu-se la un total de 10,5 miliarde lire siriene (aproximativ 2,9 miliarde dolari).

Ședința Comitetului C.Â.E.R.
pentru colaborare

MOSCOVA 6 Corespondentul A- gerpres transmite : La Moscova s-au desfășurat lucrările celei de-a IX-a ședințe a Comitetului C.A.E.R pentru colaborare tehnico-științifică, la care au luat parte reprezentanții , țărilor membre ale C.A.E.R. în Comitet și delegația R. S. F. Iugoslavia, în conformitate cu acordul dintre C.A.E.R. și Guvernul R.S.F.I. Comitetul a examinat stadiul îndeplinirii prevederilor Programului complex în domeniul colaborării tehnico-științifică, precum și stadiul utilizării lucrărilor de cercetări științifice realizate pe perioada 1971—1973 in cadrul colaborării multilaterale și a convenit propuneri pentru sporirea eficienței a- cestor activități.S-au examinat, de asemenea, proiectul programului de colaborare tehnico-științifică pe perioada 1976—1980 și intr-o perspectivă mai îndelungată in domeniul combustibilului și energiei, problema sporirii eficienței colaborării în domeniul construcției de • aparataj științific, mersul înfăptuirii programului de colaborare în domeniile fizicii, biologiei, precum și alte probleme importante ale colaborării tehnico-științifice.Ședința Comisiei s-a desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere reciprocă.

0 VESTIGIILE UNEI 
COLONII LATINE. sud de Roma, într-o regiune foarte circulată, arheologii italieni ap făcut o descoperire extrem de prețioasă : o necropolă latină, datind din perioada preromană (sec. 9—7 î.e.n. deci epoca fierului) — probabil cimitirul unui oraș latin, distrus mai tîrziu de romanii cuceritori. Cele peste 200 de morminte descoperite pînă acum, foarte bine păstrate, aparțin unor războinici și oameni de vază și „sînt ca o carte a obiceiurilor și tradițiilor ■ latinilor", după cum a declarat un arheolog. Au fost scoase la iveală arme din fier și bronz, care de luptă, podoabe din metale prețioase și obiecte de ceramică. Acestea din urmă au a- tras in mod deosebit atenția datorită faptului că nu proveneau în exclusivitate din ateliere latine, ci erau, în bună parte, de proveniență etruscă sau greacă — o dovadă a relațiilor comerciale existente in acea vreme.

• MEDICAMENTELE 
Șl ACCIDENTELE DE 
CIRCULAȚIE. Din totalul accidentelor de au loc in R.F.G., sint cauzate de o rațională — la această concluzie alarmantă a ajuns comisia medicală a poliției vest-germane. Medicamente considerate inofensive, ca, de pildă, calmantele- — antinevralgice, preparatele împotriva hipertensiunii arteriale sau obezității duc, implicit, la o scădere a capacităților fizice și psihice, cesare omului de la

circulație care 15—20 la sută medicație nc-

atît de ne- volan.
e GHEȚAR

RAN. Un ghețar subteran din epoca ultimei glaciați.uni a fost descoperit de cercetători de la Centrul mediteranean de speologie intr-o zonă din Alpi, la frontiera franco-italiană. Acest ghețar, avind grosimea de 80 metri și o temperatură constantă, apropiată de 0 grade Celsius, este situat in aditica prăpastie Scarasson. El reprezintă o mărturie de netăgăduit a gla- ciațiunii care a avut loc acum 50 000 de ani și suscită, în consecință,- un interes deosebit printre specialiști.

SUBTE-

• DE 500 000 ANI. In estul Franței, în apropierea localității Baumes-des-Dames, a fost descoperit un dinte fosilă care a suscitat de îndată interesul oamenilor de știință. Studiind cu atenție dintele — un' canin — ei au ajuns la concluzia că a făcut parte. în urmă cu 500 000 de ani. din dantura unei ființe omenești. Ar fi vorba, așadar, de cel mai vechi fragment al unui corp omenesc, cunoscut pînă acum.
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